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RREESSUUMMOO   

 
 

 

A presente dissertação de mestrado intentou analisar a diplomacia cultural da República 

Federativa do Brasil realizada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), pelo 

Ministério da Cultura (MINC) e pelo Ministério da Educação (MEC) entre 2003 e 2010. Para 

isso buscou-se estudar e refletir sobre relações culturais internacionais a fim de entender e 

construir um conceito para explicar o que é diplomacia cultural e, por conseguinte, aplicá-lo 

neste trabalho. Depois, objetivou-se conhecer como o Brasil tem operado essa vertente da 

política externa na contemporaneidade. Para isso, fez-se breve retrospectiva na história da 

política externa do País com início na década de 1930 para tentar compreender antecedentes 

da atual diplomacia cultural do Estado brasileiro. Depois, por meio de pesquisa documental e 

revisão bibliográfica estudou-se: prioridades, diretrizes, avanços, limites e desafios da atuação 

internacional do País de 2003 a 2010 com vistas à comparação desta com o trabalho realizado 

pela diplomacia cultural no mesmo intervalo temporal. Para ajudar na observância e avaliação 

dessa vertente da política externa do País, realizou-se mapeamento das ações culturais 

trabalhadas entre 2003 e 2010 pelos entes escolhidos para esta investigação acadêmica - 

MRE, MINC e MEC - nos âmbitos multilaterais, a exemplo da Unesco, OEA, OEI, Mercosul, 

dentre outros, bem como nas cidades, países e continentes nos quais o Brasil  mantêm 

relações diplomáticas. Por meio deste percurso compreendeu-se que é possível falar em 

diplomacia cultural brasileira no primeiro decênio do século XXI a qual privilegiou as regiões 

da América do Sul, Europa e África e as áreas de Língua, Livro, Leitura e Literatura e 

Editoração. Assim, o Estado brasileiro tem por desafio o entendimento de que é preciso 

passar a olhar tal vertente da política externa do País como recurso estratégico ao projeto 

contemporâneo de inserção internacional do Brasil. A cultura brasileira tem a chance de 

fortalecer a presença do País no mundo de maneira autônoma e soberana uma vez que é 

reflexo de características internas da nação, de maneira específica o caráter pacífico e criativo 

de seus cidadãos e a busca pelo desenvolvimento em diversas esferas sociais, dentre elas a 

cultural. 

  

 

Palavras-chave: Diplomacia Cultural do Brasil. Políticas Culturais. Política Externa 

Brasileira. Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ministério da Cultura do Brasil. 

Ministério da Educação do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

AABBSSTTRRAACCTT   

 

 

 

This dissertation brought analyze the cultural diplomacy of the Federative Republic of Brazil 

held by the Ministry of Foreign Affairs (MRE), the Ministry of Culture (MINC) and the 

Ministry of Education (MEC) between 2003 and 2010. For this we sought to study and reflect 

on international cultural relations in order to understand and build a concept to explain what 

cultural diplomacy is and therefore apply it in this work after aimed to understand how Brazil 

has operated this aspect of foreign policy in contemporary. For this, it was brief retrospective 

on the history of the foreign policy of the country beginning in the 1930s to try to understand 

the current cultural diplomacy history of the Brazilian state. Then, through desk research and 

literature, review was studied: priorities, guidelines, advances, limitations and challenges of 

international operations in the country from 2003 to 2010 with a view to comparing it to the 

work done by cultural diplomacy in the same time interval. To assist in compliance and 

evaluation of this aspect of the foreign policy of the country took place mapping of cultural 

actions worked between 2003 and 2010 by the entities chosen for this academic research - 

MRE, MINC and MEC - in multilateral frameworks, such as the UNESCO, OAS, OEI, 

Mercosur, among others, as well as in cities, countries and continents in which Brazil has 

diplomatic relations. Through this course understood that it is possible to talk about Brazilian 

cultural diplomacy in the first decade of the twenty-first century which favored regions of 

South America, Europe and Africa and the areas of Language, Book, Reading and Literature, 

and Publishing . Thus, the Brazilian government is challenging the understanding that you 

need to look pass this part of the country's foreign policy as a strategic resource to the 

contemporary design of international insertion of Brazil. The Brazilian culture has a chance to 

strengthen its presence in the country in the world in an autonomous and sovereign since it is 

a reflection of the internal characteristics of the nation, specifically the creative and peaceful 

character of its citizens and the pursuit of development in various social spheres, among them 

cultural. 

  

Keywords: Cultural Diplomacy in Brazil. Cultural Policies. Brazilian Foreign Policy. 

Ministry of Foreign Affairs of Brazil. Ministry of Culture of Brazil. Ministry of Education of 

Brazil. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  
 

 

Raros são estudos, pesquisas e publicações concernentes à diplomacia cultural 

brasileira. A iniciativa do Embaixador Edgar Telles Ribeiro - que é também escritor e ex-

chefe do Departamento Cultural do Itamaraty – em produzir uma tese no ano de 1989 como 

requisito para conclusão do Curso de Altos Estudos no Instituto Rio Branco, minimiza essa 

ausência bibliográfica. Esse estudo intitulado por Diplomacia cultural: seu papel na política 

externa brasileira representa, portanto, trabalho investigativo preliminar para entendimento 

da atuação externa do Estado brasileiro no campo da cultura.  

Por essa falta de estudos e publicações sobre diplomacia cultural do Brasil e por conta 

de meu interesse em seguir carreira diplomática profissional que a ideia de produzir uma 

dissertação de mestrado a respeito do desenvolvimento da diplomacia cultural brasileira no 

período de 2003 a 2010 surgiu. Além disso, minha participação desde 2007 no grupo de 

pesquisa sobre políticas culturais do Brasil no Centro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura da UFBA, coordenado pelo professor Albino Rubim, contribuiu para a escolha do 

objeto de investigação acadêmica, já mencionado. 

Nesse sentido, passei a investigar documentos publicados pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), pelo Ministério da Cultura (MINC), pelo Ministério da Educação 

(MEC). Ademais, busquei e estudei artigos e livros sobre políticas culturais, política externa 

do Brasil, relações culturais internacionais e diplomacia cultural na observância de meu tema 

de pesquisa. Assim, compreendi que há três principais agentes responsáveis pela diplomacia 

cultural do País. O primeiro é o MRE. Isso pode ser justificado com o argumento de que a 

própria natureza de suas funções o incumbe pela tarefa de trabalhar a diplomacia cultural 

brasileira, sobretudo, por meio das Representações Brasileiras no Exterior (Embaixadas, 

Consulados, Delegações e Missões) em consonância com o Departamento Cultural do 

Itamaraty situado em Brasília. Ou seja, o MRE é o órgão estatal primaz para a concretização 

da diplomacia cultural brasileira. 

Em segundo lugar estão o Ministério da Cultura (MINC) e o Ministério da Educação 

(MEC). O primeiro, por ter inserido e fortalecido a dimensão internacional em seu escopo de 

atuação a partir de 2003. O segundo, por realizar projetos e programas que, grosso modo, 

favorecem o intercâmbio cultural do Brasil com outros países em diversos continentes. Há 

outros entes ministeriais que executam ações no exterior. O Ministério de Ciência e 
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Tecnologia (MCT), por exemplo, desenvolve ações de cooperação científica com países de 

menor desenvolvimento relativo, dentre outras ações que podem ser entendidas como 

diplomacia cultural. No entanto, diante da natureza desse trabalho – uma dissertação de 

mestrado – e, por conseguinte, o pouco tempo que tive para desenvolvê-la, foi necessário 

optar por um grupo menor de agentes, sem negligenciar o entendimento de que a diplomacia 

cultural do País tem sido trabalhada por outros atores, além dos estudados por esta pesquisa.  

Ademais, compreendi que essa dissertação poderia dar continuidade aos meus estudos 

sobre políticas culturais internacionais do Estado Brasileiro iniciados em 2009. Nesse ano, 

analisei as relações internacionais desenvolvidas pelo MINC do Brasil entre 2003 e 2008 para 

o meu trabalho de conclusão de curso em Comunicação com habilitação em Produção em 

Comunicação e Cultura na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia.  

Por conseguinte, em 2010, escrevi o artigo Políticas Internacionais do Ministério da Cultura, 

em parceria com Juan Brizuela, o qual foi agregado ao livro Políticas Culturais no Governo 

Lula, organizado pelo professor Albino Rubim e publicado pela Editora da Universidade 

Federal da Bahia no mesmo ano. 

Nessa perspectiva, escolhi a seguinte interrogação para nortear esta produção 

acadêmica: como foi trabalhada a diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010? Essa 

pergunta implica em outras: é possível falar em diplomacia cultural brasileira nesse período? 

Há uma diplomacia cultural do Estado brasileiro na contemporaneidade? Essas questões 

demandaram ainda, delimitação de um intervalo temporal – o qual já foi explicitado – para 

tentar encontrar resposta satisfatória às indagações. Depois, por meio da catalogação de um 

contingente de 4 854 ações confirmou-se que o MRE, o MINC e o MEC realizaram políticas 

culturais no exterior de 2003 a 2010. Essas políticas foram trabalhadas em três níveis 

geográficos – continentes; países e cidades – e em 28 áreas temáticas: 1) Língua, Livro, 

Leitura e Literatura; 2) Acordo Cultural Bilateral; 3) Acordo Cultural Multilateral; 4) 

Arquivos; 5) Artes Cênicas; 6) Artes Plásticas; 7) Artes Visuais; 8) Audiovisual; 9) 

Bibliotecas; 10) Capoeira; 11) Circo; 12) Dança; 13) Direitos Autorais; 14) Editoração; 15) 

Educação; 16) Espaços Culturais; 17) Esporte; 18) Gastronomia; 19) Memória; 20) 

Migrações; 21) Moda; 22) Multidisciplinar; 23) Museus; 24) Música; 25) Organismos 

Multilaterais; 26) Patrimônio Cultural; 27) Teatro; 28) Turismo. Desse modo, o olhar do 

pesquisador foi conduzido pela busca do entendimento de como as áreas culturais foram 

trabalhadas em cada espaço por parte dos agentes estatais escolhidos. 
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 Para chegar aos resultados alcançados, primeiramente considerou-se a situação do 

Brasil no período contemporâneo. Assim, ilustra-se tal assertiva com dados apresentados no 

relatório intitulado por “The Global Competitiveness Report 2012-2013”, apresentado no 

Fórum Econômico Mundial realizado em Davos no ano de 2013. Segundo o documento, o 

Brasil possui população de 199,7 milhões de pessoas, PIB (Produto Interno Bruto) de US$ 2, 

492,9 bilhões e PIB per capta de US$ 12,789 (WORLD ECONOMIC FORUM, 2013). O País 

é, ademais, a quinta maior economia do mundo na atualidade. Além disso, tornou-se credor 

do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ou seja, esse crescimento econômico do País tem 

contribuído para a inserção de políticas de distribuição de renda. Além disso, o Brasil 

fortaleceu políticas educacionais federais por meio do MEC e ampliou a implantação de 

políticas culturais por meio do MINC. 

Ou seja, a partir do ano de 2003 o trabalho do Governo Federal objetivou a busca pelo 

desenvolvimento da nação por meio da presença do Brasil no cenário de globalização – com 

vistas à democratização das relações internacionais e reciprocidade de deveres e benefícios, 

por parte de países ricos e em desenvolvimento. Foi, destarte, nesse cenário, que a política 

externa do País passou a atuar de modo mais abrangente no espaço mundial. O então 

Presidente da República e o seu Chanceler, Embaixador Celso Amorim, esforçaram-se para 

que o Brasil consolidasse seu processo de participação no sistema global por meio de uma 

estratégia que, grosso modo, ampliou e diversificou as relações diplomáticas brasileiras. 

Buscou-se fortalecer laços com países em desenvolvimento, com nações menos abastadas e 

com tradicionais países centrais, como por exemplo, Estados Unidos da América, Canadá, 

Austrália, Japão e nações da Europa, os quais compõem o eixo Norte. 

Para introduzir, portanto, o Brasil em diversas partes do mundo, distintas ações 

diplomáticas foram praticadas por parte da política externa brasileira. Dentre essas, o formato 

Sul-Sul prevaleceu de 2003 a 2010. Por sua vez, esse modelo foi pensado e trabalhado, 

sobretudo, em foros, blocos e agrupamentos regionais e multilaterais. Assim, novas siglas 

adentraram à retórica e à práxis da diplomacia brasileira: BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), Ibas (Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul), Asa (Cúpula América 

do Sul-África), Aspa (Cúpula América do Sul – Países Árabes), Unasul (União das Nações 

Sul-Americanas) etc. Dessa maneira, o Brasil passou a ser citado com frequência pela 

imprensa internacional. Isso pode ser ilustrado pelo reconhecimento dado ao Chanceler Celso 

Amorim por parte da Revista Foreign Police. Referência global na análise de política 
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mundial, este meio de comunicação midiática considerou o Chanceler do governo Lula como 

“o melhor Ministro das Relações Exteriores do globo”. 

Portanto, nesse cenário de alargamento do escopo de atuação mundial do Brasil, 

compreende-se a demanda por uma diplomacia cultural coerente com as diretrizes da política 

externa do País na atualidade. A aprovação da Convenção da Unesco sobre a diversidade das 

expressões culturais em 2005, sinaliza a necessidade de valorização da temática da cultura na 

agenda global recente. Por seu turno, a celebração desse tratado também foi importante para o 

Brasil, uma vez que atuou como líder por meio de ação conjunta entre MRE e MINC no que 

se refere ao processo de articulação dos países-membros das Nações Unidas com vistas à 

aprovação do acordo (KAUARK, 2009). 

A comunidade internacional reconhece a diplomacia brasileira como uma das mais 

respeitadas. Em consonância com essa tese advoga-se que, desde o Barão do Rio Branco até 

Celso Amorim, o MRE tem se destacado em sua função-mor: representar os interesses 

nacionais. Na atualidade, nota-se tal postura por meio da observância dos princípios que 

regem as relações internacionais do Brasil, cuja menção encontra-se na Carta Magna do país 

de 1988, especificamente em seu artigo 4º:  

 
[...] I - Independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; IV - não intervenção; V - igualdade 

entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos 

conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de 

asilo político (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1988). 
1
 

 

Defende-se, portanto, que há espaço para fortalecer e ampliar a diplomacia cultural 

brasileira. Tal argumento tornou-se sustentável uma vez que as políticas de cultura por parte 

da Administração Pública Federal foram ampliadas a partir de 2003, particularmente por meio 

da nomeação de Gilberto Gil para a chefia do Ministério da Cultura. Desse modo, reitera-se 

que o MINC inseriu a dimensão internacional em seu escopo de atuação e trabalhou em 

parceria com o Itamaraty no tocante à difusão da cultura brasileira no exterior e ao 

desenvolvimento de políticas culturais em âmbito mundial. O MEC foi colaborador da 

diplomacia cultural por meio de programas de difusão da língua portuguesa e de cooperação 

educacional – que favoreceram o intercâmbio cultural do Brasil com outros países.  

 

 

                                            
1
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 jun. 2013. 
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1. MOTIVAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Diante do que foi explicitado, justifica-se o objeto desta pesquisa por meio de dois 

pressupostos: a) a cultura faz parte da agenda internacional contemporânea; b) a cultura é uma 

área potencial para o trabalho da política externa brasileira por meio do fortalecimento da 

diplomacia cultural. Nessa diretriz, a pesquisa teve como objetivo geral analisar ações da 

diplomacia cultural da República Federativa do Brasil desenvolvidas no período de 2003 a 

2010 por parte do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura e do 

Ministério da Educação.  

De modo específico objetivou-se: 1) compreender a interface entre cultura, diplomacia 

e política externa; 2) entender como a diplomacia cultural foi inserida na política externa de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento; 3) compreender o que é diplomacia cultural; 4) 

criar um conceito de diplomacia cultural para ser adotado na análise da atuação do Estado 

brasileiro nesse setor; 5) fazer breve panorama histórico da diplomacia cultural na política 

externa brasileira de 1930 até 2010; 6) entender a atuação da diplomacia cultural brasileira em 

organismos multilaterais; 7) analisar a diplomacia cultural do Brasil no período entre 2003 e 

2010; 8) identificar avanços, limites e desafios à diplomacia cultural brasileira na atualidade. 

 

2. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

No que concerne ao corpus empírico foi demandado distintos materiais de estudo. Na 

primeira parte do trabalho foram utilizados livros, artigos, revistas e demais publicações 

relativas às relações culturais internacionais, à diplomacia cultural, às políticas culturais do 

Brasil, à política externa brasileira, à história da política exterior do Brasil, dentre outras. Já 

na segunda parte foram usados os seguintes instrumentos: a) publicações do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil em seu “site” oficial: planos de ação, relatórios de atividades, 

projetos culturais das Embaixadas, discursos dos Presidentes da República e Ministros das 

Relações Exteriores e de Embaixadores, dentre outros; b) publicações em “sites” oficiais de 

outros Ministérios e entidades governamentais que contribuíram em conjunto com o MRE 

para a diplomacia cultural: MINC, MEC, Ministério do Esporte, Ministério das 

Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Ministério do Turismo, Presidência da República; Senado Federal; 

Instituto de Pesquisa Aplicada etc.; d) Publicações acadêmicas e de instituições de ensino 
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sobre a política externa brasileira e a respeito das políticas culturais no período 

contemporâneo; e) publicações acadêmicas sobre diplomacia cultural; f) tratados assinados 

pelo Brasil no intervalo de tempo em análise: acordos de cooperação, convenções, protocolos 

de intenções, atas etc. – disponibilizados no banco de dados do MRE no endereço eletrônico 

<http://www.dai-mre.serpro.gov.br/>; g) entrevistas com funcionários do Ministério das 

Relações Exteriores, particularmente com responsáveis pelos setores culturais das 

Representações do País no mundo – as quais foram realizadas por meio de correio eletrônico. 

No tocante ao procedimento metodológico, em primeiro lugar, fez-se revisão da 

literatura sobre: a) relações culturais internacionais; b) diplomacia cultural; c) políticas 

culturais; d) política externa brasileira; e) história da política exterior do Brasil etc. Depois, 

realizou-se revisão documental de publicações dos seguintes entes: Ministério das Relações 

Exteriores; Ministério da Cultura; Ministério da Educação; Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP); Mercado Comum do Sul (Mercosul); Organização dos Estados 

Americanos (OEA); Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI); Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (OMPI); Rede Internacional de Políticas Culturais (RIPC); 

Secretaria-Geral Ibero-americana (Segib); União das Nações Sul-Americanas (Unasul), dentre 

outros foros/blocos/agrupamentos regionais e multilaterais.  

Tais materiais foram buscados com vistas à produção de um mapeamento de ações e 

políticas culturais desenvolvidas pelo Itamaraty, MINC e MEC (vide APÊNDICE A). Assim, 

devido às dificuldades geográficas e pecuniárias foi impossível pesquisar in loco. Dessa 

maneira, as fontes principais de estudo foram informações disponíveis em portais na Internet 

do MRE (Departamento Cultural, Embaixadas, Consulados, Delegações e Missões), do MINC 

(Diretoria de Relações Internacionais, Secretarias e Autarquias: Agência Nacional de Cinema 

(Ancine); Fundação Biblioteca Nacional (FBN); Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB); 

Fundação Cultural Palmares (FCP); Fundação Nacional das Artes (Funarte); Instituto 

Brasileiro de Museus (Ibram); Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan) e 

do MEC (Assessoria Internacional, Secretarias e Autarquias: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep), além de sítios eletrônicos dos organismos e 

agrupamentos internacionais previamente mencionados.  
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3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O primeiro capítulo intitulado por “Cultura, Diplomacia e Política Externa: diálogo e 

interseção” há mostra de debates no tocante às relações culturais internacionais e à conexão 

entre diplomacia cultural e política externa por meio de dois tópicos. O primeiro versa, grosso 

modo, sobre relações culturais internacionais. Além disso, apresenta modelos de diplomacia 

cultural de alguns países inseridos a partir da primeira metade do século XX e questionamento 

a respeito da natureza da diplomacia cultural: um campo paralelo à política dos Estados 

nacionais? 

O segundo tópico foi desenvolvido com base numa pergunta: “O que, é, então, 

diplomacia cultural?”. Assim, buscou-se refletir tal indagação por meio de três subtópicos: a) 

ampliação da temática cultural na diplomacia contemporânea; b) finalidades e modos de 

materialização da diplomacia cultural; c) construção de um conceito para diplomacia cultural. 

O segundo capítulo foi produzido por meio de breve retrospectiva histórica da 

diplomacia cultural brasileira com início na Era Vargas na década de 1930. O objetivo foi 

compreender dois pontos. No primeiro, buscou-se entender se a diplomacia cultural foi 

trabalhada em consonância com os objetivos da política externa brasileira, da Revolução de 

1930 até 2010. No segundo, se houve coerência com a dinâmica das relações culturais 

internacionais vigentes em cada época do intervalo temporal estudado. Para isso, organizou-se 

o capítulo com dois tópicos. O primeiro, intitulado por Cultura na diplomacia brasileira: da 

década de 1930 ao primeiro decênio do século XXI, fundamenta-se na divisão histórica desses 

períodos políticos no Brasil - Era Vargas; interregno democrático; regime militar; 

redemocratização - com vistas à mostra de aspectos gerais da diplomacia cultural brasileira de 

2003 a 2010. O segundo, Política Externa de Lula e Amorim: consolidação do Estado 

logístico apresenta diretrizes gerais da inserção internacional do Estado brasileiro desde 2003.  

O terceiro capítulo mostra e analisa o trabalho dos agentes da diplomacia cultural 

brasileira, estudados nessa pesquisa (MRE, MINC e MEC). O quarto e quinto capítulos 

apresentam territórios da diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. Nesse, explicita-se 

participação dos referidos entes em foros, blocos, agrupamentos e organizações multilaterais, 

como por exemplo: Aspa, Asa, CPLP, Mercosul Cultural, dentre outros; naquele, nos 

continentes, países e cidades.  

 O último capítulo, “Diplomacia cultural brasileira no mundo contemporâneo: 

avanços, limites e desafios – à guisa de conclusão” tem por proposta compreender avanços 
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alcançados pela atuação do Estado nacional no campo cultural em nível internacional; 

identificar limites desse trabalho e diagnosticar desafios à atuação do Brasil no tocante à 

diplomacia cultural da atualidade.  

De antemão, afirma-se que a diplomacia cultural brasileira precisa ser organizada, 

ampliada e fortalecida. E é nessa diretriz que esse estudo, também, foi produzido: para 

verificar se a cultura pode ser entendida e politicamente inserida como recurso estratégico à 

consolidação da inserção do Brasil no cenário global vigente. Para isso, buscou-se olhar 

“caminhos trilhados” pelo País no que concerne à diplomacia cultural – em diálogo com a 

política externa e com as políticas culturais no ambiente doméstico – para ousar elencar 

“horizontes possíveis” à diplomacia cultural da República Federativa do Brasil na 

contemporaneidade.  
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II..  CCUULLTTUURRAA,,  DDIIPPLLOOMMAACCIIAA  EE  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEXXTTEERRNNAA::    

DDIIÁÁLLOOGGOO  EE  IINNTTEERRSSEEÇÇÃÃOO  

  
 

 

 Os itens que compõem o título deste capítulo possuem um elemento em comum: 

diplomacia cultural. Indaga-se, então, que significado teria essa. Primeiramente, cabe afirmar 

que não pertence a um campo teórico, isto é, não é uma disciplina acadêmica específica. 

Entende-se de modo preliminar diplomacia cultural como práxis pertinente às relações 

culturais internacionais sob a responsabilidade dos diversos Estados nacionais (RIBEIRO, 

2011). Nesse sentido, as relações culturais no âmbito mundial agregam, além da diplomacia 

cultural trabalhada ou apoiada por parte dos países, outros modos de intercâmbio cultural, 

intelectual, científico, comunicacional, comercial, econômico, religioso, turístico, dentre 

outros. Ou seja: 

 
[...] As relações culturais, conforme aqui, entendidas, incluem a 

diplomacia cultural, de inspiração estatal, mas não se limitam a ela. 

De fato, e com frequência cada vez maior, as relações culturais 

incluem, também, as comunicações que os grupos sociais, as 

comunidades acadêmicas, os artistas, os produtores de cultura 

espontaneamente estabelecem entre si, independentemente das 

fronteiras que os separam, com ou sem a ajuda dos Estados a que 

pertencem, e algumas vezes até contra a vontade desses Estados. 

(RIBEIRO, 2011, p.15). 

 

Por esse prisma, passar-se-á para a discussão da interface entre cultura e relações 

internacionais, que, por sua vez, ajudará na posterior descrição sobre a trajetória da 

diplomacia cultural brasileira da década de 30 do século XX até o inicio do terceiro milênio.  

 

1.1 CULTURA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Estudos da Cultura. Estudos das Relações Internacionais. Duas perspectivas. Duas 

formas de estudar práticas diversas que em termos teórico-conceituais materializam-se de 

modo transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar. Como falar dos estudos da Cultura e 

das Relações Internacionais sem refletir a transversalidade que perpassa ambos os campos? 

Como estudar Cultura e Relações Internacionais sem pensar em suas conexões com a 

Economia, a Ciência Política, a História, a Geografia, a Comunicação, o Direito, a Sociologia, 
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a Antropologia e demais esferas sociais e acadêmicas do ramo das Ciências Humanas, das 

Ciências Sociais, das Artes, da Filosofia e das Humanidades em geral? 

Nesse prisma, estudos dos pesquisadores João Pontes Nogueira e Nizar Messari 

podem ser utilizados para se entender o diálogo e a interseção entre Cultura e Relações 

Internacionais. Em Teoria das Relações Internacionais: correntes e debates, por exemplo, os 

autores defendem que as teorias das Relações Internacionais são apresentadas por meio dos 

chamados “grandes debates”, os quais têm evoluído ao longo da história com base nos 

acontecimentos concernentes à política mundial (NOGUEIRA; MESSARI, 2005). Na 

perspectiva dos Estudos da Cultura, contribuições de pesquisadores dessa área - a exemplo de 

Néstor Garcia Canclini (2003), Manuel Antonio Garretón (2003), Antonio Albino Canelas 

Rubim (2007), Manuel Castells (2000), dentre outros – ajudam a entender que há diálogo com 

o campo das Relações Internacionais no sentido de que cultura é construída, difundida, 

assimilada, apropriada e reconfigurada pela troca de saberes, práticas, discursos e visões. Ou 

seja, por meio do diálogo e contato entre distintos povos. Assim, cultura não se restringe às 

fronteiras políticas e geográficas para ser produzida e reproduzida. E é nessa ótica que a 

presença do intercâmbio configura-se como essencial ao caráter dinâmico da cultura.  

Eis aqui, portanto, uma tarefa difícil para a continuidade da escrita deste capítulo: 

tentar apresentar diálogo entre esses dois campos sociais e multidisciplinares em sentido 

acadêmico, os quais são amplos, conectados entre si e em profunda e contínua transformação. 

Para isso, far-se-á no próximo tópico discussão sobre a interface existente entre cultura e 

relações internacionais com base em reflexões de estudiosos dessas áreas.   

 

1.1.1 Relações Culturais Internacionais: observações preliminares 

 

O investigador argentino Edwin Harvey publicou no ano de 1991 Relações Culturais 

Internacionais na Iberoamérica e no Mundo. Um livro clássico para estudar a temática da 

cultura e sua conexão com as Relações Internacionais. Assim, com base em Harvey (1991), é 

possível entender “Relações Culturais Internacionais” por dois modos: o primeiro 

corresponde à observância de sua práxis que de maneira geral pode ser descrita como a 

realização de atividades, programas e projetos culturais para além das fronteiras.  O segundo 

modo refere-se à análise da atuação de seus agentes principais: governos, organizações não 

governamentais ou intergovernamentais.   
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Nesse sentido, o autor argumenta que as relações culturais internacionais fazem parte 

das quatro principais dimensões das relações internacionais contemporâneas: a) política; b) 

econômica, financeira e comercial; c) defesa das Forças Armadas; d) cultural (HARVEY, 

1991). É a partir dessa premissa que o pesquisador passa a estudar o lugar da cultura no 

cenário internacional. Harvey (1991) afirma que o campo da cultura traduz uma mudança no 

que concerne a uma transformação no funcionamento da sociedade internacional em alguns 

sentidos. Ou seja, entende-se que no contexto de globalização – sobretudo no período 

posterior à queda do Muro de Berlim - características próprias desse fenômeno, 

particularmente interdependência local e mundial, refletem tensões e conflitos entre 

identidade global e identidade nacional, além dos interesses políticos e econômicos dos 

Estados e das empresas internacionais. Ou seja, esses fatores interferem na vida das 

comunidades, das nações e dos Estados.  

Em termos ilustrativos, é pertinente mencionar o setor cinematográfico como 

emblemático à propaganda política realizada pelos EUA principalmente durante a Guerra 

Fria, e seus valores perpetuados, como por exemplo, o “American way of life” divulgado pela 

indústria “hollywoodiana”. Por meio desse, é possível perceber relações entre identidade e 

seu diálogo com tensões geradas pela paradoxal e complementar relação entre “local e 

global”. Nessa diretriz, Harvey (1991) compreende que há dupla tendência. As identidades 

locais se deparam com a emergente civilização universal e tem o mundo como arena. Esse 

choque entre “local e global” envolve três campos – político, econômico e cultural – os quais 

têm feito parte da atuação internacional dos países. Entretanto, é perceptível que apenas as 

duas primeiras tenham sido, para além dos discursos, priorizadas pelas diplomacias e políticas 

externas dos países. Mas, por quê?  

Esse fato implica na rara bibliografia sobre a interface entre cultura e relações 

internacionais. As próprias teorias desse campo silenciam a relevância que aquela tem para o 

sistema mundial. Sobre isso, Janira Borja diz que “[...] as principais correntes teóricas que 

conformam o mainstream do campo não tomam a cultura como uma temática decisiva para 

compreensão da relação entre países e atores internacionais”. (BORJA, 2011, p.17). 

Entretanto, apesar de os estudos sobre a cultura nas relações internacionais terem espaço 

restrito, a pesquisa de Harvey (1991) mostra a existência de um “campo das relações culturais 

internacionais”, o qual tem sido trabalhado tanto pelos Estados nacionais quanto por outros 

atores – embora com maior atuação dos países, principalmente por meio da diplomacia 

cultural.  
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A partir dos anos 1950, Estados nacionais passaram a realizar atividades culturais no 

âmbito externo de modo mais evidente. Nesse período, organizações internacionais de caráter 

público inseriram, também, a temática cultural em suas agendas de trabalho. Em termos 

ilustrativos, podem ser citados os programas culturais executados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela Organização dos 

Estados Ibero-americanos (OEI), dentre outras. 

Isso ocorreu por meio de uma nova concepção de solidariedade, cooperação e disputa 

em âmbito global no contexto da Guerra Fria. Aliás, surgiu por conta da necessidade de 

reestabelecer a paz mundial, bem como pela busca de novos mercados. Assim, essas 

demandas seriam alcançadas por meio do fortalecimento de relações multilaterais e bilaterais. 

Por conseguinte, intensa circulação de bens, pessoas, capitais, mensagens, valores e 

programas de intercâmbio cultural - tanto por parte dos países, quanto pelas organizações 

internacionais passou a ocorrer em distintos espaços em todo o mundo. Ou seja, a partir de 

meados do século XX, atores internacionais fortaleceram e/ou principiaram atividades 

relacionadas ao campo da cultura em seu escopo de trabalho no âmbito global. 

No contexto de “Nova Ordem Mundial”, o Embaixador Ribeiro, ao estudar o papel da 

diplomacia cultural na política externa do Brasil, considera o poder real que os Estados 

nacionais possuíam no tocante às relações culturais internacionais. Em sua ótica, o 

intercâmbio cultural tinha sido até aquele momento cada vez mais constante entre sociedades 

de distintas partes do globo. Desse modo, Ribeiro compreende que: 

 

Seja qual for o cenário, contudo, o Estado continua a deter uma 

função primordial nesses processos de aproximação internacional: a 

de assegurar e facilitar esse fluxo de trocas que os homens 

espontaneamente estabelecem entre si. E, ao fazê-lo, cada vez mais os 

Estados vêm procurando tirar partido desses canais naturais de 

comunicação, para conferir uma dimensão cultural às relações 

diplomáticas que mantêm entre si. Assim, quase todos os países 

desenvolvidos (ainda que seus objetivos declarados sejam outros) 

tiram enorme partido da emergência do fator cultural, que procuram 

entrosar às diversas vertentes de suas atuações diplomáticas, sejam 

elas políticas, econômicas, comerciais ou de assistência técnica. 

Valendo-se dessas avenidas espontaneamente abertas pelos homens, 

multiplicam suas interligações culturais e, por meio delas, circulam 

ideias, impõem produtos e negociam alianças. (RIBEIRO, 2011, 

p.24). 
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 Foi nesse contexto de final de Guerra Fria que o estudo de Harvey (1991) foi 

realizado. Dentre as questões apontadas pelo autor, a seguinte dúvida emergiu: quais eram as 

demandas das relações culturais internacionais nesse momento? O estudo de Harvey (1991), 

então, apresenta possível resposta a essa interrogação por meio de duas observações 

apresentadas a seguir. A primeira corresponde ao fato de que havia carência no tocante à 

constituição ou fortalecimento de estruturas institucionais adequadas ao trabalho de políticas 

culturais no exterior no cenário da Guerra Fria. A segunda refere-se à demanda por 

estabelecimento de normas jurídicas de direito internacional. Logo, para que as relações 

culturais internacionais pudessem se desenvolver enquanto campo era necessário que ambas 

as lacunas mencionadas fossem superadas, sobretudo, para o aperfeiçoamento da atuação dos 

países nesse setor. Havia, portanto, espaço para o diálogo entre distintos Estados nacionais no 

que concerne ao debate sobre relações culturais internacionais.  

 Ou seja: além de criar/fortalecer instituições e estabelecer normas jurídicas de direito 

internacional com vistas à legitimação da diplomacia cultural, os Estados nacionais deveriam: 

a) considerar contextos domésticos no que se refere à determinação de atividades, projetos e 

propostas a serem executados em nível bilateral ou multilateral; b) vincular ações às diretrizes 

da política externa de seus países e de seus ordenamentos jurídicos pátrios.  

 Harvey (1991) considera também que três tendências fizeram parte das relações 

culturais internacionais a partir da década de 1990: a) diplomacia cultural dos Estados; b) 

cooperação cultural realizada por organismos internacionais; c) emergência de normas para a 

legislação cultural internacional em nível multilateral – o que começou, paulatinamente, a 

suprir demandas apresentadas no parágrafo anterior. Desse modo, para facilitar a 

compreensão, explicitar-se-á cada tendência a seguir.  

A primeira corresponde à diplomacia cultural dos Estados. Essa está vinculada à 

política externa e cultural dos países. Pode ser unilateral ou bilateral. É, aliás, fenômeno 

recente. Em termos ilustrativos, a emergência no final do século XIX, da União Internacional 

para a Proteção de Obras Artísticas e Literárias (estabelecida por meio do Convênio de 

Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 09 de setembro de 1886 – que se 

tornou em 1974 a atual Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) - órgão 

especializado da ONU) tenha inspirado certamente a atuação dos países no campo da cultura 

em nível internacional.  
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Contudo, 

Coube à França, o trabalho pioneiro de incorporar a alternativa 

cultural ao universo de sua política externa. A partir do início do 

século XX, outros países foram aos poucos seguindo o exemplo da 

França: a Grã-Bretanha e a Itália no período entre guerras, o Canadá e 

os Estados Unidos principalmente após a segunda grande guerra, a 

República Federal da Alemanha e o Japão a partir da década de 

sessenta. (RIBEIRO, 2011, p.68). 

 

No entanto, a difusão da produção cultural dos países já era realizada em períodos 

antecessores ao século passado. Isso era feito consoante interesses políticos, econômicos e 

comerciais das nações em outras regiões do mundo mesmo sem estar planejada 

estrategicamente como diplomacia cultural. Para exemplificar essa assertiva, o texto do 

professor José Roberto Severino intitulado por Políticas de cultura no Brasil: uma breve 

reflexão sobre a publicação da Exposição Universal da Filadélfia, 1876 ajuda a compreender 

ações do Império Brasileiro no século XIX relativas à divulgação externa do País com vistas à 

busca de investidores e abertura de novos mercados. Por meio de o fragmento descrito a 

seguir é possível compreender essa argumentação: 

 
[...] A Exposição Universal da Filadélfia foi o motivo de organização 

de um minucioso texto, que apresentava o Brasil e algumas ações que 

podem demarcar aspectos relevantes da concepção de cultura reinante 

naquele momento. Com a descrição do sistema monetário, das casas 

de comércio, da situação financeira do Brasil e bolsa dos preços dos 

produtos agrícolas, logo se percebe o lugar da economia no período 

de expansão do capitalismo industrial em sua fase científico-

tecnológica [...] Neste cenário de aceleração e novas sensações, de 

forte crença no desenvolvimento e nas tecnologias que libertariam a 

humanidade de seu atraso, inserem-se as preocupações descritas 

acerca da cultura do Império do Brasil. O redator do documento 

apresenta o Rio de Janeiro e as Exposições Nacionais, realizadas no 

Brasil, e que prepararam para a exposição dos EUA. Com base no 

texto, são possíveis de estabelecer as articulações de órgãos como o 

IHGB, os museus, e outras instituições de ensino e pesquisa, no 

sentido de qualificar a exuberância da fauna e da flora, a riqueza da 

terra, o clima e as águas, bem como os propósitos da agricultura e 

indústria nacionais nas exposições “industriaes”, sempre aliadas ao 

papel pedagógico dessas ações. Ao foco principal, que é apresentar os 

produtos do Império aos potenciais investidores e clientes, soma-se, 

ao que parece ser uma chamada aos povos industriaes na condição de 

imigrante. A publicação foi feita pela Typhographia Nacional, 

organizada em 1874 e finalizada em 1875. Trata-se de um livro 

divido em 48 capítulos descritivos e foi organizado por uma comissão 

formada por órgãos do governo e pelo IHGB. (SEVERINO, 2011, 

p.04). 
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A segunda tendência das relações culturais internacionais está em consonância com o 

nascimento recente de organizações intergovernamentais, destinadas ao serviço de cooperação 

e de ação cultural multilateral. Grosso modo, passaram a desenvolver políticas culturais no 

cenário internacional. Essas foram sistematizadas com base em: objetivos, finalidades, metas 

e programas extranacionais próprios, como por exemplo, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Secretaria-Geral Ibero-Americana 

(Segib).  

 A terceira tendência, por fim, refere-se ao desenvolvimento de amplo conjunto de 

normas para legislação cultural internacional em nível multilateral, geralmente aprovadas em 

foros mundiais. Esses âmbitos são especializados em regulação de constituições e orientação 

do funcionamento de organismos intergovernamentais atuantes no campo cultural. Assim, 

esse processo pode ser entendido como o “Direito Constitucional das Organizações 

Internacionais” que está formatado do seguinte modo: por meio de acordos, convenções e 

tratados. Além disso, refere-se a uma problemática jurídica nova que corresponde ao processo 

de normatização de interesses e relações vinculados ao próprio desenrolar das relações 

culturais internacionais na contemporaneidade (HARVEY, 1991). 

O autor, portanto, advoga que mesmo vinculada à política externa dos países desde o 

final do século XIX, somente a partir das primeiras décadas do século XX que a diplomacia 

cultural dos Estados adquiriu profissionalismo e organização. Isso ocorreu quando esse campo 

passou a coordenar suas ações com emergentes organizações intergovernamentais, a exemplo 

da ONU.  

 

1.1.2 Relações Culturais Internacionais: inserção da diplomacia cultural na política 

externa de alguns países 

 

No que se refere a esse período, no prefácio da obra, Nações e Nacionalismos: desde 

1780, Eric Hobsbawm afirma que ao longo do século XIX e no princípio do século XX, 

questões que envolviam “nações” e “nacionalismos” estavam presentes de modo mais 

intenso nas regiões tidas como “desenvolvidas” (HOBSBAWM, 1990). Nesse sentido, 

critérios e objetivos que definiram “o que seria uma nação” recorreram à combinação de 

elementos compartilhados por um dado povo, em um dado território: língua, história comum, 

traços culturais comuns, dentre outros. Essas características, na perspectiva de Hobsbawm 

(1990), foram “[...] excepcionalmente convincentes para propósitos propagantísticos e 
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programáticos” (HOBSBAWM, 1990, p.15) por parte dos países – como, por exemplo, na 

propaganda política trabalhada por meio da difusão externa de elementos culturais 

“nacionais”. 

Ou seja, consoante Harvey (1991), a primeira etapa de desenvolvimento das relações 

culturais internacionais deu-se entre o final do século XIX e meados do século XX - como foi 

dito anteriormente. A propaganda cultural é a característica central desse período. Entretanto, 

não se pode afirmar que ocorreu nesse momento diplomacia cultural. Pois, segundo o autor, 

os Estados nacionais apenas trabalharam com difusão de sua produção cultural em outros 

países por meio de informações, ideias e mensagens com vistas à propagação de uma 

identidade nacional por eles construída, bem como para angariar benefícios e vantagens 

políticas, econômicas e comerciais uma vez que a disputa ideológica fundamentava e norteava 

a propaganda política dos países, a exemplo dos EUA, da URSS, da Itália e da Alemanha, 

dentre outros. 

É, ademais, uma fase inicial. A característica principal é o modo unilateral de ação por 

parte dos países. Faltavam objetivos e finalidades específicas. Inexistiam, também, estruturas 

institucionais, bem como, recursos humanos especializados. Na Europa esse modelo se 

desenvolveu com participação do Estado. Nesse caso, iniciativas privadas recebiam recursos 

públicos com vistas à realização de atividades de difusão e ensino de língua, além de 

divulgação da cultura de suas nações no exterior (HARVEY, 1991). 

No entanto, França e Alemanha não podem ser incluídas no formato explicitado. 

Justifica-se tal assertiva com o argumento de que esses países destinavam medidas 

administrativas e orçamentárias, recursos humanos em seus Ministérios de Relações 

Exteriores, além de favorecerem atividades educacionais e culturais em outras nações. Havia, 

ainda, peculiaridades da França e da Alemanha concernentes à propaganda cultural. Enquanto 

àquela basicamente enfatizava a educação no ambiente interno, mas com olhar voltado para o 

cenário externo, esta priorizava a manutenção da identidade germânica fora da Alemanha por 

meio de investimento em escolas no exterior (HARVEY, 1991). 

Na perspectiva de Gómez-Escalonilla & Figueroa, a propaganda cultural da França e 

da Alemanha nesse contexto ocorreu conforme o exposto por Harvey (1991). Ademais, 

acrescentam que houve utilização desse recurso político-ideológico na política externa da 

Itália e do Reino Unido.  
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Los Estados respaldaron ocasionalmente esa labor, pero su 

intervención se limitó a la fundación de algunos centros escolares 

para la enseñanza del idioma, o al establecimiento de misiones e 

instituciones culturales encargadas de proyectar una imagen positiva 

del país a través de la difusión de su patrimonio cultural. Francia fue 

el país pionero en la incorporación de la proyección cultural a su 

política exterior. Alemania e Italia, y en menor medida el Reino 

Unido, también se preocuparon tempranamente por esta materia. A 

comienzos del siglo XX, los tres primeros países contaban con 

modestas dependencias en sus estructuras diplomáticas encargadas de 

esa dimensión cultural. (GÓMEZ-ESCALONILLA; FIGUEROA, 

2008, p.04). 

 

A ocorrência da I Guerra Mundial acarretou novas demandas para a propaganda 

externa dos Estados. A ênfase política foi enfatizada com redução da difusão cultural por 

parte das nações beligerantes. Após o término do grande conflito, a maioria dos países iniciou 

processo de desestruturação de suas ações relativas às propagandas políticas no plano 

internacional. A Alemanha, uma exceção nesse caso, manteve suas estruturas. 

Já no período entre guerras, emergiram políticas e sistemas totalitários. A propaganda 

cultural passou a ser de penetração ideológica e política com fins de expansão e dominação. 

Assim, foi inserida forma distinta de propaganda cultural por parte dos Estados nacionais 

(HARVEY, 1991), o que caracteriza a segunda fase das relações culturais internacionais. O 

Serviço de Política Exterior Soviético ilustra adequadamente essa etapa. Criou-se, portanto, a 

Sociedade Pan Unionista para as Relações Culturais com Países Estrangeiros (VOKS - sua 

sigla, no idioma russo) que se tornou no ano de 1958, Sociedades Soviéticas para a Amizade e 

as Relações Culturais com Países Estrangeiros. 

A proposta desse órgão era popularizar a cultura soviética no exterior. Isso seria 

exequível por meio da mobilização de intelectuais estrangeiros - uma característica dos 

períodos denominados por “leninismo” e “stalinismo” no século XX. Os líderes soviéticos 

temiam que ataques militares do exterior viessem a ocorrer contra a Rússia comunista, “[...] 

cuando no de intensificar um proselitismo militante bolchevique en el resto del mundo”. 

(HARVEY, 1991, p.22). 

A ascensão de Hitler e, por conseguinte, o fim da República de Weimar proporcionou 

o desenvolvimento de uma diplomacia cultural no Reich Alemão. Em consonância com o 

contexto vigente, essa foi utilizada como instrumento de propaganda política totalitária. 

Assim, o nazismo buscou controlar meios, fatores e agentes culturais com vistas à propaganda 

política-ideológica. Para isso, adaptou a estrutura organizacional da direção de assuntos 

culturais da Chancelaria Germânica aos objetivos dessa orientação política que se 
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caracterizava por elementos ideológicos, bem como por política de exaltação do 

“germanismo” entre alemães e seus descendentes residentes no exterior. Esse processo foi 

nomeado, segundo Harvey (1991), por Quinta Coluna da Alemanha Hitleriana.  

Em terras italianas, o regime fascista de Benito Mussolini criou em 1938 o Instituto de 

Relações Culturais com os Países do Estrangeiro, com vistas, dentre outros objetivos, à 

difusão da cultura pátria em distintas partes do globo. Sediado em Roma, o Instituto 

incumbia-se pela coordenação e financiamento de atividades de outros centros culturais 

italianos em distintos países. A finalidade principal concernia à função-mor deste: comunicar 

ao mundo a ideologia fascista italiana de Benito Mussolini.  Entretanto, desde 1889, um grupo 

de intelectuais da Itália havia criado La Società Dante Alighieri para a difusão da cultura e da 

língua italiana no mundo, [...] ravvivando i legami spirituali dei connazionali all‟estero com la 

madre pátria e alimentando tra gli stranier l‟amore e Il culto per la civilità italiana. (LA 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, 2013)
2
. 

Certamente, o caráter pioneiro da diplomacia cultural francesa esteja relacionado ao 

legado dos reinados de Luís XIII e Luís XIV, de maneira particular por meio da difusão do 

idioma e da cultura francesa na Europa, no Canadá e no Oriente Médio (RIBEIRO, 2011) - o 

que contribuiu para que a língua francesa já estivesse presente nos circuitos aristocráticos do 

Velho Mundo. Ou seja: 

 

A França foi igualmente pioneira na vinculação mais estreita entre 

fator cultural e política externa. A partir de 1910, uma divisão é 

criada no Ministério dos Negócios Estrangeiros para coordenar esse 

trabalho de difusão da língua e cultura francesas no exterior. 

(RIBEIRO, 2011, p.70). 

 

De caráter bilateral em seus primórdios organizacionais durante as primeiras décadas 

do século XX, a diplomacia cultural francesa foi desenvolvida por meio da sistematização de 

organismos governamentais nacionais, como salientou Harvey (1991). A Comissão 

Interministerial de Atividades e Informações Francesas no Exterior ilustra bem a diplomacia 

cultural da França em seu período elementar. Dependente da Presidência do Conselho 

Francês, a Comissão englobava três Ministérios: a) Assuntos Estrangeiros; b) Educação 

Nacional; c) Obras Públicas. Em 1946, entretanto, a Comissão foi agregada à Direção Geral 

de Relações Culturais da Chancelaria Francesa. Assim, “[...] no imediato pós-guerra, a França 

                                            
2
 Informação disponível em: <http://www.ladante.it/en/chi-siamo>. Acesso em: 06 nov. 2013. 
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passara a destinar 36% dos recursos orçamentários do Ministério dos Negócios Estrangeiros a 

essa finalidade”. (RIBEIRO, 2011, p.70). 

O Conselho Britânico de Relações com Outros Países (British Council), criado em 

1935, é o principal exemplo da arquitetura da diplomacia cultural da Inglaterra. Em pouco 

tempo, obteve alto grau de profissionalismo e especialização, particularmente por conta da 

eclosão da II Guerra e por ter recebido a Royal Charter em 1940. Nesse sentido, o British 

Council foi institucionalizado por meio da visão de que o comércio exterior britânico poderia 

ser maximizado, caso o Estado investisse em relações culturais internacionais.  

Na opinião de Ribeiro (2011): 

 

[...] O Reino Unido efetivamente construiu, com o Conselho 

Britânico, um dos melhores exemplos de equilíbrio e eficiência em 

termos de política cultural externa. Equilíbrio, pela maneira 

equidistante com que o governo se comporta em relação ao Conselho 

em cujos programas procura não interferir, pelo menos de forma 

ostensiva. Eficiência, pelo apoio financeiro e político que sempre 

procurou prestar a uma instituição por definição independente (e que, 

por ser independente, era frequentemente rebelde e por ser sujeita a 

críticas das mais variadas procedências). Assim, e apesar das 

constantes ameaças de cortes de verbas, o governo merece boa parte 

do crédito pelo êxito do trabalho do Conselho Britânico no exterior. 

(RIBEIRO, 2011, p.77). 

 

No caso da Espanha, Júlia Erminia Riscado (2011) afirma que a atuação desse Estado 

em diplomacia cultural foi aprimorada no decorrer do século XX. Os pesquisadores, Lorenzo 

Delgado Gómez-Escalonilla e Marisa Figuerosa, acrescentam em Los Compromissos 

internacionales de España em materia de cultura - trabalho publicado em 2008 - que esse 

país se inspirou no modelo de diplomacia cultural da França para inserir nas primeiras 

décadas do século passado suas atividades inaugurais. Assim, nesse momento, o governo 

espanhol priorizou a região americana e recorreu ao uso de produtos artístico-culturais da 

nação para fazer propaganda política. Nesse sentido,  

 
[...] El verdadero embrión de la política cultural exterior hay que 

buscarlo en la propuesta formulada por el Ministerio de Estado por el 

profesor Américo Castro, materializada en la creación de una Oficina 

de Relaciones Culturales en 1921. Su modelo fue la labor desplegada 

por Francia en este terreno. (GÓMEZ-ESCALONILLA; 

FIGUEROSA, 2008, p.08). 

 

 

Na Ásia, particularmente no Japão, o trabalho do Estado concernente à diplomacia 

cultural foi iniciado por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (MOFA) em 
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1923.  Sobre essa questão, o pesquisador Ploy Khumthukthit (2010) advoga que esse país 

principiou sua atuação em diplomacia cultural por meio da criação de um instituto nesse 

mesmo ano com a finalidade de promover intercâmbio cultural com a China. A motivação 

para tal investimento se deu uma vez que foi observado sentimento antijaponês entre jovens 

intelectuais chineses. Por conseguinte, em 1924, o instituto foi elevado à categoria de 

Departamento de Assuntos Culturais vinculado ao MOFA. Posteriormente, nos anos 1930, 

esse Departamento percebeu que os países ricos haviam intensificado seus investimentos em 

programas internacionais de intercâmbio cultural como instrumentos de política externa e de 

diplomacia. Para adentrar a essa conjuntura, o Japão, em 1934: 

 

[...] Tornou-se o primeiro e único país não ocidental a estabelecer 

uma organização moderna de intercâmbio cultural internacional. A 

Sociedade de Relações Culturais Internacionais (Kokusai Bunka 

Shinko-kai – KBS) foi criada com doações do setor privado e 

subsídios do governo. Em outras atividades, os programas da KBS 

incluíam os diálogos entre líderes culturais proeminentes, o envio de 

missões culturais e publicações sobre o Japão. 

(KHUMTHUKTHIT, 2010, p.46). 

 

Com o fim da II Guerra Mundial, a KBS passou a priorizar o trabalho com a China e 

com os países do Sudeste Asiático no intuito de manter boas relações com essas nações. 

Nesse contexto, o órgão responsável pela diplomacia cultural japonesa já era o Departamento 

de Informação, não mais ligado ao MOFA. Por sua vez, esse Departamento teve como foco a 

aspiração por um posto na Unesco, o qual foi alcançado em julho de 1951 

(KHUMTHUKTHIT, 2010). 

Na região das Américas, no tocante aos Estados Unidos, Ribeiro (2011) afirma que a 

atuação desse país nas áreas de relações culturais internacionais e diplomacia cultural foram 

principiadas de modo intenso em 1938 - no período entre guerras. Entretanto, suas ações 

foram restringidas a entes privados e filantrópicos, a exemplo da Carnegie Endowment e da 

Fundação Rockfeller (RIBEIRO, 2011). Com a eclosão da II Guerra Mundial, os EUA 

perceberam que seria estratégica a utilização de transmissão de informações culturais além 

das fronteiras geográficas uma vez que isso: 

 

[...] Constituía o único meio capaz de atenuar os efeitos externos do 

isolamento que o país até então vivera [...] Na prática, o início da 

participação mais direta dos Estados Unidos da América em 

campanhas de divulgação no exterior remonta a 1938 e seu alvo foi a 

América Latina, cuja lealdade, às vésperas da Segunda Guerra 

Mundial, era importante preservar ou conquistar. Data desse ano a 

criação da Divisão de Relações Culturais do Departamento de Estado, 
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que segundo R. McMurry e M. Lee e Charles Frankel, se estendia do 

intercâmbio entre professores e alunos, a diversas formas de 

cooperação cultural e intelectual nos campos da música, literatura e 

artes plásticas. A divisão respondia igualmente pela formação de 

bibliotecas, produção de traduções de obras representativas da 

literatura norte-americana, bem como pela participação em produções 

radiofônicas internacionais. Em 1941, era criado no Departamento de 

Estado o cargo de Encarregado de Relações Culturais. (RIBEIRO, 

2011, p.79). 

 

No pós-guerra, Ribeiro (2011) salienta que de modo contrário às relações culturais 

internacionais e diplomacia cultural dos países da Europa Ocidental, os quais enfatizaram a 

projeção internacional de seus valores culturais, os EUA acreditavam que nesse contexto era 

necessário trabalhar de modo mais intenso temas consoantes às disputas ideológicas por meio 

da cultura devido a sua condição de superpotência mundial. Assim, “[...] o anticomunismo 

passou a ocupar o primeiro lugar nas preocupações dos responsáveis pelos trabalhos nesse 

campo”. (RIBEIRO, 2011, p.82).  

No tocante à diplomacia cultural do México, estudos da pesquisadora Fabiola 

Rodríguez Barba, especificamente, La diplomacia cultural de México são pertinentes. Nesse 

trabalho a autora defende que a partir da revolução mexicana de 1910 o Estado nacional 

passou a criar uma identidade cultural para o país e a investir em difusão interna e externa da 

produção artístico-cultural mexicana.  

 

[...] En las primeras décadas del siglo XX, José Vasconcelos definió 

una estrategia integral de cultura y educación que se tradujo, en el 

ámbito exterior, en las “embajadas culturales” o programas de 

intercambio de estudiantes con otros países americanos y, en el 

interior, en la creación de las primeras bibliotecas rurales y en las 

décadas siguientes, entre las que destacan el Fondo de Cultura 

Económica (1934), el Seminario de la Cultura Mexicana (1942), el 

Colegio Nacional (1943) y el Instituto Nacional  Indigenista (1948). 

En las décadas de 1940 e 1950, México impulsó una serie de grandes 

exposiciones en las que se dio una identificación con el pasado 

histórico y se puso de relieve lo prehispánico a través del muralismo 

mexicano. La consolidación de la “época de oro” del cine mexicano 

se dio gracias a la emergencia de nuevas tecnologías  y el surgimiento 

de medios de comunicación masiva que dieron origen a la televisión 

mexicana. (BARBA, 2008, p. 01). 

 

Além disso, no final dos anos 1950, o Estado mexicano criou a Subsecretaria de 

Cultura. Na década seguinte a cultura foi inserida na Secretaria de Relações Exteriores. 

Posteriormente, entre 1970 e 1976, o México passou a participar de diversos foros 

internacionais culturais. “[...] Se logró una mayor diversificación de las relaciones exteriores y 
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se fomentó la diplomacia cultural, especialmente en América Latina y el Caribe”. (BARBA, 

2008a, p.02). 

O Canadá começou a trabalhar o campo da diplomacia cultural por meio da celebração 

de acordos culturais bilaterais. Esses instrumentos consequentemente auxiliaram a difusão da 

imagem internacional do país. A escolha do Estado canadense, no que diz respeito à inserção 

da dimensão cultural em seu escopo de atuação internacional, foi definida com a perspectiva 

de que o fortalecimento de relações com outros Estados nacionais por meio da cultura poderia 

ser uma estratégia potencial à geração de impactos positivos em seu trabalho diplomático, 

bem como aos interesses de sua política externa (BARBA, 2008b).  

Entretanto, esse país norte-americano só negociou e firmou acordos culturais a partir 

de em meados dos anos 1960, especificamente com a França em 1965. A posteriori, o fez com 

as seguintes partes: Bélgica, em 1967; República Federal da Alemanha, em 1975; México, em 

1976; Japão, em 1976; Itália em 1984; Espanha, em 1989, dentre outros.  

 

[...] Com base en la firma de estos acuerdos de cooperación, 

generalmente se celebran reuniones bianuales, conocidas como 

Comisiones Mixtas, en las que se hace una revisión del estado actual 

de la cooperación entre los países signatarios y se dá impulso y 

seguimiento a la cooperación en la materia. (BARBA, 2008b, p.02). 

 

 No entanto, a autora argumenta que o Estado canadense decidiu investir em 

diplomacia cultural como reação aos primeiros intercâmbios culturais e educativos realizados 

por parte da província do Québec, ao longo da década de 60 do século XX. Assim “[...] otras 

provincias canadienses se involucraran en las relaciones culturales internacionales y 

comenzaran a establecer intercambios culturales, con el apoyo del gobierno federal”. 

(BARBA, 2008b, p.03).  

  

1.1.3 Diplomacia cultural: campo paralelo à política externa dos Estados nacionais? 

 

No estudo intitulado Soft Power & Diplomatie Culturelle: culture totale vs culture 

globale, Thierno SOW também identifica o advento da diplomacia cultural em algumas 

regiões do mundo. Em suas palavras, 

 

Dans tous les cas, le rèpere historique dans l‟apparition de la 

diplomatie culturelle est inéluctablement celui de la guerre froide qui 

fait prendre conscience aux Etats-Unis de l‟importance “de la lutte 

psichologique et la bonne place à occuper dans les consciences”. 

Pour le Japon ce sera un combat à partir de 1972 avec la création de la 
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fondation du Japon pour rééquilibrer l‟image du pays après la seconde 

guerre; pour les russes, il paraîte vital de se définir par rapport à la 

Russie et à l‟ex-union soviétique; pour les canadiens, ce sera la 

protection des cultures minoritaires et francophones dans un espace 

majoritairement anglophone; pour les noirs africains et la diaspora, la 

question de la reconnaissance de l‟esclavage ainsi que sa réparation; 

pour l‟Israel el et peuple juif, la question de la restitution des biens 

spoliés [...] (SOW, 2008, p.15). 

 

Ou seja, houve maior preocupação em difundir elementos culturais por parte da 

atuação política dos Estados nacionais no ambiente internacional, sobretudo, a partir da “Era 

dos Extremos” - título dado por Eric Hobsbawm em uma de suas obras ao século XX - até a 

contemporaneidade. Assim, percebe-se que questões de identidade, projetos políticos e 

divulgação externa dos países por meio da cultura são problemáticas pertinentes à diplomacia 

cultural.  

 

1.3.1.1 Trajetória da diplomacia cultural: identidades, nacionalismos e conflitos 

 

Observa-se a existência de dois modelos primordiais de diplomacia cultural que têm 

sido utilizados pelos atores internacionais identificados por Harvey (1991): “uniões 

administrativas” e “diplomacia de conferência”. O primeiro exemplo aconteceu ao longo do 

século XIX. Comissões fluviais foram agregadas a uniões administrativas a fim de que 

problemas comuns a vários países fossem resolvidos por meio de cooperação permanente 

entre as partes vinculadas. Os agentes desse movimento são organizações, a exemplo da 

União Postal Universal, da União Internacional para a Proteção de Obras Artísticas e 

Literárias que, desde 1974, foi sucedida pela Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI). 

 No tocante ao segundo exemplo, “diplomacia de conferência”, afirma-se que a 

realização de congressos multilaterais internacionais caracteriza esse formato. Em termos 

ilustrativos é possível citar: a) Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu; b) Congresso 

de Viena (1814-1815); c) Santa Aliança (1814); d) Conferência de Bretton Woods (1944); e) 

Conferência de Yalta, San Francisco e Potsdam (1945). Esse tipo de diplomacia teve alto 

significado em termos de política internacional, a exemplo das Conferências de Haia sobre 

direito da guerra (1899; 1907) e as Conferências das Nações Unidas convocadas pela Unesco 

a partir de meados do século passado. Essas acarretaram implicações para o campo da 

diplomacia cultural: aprovação de normas e convenções de direito internacional vinculadas à 

legislação cultural internacional.  
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A partir de meados do século XX, organizações internacionais permanentes foram 

criadas, como por exemplo: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco, sua sigla, no idioma inglês), resultante da Conferência Internacional de 

Estados ocorrida em 1945. A Unesco se tornaria, a posteriori, paradigmática ao que se 

compreende por diplomacia cultural multilateral por conta da inserção de parâmetros de 

trabalho observados e em muitos casos adotados por parte dos Estados nacionais. Criou-se 

também nesse período a Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1948 e a 

Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) em 1949, dentre outros. 

É cabível sustentar a assertiva de que há interdependência entre as esferas que 

fundamentam a diplomacia cultural, isto é, cultura e relações internacionais. Nesse sentido, 

advoga-se que, numa espécie de dialética, acredita-se que a primeira depende e contribui para 

o desenvolvimento da segunda e vice-versa. É quase impossível, ademais, afirmar que há uma 

cultura genuína, típica de cada nação. A cultura, ou melhor, culturas, desenvolvem-se pela 

mistura, pelo diálogo, pelo intercâmbio, como também, por tensões, choques e conflitos. 

Nesse sentido, as Relações Internacionais são lócus para que culturas possam interagir e se 

transformar.  

Desse modo, é possível conectar essas ideias com os estudos de Eric Hobsbowm sobre 

nação e nacionalismo, os quais podem ajudar a compreender as relações entre o campo da 

cultura e o processo de consolidação dos estados nacionais a partir do século XIX. No tocante 

a esse período, o historiador questiona: 

 

[...] Se o único nacionalismo historicamente justificável era aquele 

ajustado ao progresso - isto é, aquele que alargava, e não restringia a 

escala de operação humana na economia, na sociedade e na cultura -, 

qual podia ser a defesa dos povos pequenos, das línguas menores e 

das tradições menores, na grande maioria dos casos, a não ser uma 

expressão da resistência conservadora ao avanço inevitável da 

história? Os pequenos povos, línguas e culturas ajustavam-se ao 

progresso apenas no caso de aceitarem um status subordinado a 

alguma unidade maior ou caso se retirassem da batalha para se tornar 

um repositório de nostalgia e de outros sentimentos [...] o qual, é 

claro, muitas das pequenas comunidades e culturas do mundo 

parecem ter aceitado. (HOBSBOWM, 1990, p.53). 

 

Ou seja, a “construção” de dada cultura nacional implicou em tensões entre culturas 

existentes em um território dinamizadas por parte de um povo. Na perspectiva de Hobsbowm 

(1990), culturas hegemônicas impuseram-se sobre as demais para a definição de uma 

identidade cultural pátria. A questão é que o processo de formação dos Estados nacionais 
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demandava aos países essa delimitação de peculiaridades imagético-simbólicas na perspectiva 

de que cada país pudesse ser configurado como possuidor de uma cultura própria – nesse 

cenário de disputas internacionais. Assim, na maioria dos casos recorreu-se à escolha de 

elementos culturais diagnosticados como “típicos”, sobretudo: língua, costumes, religião etc., 

embora sem considerar a diversidade cultural dos povos de cada espaço geográfico.  

Com base nesse entendimento, os estudos de Benedict Anderson podem ser inseridos 

nessa discussão. Esse pesquisador analisou investigações do historiador Hobsbawm. Em 

Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, o autor 

argumenta que: “[...] o nacionalismo oficial nos mundos colonizados da Ásia e da África 

vinha diretamente modelado sobre o nacionalismo oficial dos estados dinásticos europeus do 

século XIX”. (ANDERSON, 2008, p.226). Nesse sentido, ao estudar o poder do censo, dos 

mapas e dos museus no tocante a nova moldura que esses elementos provocaram na “[...] 

maneira pela qual o Estado colonial imaginava o seu domínio” (ANDERSON, 2008, p.227), o 

autor escolhe a região do Sudeste Asiático para verificar a conexão entre as instituições 

citadas por conta da diversidade de colonizadores na história dessa região (Grã-Bretanha, 

França, Espanha, Portugal, Holanda e EUA, dentre outros países). 

 

[...] Com plena consciência de que eram intrusos nos distantes 

trópicos, mas vindos de uma civilização onde a herança e a 

transferência legais do espaço geográfico provinham de longa data, os 

europeus frequentemente tentaram legitimar a expansão do seu poder 

através de métodos de aparência legal. Um dos mais utilizados era 

tomar como “herança” as supostas soberanias dos dirigentes nativos, 

eliminados ou submetidos pelos europeus [...] Daí o surgimento de 

“mapas históricos”, em especial na segunda metade do século XIX, 

destinados a demonstrar, no novo discurso cartográfico, a vetustez de 

unidades territoriais específicas solidamente delimitadas. Através da 

sequência cronológica dada a esses mapas, surgia uma espécie de 

narrativa político-biográfica daquele espaço, às vezes com vasta 

profundidade histórica. Por outro lado, essa narrativa foi adotada, 

mesmo sofrendo várias adaptações pelos Estados nacionais que, no 

século XX, se tornaram os herdeiros dos Estados coloniais. 

(ANDERSON, 2008, p.241). 

 

É possível verificar esse processo de consolidação de uma hegemonia cultural sobre a 

diversidade de outras culturas, ao citar os estudos de Darcy Ribeiro, especificamente sua obra-

prima: O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, publicada em 1995. Por meio de 

o fragmento descrito a seguir, o autor mostra como projetos políticos trabalhados ao longo da 

história implicaram na constituição do Estado nacional brasileiro no tocante à formação 

sociocultural do País.  
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Essa massa de mulatos e caboclos, lusitanizados pela língua 

portuguesa que falavam, pela visão de mundo, foram plasmando a 

etnia brasileria e promovendo, simultaneamente, sua integração, na 

forma de um Estado-Nação. Estava já maduro quando recebe grandes 

contingentes de imigrantes europeus e japoneses, o que possibilitou ir 

assimilando todos eles na condição de brasileiros genéricos. Alguns, 

sobretudo japoneses, guardando marcas físicas indisfarçáveis de suas 

origens, têm, em consequência, certa resistência à plena assimilação 

ou ao reconhecimento dela quando já está plenamente cumprida. Não 

deixam nunca de ser nisseis, porque trazem isso na cara. Outros 

imigrantes, como os italianos, os alemães, os espanhóis, apesar de 

brancarrões e de portarem nomes enrolados, foram mais facilmente 

assimilados, sendo sua condição de brasileiros, plenamente aceita. 

Alguns até exacerbam, como o caso do general Geisel, brasileiro de 

primeira geração, que nunca entendeu porque os índios, aqui há tantos 

séculos, teimam em não ser brasileiros. Os árabes são os imigrantes 

mais exitosos, integrando-se rapidamente na vida brasileira, 

participando das instituições políticas e alcançando posições de 

governo. Até se esquecem de onde vieram e de sua vida miserável em 

seus países de origem. (RIBEIRO, 1995, p.448). 

 

Por meio dessa discussão, entende-se que elementos de uma forma de ver e construir a 

vida adentra-se a outro modo distinto, o que implica numa nova cultura ou numa diferente 

roupagem para aquilo que já existia. Mas, é possível falar em uma cultura particular de cada 

nação? Canclini (2013) explica isso por meio das ideias de “hibridismo cultural” ou 

“culturas híbridas”. Na perspectiva do autor, a cultura produzida, reproduzida e apropriada 

em dado espaço é desterritorializada e se comunica com outras culturas ou formas de 

produção de bens simbólicos.  

Nesse caso, pode-se compreender que os Estados têm definido identidades nacionais 

de seus países por meio da compreensão e construção de uma cultura pátria a qual é, em 

verdade, somatório de distintas culturas “internacionais” assimiladas e reinterpretadas pelas 

pessoas de certo espaço territorial. Isso ocorre, portanto, por meio do intercâmbio cultural. 

Assim, os Estados delimitam suas identidades pátrias por meio da escolha de manifestações, 

produtos artístico-culturais e modos de vida praticados em suas delimitações geográficas, 

consoante seus interesses - tanto no ambiente doméstico, quanto no cenário internacional.  

Entretanto, ao considerar o intercâmbio como catalisador da produção cultural 

contemporânea, é pertinente retomar estas interrogações: já que a cultura nacional é uma 

construção, no sentido de definição política, como a diplomacia cultural pode ser vista? Como 

instrumento de apoio à política externa dos países ou como campo paralelo à atuação dos 

Estados nacionais no mundo? Ademais, se a cultura de quaisquer espaços dialoga e 
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reincorpora elementos de outros âmbitos territoriais, é possível dizer que há uma cultura 

nacional? Como a diplomacia cultural reflete essas problemáticas?  

Em Global Culture: nationalism, globalization and modernity, o pesquisador Mike 

Featherstone, no que concerne ao período paralelo à queda do Muro de Berlim e à ascensão da 

“Nova Ordem Mundial”, questiona se há uma cultura global. “[...] If by a global culture we 

mean something akin to the culture of the nation-state writ large, then the answer is patently a 

negative one”. (FEATHERSTONE, 1990, p.03). O autor acrescenta que é impossível 

identificar integração cultural global sem o protagonismo dos Estados nacionais. Entretanto, a 

partir do final dos anos 1980, foi intensificado o processo de “globalização da cultura” ou 

“transnacionalização da cultura” por parte de outros atores internacionais. Ou seja, as 

sociedades passaram a se deslocar do sentido “nacional” para o “transnacional”.  
 

 

It therefore may be possible to point to trans-societal cultural 

processes which take a variety of forms, some of which have 

preceded the inter-state relations into which nation-states can be 

regarded as being embedded, and processes which sustain the 

Exchange and flow of goods, people, information, knowledge and 

images which give rise to communication processes which gain some 

autonomy on a global level. (FEATHERSTONE, 1990, p.03) 

 

É nesse espaço global de disputas políticas, econômicas, comerciais e simbólicas – 

numa ordem imagético-cultural – que a indagação a respeito da identidade nacional é 

mantida. Essa interrogação norteia, certamente, a busca por uma compreensão própria ou que 

represente a imagem que os Estados nacionais possuem de si mesmos e/ou querem transmitir 

ao mundo. Nesse prisma, estudos de Manuel Castells, particularmente a obra O poder da 

identidade, publicada em 2000, ajuda a compreender essas questões.  

Castells (2000) advoga que entende identidade como fonte de experiência de um povo.  

Nesse sentido, ao observar a dinâmica histórica do início dos anos 1990, o autor afirma que há 

retorno dos nacionalismos e do fortalecimento dos Estados nacionais enquanto agentes de 

relacionamento internacional.  Em suas palavras:  

 

A era da globalização é também a era do ressurgimento do 

nacionalismo, manifestado tanto pelo desafio que impõe aos Estados-

Nações, estabelecidos pela ampla (re) construção da identidade com 

base na nacionalidade, invariavelmente definida por oposição ao 

estrangeiro. Essa tendência histórica tem surpreendido alguns 

observadores, após a morte do nacionalismo ter sido anunciada por 

uma causa tripla: a globalização da economia e a internacionalização 

das instituições políticas; o universalismo de uma cultura 

compartilhada, difundida pela mídia eletrônica, educação, 
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alfabetização, urbanização e modernização. (CASTELLS, 2000, 

p.44). 

 

Castells (2000), portanto, aponta para a possibilidade de, no contexto final do século 

XX, os Estados nacionais terem se reconfigurado como atores de um mundo intensamente 

interconectado frente à conjuntura paradoxal entre local e global, identidade/cultura nacional 

e identidade/cultura mundial. O imperialismo teria, assim, entrado em colapso? Na 

perspectiva de Edward Said, especialmente no livro Cultura e Imperialismo, há forte relação 

entre cultura e império particularmente entre o Ocidente metropolitano e seus territórios 

ultramarinos - África, Índia, partes do Extremo Oriente, Austrália e Caribe.  

Esse estudo ajuda a pensar como o movimento do imperialismo implicou em conflitos 

entre identidades nacionais no sistema mundial, isto é, num cenário de disputa entre culturas. 

Em termos elucidativos, a “resistência” dos povos dominados pelos colonizadores da Europa 

é mencionada por Said. Em suas palavras: 

 
Em quase todos os lugares do mundo não europeu a chegada do 

homem branco gerou algum tipo de resistência. O que eu deixei de 

fora de “Orientalism”, foi a reação ao domínio ocidental que 

culminou no grande movimento de descolonização em todo o 

Terceiro Mundo. Além da resistência armada em locais tão diversos 

quanto à Irlanda, a Indonésia e a Argélia no século XIX, houve 

também um empenho considerável na resistência cultural em quase 

todas as partes com a afirmação de identidades nacionalistas e, no 

âmbito político, com a criação de associações e partidos com o 

objetivo comum de autodeterminação e da independência nacional. O 

contato imperial nunca consistiu na relação entre um ativo intruso 

ocidental contra um nativo ocidental inerte ou passivo; sempre houve 

algum tipo de resistência ativa e, na maioria esmagadora dos casos, 

essa resistência acabou preponderando. (SAID, 1999, p.12). 

 

 

Com base nessas reflexões, os Estados nacionais têm percebido que o investimento em 

diplomacia cultural é potencial para a seguinte finalidade: promover, fortalecer e consolidar a 

inserção de seus países no âmbito mundial. Ou seja, no tocante à dimensão cultural, as 

políticas externas, grosso modo, têm fundamentado seu escopo de atuação essencialmente na 

identidade cultural nacional construída. No entanto, por meio dos exemplos citados no tópico 

anterior, a diplomacia cultural dos países não tem sido vista tampouco configurada, como 

campo específico de trabalho dos Estados, mas como instrumento em favor dos interesses dos 

países. O problema é que desse modo não se percebe uma política de Estado para a 

diplomacia cultural, mas políticas de governos que trabalham esse setor, conforme suas 
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plataformas político-partidárias que podem, ou não, considerar a diversidade cultural de suas 

nações – salvo raríssimas exceções, como França e Alemanha. 

 Assim, é correto ratificar que identidade nacional é construção histórica. Logo, é 

narrativa utilizada por parte de seus Estados para tratar conflitos interculturais bem como para 

propor novas sínteses às possíveis identidades nacionais que estão em processo contínuo de 

transformação (CANCLINI, 1999). A esse argumento, Said acrescenta que: “[...] o poder de 

narrar, ou de impedir que se formem e surjam outras narrativas, é muito importante para a 

cultura e o imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos”. (SAID, 1999, 

p.13). 

 Com base nessas visões, pode-se compreender diplomacia cultural como um meio 

pelo qual a política externa dos países tem utilizado para consolidar espaços conquistados no 

sistema mundial por meio do “Soft Power” – conceito estudado e advogado por Joseph Nye 

(2004). Assim, ao difundir culturas vivenciadas em seus territórios no âmbito exterior, os 

atores estatais, implicitamente, explicitam a identidade nacional por eles construída com 

vistas ao fortalecimento de suas relações bilaterais e para buscar oportunidades propícias a 

futuras negociações políticas, econômicas, comerciais, dentre outras tipologias.  

Portanto, percebe-se que a diplomacia cultural tem sido recurso precioso às disputas 

discursivas e ideológicas no cenário internacional – isto é, embates pelo poder. Com base 

nesse entendimento, passar-se-á ao próximo tópico. Nesse, será construída possível resposta à 

pergunta que o intitula.  

 

1.2 O QUE É, ENTÃO, DIPLOMACIA CULTURAL?  

 
En effet, la diplomatie culturelle ne se résume plus à de simples 

notions de représentation et de propagande mais revêt des formes 

stratégiques et normatives qui justifient son importance auprès des 

politiques publiques et de l‟opinion internationale. (SOW, 2008, 

p.16). 

 

Esse fragmento serve como epígrafe para o presente tópico. Com base nesse trecho 

nota-se que diplomacia cultural não é mera propaganda ou difusão. Contudo, ao observar a 

parte anterior deste capítulo percebe-se que foram explicitados entendimentos de 

pesquisadores sobre relações culturais internacionais e problemáticas em torno da cultura, da 

identidade, das nações e dos Estados. Além disso, foram apresentados exemplos inaugurais de 

diplomacia cultural de alguns países, espalhados nos diversos continentes do globo. 
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Ainda neste item mostrar-se-á o que se compreende por diplomacia cultural com vistas 

à adoção por parte dessa pesquisa de uma noção para o trabalho do Estado brasileiro nesse 

campo no que concerne ao período contemporâneo – particularmente de 2003 a 2010. Desse 

modo, recorrer-se-á a estudos dos seguintes autores: Harvey (1991), Ribeiro (2011), Bound e 

colaboradores (2007), dentre outros, para ajudar na fundamentação do objeto aqui estudado: a 

diplomacia cultural realizada pelo País na primeira década do século XXI.  

Nessa diretriz, o Embaixador Edgar Telles Ribeiro em Diplomacia Cultural: seu papel 

na política externa brasileira, republicado em 2011, analisa o papel que a cultura possui no 

tocante à política externa do Estado brasileiro. Para isso, o autor faz uma retrospectiva da 

história recente das relações culturais internacionais, bem como da diplomacia cultural com 

vistas ao entendimento do espaço e das funções atribuídas à cultura na política externa do 

País.  

Desse modo, Ribeiro (2011) afirma que: “[...] além de seus méritos intrínsecos, as 

relações culturais viabilizam, com eficácia singular, outros tipos de objetivos dos Estados, nos 

planos políticos, econômicos ou comerciais”. (RIBEIRO, 2011, p.25). O autor explicita por 

meio dessa assertiva, possível função das relações culturais internacionais: ser um 

instrumento para a realização de finalidades estatais.  

Entretanto, é possível perguntar: que noção de cultura esse diplomata adotou em seu 

estudo? Ribeiro (2011) advoga, portanto, que entende cultura sob uma concepção mais ampla, 

relacionada à Antropologia. Em sua perspectiva, destarte, a soma de hábitos, costumes e 

realizações de um indivíduo, uma comunidade, um povo, ao longo de sua história, podem ser 

tidos como cultura. Além disso, contempla diversos campos da atividade humana – artes, 

ciências, tecnologia, política, religião, saúde, esporte, comércio, lazer, dentre outras.  

Para o Embaixador, esse modo mais amplo de conceber cultura precisa ser inserido 

como primeiro plano da diplomacia cultural. Pois, é difícil definir o aspecto cultural fora dos 

grandes parâmetros antropológicos (RIBEIRO, 2011). Ademais, em consonância com Edwin 

Harvey (1991), o Embaixador procura sustentar sua compreensão sobre diplomacia cultural 

por meio de ações que em sua leitura explicariam o que seria esse campo: a) intercâmbio de 

pessoas; b) promoção de arte e dos artistas; c) ensino de língua como veículo de valores; d) 

distribuição integrada de material de divulgação; e) apoio a projetos de cooperação 

intelectual; f) apoio a projetos de cooperação técnica; g) integração e mutualidade na 

programação cultural dos países no exterior (RIBEIRO, 2011). 
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No que diz respeito aos parâmetros gerais da diplomacia cultural, o pesquisador 

acredita que são dependentes do contexto doméstico de cada Estado. Ou seja, correspondem à 

realidade de cada nação. Por conseguinte, as prioridades estabelecidas para esse campo 

geralmente estão em consonância com os objetivos da política externa dos países. Desta 

maneira, as áreas privilegiadas na política exterior passariam a compor a agenda de trabalho 

da diplomacia cultural. Além disso, são definidos recursos humanos e financeiros para a 

concretização dos projetos culturais a serem executados.  

Nessa diretriz, após ser definido o espaço e a valorização da cultura na agenda 

diplomática e da política externa de cada país, é preciso, na ótica de Ribeiro (2011), fazer uma 

distinção entre “relações culturais internacionais” e “diplomacia cultural” – tarefa 

semelhante ao estudo de Harvey (1991). Grosso modo, as “relações culturais internacionais” 

têm por finalidade desenvolver ao longo do tempo maior compreensão e aproximação entre 

povos e instituições com vistas à conquista de benefícios mútuos. Por sua parte, “diplomacia 

cultural” seria uma forma de utilização específica dessas relações culturais no âmbito 

internacional para a consecução de objetivos nacionais de natureza não somente cultural, mas 

também política, comercial e econômica.  

Uma vez integrada à política externa, a diplomacia cultural proporcionaria, portanto, 

melhores instrumentos para estimular a compreensão mútua por meio de ativo intercâmbio 

cultural. Esse, por sua vez, é potencial à conquista de benefícios, tais como, permuta de 

experiências, ideias e patrimônios, e, ademais, consolidação e preservação de cenário que 

motivaria o entendimento mútuo. Além disso, a diplomacia cultural poderia ser útil na 

redução de julgamentos sobre outras culturas com base em estereótipos, bem como poderia 

reforçar sentimentos pacíficos, por meio da partilha de visão universal de patrimônio cultural 

e artístico construído pelos povos em distintas partes do planeta. Reforça, também, certo grau 

de comunhão entre distintas culturas e contribui, por conseguinte, para aproximação de povos, 

pois tende a ser um mecanismo de construção de paz: uma paz possível (RIBEIRO, 2011). 

Ribeiro (2011) advoga, ainda, que a forma mais adequada de materializar a diplomacia 

cultural se dá por meio de sua vinculação com a política externa dos países. Em suas palavras,  

 

[...] Por maiores que sejam as divergências quanto a ênfases ou 

métodos de trabalho, os mecanismos de difusão cultural de inspiração 

diplomática devem ser basicamente julgados em termos de suas 

contribuições para as políticas externas dos países a que se encontram 

vinculadas. Ainda que essas contribuições dificilmente possam ser 

avaliadas (em termos de retorno em curto prazo), os projetos devem 

estar a serviço dos interesses mais amplos da política externa do país 
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por ele responsável. Somente assim as programações se viabilizam e 

os recursos se materializam. (RIBEIRO, 2011, p.35). 

 

O Embaixador prossegue com sua argumentação por meio da inserção de 

questionamentos, pertinentes ao desenvolvimento da diplomacia cultural, enquanto segmento 

estratégico para a política externa dos Estados nacionais. Assim, ao observar aumento do 

contingente de ações e de programações culturais no planejamento da política externa dos 

países, Ribeiro (2011) indaga o método pelo qual serão medidos resultados dessas ações. 

Ademais, o diplomata tem dúvidas quanto à defesa dos recursos para projetos nessa área, 

particularmente em países de menor carência econômica.  

O que perpassa essas interrogações realizadas no final da década de 1980 é a certeza 

do poder de aproximação e de fortalecimento diplomático que a cultura tem no que concerne à 

política externa.  

 
[...] Nenhum terá o significado que as atividades culturais evocam 

para o ser humano, sua capacidade de sensibilizar, de convencer 

muito além dos limites de argumentos meramente políticos ou 

econômicos. Por outro lado [...] nenhum outro instrumento trará 

implícita a noção de prestígio que geralmente está associada à cultura, 

ou os desdobramentos e inferências que esse prestígio possibilita em 

outros campos. O poderio militar ou econômico de uma nação tende a 

intimidar, a cultura seduz. (RIBEIRO, 2011, p.37). 

 

No livro previamente mencionado, o autor apresenta benefícios que a diplomacia 

cultural pode trazer a quaisquer países. O comércio de modo particular pode ampliar a 

inserção de bens, produtos e ideias de um Estado em um contexto cultural estrangeiro cuja 

confiabilidade e familiaridade sejam trabalhadas por parte dos agentes de serviço exterior 

acreditados no país importador. A cooperação técnica também pode ser contemplada. Quanto 

maior o grau de aceitação e penetração amparadas em valores culturais do país doador maior 

será o nível de cooperação entre as partes. O autor justifica essa condição com base em 

estudos da Unesco, os quais defendem ocorrência de resultados duradouros uma vez 

enraizados culturalmente. No que tange ainda a interface entre cooperação técnica e 

diplomacia cultural, o Embaixador advoga espaço de atuação maior da última. A defesa é de 

que de modo indireto a diplomacia cultural facilita a consecução de objetivos políticos, 

comerciais, econômicos, dentre outros.  

Entretanto, há, na perspectiva de Ribeiro (2011), negligência para com a temática da 

diplomacia cultural nos estudos do sistema internacional. O autor considera que isso é um 

descaso, o qual se encontra enraizado na pressão de crises internacionais. Rara exceção é a 
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obra The Cultural Approach (1947) de McMurry & Lee. Logo na parte preliminar desse 

trabalho, há preocupação no tocante à correção da imagem negativa dos países envolvidos em 

conflitos bélicos, o que motivou reavaliar as bases da diplomacia cultural por partes dos 

Estados no contexto posterior à II Guerra Mundial.  

A partir de meados do século XX, os meios massivos de comunicação passaram por 

processo de evolução tecnológica - o que implicou na ampliação da área de abrangência 

desses. Ribeiro (2011) advoga que esse fato intensificou as relações culturais entre distintas 

partes do globo. Assim, percebeu-se que a diversidade, ao invés de ser uma ameaça à 

segurança e à paz internacionais, poderia se constituir como fonte potencial para a geração de 

riquezas. Este tema passou, portanto, a ser investigado pela Unesco. Em Políticas e redes de 

intercâmbio e cooperação cultural no âmbito ibero-americano, produzido em 2003, Albino 

Rubim, Mariela Pitombo e Iuri Rubim afirmam que além da Unesco, outros organismos 

internacionais passaram a influenciar a atuação dos governos no tocante às políticas culturais: 

 
[...] Enfim, esta breve incursão no universo das políticas 

desenvolvidas pelos organismos multilaterais de cooperação 

internacional e das redes presentes na Ibero-América sinaliza para 

possivelmente uma grande influência de ambos os atores no 

desenvolvimento do espaço cultural ibero-americano nos próximos 

anos. Os organismos cujo papel tem sido, sobretudo, o de promover 

fóruns de debates sobre temas candentes que perpassam hoje o campo 

da cultura deverão influenciar cada vez mais os governos nacionais, 

no sentido de estreitar a relação entre cultura e desenvolvimento, 

estimulando-os a assumir o tema como prioritário e desenvolver 

políticas públicas mais consistentes para a cultura. (PITOMBO; 

RUBIM, A., RUBIM, I., 2005, p. 43). 

 

Nesse sentido, Estados nacionais também começaram a perceber que estudos, 

programas e políticas culturais em nível bilateral ou multilateral, se não proporcionavam 

resultados concretos em curto ou médio prazo, seriam responsáveis, por outro lado, por 

melhor grau de conhecimento das diferenças mútuas de povos e nações. “[...] Nesse esforço 

de compreensão, que ia aos poucos sendo objeto de registro por parte dos estudiosos do 

assunto, repousavam as verdadeiras bases da diplomacia cultural internacional”. (RIBEIRO, 

2001, p.53). 
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1.2.1 Ampliação da temática cultural na diplomacia contemporânea 

 

O Embaixador apresenta a tese de Marcel Merle para sustentar a ideia da 

“centralidade da cultura nas relações internacionais contemporâneas”. Na perspectiva deste, 

a temática cultural não pode na atualidade ser negligenciada - como outrora o foi. Ao 

contrário. A cultura tem potencial para ser objeto de constante diálogo com vistas à criação de 

“ecumenismo cultural” uma vez que por meio dessa estratégia, distintas culturas – do 

Ocidente e do Oriente – poderiam adentrar em um processo político de integração com base 

na cooperação cultural (RIBEIRO, 2011). 

Essa ideia está em consonância com o posicionamento de F.S.C. Northrop sobre o 

assunto. Esse intelectual enfatiza em The Taming of the Nations (1952) a importância do fator 

cultural como elemento dinâmico das relações internacionais. Por ter sido escrito durante a 

Guerra Fria e sob o impacto da Guerra da Coreia, Ribeiro (2011) defende que a obra contesta 

o critério do “interesse nacional” como fundamentação exclusiva de política externa. Isso 

reforça, portanto, seu embasamento. O cerne da proposta de Northrop, na perspectiva de 

Ribeiro (2011), é a demanda por cooperação internacional sustentada no conhecimento 

mútuo.  

[...] Na visão de Northrop, o reconhecimento dessa diversidade 

cultural teria por consequência um maior respeito pelas leis e pelos 

costumes de cada país, o que, por sua vez, asseguraria o pluralismo do 

direito internacional e fundamentaria a política externa dos Estados. 

(RIBEIRO, 2011, p. 58). 

 

Entretanto, a cultura, nesta ótica, é vista como instrumento favorável à eficácia da 

política externa. Assim, o trabalho de investigação da cultura pode ser interpretado como 

momento relevante à construção de diagnóstico por parte dos Estados nacionais com vistas à 

formatação de uma política externa em consonância com os contextos de sua área de atuação, 

com vistas, sobretudo, à realização de seus interesses nacionais. Seria elemento assessório, 

nas palavras de Ribeiro, que buscaria penetrar politicamente e ideologicamente por meio de 

cooperação internacional.  

Outra publicação sobre a temática, International Cultural Relations (1986), de J. M. 

Mitchell, na perspectiva de Ribeiro (2011), é relevante para a compreensão do campo da 

diplomacia cultural. Isso ocorre uma vez que o trabalho revela os contornos da cooperação 

cultural com base na experiência de países que de modo mais intenso tem trabalhado o 
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assunto, a exemplo da França e da Alemanha. Esse livro é inovador no sentido de que 

considera a particularidade dos mecanismos de difusão cultural.  

Ademais, são mencionadas por parte do autor, ideias em torno dos seguintes aspectos: 

[...] Interdependência das culturas, da mutualidade na cooperação 

cultural internacional, da autonomia do agente cultural (em confronto 

com as expectativas do Estado-Produtor), da distinção entre relações 

culturais e diplomacia cultural, das vinculações entre esses diversos 

temas e a política interna dos Estados. (RIBEIRO, 2011, p.59). 

 

Em síntese, o diplomata compreende que os textos de Merle, Nortroph e Mitchell 

colaboram, portanto, com a possibilidade de entendimento de uma nova dimensão atribuída 

ao lócus da cultura nas relações internacionais: não só a difusão de produtos, bens ou 

manifestações de uma dada cultura ao cenário mundial, mas, sobretudo, os benefícios 

culturais alcançados por meio da cooperação e do intercâmbio culturais por parte de distintos 

países (RIBEIRO, 2011). 

No tocante à diplomacia cultural, há, também, interpendência (RIBEIRO, 2011) entre 

Estado e subsídios culturais dos agentes internos. Isso resulta diretamente da emergência da 

vasta e complexa rede internacional de cooperação intelectual, caracterizada por meio de uma 

visão crescentemente interdisciplinar. Além disso, a diplomacia cultural pode projetar valores 

das culturas internas das nações. Nas palavras do Embaixador, 

 
[...] Se a riqueza cultural de um país é o resultado de uma infinita 

quantidade de programas bem sucedidos, que permitem ao Estado 

consolidar aos poucos objetivos mais amplos de sua política cultural – 

democratização da cultura, desenvolvimento da comunicação, busca 

da identidade cultural, promoção dos valores culturais, defesa do 

patrimônio, ou estímulo às atividades culturais – os objetivos da 

política cultural externa, na visão dos autores até aqui mencionados, 

deveriam consistir na projeção internacional desses valores, com 

vistas não somente à consecução de seus objetivos nacionais, mas 

também ao aprimoramento das relações internacionais. (RIBEIRO, 

2011, p.66). 

 

Observa-se, por fim, que a noção de diplomacia cultural advogada por Ribeiro (2011) 

corresponde às relações entre Estados no tocante ao campo da cultura. Essas estão 

tangenciadas pela troca e projeções de valores culturais entre países. Desse modo, políticas 

culturais desenvolvidas pelo Estado, em seu âmbito interno, é base para a diplomacia cultural.  

Já na leitura de Kirsten Bound, Rachel Briggs, John Holden e Samuel Jones, 

particularmente no relatório intitulado por Cultural Diplomacy, publicado em 2007, a 

diplomacia cultural tem sido usada com instrumento por parte de líderes estatais com vistas à 
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divulgação de suas imagens pessoais e dos pontos positivos de suas nações. Além disso, 

busca-se fortalecer o poder de seus países no cenário internacional, bem como construir e/ou 

solidificar suas relações bilaterais e multilaterais. Os autores salientam, contudo, que em 

termos de política externa, particularmente no pensamento da Realpolitik, cultura e 

intercâmbios culturais são consideradas como desejáveis, embora não essenciais. Ou seja, a 

cultura tem sido utilizada como suporte à concretização de interesses econômicos, políticos e 

comerciais dos países no sistema internacional. 

Bound e colaboradores (2007) afirmam, ainda, que é consensual entre muitos 

estadistas, a visão de que diplomacia cultural pode ser útil às relações entre países. Além 

disso, os autores comungam da mesma visão de Ribeiro (2011) no tocante ao argumento de 

que o campo da diplomacia cultural está por seu turno calcado num conjunto de valores 

pertinentes a cada Estado nacional. Nesse sentido, 

 

[…] “Cultural Diplomacy” argues that today, more than ever before, 

culture has a vital role to play in international relations. This stems 

from the wider, connective and human values that culture has: culture 

is both the means by which we come to understand others, and an 

aspect of life with innate worth that we enjoy and seek out. Cultural 

exchange gives us the chance to appreciate points of commonality 

and, where there are differences, to understand the motivations and 

humanity that are differences, to understand the motivations and 

humanity that underlie them. As identity politics, these attributes 

make culture a critical forum for negotiation and a medium of 

exchange in finding shared solutions. Cultural contact provides a 

forum for unofficial political relationship-building: it keeps open 

negotiating channels with countries where political connections are in 

jeopardy, and helps to recalibrate relationships for changing times 

with emerging powers such as India and China. In the future, 

alliances are just as likely to be forged along lines of cultural 

understanding as they are on economic or geographic ones. (BOUND 

E COLABORADORES, 2007, p.13). 

 

 Ainda nesse livro, Bound e colaboradores (2007), abordam o caráter central da cultura 

nas relações internacionais. Afirmam que o conceito de diplomacia cultural é polissêmico, 

pois representa a complexidade das relações e valores culturais contemporâneos. Além disso, 

a cultura – e, por conseguinte, a diplomacia cultural – são temáticas transversais. Relacionam-

se com: política, artes, gastronomia etc. Ademais, a comunicação é uma das áreas cuja 

diplomacia cultural e relações culturais internacionais em geral, podem se desenvolver com 

maior veemência particularmente no âmbito da Internet.  

Entretanto, os autores argumentam que países em desenvolvimento ainda não 

entenderam o grau de importância que a diplomacia cultural pode oferecer para suas relações 



56 

 

 
 

exteriores, com exceção da Índia.  Esse país, na visão de Bound e colaboradores (2007), 

percebeu que essa vertente diplomática pode fortalecer o seu projeto estratégico de ampliação 

de sua inserção internacional. Assim, o Conselho Indiano para Relações Culturais, com sede 

em Washington e em Paris, complementa a existência dos 18 escritórios que atuam em 

grandes cidades em diversas partes do mundo (BOUND E COLABORADORES, 2007). 

A China também pretende recorrer à diplomacia cultural como meio relevante à 

reconfiguração de sua imagem. Isso será feito por meio do investimento do Estado nos 

Institutos Confúcio, os quais têm trabalhado: promoção da língua chinesa; formação de 

professores para lecionar o idioma; difusão internacional da cultura da China. Em relação a 

esses Institutos salienta-se que a primeira unidade foi criada em 2004 em Seul e foi expandida 

para diversos continentes. “[...] Em 2011, já contava com cerca de 350 unidades em 105 

países ou regiões”. (MORAES, 2013). Além da manutenção desses centros culturais, a China, 

em 2008, foi anfitriã dos Jogos Olímpicos - evento cuja divulgação de imagem de país 

moderno pôde ser feita.  

 Os autores creem, por fim, que o uso dos mass media é modo novo de realizar 

diplomacia cultural na contemporaneidade por conta do espaço preponderante que as 

comunicações massivas alcançaram nas sociedades de distintas partes do mundo. Esse 

pensamento está em consonância com a forma não tradicional de realizar diplomacia cultural 

identificada por Harvey (1991), que consistia no uso de elementos da indústria cultural 

(literatura, rádio, cinema, televisão etc.) em evidência no momento da escrita de seu trabalho.  

Nessa diretriz, Bound e colaboradores (2007) destacam que a Internet é um 

meio/ambiente de comunicação com valor potencial para a aproximação de pessoas de 

distintas culturas. 

 
Another factor affecting mass cultural exchange and interaction is the 

step change that has occurred in the use of the Internet. The 

emergence of YouTube, where every day millions of people watch 

over 70 million videos and other social websites like Bebio and 

MySpace have generated a more participatory form of globalised 

culture. Social software has multiplied spaces for, and forms of 

cultural communication creating a multitude of points of connection 

that do not respect borders or conventional definitions of nations. 

(BOUND E COLABORADORES, 2007, p. 31). 

 

Para que a Internet possa favorecer o intercâmbio e aproximação de culturas, é preciso 

conhecer idiomas ou ter acesso a traduções que são feitas em diversas línguas. Ademais, o 

aumento da circulação de turistas, estudantes e trabalhadores em distintas partes do mundo, 
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são outras formas pelas quais as relações culturais internacionais têm se beneficiado. Esses 

fatores, portanto, precisam ser considerados por parte dos formuladores de diplomacia 

cultural na contemporaneidade. Desse modo, surgem indagações consoantes às intenções, 

propostas e objetivos desse campo político-diplomático.  

 

 

1.2.2 Finalidades e materialização da diplomacia cultural 

 

Harvey (1991) considera que a diplomacia cultural pode ser compreendida, também, 

por meio de suas finalidades: a) promover a paz e a cooperação cultural internacional; b) 

apoiar a diplomacia convencional; c) ser um dos meios para o entendimento internacional; d) 

servir de combustível ao comércio exterior. Além disso, pode prestar serviços em âmbito 

mundial como, por exemplo: a) celebração de convênios culturais bilaterais; b) criação de 

casas e/ou institutos de cultura; c) promoção de atividades culturais; d) utilização de produtos 

da indústria cultural doméstica para fins de divulgação da produção cultural nacional; e) 

fomento a exportações de bens e produtos culturais (HARVEY, 1991). 

O pesquisador esclarece, ainda, como se dá a evolução do uso de instrumentos e meios 

da diplomacia cultural por parte dos países. Geralmente, os primeiros conteúdos trabalhados 

correspondem a produções intelectuais e são destinados a grupos de elite – os públicos 

iniciais. Ao longo do tempo, a noção de cultura passa a ter perspectiva mais ampla. Desse 

modo, a clientela internacional estrangeira - oriunda de outras nações, regiões e continentes -, 

também, começa a ser contemplada conforme a evolução das relações bilaterais entre Estados 

e movida por interesses particulares entre das partes. 

Quanto à práxis, acrescenta Harvey (1991), a diplomacia cultural tem sido realizada 

por duas maneiras complementares. Primeiramente, por meio de aparatos e de linguagens das 

indústrias culturais: rádio, televisão, cinema, música, literatura – a exemplo da tradução de 

obras para diversos idiomas de escritores como Danti Alighieri, Goetche, e no caso do Brasil, 

Machado de Assis, Guimarães Rosa, Jorge Amado e, atualmente, Paulo Coelho. A outra 

maneira de realizar diplomacia cultural consiste na difusão tradicional da cultura no exterior. 

Ou seja, em geral, países realizam ou apoiam: intercâmbios de pessoas e de bens culturais; 

bolsas de estudos; conjuntos sinfônicos; elencos teatrais; exposição de artes etc. (HARVEY, 

1991). 
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Compreende-se que fatores domésticos são imprescindíveis à diplomacia cultural. 

Conforme Harvey (1991) e Ribeiro (2011), peculiaridades da política interna dos países 

precisam, também, ser consideradas no processo de arquitetura, execução e avaliação da 

atuação do Estado nacional nesse campo. Ou seja, categorias e modelos são oriundos dos 

sistemas político-administrativos de cada Estado, além dos contextos culturais particulares 

das nações. Além disso, Harvey (1991) identificou características paradigmáticas da 

diplomacia cultural dos Estados, que, por sua vez, ajudam a compreender a sistematização do 

campo do qual se fala. São eles: a) planejamento e execução; b) princípios e normas de 

condução; c) planos de ação; d) objetivos precisos; e) programas especializados; f) 

prioridades; g) estruturas administrativas e institucionais; h) recursos humanos especializados; 

i) negociações culturais bilaterais e multilaterais; j) recursos financeiros; k) metas.  

Assim, “planejamento e execução” da diplomacia cultural são realizados com base 

em “princípios e normas de condução” que são, em linhas gerais, destinados ao cumprimento 

de “objetivos precisos”. Para isso, “planos de ação e programas especializados” são 

desenhados. “Prioridades” são delegadas. “Estruturas administrativas e institucionais” são 

destinadas ao cumprimento de finalidades. Além disso, “recursos humanos especializados” 

particularmente no âmbito diplomático são necessários à celebração de “negociações 

culturais bilaterais e multilaterais”. Emerge, sobretudo, demanda por “financiamento” que 

segundo Harvey (1991) precisa estar em consonância com “metas” traçadas no plano cultural 

externo.   

Feita essas reflexões em torno da interseção entre cultura, diplomacia e política 

externa, conclui-se que diplomacia cultural é uma vertente da atuação internacional dos 

países. Essa dimensão cultural começou a fazer parte da política exterior a partir do século 

XIX e foi fortalecida no século XX. Posteriormente, nos primeiros anos do novo milênio, o 

fenômeno da globalização passou a vivenciar maior presença da cultura em sua relação 

paradoxal entre local e global. Ademais, a observância de modelos consoantes à diplomacia 

cultural trabalhada por alguns países permite compreender que há demanda, na 

contemporaneidade, por fortalecimento dessa área por parte dos Estados nacionais.  

Assim, para fechar a discussão realizada neste capítulo, ousar-se-á construir um 

conceito para diplomacia cultural por meio da observância de análises já apresentadas nesta 

dissertação e pela percepção de similitudes e diferenças de atuação nesse campo por parte de 

distintas nações. 
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1.2.3 Diplomacia Cultural: da práxis a um possível conceito 

 

 Os agentes principais da diplomacia cultural são Estados nacionais os quais, ao visar 

concretização de ações, atividades, projetos e programas culturais, podem estabelecer 

parcerias com entes do poder público, a exemplo de outros Ministérios e demais órgãos 

relativos à administração pública bem como com entes privados – ONGs, empresas e 

indivíduos –, a depender dos interesses das partes. 

A diplomacia cultural realiza ações - atividades, projetos, programas, negociação de 

acordos culturais etc. - por meio de três prismas: unilateral, bilateral e multilateral. Há, nessa 

ótica, diplomacia cultural unilateral quando os Estados financiam, executam ou apoiam, 

indiretamente, projetos com perspectiva de difundir, unicamente, produção cultural ou 

aspectos identitários nacionais em outros países. Nesse caso, a finalidade maior é divulgar a 

cultura “pátria” para públicos distintos.  

Por outro lado, quando o interesse de dado país é, além de difusão, proporcionar 

intercâmbio e cooperação cultural por meio da inserção de políticas culturais em outros 

territórios, é possível dizer que ocorre diplomacia cultural bilateral. Esse formato pode 

acontecer em três modalidades: a) nas relações bilaterais entre países; b) nas relações 

bilaterais entre um país e um bloco/foro/agrupamento regional e/ou internacional; c) nas 

relações bilaterais entre blocos.  

 A diplomacia cultural multilateral é desenvolvida no âmbito dos organismos 

multilaterais (que pode ter apoio dos Estados membros) ou quando os países optam por 

realizar atividades, projetos ou programas com perspectiva multilateral. No primeiro caso, 

Unesco, OEI, Segib ilustram adequadamente o que se advoga. No segundo, observa-se, 

portanto, a escolha, por parte dos países, no que concerne à promoção direta ou investimento 

indireto em projetos, configurados sob o prisma multilateral - a exemplo de festivais 

internacionais de cinema ou de teatro, ou até mesmo projetos conjuntos com outros países 

com vistas à contemplação de públicos internacionais – como, por exemplo, a “Copa da 

Cultura na Alemanha” realizada pelo Brasil e pelo país anfitrião do mundial de futebol em 

2006 na República Germânica e o “Ano Alemanha no Brasil – Alemanha + Brasil” em 2013. 

 No âmbito dos Estados Nacionais, a diplomacia cultural em geral, está a cargo dos 

Ministérios de Relações Exteriores ou de seus correlatos. Pode compartilhar trabalho com 

entes ministeriais afins, sobretudo: Ministérios de Cultura, Ministérios de Educação, 

Ministérios de Indústria e Comércio Exterior, Ministérios de Turismo, Ministérios de 
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Desporto, Ministérios de Ciência e Tecnologia, dentre outros. Entretanto, salienta-se a 

existência de modelos nos quais organismos intragovernamentais se responsabilizam por esse 

campo de trabalho, como o Conselho Britânico na Inglaterra e a Fundação Japão etc. – como 

foi explicitado anteriormente, embora o protagonismo desses limita-se à gestão uma vez que 

recorrem ao uso de recursos pecuniários de seus Estados nacionais.   

Assim, torna-se exequível a construção de um conceito para definir diplomacia 

cultural na contemporaneidade – o qual será adotado para analisar o objeto de pesquisa dessa 

dissertação. Portanto, pode-se afirmar que “diplomacia cultural é uma vertente da política 

externa trabalhada por parte dos Estados nacionais em correlação com entes públicos e/ou 

privados na perspectiva de difundir a cultura de um dado país no exterior bem como 

desenvolver políticas culturais internacionais com vistas ao intercâmbio e cooperação 

culturais entre diversos atores internacionais – Estados, Organismos Internacionais e 

indivíduos”. 

 Ademais, foi explanado até aqui, compreensões sobre diplomacia cultural de modo 

geral, com base no histórico e em modelos relativos a esse campo. Nesse sentido, emergem 

questionamentos a respeito do caso específico do Brasil: como essa vertente da política 

externa tem sido trabalhada pelo País? É uma incumbência particular do Ministério das 

Relações Exteriores? Dialoga com outros Ministérios e com a sociedade civil? 
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IIII..  CCUULLTTUURRAA  NNAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEXXTTEERRNNAA  BBRRAASSIILLEEIIRRAA::    

DDEE  VVAARRGGAASS  AA  LLUULLAA  

 
 

 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar um panorama dos principais aspectos da 

diplomacia cultural do primeiro governo de Getúlio Vargas ao contexto contemporâneo, 

particularmente a gestão de Luís Inácio Lula da Silva.  A escolha por esse marco temporal foi 

feita por conta do entendimento de que nesse período a atual configuração do Estado 

brasileiro foi principiada. Ademais, considerou-se o posicionamento de estudiosos da cultura, 

a exemplo de Antonio Albino Canelas Rubim, no que concerne à tese de que a partir da 

década de 1930 o Brasil passou a vivenciar inauguração das políticas nacionais de cultura. 

Além disso, compreende-se que, ao longo da Era Vargas, o Brasil intensificou o trabalho de 

construção e divulgação interna da identidade nacional do País bem como sua difusão externa 

por meio da diplomacia cultural. 

 

2.1 CULTURA DIPLOMACIA BRASILEIRA: DA DÉCADA DE 1930 AO PRIMEIRO 

DECÊNIO DO SÉCULO XXI  

 

No que diz respeito à diplomacia cultural da Era Vargas, o Itamaraty, em consonância 

com o projeto nacional de desenvolvimento, agregou ações culturais em suas relações 

diplomáticas com finalidade de divulgar externamente a identidade nacional brasileira. De 

acordo com essa tese, Raquel Santos em A Diplomacia Cultural entre Brasil e Argentina: 

uma crítica a tradicional rivalidade, buscando estratégias de cooperação regional, afirma 

que: 

 
[...] A cultura passou a fazer parte da agenda internacional a partir dos 

anos 30. Nesse sentido, as reformas desenvolvidas no Itamaraty, pelo 

governo Vargas, foram de fundamental importância para imprimir 

esta nova vertente na política externa, pois difundir as “coisas 

brasileiras” a nível internacional fazia parte de seu projeto 

nacionalista. (SANTOS, 2011, p.05). 

 

Diante disso questiona-se: como se deu esse processo de construção da identidade 

nacional em sua relação com a aproximação/alinhamento do Brasil com os Estados Unidos – 

ou a “americanização” da política externa brasileira –, iniciada pelo Barão do Rio Branco e 

perpetuada por seus sucessores? Certamente as contribuições de Bianca Freire-Medeiros, de 
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maneira particular em seu livro O Rio de Janeiro que Hollywood inventou, ajudam nessas 

reflexões e indagações.  

A obra mostra, grosso modo, relações culturais entre Brasil e Estados Unidos. Na ótica 

da autora, estão em consonância com o alinhamento do País ao “grande irmão do Norte”. 

Logo na introdução, Freire-Medeiros diz que “[...] no início do século XX, a América Latina 

era vista pelo público americano em geral como atada a uma condição de irreversível atraso”. 

(FREIRE-MEDEIROS, 2005, p.07). Nesse prisma, a pesquisadora cita dificuldades 

encontradas pelo Itamaraty particularmente pelo Embaixador do Brasil em Washington, 

Sylvio Gurgel do Amaral, no tocante à falta de interesse por parte da imprensa dos Estados 

Unidos a assuntos brasileiros, apenas com valorização de notícias sensacionalistas e com 

poucos elogios (FREIRE-MEDEIROS, 2005).  

No período entre guerras, precisamente em 1933, o filme Voando para o Rio da RKO 

Pictures apresentou mudança de postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Nesse ano, 

a produtora obteve por meio dessa película, o maior lucro de seus investimentos na área 

cinematográfica. O ícone da cultura brasileira no exterior, sobretudo nos EUA nesse período, 

foi sem dúvida a cantora luso-brasileira denominada por Freire-Medeiros como “embaixatriz 

Carmem Miranda”. Além de ocupar lugar de destaque no espaço musical americano também 

teve boa repercussão no campo cinematográfico. Conforme a autora, Carmem Miranda se 

tornou em pouco tempo uma das atrizes mais bem pagas do mundo – o que implica no fato de 

ter sido a primeira latino-americana a deixar sua marca na Calçada da Fama em Hollywood 

(FREIRE-MEDEIROS, 2005). 

No caso da América Latina, os escritos de Raquel Paz dos Santos ajudam a 

compreender o trabalho cultural bilateral do País no período de 1930 a 1954. Nesse artigo 

foram identificados projetos de cooperação intelectual, científica e artística entre Brasil e 

países latino-americanos. Desse modo, o texto auxiliou no entendimento geral dos aspectos da 

diplomacia cultural brasileira na América Latina nessas duas décadas. 

Em termos ilustrativos, a autora afirma que o propósito do estreitamento bilateral entre 

Brasil e Argentina - em termos de cooperação intelectual, científica e artística, isto é, no que 

diz respeito à diplomacia cultural de ambos os países - objetivou abandono de mútuas 

imagens negativas cativadas por cada nação em relação à outra. Além disso, visou “[...] criar 

um sentimento de fraternidade entre brasileiros e argentinos, e também em relação aos demais 

países da América do Sul”. (SANTOS, 2011, p.02). Nesse período, portanto, a aproximação 
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política e econômica entre as partes foi forte, o que favoreceu “expressivo intercâmbio” entre 

esferas sociais da Argentina e do Brasil por meio da diplomacia cultural.  

Ou seja, a autora diagnosticou atividades que materializaram a diplomacia cultural 

bilateral entre Argentina e Brasil nesse contexto as quais contemplam a Era Vargas: a) 

missões científicas e artísticas; b) exposições de artes e de literatura; c) traduções de livros de 

escritores brasileiros para o espanhol e de autores argentinos para o português; d) mostras 

literárias e turísticas; e) criação de institutos culturais; f) instalação de escolas brasileiras na 

Argentina e dessa nação no Brasil. Essas atividades estavam em consonância com o princípio 

do “americanismo”, presente na política externa do Brasil e da Argentina.  

 A cooperação cultural entre Brasil e Argentina foi iniciada, contudo, por meio da 

celebração de acordos e convênios nessa matéria assinados pelos presidentes Augustín Justo e 

Getúlio Vargas durante visitas oficiais em 1933 e 1935. No primeiro período, Justo veio ao 

Brasil para participar da VII Conferência Interamericana. No segundo, Vargas foi a Buenos 

Aires para participar da Conferência Pan-Americana. Grosso modo, foram celebrados nesses 

encontros acordos e convênios – inclusive no plano cultural (SANTOS, 2011).  

Conforme a autora, nos anos 1940 o Itamaraty convidou Gilberto Freyre para elaborar 

a política cultural brasileira direcionada à América (SANTOS, 2011). Na perspectiva do autor 

da obra Casa-Grande e Senzala, Santos (2011) acredita que seria imprescindível cooperação 

americana com fim específico de fomentar estudos sobre o Brasil e para proporcionar maior 

interação entre sociedades das Américas. Ademais, nesse período o Itamaraty trabalhou a 

diplomacia cultural do Brasil com vistas à difusão cultural por meio de programas distintos. 

Em termos elucidativos é possível citar: a) divulgação da língua portuguesa; b) celebração de 

acordos bilaterais com países da América do Sul, da América Central, do Caribe e da América 

do Norte; c) concessão de bolsas de estudos - como atividade pertencente ao programa de 

intercâmbio estudantil; d) dentre outras ações (RIBEIRO, 2011). 

Contudo, para balancear a diplomacia amistosa com Washington, o Brasil recorreu à 

tradicional relação franco-brasileira. O pesquisador Estevão Chaves de Rezende Martins – 

propriamente em seu livro Relações Internacionais: Visões do Brasil e da América Latina - 

entende que essa postura brasileira foi estratégica uma vez que foi fornecido conteúdo à 

opinião pública nacional diante de um cenário de presença cultural emergente dos Estados 

Unidos o qual nem sempre era bem avaliado pela imprensa brasileira (MARTINS, 2003). 

A partir dos anos 1940, o Itamaraty criou centros de estudos brasileiros e institutos 

culturais no exterior com vistas ao ensino da língua portuguesa falada no Brasil e à 
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divulgação de manifestações e produtos artístico-culturais nacionais em países das Américas e 

da Europa. Isso foi feito em diversas nações cujas relações diplomáticas do País haviam sido 

estabelecidas: cidades da América Latina, da América do Norte, a exemplo de Washington, e 

cidades da Europa, particularmente, em Madri, Barcelona, Roma e Helsink. Ademais, nota-se 

que a difusão da língua portuguesa e da cultura brasileira por meio desses espaços culturais 

recém-criados, além da recepção de projetos culturais como espetáculos cênicos e concertos, 

fez parte da diplomacia cultural brasileira desse contexto.  

Dentre outras ações de difusão da produção cultural brasileira referente aos anos 1940-

1950, menciona-se apoio à publicação de obras brasileiras, a exemplo de escritos literários do 

autor baiano Jorge Amado, por parte do Itamaraty.  

 
Não é exagero dizer: Jorge Amado foi o inventor do Brasil moderno. 

Não há escritor brasileiro que tenha a imagem pessoal tão ligada à de 

nosso país quanto ele [...] A primeira adaptação de um romance de 

Jorge Amado no exterior aconteceu no ano de 1941, quando “Mar 

Morto” se tornou uma radionovela na Radio El Mundo, da Argentina 

– e que ajudou os argentinos a entender um pouco mais seus vizinhos 

brasileiros. Dez anos mais tarde, consequência das fortes ligações de 

Jorge com o movimento internacional, “O cavaleiro da esperança” se 

tornou uma radionovela na rádio oficial da Tchecoslováquia. 

(SCHWARCZ; GOLDSTEIN, 2008, p.17). 

 

No tocante à conjuntura cultural internacional desse período é correto dizer que 

organismos internacionais de cooperação educacional, científica e cultural, como OEI e OEA 

– por meio da Comissão Interamericana de Cultura (CIC) – com vistas à inserção de projetos 

para desenvolvimento local dentre outras finalidades – começaram a ser instituídos. Nessa 

perspectiva, o Brasil acompanha este processo. Isso pode ser justificado pela tradição que o 

País tinha no que concerne às boas relações para com os EUA. Aliás, nesse país é realizada a 

Conferência Internacional Americana em Washington, de fevereiro de 1889 a abril de 1890, a 

qual teve participação do Brasil.  

Acrescenta-se que resulta dessa Conferência, a fundação da Biblioteca Latino-

Americana, com sede na cidade de Washington (EUA). Essa assumiu responsabilidade pelo 

incentivo à cooperação cultural entre países americanos - ação que estava imbuída, sobretudo, 

pela problemática da propriedade intelectual. Posteriormente, em meados dos anos 1930 na 

primeira gestão de Vargas, a União Pan-americana (UP) realizou a Oficina de Cooperação 

Intelectual entre os países-membros. A intenção deste projeto era instalar rede de organismos 

técnicos e administrativos. Ou seja, criar aparelho organizacional com vistas ao 

aperfeiçoamento do trabalho dessa União. Esta demanda seria atendida por meio do programa 
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de cooperação cultural da UP que previa a criação de estruturas alocadas nos Ministérios de 

Relações Exteriores de países americanos (NOVAIS, 2009). 

O desenrolar da II Guerra não impediu a realização de conferências americanas de 

cooperação intelectual. Nesse sentido, a resolução da II Conferência Americana de Comissões 

Nacionais de Cooperação Intelectual em Havana no ano de 1942 estabeleceu a Oficina de 

Relações Culturais e Cooperação Intelectual com o objetivo de “[...] coordinar la labor de 

numerosas organizaciones internacionales educativas, artísticas, culturales y científicas y 

promover la mutua comprensión y cooperación intelectual” (HARVEY, 1991, p.58) entre os 

povos.   

No tocante a gestão do Presidente Juscelino Kubistheck (JK) entre 1956-1960 a 

atuação da diplomacia cultural brasileira esteve em consonância com diretrizes de sua política 

externa. Essa foi caracterizada pela continuidade do “[...] alinhamento automático com 

relação aos Estados Unidos, concentrando-se, portanto, na diplomacia hemisférica”. 

(VIZENTINI, 2008, p. 20). Nota-se também que JK percebeu que a notoriedade mundial de 

personalidades brasileiras desse campo - a exemplo do escritor Jorge Amado - poderia 

acarretar benefícios aos interesses do País no cenário internacional. Imbuído dessa visão, o 

então presidente tentou designar o escritor baiano à chefia de um dos Postos do Brasil no 

Exterior.  

[...] Quando em 1961 ele foi eleito para a cadeira da Academia 

Brasileira de Letras, esse reconhecimento da elite literária do país 

vinha apenas ratificar a consagração popular. No mesmo ano, o 

presidente Juscelino Kubitschek o convidou para ser embaixador de 

nosso país na República Árabe Unida, criada três anos antes, como a 

união política entre o Egito e a Síria. Jorge delicadamente recusou o 

convite. (SCHWARCZ; GOLDSTEIN, 2008, p.19). 

 

No tocante à cultura, tanto na gestão de Jânio Quadros quanto na de João Goulart, 

particularmente no plano interno, observa-se que o grau de atuação do Estado brasileiro ficou 

aquém da evolução do trabalho cultural nas relações internacionais desse período. Ou seja, 

nessas gestões - e também, na administração de Kubistchek - não se detectou políticas 

culturais, tais quais havia sido trabalhadas na Era Vargas.  

Nesse sentido, Mariela Pitombo, Albino Rubim e Iuri Rubim (2005) acrescentam em 

Políticas e redes de intercâmbio e cooperação em cultura no âmbito ibero-americano que, 

nesse contexto, o ambiente internacional compreendia relevância do campo de ação cultural 

governamental para o cenário multilateral. Com base nesse prisma, surgiu a I Reunião 

Interamericana de Diretores de Cultura com sede em Washington em 1963. Além disso, a 
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criação do Ministério francês para assuntos culturais, pouco antes em 1959, influenciou a 

valorização e a implantação de institucionalização de políticas para o campo cultural por parte 

dos Estados.  

No caso do Brasil, a ausência de políticas culturais no ambiente doméstico era uma 

realidade desse contexto. Por outro lado, houve realização de ações pertinentes à diplomacia 

cultural do País. Assim, além da tradicional difusão da cultura brasileira no exterior por meio 

do ensino da língua portuguesa e da promoção de projetos culturais de brasileiros - tais como, 

exposições de artistas plásticos, espetáculos cênicos, concertos musicais e tradução de obras 

literárias nacionais -, a diplomacia cultural brasileira nesse período pode ser ilustrada, 

também, pelas oportunidades alcançadas no campo da música. Nesse prisma, em 1962 foi 

realizado concerto no Carnegie Hall em Nova York para lançamento da “bossa nova”. 

Inaugurava-se, portanto, “[...] movimento de interesse e simpatia pelo Brasil que ecoa até 

hoje, já que ultrapassou em muito o campo da música propriamente dita”. (RIBEIRO, 2011, 

p.91).  

A atuação cultural do Itamaraty durante os governos militares, consoante Ribeiro 

(2011), pode ser sintetizada em três vocábulos: paciência, perseverança e oportunidade. Ou 

seja, enquanto no plano interno políticas culturais foram reforçadas (RUBIM, 2008; 

BOTELHO, 2007; BARBALHO, 2007; CALABRE, 2006), no plano internacional não houve 

política forte para a diplomacia cultural. Nesse sentido, algumas iniciativas - tais como o 

esforço de comercialização do cinema brasileiro na América Latina, sobretudo, a partir de 

meados dos anos 1970 - exemplificam os três vocábulos mencionados. Isso se deu 

particularmente pela atuação do diplomata Celso Nunes Amorim à frente da Empresa 

Brasileira de Filmes Sociedade Anônima (Embrafilme). Nesse caso, o protagonismo do MRE 

contribuiu para o espaço que o audiovisual brasileiro conseguiu. Assim, na visão de Ribeiro: 

 
[...] É lícito supor que o cinema novo e, com mais razão ainda, a 

música popular brasileira, cedo ou tarde teriam tido acesso ao 

mercado internacional. Mas a participação do Itamaraty facilitou e 

encurtou o processo. Até onde é possível arriscar comparações entre 

setores tão distintos, o Ministério terá atuado nesses dois casos como 

age na área de promoção comercial: abrindo o mercado. (RIBEIRO, 

2011, p.91). 

 

Cooperação audiovisual também ocorreu nesse contexto. Em 1975, particularmente na 

área de televisão, o Itamaraty e a Rádio-Televisão Cultura (RTC) da Fundação Padre 

Anchieta de São Paulo celebraram acordo para coprodução audiovisual. Desse modo, essa 
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entidade por intermédio do MRE fez produções em conjunto com emissoras estrangeiras. 

Ademais, por meio desse instrumento diplomático “[...] estações de televisão latino-americana 

receberam ao longo dos anos seguintes uma série de programas e documentários sobre temas 

brasileiros”. (RIBEIRO, 2011, p.92). Além da RTC, o Itamaraty firmou acordo com a 

Universidade da Pensilvânia nos EUA na década de 1980. Consequentemente, foram exibidos 

programas produzidos pela RTC e documentários disponibilizados pela Embrafilme sobre 

temáticas brasileiras.  

Anteriormente em 1978, uma iniciativa particular da Embaixada Brasileira em Buenos 

Aires na perspectiva de Ribeiro (2011) foi emblemática para a diplomática cultural do Brasil 

na Argentina entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980: a Semana do Cinema 

Brasileiro. Para produzir o evento foi necessário, salienta Ribeiro, arrendamento de uma sala 

de exibição por parte da Embaixada Brasileira na Argentina. Entretanto, por conta do êxito do 

projeto no ano posterior,  

 

[...] O exibidor já não exigia o aluguel de sua sala, contentando-se 

com a renda de bilheteria, correndo por conta da Embaixada, os 

gastos de publicidade. Em 1980, diversos exibidores disputavam o 

privilégio de organizar a Semana, arcando com todos os ônus, em 

troca de prioridades para obtenção dos eventuais direitos de 

distribuição regular dos filmes no mercado argentino - que àquela 

altura já haviam conquistado seu público. (RIBEIRO, 2011, p.93). 

 

Além do trabalho do MRE no campo audiovisual, Ribeiro (2011) advoga que o 

Itamaraty também investiu na área de artes plásticas, tanto nos governos militares, quanto na 

gestão Sarney. O Ministério privilegiou, por exemplo, mostras itinerantes de gravadores, 

fotógrafos e desenhistas, sobretudo na América Latina. Nos anos 1980, a crise econômica que 

atingiu o Brasil teve reflexos na diplomacia cultural. Contudo, em 1985 foram promovidas 

pelo Itamaraty três importantes mostras coletivas em distintas regiões do mundo: na América 

do Norte, nos EUA; na Europa e na Ásia, particularmente no Japão (RIBEIRO, 2011). 

 Na área de artes cênicas, especialmente nos setores do teatro e da dança, o MRE entre 

as décadas de 1970 e 1980, financiou passagens internacionais para artistas e produtores 

culturais. Ribeiro (2011) defende que o Itamaraty apoiou de modo frequente, diretores de 

teatro e coreógrafos. O autor exemplifica essa tese por meio de duas ações. A primeira diz 

respeito ao financiamento de duas excursões do “Balé Stagium” em diversas capitais da 

América Latina. A segunda corresponde ao investimento na realização do espetáculo 

“Macunaíma” por parte da companhia de teatro Grupo Pau Brasil na Europa e nos Estados 

Unidos precisamente no ano de 1982. 
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 Em linhas gerais, a diplomacia cultural brasileira durante o regime militar continuou 

com o costume de apoiar projetos que auxiliassem a divulgação da cultura brasileira no 

exterior. Observou-se, particularmente com base em Ribeiro (2011), que seis áreas foram 

trabalhadas pelo Itamaraty – tanto pela Secretaria de Estado, quanto pelas Representações 

Brasileiras no Exterior: a) artes plásticas; b) artes cênicas (teatro e dança); c) audiovisual 

(cinema e televisão); d) acordos culturais; e) intercâmbio artístico-cultural; f) cooperação 

educacional (concessão de bolsas de estudos no Brasil para estrangeiros).  

 No que tange a espaços territoriais, a maioria das regiões do mundo foi contemplada 

com produções culturais brasileiras apoiadas pelo MRE com destaque para América do Norte, 

América Latina e Europa (RIBEIRO, 2011). Entretanto, isso foi feito sem uma política 

sistematizada para esse fim. Isso ocorreu, dentre outros fatores, por conta da não linearidade 

das diretrizes e rumos da política externa brasileira - que ora estava alinhada integralmente 

aos Estados Unidos, ora abria-se a demais espaços mundiais. 

No primeiro governo de retorno democrático - gestão Sarney (1985-1989) - a 

diplomacia cultural do Brasil foi beneficiada por meio de iniciativas inovadoras. Em termos 

ilustrativos, pode-se citar o esforço entre Brasil, Portugal e PALOP (Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa) para inserção de políticas com vistas à valorização das identidades 

culturais, as quais comungariam de elementos em comum com destaque para o uso do idioma 

português em seus Estados nacionais (OLIVEIRA, 2008). 

 Ou seja, emergiu proposta de cooperação cultural em consonância com o documento 

do Mondiacult, especialmente no fragmento a seguir: “a afirmação da identidade cultural 

contribui, portanto, para a liberação dos povos; ao contrário, qualquer forma de dominação 

nega ou deteriora essa identidade” (UNESCO, 1982). Por conseguinte, o Encontro dos Chefes 

de Estado dos Países de Língua Portuguesa em São Luis no Maranhão no final de 1989, 

fundamentou a criação da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), pouco 

tempo depois. 

Na perspectiva de Ribeiro (2011), a parceria entre Itamaraty e Funarte, especialmente 

nas bienais de Veneza e Paris no ano de 1985, representam o trabalho de apoio à presença de 

artistas do País no exterior, de maneira particular em projetos de cunho internacional. No ano 

posterior, o Itamaraty assinou acordo com o MEC em matéria de cooperação interministerial 

no setor audiovisual. Por meio dessa parceria, o MRE seria beneficiado com cópias de 

documentários e vídeos educativos os quais seriam distribuídos pela Funteve (Fundação 

Centro Brasileiro de Televisão Educativa) às 21 videotecas instaladas nos Centros Culturais 
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do Brasil no Exterior e nas Embaixadas em Luanda e Maputo. Em contrapartida, o MRE se 

comprometeu a realizar negociações com vistas à celebração de acordos ou convênios 

internacionais com diferentes países - Uruguai, Alemanha, Argentina, Angola e Senegal - em 

benefício da Funteve (RIBEIRO, 2011). 

Além disso, em 1987 o Itamaraty, o MINC e o MEC assinaram um ajuste tripartite em 

matéria de cooperação horizontal com outros órgãos do Estado brasileiro envolvidos no 

campo da cultura. Na visão do Embaixador, essas ações particulares sinalizaram a 

necessidade de organização do campo da diplomacia cultural brasileira desde esse contexto. 

Para isso, três demandas seriam principais: 1) planejamento da difusão cultural do Brasil no 

exterior; 2) ampliação da oferta orçamentária governamental para o trabalho da diplomacia 

cultural com vistas ao desenvolvimento do País; 3) divisão de responsabilidades da 

diplomacia cultural entre MRE, MINC e MEC, além da parceria com a sociedade civil 

(RIBEIRO, 2011). 

A celebração do Acordo Regional de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas 

Cultural, Educacional e Científica, assinado em 27 de outubro de 1989, é outra ação que 

ilustra a diplomacia cultural brasileira desse período. Por seu turno, esse documento foi 

internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 97 487 de 8 de 

fevereiro de 1989. O Acordo previa formação de mercado comum de bens e serviços culturais 

por meio da ampliação dos níveis de instrução, capacitação e informação, além do 

conhecimento recíproco das diferentes culturas dos povos da região. Esse documento foi 

firmado pelas seguintes partes: Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru, Uruguai e 

Venezuela. A posteriori, especificamente por meio do Protoco Adicional do Acordo de 

Alcance Regional n. 7, foi inserido a esse instrumento jurídico demais países-membros da 

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). O Protocolo Adicional tinha por 

objetivo: apoiar a livre circulação dos materiais e elementos culturais, educacionais e 

científicos, obras de arte, objetos de coleção e antiguidades.  

Entre 1993 e 1994, o Itamaraty manteve centros de estudos e institutos culturais no 

exterior. Além disso, continuou com financiamento de programas de bolsas de estudos para 

estrangeiros no Brasil, além da manutenção do Programa Leitorados. Setores culturais das 

Embaixadas e Consulados também realizaram e/ou apoiaram projetos consoantes às diretrizes 

da política externa e aos propósitos da difusão da cultura brasileira no cenário mundial. Foram 

também celebrados acordos culturais bilaterais a exemplo dos seguintes documentos: a) 

Protocolo de Intercâmbio Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do 
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Senegal para os anos de 1994, 1995 e 1996 - em consonância com o Acordo Cultural firmado 

entre essas partes no ano de 1964; b) Memorandum de Entendimento sobre Cooperação na 

Formação de Pessoal Diplomático através do Instituto Rio Branco e do Instituto de Altos 

Estudos Diplomáticos Pedro Gual em 29 de julho de 1994; c) Protocolo de Cooperação no 

âmbito do ensino superior entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e o Departamento de Assuntos Externos da Comissão Estatal de Educação 

da China em 1º de fevereiro de 1994. 

 Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil por dois mandatos: de 1995 a 1998 e 

de 1999 a 2002. No tocante à diplomacia cultural, além da manutenção de programas de 

difusão internacional de língua portuguesa e de cultura brasileira, por parte do Departamento 

Cultural e das Representações do País no exterior, nos oito anos de FHC o MRE celebrou 

acordos culturais e educacionais, tais como: a) Cooperação Cultural Brasil– África do Sul, 

assinado em 1996 e em vigor a partir de 2000; b) Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para Implementação do Projeto “Estruturação 

de Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na Universidade de El 

Salvador” em 15 de maio de 1999; c) Memorando de entendimento entre Brasil e China sobre 

Cooperação na Área de Rádio e Televisão, em 13 de dezembro de 1995; d) Acordo de 

Cooperação Cultural e Educacional entre Brasil e Rússia, assinado em 21 de novembro de 

1997, em vigor a partir de 25 de julho de 1997; e) Acordo de Cooperação Cultural entre Brasil 

e Itália, assinado em 12 de fevereiro de 1997 e em vigor a partir de 15 de maio de 1998; f) 

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre Brasil e Líbano, em vigor desde 04 de 

fevereiro de 1997. 

Nesse período foi criado o projeto do Mercosul Cultural como fórum de Ministros de 

Cultura do bloco e espaço propício à inserção de projetos e programas culturais com vistas à 

integração sociocultural do Cone Sul, o qual ainda não foi plenamente efetivado. Ademais, no 

período FHC, houve posicionamento de neutralidade por parte do País em torno de temáticas 

correntes na agenda internacional, como por exemplo, debates sobre diversidade cultural 

(KAUARK, 2007). 

 A área de patrimônio material também foi trabalhada pela diplomacia cultural 

brasileira nas gestões FHC. Nesse sentido pode-se fazer menção ao Programa Monumenta. 

Iniciado em 1999 por meio da parceria entre Iphan e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), esse programa prevê empréstimo de capitais para realização de 

estudos e preservação do patrimônio cultural material.  
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Na área específica de difusão da língua portuguesa, foi implantado o Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras) em 1995. Esse projeto também ilustra a 

atuação da diplomacia cultural brasileira nesse período. Consoante Betânia Monteiro Cielo, o 

governo brasileiro institucionalizou tal exame por meio da Portaria Ministerial nº 1 787/95 

(DOU de 02/0195) com intuito de “[...] avaliar a competência comunicativa de estrangeiros 

em português”. (CIELO, 2012, p.02). 

 

2.2 POLÍTICA EXTERNA DE LULA E DE AMORIM: CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO 

LOGÍSTICO 

 

A partir de 2003 a política externa brasileira passa a advogar mutualidade nas relações 

internacionais. Configura-se, também, como cenário de conflito entre, nas palavras de Cervo 

(2012), supremacia do “velho capitalismo” e de sua logística global e nova força em 

construção das nações emergentes. Essas também se aproximam no intuito de inserir novo 

rumo à globalização.  

Pode-se inferir, então, que o Eixo Sul-Sul tem buscado formar contrapoder na 

perspectiva de equilibrar a dinâmica político-econômica no cenário mundial, o que poderia 

desestabilizar a força das antigas potências que necessitam manter relações positivas com 

países em desenvolvimento os quais em sua maioria já foram suas colônias. Assim, esse 

contrapoder em processo de edificação pelo Sul global na perspectiva de Cervo (2012) possui 

nas entrelinhas pretensão de definir regras da ordem internacional com o objetivo de que 

todos os países possam ser beneficiados por meio da democratização da governança global. 

Essa ocorreria uma vez que a tomada de decisões nos investimentos, nos recebimentos de 

benefícios, dentre outras temáticas passasse a ser realizada por parte de contingente maior de 

atores internacionais. Ou seja, não apenas por meio de países ricos.  

Na opinião de Shinguenoli Miyamoto (2009), o Brasil, na atual conjuntura 

internacional, possui lugar privilegiado o qual não se restringe somente à região da América 

do Sul, mas está relativo ao contexto global. Nota-se isso por contingente de demandas para 

ocupação mundial por parte do Brasil: de espaços geográficos, econômicos e estratégico-

militares, principalmente. Isso ocorre porque historicamente, com raríssimas exceções, o País 

tem exercido função secundária nas relações internacionais. Entretanto, Miyamoto (2009) 

acredita que na contemporaneidade houve mudança no tocante a esse posicionamento 

subalterno brasileiro no cenário global.  
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Sales (2003) entende que essa mudança de postura e posicionamento da política 

externa brasileira é oriunda do aperfeiçoamento e ampliação do escopo de atuação no plano 

mundial atrelada à estabilidade econômica e política no contexto interno. Ou seja, houve “[...] 

diminuição evidente da vulnerabilidade externa, o que faz com que o País tenha muito mais 

credibilidade internacionalmente”. (SALES, 2003, p.10). 

A proposta dos emergentes consiste na conquista da democratização das relações 

globais, e, por conseguinte, distribuição dos benefícios da ordem internacional vigente. 

Assim, por esse olhar, a política externa do Brasil definiu nova estratégia de atuação em 

consonância com interesses nacionais e com pretensões do Eixo Sul. Foi, então, inserida uma 

política que consistiu na modificação do papel do Estado que havia sido minimizado por parte 

dos governos de FHC, sobretudo, em seu primeiro mandato (1995-1998). Assim, o Estado 

precisaria tornar-se agente negociador e interlocutor do setor produtivo e empresarial no 

cenário internacional, via diplomacia profissional e presidencial (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). Desse modo, interesses nacionais e alianças com países 

emergentes puderam ser sustentados pelo Estado brasileiro de maneira logística.  

Na perspectiva de Camila Maria Risso Sales,  

 
[...] O Estado logístico estabelece a associação de duas esferas: o 

liberalismo na política externa e o desenvolvimento nacional. Esse 

paradigma recupera a autonomia decisória e diferentemente do 

desenvolvimentismo não entrega ao Estado e sim à sociedade a 

função de empresário. (SALES, 2003, p.10). 

 

Cervo (2012) entende esse processo como introdução de “novo realismo diplomático” 

na política externa brasileira. Para o pesquisador, o paradigma de Estado logístico foi iniciado 

por FHC e solidificado por Lula. Assim, o projeto de inserção internacional do Brasil passou 

a consistir na busca por colocação sem constrangimentos diante do capitalismo. A diferença é 

que isso não seria feito de maneira subserviente como o foi em outrora. Uma exigência 

primordial seria condição imposta ao próprio sistema: redistribuição de poder nas relações 

internacionais.  

O Palácio do Planalto e o Itamaraty apostaram nesta estratégia logística. Cervo (2012) 

compreende por logístico, o Estado que não assume por função a mera incumbência de prestar 

serviços como ocorria em outras formas de relações internacionais do Brasil, a exemplo do 

período denominado por “desenvolvimentismo” vigente no Brasil de 1930 a 1989.  O Estado, 

por outro lado, não poderia ser um agente passivo à mercê das forças de mercado e do poder 

hegemônico como se portou em sua fase de cumprimento dos preceitos do Consenso de 
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Washington. Assim, a conjuntura doméstica demandava por parte do Brasil este modelo de 

Estado logístico.  

Uma vez logístico, o Estado recuperaria o planejamento estratégico do 

desenvolvimento para, por conseguinte, intermediar e legitimar iniciativas oriundas por parte 

de outros agentes econômicos e sociais por meio da delegação de responsabilidades e de 

poder. O ponto central desta tipologia de Estado concerne, então, no fato de que os governos 

não permitiriam que pressões internacionais se constituíssem como entraves à atuação dos 

governos locais (CERVO; BUENO, 2012). Ou seja, o advento do paradigma logístico é 

estratégico à tentativa de solidificação de inserção soberana do Brasil no plano mundial. 

A consolidação do Estado logístico realizado por Lula tornou-se possível por meio de 

fatores relacionados ao plano interno. Em primeiro lugar, o nível avançado de organização 

social brasileira - como, por exemplo, federações de industriais, de banqueiros e de operários - 

configuram-se como interesses setoriais os quais têm formado o conjunto de interesses 

nacionais. Isso inclusive tem facilitado o papel assumido pelo País - nesse contexto de adoção 

do paradigma de Estado logístico – no que diz respeito à coordenação de interesses nacionais 

por meio da elaboração de política externa estratégica. Em segundo lugar, a estabilidade 

política e econômica geraram possibilidades de associação entre a lógica da governabilidade 

interna e a lógica da governança global. E, por fim, a constatação de que há nível avançado 

dos agentes econômicos e sociais brasileiros no tocante à organização empresarial e à 

competitividade sistêmica (CERVO; BUENO, 2012).  

Mas, qual foi mesmo o lugar que a cultura exerceu nessa nova política externa 

brasileira? Que papel foi atribuído à cultura nesse contexto? Houve diplomacia cultural 

consoante à proposta de política externa “altiva e ativa”?  
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IIIIII..  AAGGEENNTTEESS  DDAA  DDIIPPLLOOMMAACCIIAA  CCUULLTTUURRAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  

CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAA::  IITTAAMMAARRAATTYY,,  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  CCUULLTTUURRAA  EE  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 
 

 

 

Para compreender a atuação do Estado brasileiro na diplomacia cultural entre 2003 e 

2010, buscou-se construir indicadores que pudessem embasar a análise em questão. Assim, o 

estudo de documentos dos Ministérios selecionados por esta pesquisa acadêmica e da 

bibliografia pertinente ao assunto, permitiu compreender que dois elementos ajudariam nesta 

tarefa: espaços contemplados pela diplomacia cultural e áreas temáticas que estes agentes 

escolhidos desenvolveram no intervalo temporal referido.  

Deste modo, o objetivo deste capítulo é apresentar e analisar a atuação dos três entes 

do Estado brasileiro incumbidos pela realização da diplomacia cultural brasileira - Itamaraty, 

Ministério da Cultura e Ministério da Educação - por meio do trabalho das unidades de cada 

agente citado. Há, no entanto, outros Ministérios que têm contribuído com a diplomacia 

cultural diretamente ou por meio de autarquias: Ministério de Ciência e Tecnologia por meio 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq); o Ministério do Esporte; o 

Ministério do Turismo, principalmente pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur); o 

Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, particularmente por meio da 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). 

Por conta da natureza desse trabalho acadêmico o qual demandou tempo curto para 

pesquisa e redação decidiu-se por contemplar apenas o MRE, o MINC e o MEC para entender 

parcialmente como a diplomacia cultural brasileira foi trabalhada de 2003 a 2010. Isso será 

feito por meio de breve descrição do espaço que esses agentes destinaram em suas 

organizações estruturais às atividades da diplomacia cultural brasileira no período de 2003 a 

2010 como diagnóstico precedente ao entendimento da análise realizada nos capítulos 

seguintes. Além disso, utilizar-se á dados oriundos de um levantamento das ações culturais 

realizado para essa investigação.  

Nessa diretriz, o mapeamento buscou compreender que áreas foram trabalhadas por 

esses entes nos espaços geográficos (continentes, países e cidades) observados. Isso foi feito 

por meio da identificação e quantificação de ações que cada unidade realizou ao longo do 

período estudado conforme informações obtidas nos sites das Embaixadas, dos Consulados, 

do Departamento Cultural do Itamaraty, além de: a) publicações desse Ministério, do 
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Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, como, por exemplo, relatórios de 

avaliação de gestão e outros documentos; b) publicações de pesquisadores das áreas de 

políticas culturais do Brasil e política externa brasileira; c) entrevistas a diplomatas e demais 

agentes do Serviço Exterior Brasileiro, a exemplo de: Gustavo de Britto Freire Pacheco, da 

Embaixada do Brasil em Buenos Aires; Eva Magalhãoesová, da Embaixada do Brasil em 

Praga; Eduardo Cançado Oliveira, da Embaixada do Brasil em Bangkok; Míriam de Castro 

Rodrigues Leitão, da Embaixada do Brasil em Oslo; Aline de Souza, da Embaixada do Brasil 

em Ancara; Katia Pines, Embaixada do Brasil em Tel Aviv; Renato Prado Guimarães, do 

Centro Cultural do Brasil em Frankfurt; Michel Laham Neto, do Consulado-Geral do Brasil 

em Barcelona; Adela Tiscareño, do Consulado-Geral do Brasil em Miami; Mariana 

Moscardo, da Embaixada do Brasil em Paris.  

 

3.1 ITAMARATY: DEPARTAMENTO CULTURAL E REPRESENTAÇÕES DO BRASIL 

NO EXTERIOR  

 

 Entre 2003 e 2010, a diplomacia cultural do Brasil por parte do Itamaraty foi 

trabalhada tanto pela Secretaria de Estado - alocada geograficamente em Brasília - quanto por 

parte das Representações do Brasil no Exterior: Embaixadas, Consulados, Missões e 

Delegações Permanentes. 

 

3.1.1 Departamento Cultural: apresentação e análise 

 

 O Departamento Cultural é um órgão pertencente à Subsecretaria-Geral de 

Cooperação, Cultura e Promoção Comercial que está subordinada à Secretaria-Geral das 

Relações Exteriores e vinculada diretamente ao Ministro das Relações Exteriores. Com base 

no site oficial do Departamento Cultural do Itamaraty, <http://www.dc.itamaraty.gov.br>, o 

Ministério advoga que a função principal desse órgão é divulgar a cultura brasileira no 

exterior, sobretudo o idioma português falado no Brasil. Ademais, o Departamento Cultural 

tem a tarefa de participar de organismos culturais multilaterais (DEPARTAMENTO 

CULTURAL DO MRE, 2013). Nesse caso, a delegação permanente do Brasil na Unesco 

(Brasunesco). Além disso, a diplomacia cultural bilateral por parte do Departamento Cultural 

realiza negociação de programas de trabalho para implementação de acordos culturais 
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existentes por meio de comissões mistas periódicas e dá suporte, em termos de recursos 

financeiros e humanos, a Institutos e Centros Culturais do País no exterior. 

 O Departamento Cultural advoga que relações culturais ajudam na compreensão e 

aproximação entre povos. Desse modo, a cultura contribui para criação de ambiência propícia 

ao entendimento intercultural por meio do diálogo de ideias, experiências e patrimônio no que 

diz respeito ao campo diplomático. Nesse prisma, o trabalho do Departamento Cultural do 

Itamaraty é norteado pela atuação em três campos: cultura, educação e esporte.  

No tocante à educação, a mobilidade acadêmica tem sido atividade corriqueira na 

contemporaneidade. Isso tem favorecido intercâmbio de conhecimento em várias 

modalidades: acadêmico, técnico, científico, tecnológico, cultural etc. Nessa perspectiva, a 

cooperação educacional é uma área que tem sido valorizada pelos países, sobretudo os que 

estão em estágio de desenvolvimento como é o caso do Brasil. Essa área está em consonância 

com: a) intercâmbio de estudos e de profissionais de educação em instituições educacionais 

públicas e privadas; b) concessão de bolsas de estudo para: formação de quadros docentes; 

capacitação profissional em diversas áreas; construção de bases curriculares para sistemas 

educacionais, dentre outras atividades.  

 No que diz respeito ao esporte, o Brasil causa interesse para outros países. Além da 

preparação para realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, outras modalidades desportivas, a exemplo do 

vôlei, têm proporcionado ao Brasil lugar de destaque aos olhos do mundo. Ademais, políticas 

socioesportivas bilaterais com vistas à inclusão social implantadas pelo País são instrumentos 

para celebração de parcerias concernentes ao estabelecimento de projetos de cooperação 

esportiva bilateral brasileira. Assim, acordos culturais na área do esporte têm sido firmados 

entre o Brasil e outros países – do Norte e do Sul – além do surgimento de oportunidades 

internacionais no setor para profissionais e empresas brasileiras. 

 Em termos de estrutura organizacional, o Departamento Cultural é dividido em seis 

divisões, as quais se incubem pela articulação, planejamento, execução e avaliação de projetos 

e programas de natureza cultural em parceria com Representações do País no mundo. São 

elas: 1) Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP); 2) Divisão de Operações de 

Difusão Cultural (DODC); 3) Divisão de Assuntos e Acordos Multilaterais (DAMC); 4) 

Divisão de Temas Educacionais (DCE); 5) Coordenação de Divulgação (DIVULG); 6) 

Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV).  
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 A Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) é responsável, grosso modo, 

pela difusão do idioma português falado no País e da cultura brasileira no exterior. O principal 

mecanismo utilizado para este fim é a Rede Brasileira de Ensino no Exterior (REBx) criada 

na década de 40 do século XX. Essa é materializada basicamente por três formas: a) pelo 

trabalho dos Centros e Institutos Culturais do Brasil no exterior; b) pelo desenvolvimento do 

Programa Leitorados; c) pelo apoio a instituições sem fins lucrativos, conveniadas aos Postos 

Brasileiros no Exterior com propósito de promover o ensino da língua portuguesa nos países 

onde estão situados. 

 Dentre os projetos trabalhados pela DPLP em parceria com outras divisões e outros 

Ministérios brasileiros, podem ser citados: Rede de Leitorados; manutenção dos Centros e 

Institutos Culturais do Brasil no Exterior e bolsas de estudos para estrangeiros. No caso da 

Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC), sua responsabilidade central concerne à 

difusão da cultura brasileira por meio da promoção de projetos consoantes às linguagens 

artísticas e setores da cadeia produtiva da cultura brasileira com exceção da área do 

audiovisual - competência de divisão específica no Itamaraty. Ademais, é pertinente às 

funções da elaboração de celebração de acordos culturais bilaterais. Pragmaticamente, a 

DODC atua em conjunto com Postos do Brasil no exterior particularmente no que concerne 

aos Programas de Difusão Cultural para cada país onde o Brasil mantém representação. Os 

Programas abrangem diversas áreas culturais: arquitetura; design; artes cênicas; artes 

plásticas; dança; capoeira; fotografia; literatura; música; teatro; gastronomia.  

 Ademais, os Programas são coordenados pela DODC em parceria com o Ministério da 

Cultura, além de outros atores. Pois, segundo o Departamento Cultural do Itamaraty, o 

objetivo é: 

[...] Produzir uma política cultural unificada, em que as atividades de 

cada posto estejam de acordo com sua importância na agenda da 

política externa brasileira atual. Consoante com a política externa 

brasileira atual, maior destaque vem sendo dado à difusão cultural na 

África e na América do Sul. (DEPARTAMENTO CULTURAL DO 

MRE, 2013, p.01).
3
 

 

 Entre 2003 e 2010, alguns projetos articulados principalmente pela DODC se 

destacaram, a exemplo das seguintes atividades: Copa da Cultura na Alemanha; Ano do Brasil 

na França; Ano da França no Brasil; Prêmios e concursos culturais etc. Em relação à Divisão 

de Assuntos e Acordos Multilaterais (DAMC), sua função principal é incumbir-se de temas 

                                            
3
 Texto disponível em: <http://www.dc.itamaraty.gov.br/divisao-de-operacoes-de-difusao-cultural-dodc>. 

Acesso em: 09 nov. 2013. 
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culturais, tratados nos organismos multilaterais. Assim, as seguintes frentes de atuação fazem 

parte de seu escopo de trabalho: 1) negociação de conteúdo e formato de acordos multilaterais 

culturais; 2) acompanhamento de tramitação dos acordos até o processo de ratificação; 3) 

coordenação da participação do Brasil em programas concernentes à Convenção do 

Patrimônio Mundial – e outras Convenções de natureza cultural na Unesco, como por 

exemplo: a) Convenção sobre a Proteção e Promoção das Expressões Culturais, de 2005; b) 

Convenção sobre Patrimônio Material de 1972; c) Convenção sobre Patrimônio Imaterial de 

2003 (DEPARTAMENTO CULTURAL DO MRE, 2013). 

No que se refere ainda à Unesco, a DAMC é responsável pelo estabelecimento das 

diretrizes do País junto a esse organismo nas áreas em que atua: educação, ciências humanas, 

ciências naturais, cultura e comunicação/informação. Isso ocorre por meio de coordenação 

com unidades do MRE que operam com essas temáticas na Unesco. O Departamento Cultural 

advoga que, no que concerne a essas áreas, a participação do Brasil na Unesco tem se 

destacado no tocante à discussões sobre os seguintes projetos: a) Programa Educação para 

Todos; b) Bioética; c) Gestão de Recursos Hídricos; d) Programa Informação para Todos etc.  

A DAMC trabalha também em outros organismos multilaterais, a exemplo dos 

seguintes espaços: 1) Mercosul Cultural, por meio da implantação dos seguintes projetos: 

Sistema Mercosul Cultural; Selo Mercosul Cultural; Cooperação em matéria de patrimônio; 

2) Unasul, pela atuação no Conselho de Cultura; 3) Organização dos Estados Americanos 

(OEA), por meio da participação na Comissão Interamericana de Cultura, Diversidade 

Cultural e Financiamento de Cultura; 4) Cúpula Ibero-americana, por meio dos seguintes 

projetos: a) cooperação audiovisual; b) Programa Ibermuseus; d) cooperação na área de 

promoção de idiomas; 5) Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por meio da 

participação em projetos de cooperação cultural. 

A Divisão de Temas Educacionais (DCE) trabalha com temas ligados à educação, 

como mostra o Quadro 1:  

 

PRINCIPAIS INCUMBÊNCIAS DA DIVISÃO DE TEMAS EDUCACIONAIS (DCE) DO 

DEPARTAMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL 

NO PERÍODO 2003-2010 

Descrição 

1 Tratamento de assuntos relativos à cooperação educacional oferecida pelo Brasil inclusive por 

meio de resposta a consultas relacionadas ao tema. 

2 Em parceria com o MEC, realiza coordenação do funcionamento do Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação (PEC-G); e em conjunto com MEC e Ministério da Ciência e 

Tecnologia, do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). 
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PRINCIPAIS INCUMBÊNCIAS DA DIVISÃO DE TEMAS EDUCACIONAIS (DCE) DO 

DEPARTAMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL 

NO PERÍODO 2003-2010 

Descrição 

3 Tratamento de assuntos relativos à cooperação educacional recebida pelo Brasil por parte de 

outros países, organismos internacionais ou agências estrangeiras. 

4 Participação na negociação de acordos, programas executivos de trabalho e demais atos 

internacionais referentes à cooperação educacional no plano internacional, bem como 

acompanhamento da execução dos mesmos. 

5 Divulgação de oportunidades de emprego e bolsas de estudos oferecidas a brasileiros. 

 

Quadro 1 – Principais incumbências da Divisão de Temas Educacionais (DCE) do Departamento Cultural do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil no período 2003-2010 

Fonte: DEPARTAMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL, 

2013. Disponível em: <http://www.dc.itamaraty.gov.br/divisao-de-temas-educacionais-dce>. Acesso em: 20 

fev. 2013. 
 

A Coordenação de Divulgação (DIVULG) é outra divisão do Departamento Cultural. 

Sua função corresponde à assessoria de comunicação desse Departamento. Ou, seja, realiza 

divulgação da imagem do País no mundo por meio de dois tipos de ação: a) difusão de 

informações sobre política externa do Brasil no ambiente internacional e dos acontecimentos 

recentes relativos ao País; b) publicidade interna de aspectos consoantes a políticas públicas 

de outros países, que possam contribuir para a discussão dessa temática no cenário doméstico. 

A DIVULG atua por meio de projetos basilares: 1) Programa de Divulgação da Realidade 

Brasileira; 2) Programa Formadores de Opinião; 3) Publicações; 4) Programas radiofônicos.  

 

PRINCIPAIS PROGRAMAS DA COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO (DIVULG) DO 

DEPARTAMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL NO 

PERÍODO 2003-2010 

Programa Descrição 

Divulgação da Realidade Brasileira Objetiva disseminar valores e cultura do Brasil no exterior por meio de 

diversas ações. Exemplo: exposições, palestras e concertos. É planejado e 

executado em parceria com Representações Brasileiras no Exterior. 

Formadores de Opinião Destinado a jornalistas e outros formadores de opinião estrangeiros os 

quais são convidadas a visitar o Brasil com vistas ao conhecimento de 

projetos nacionais que obtiveram êxito em áreas como: cultura, ciência e 

tecnologia, infraestrutura e outras. 

Publicações Realizada em distintos idiomas sobre temas diversos da cultura 

brasileira: música, culinária, capoeira, festas populares, teatro, futebol 

etc. Outros assuntos também são trabalhados: integração sul-americana, 

indústria brasileira, biocombustíveis, ciência, tecnologia e inovação. 

Programas Radiofônicos Prevê divulgação da música e cultura brasileiras em quase todos os 

países onde o Brasil possui representações diplomáticas. 

 

Quadro 2 – Principais programas da Coordenação de Divulgação (DIVULG) do Departamento Cultural do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil no período 2003-2010 

Fonte: DEPARTAMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL, 

2013. Disponível em: <http://www.dc.itamaraty.gov.br/coordenacao-de-divulgacao-divulg>. Acesso em: 20 fev. 

2013. 
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A Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV) foi criada em 2007. Seu propósito 

principal consiste em divulgação, promoção e apoio à presença audiovisual produzida pelos 

brasileiros no mundo. Assim, objetiva ajudar na inserção mundial do cinema nacional, da 

produção independente televisiva e da publicidade brasileira junto a públicos do exterior. Ou 

seja,  

[...] Sua criação reflete um maior envolvimento institucional do MRE 

nas políticas públicas relacionadas ao audiovisual, em articulação 

com outros órgãos públicos dedicados ao tema, como a Secretaria do 

Audiovisual do Ministério da Cultura (SAV) e a Agência Nacional do 

Cinema (Ancine). (DEPARTAMENTO CULTURAL DO MRE, 

2013).
4
 

 

 As atribuições da DAV correspondem em dar apoio à presença brasileira em festivais, 

mostras e demais eventos audiovisuais internacionais. Isso é feito por meio de alguns 

mecanismos: a) contribuição para participação de filmes e profissionais do ramo; b) 

investimento direto e indireto em mostras e festivais audiovisuais em parceria com os Postos 

Brasileiros no Exterior; d) capacitação de recursos humanos e busca de oportunidades 

comerciais para o setor audiovisual brasileiro.  

 O Itamaraty justifica que há trabalho reforçado do Departamento Cultural nessa área. 

Assim, têm sido desenvolvidos projetos para formação de recursos humanos nesse setor, 

como por exemplo, o “Talent Campus” – laboratório de produção audiovisual direcionado a 

jovens. Ademais, têm sido realizadas oficinas de roteiro no Brasil com profissionais de outros 

países com vistas ao fortalecimento do intercâmbio cultural. O Prêmio Itamaraty para o 

Cinema Brasileiro é também outra forma de incentivar a produção cinematográfica do País.  

 Além disso, a DAV publica pesquisas sobre o mercado audiovisual internacional no 

intuito de identificar oportunidades competitivas de inserção dos produtos brasileiros dessa 

cadeia econômica em outros mercados. Em relação ao campo profissional da publicidade, a 

DAV participa de comitês gestores de associações brasileiras dedicadas à exportação de 

produtos audiovisuais: a) Programa Cinema do Brasil; b) Brazilian TV Producers – que atua 

com produção independente para a televisão; c) Film Brazil – relacionada à exportação da 

publicidade brasileira.  

  

 

 

                                            
4
 Texto disponível em: <http://dc.itamaraty.gov.br/dav>. Acesso em: 08 nov. 2013. 
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3.1.1.1 Departamento Cultural: análise geral do trabalho das Divisões 

 

 Foram detectados por meio do mapeamento 2 173 projetos realizados por parte das 

seis Divisões do Departamento Cultural de 2003 a 2010.  

 
 

Gráfico 1 – Índice percentual de atuação do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil no mundo no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013.  
 

 

 

 

Consoante o Gráfico 1, nota-se que difusão da língua portuguesa é trabalho prioritário 

do Departamento Cultural do Itamaraty desenvolvido pela DPLP seguido pela cooperação 

educacional representada pela DCE. A Divulgação da imagem do Brasil no mundo – 

incumbência da DIVULG – possui baixa expressividade em comparação com as demais 

atividades desenvolvidas pelo conjunto das Divisões. Se comparada ao setor do audiovisual 

perceber-se-á que mesmo com inserção da DAV no final do ano de 2006, essa obteve índice 

percentual superior à DIVULG – 6% e 5% respectivamente. No entanto, o trabalho de 

diplomacia cultural por meio do audiovisual está aquém do que é realizado pela DPLP, a qual 

gerencia a Rede Brasileira de Ensino no Exterior (REBx) que: 

 
[...] Se estende por mais de 50 países e é composta por 21 Centros 

Culturais Brasileiros (CCBs), sete Institutos Culturais (ICs) e 60 

leitorados, além de cursos de português junto a Vice-Consulados. 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010, p.846).  

 

Percebe-se também que a diplomacia cultural em nível multilateral não foi uma 

prioridade do Itamaraty no período de 2003 a 2010, se for comparada às demais frentes de 

atuação. Apesar disso, houve participação do Brasil em blocos, foros, agrupamentos e 

organismos multilaterais. Notou-se que entes tradicionais como Unesco, OEA e OEI têm 

trabalhado com políticas culturais, das quais o Brasil tem participado. A CPLP tem tido 
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atuação frequente, embora sem ainda alcançar o patamar possível. Os demais se encontram 

em processo de desenvolvimento. Essas observações ajudam no esclarecimento do baixo 

índice constatado no levantamento. 

No que se refere ao trabalho da DODC que conforme o MRE é responsável pela 

difusão da cultura brasileira no exterior e se constitui como uma “[...] ferramenta de 

aproximação cultural e adensamento das relações diplomáticas que o Brasil mantém com 

outros países” (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010), o mapeamento 

contabilizou 21% do total de ações realizadas por essa Divisão. Segundo o MRE, há um 

Programa de Difusão Cultural (PDC) que congregaria projetos culturais que têm sido 

realizados pelos Postos do Brasil no Exterior anualmente. Além disso, a DODC advoga que 

trabalha em prol da celebração de acordos culturais e demais instrumentos jurídicos com 

vistas ao intercâmbio cultural brasileiro com outras nações. Talvez o trabalho dessa Divisão 

possa ser um embrião para uma futura política cultural exterior brasileira que fundamentaria e 

desempenharia de modo mais consistente a diplomacia cultural do País no mundo.  

Outra possibilidade analítica concerne aos prismas bilateral e multilateral das ações 

realizadas pelo Departamento Cultural do Itamaraty. Observa-se que dos 2 167 projetos 

executados, 57% correspondem à perspectiva bilateral e 43% à multilateral. Na Tabela 1, 

nota-se a distribuição de atividades de cada Divisão conforme tipo de perspectiva. 

 
Tabela 1 – Total de atividades realizadas pelo Departamento Cultural do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil conforme tipo de perspectiva no período 2003-2010 

 
Divisões do Departamento Cultural (MRE) Rank Total de  

atividades 

Perspectiva 

bilateral 

(%) 

Perspectiva 

multilateral 

(%) 

Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) 1º 845 41 59 

Operação de Difusão Cultural (DODC) 2º 442 66 34 

Temas Educacionais (DCE) 3º 420 23 77 

Coordenação de Divulgação (DIVULG) 4º 213 43 57 

Promoção do Audiovisual (DAV) 5º 134 40 60 

Acordos e Assuntos Multilaterais Culturais (DAMC) 6º 113 - 100 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 

A Tabela 1 apresenta que a perspectiva multilateral foi trabalhada de maneira superior 

à bilateral por parte do Departamento Cultural. Em média, atribui-se 57,4% a primeira e, por 

conseguinte 42,6% à segunda. Entende-se que é natural maior atuação da DPLP em nível 

bilateral, pois conforme o MRE essa Divisão visa trabalhar junto às Representações do País 
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no exterior, particularmente alocadas nos países que mantém relações diplomáticas com o 

Brasil.  

Somente a DODC obteve índice percentual superior no prisma bilateral. DCE teve 

maior trabalho em nível multilateral. E registrou-se uma ação bilateral por parte da DAMC. 

Segundo o Itamaraty, a DODC tem contribuído para a realização de eventos culturais no 

mundo os quais podem ser entendidos como mecanismos de “[...] negociação de acordos e da 

difusão de informações sobre a arte e a cultura brasileiras no plano internacional” 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). Ou seja, compreende-se que a 

DODC é a unidade do Departamento Cultural que dá suporte ao trabalho cultural realizado 

pelas Representações Brasileiras no exterior.  Logo, a percentagem maior referente ao prisma 

bilateral é justificável, sem negligenciar que o índice de atuação em nível multilateral está 

próximo da média das demais.  

No caso da Divisão de Temas Educacionais, identifica-se que 77% das ações estão 

pertinentes à perspectiva multilateral. Justifica-se tal dado por meio da natureza dos 

programas trabalhados por essa unidade do Departamento Cultural. Apesar de objetivar 

contemplação em suas políticas de países com os quais o Brasil mantém relações 

diplomáticas, a DCE participa de organismos multilaterais a exemplo de: Mercosul, Unasul, 

Unesco, OEI etc. Assim, ao considerar essa vertente de atuação e ao compreender que os 

Programas de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), Programas de Estudantes-

Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) e Escolas de Fronteira  podem ser tidos como ações 

com prisma multilateral por atender distintos países, entende-se a predominância desta 

perspectiva em relação à outra. Além disso, estão em consonância com as prioridades da PEB 

de 2003-2010 uma vez que privilegiam América do Sul e África (INSTITUTO DE 

POLÍTICA APLICADA, 2010), considerados como um dos eixos prioritários da inserção 

internacional do Brasil na contemporaneidade (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2010).  
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3.1.1.2 Atuação do Departamento Cultural do Itamaraty nos continentes 

 

No que diz respeito aos continentes, a análise diagnosticou que o Departamento 

Cultural realizou mais projetos na região sul-americana. 

 
Tabela 2 – Ações do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no 

mundo no período 2003- 2010 
 

Continente DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE TOTAL Índice 

(%) 

Rank 

América do Sul 446 166 46 163 26 140 987 44 1º 

Europa 151 94 36 32 25 3 341 19 2º 

África 66 34 12 4 16 138 270 12 3º 

América Central e Caribe 96 25 1 0 2 112 236 10 4º 

América do Norte 55 37 15 11 6 12 136 6 5º 

Oriente Médio 9 64 1 1 38 0 113 5 6º 

Ásia 29 14 1 2 11 15 72 3 7º 

Oceania 3 9 0 0 6 0 18 1 8º 

Total 855 443 112 213 130 420 2173 100 - 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 A Tabela 2 mostra a quantidade catalogada de ações culturais realizadas pelo 

Departamento Cultural do MRE em cada continente. Uma observação precisa não poderá 

considerar o número absoluto uma vez que há disparidade no contingente de países que 

formam essas regiões. Em linhas gerais, nota-se que o Departamento Cultural atuou em todos 

os continentes com destaque para América do Sul (44%) e Europa (19%). África e América 

Central e Caribe seguem o rank, como pode ser observado nessa ilustração. Ademais, é 

expressivo o trabalho de algumas Divisões em certos continentes: a) DPLP e DODC na 

América do Sul; b) DCE na África e na América Central e Caribe; c) DAV no Oriente Médio. 

Nota-se também que a participação da DAV na América do Norte ocorreu com menor 

atuação.  

 Por que a Europa está em segundo lugar e não África – o que contradiz as prioridades 

da política externa brasileira de 2003 a 2010 defendidas pelo Ministério das Relações 

Exteriores? Talvez uma explicação em torno do caráter tradicional das relações políticas, 

econômicas e culturais entre Brasil e países da Europa, bem como o entendimento do cenário 

europeu como mais propício para a execução de diplomacia cultural possa ajudar na 

compreensão do espaço diagnosticado pelo mapeamento no que se refere ao segundo lugar 

alcançado por parte da Europa no rank que avaliou a inserção de atividades culturais do 

Estado brasileiro nos continentes de 2003 a 2010.  
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 América do Sul, África, América Central e Caribe foram regiões prioritárias para a 

inserção de políticas por parte da DCE consoante o levantamento realizado. Isso condiz com 

prioridades e finalidades da política externa brasileira: “[...] fortalecer as relações Sul-Sul, 

dando ênfase particular às relações com os países do continente africano” (MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). Nesse sentido, a DCE coordenou programas de 

cooperação educacional, a exemplo PEC-G PEC-PG, em parceria com a Secretaria de Ensino 

Superior (SESU) do MEC e com a Capes do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), os 

quais beneficiaram cidadãos da América Latina, África e de países em geral nos quais o Brasil 

possui Acordo de Cooperação Cultural e Educacional – no caso do PEC-PG. (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

 A atuação da DAV se destacou no Oriente Médio conforme o mapeamento. Um índice 

de 29% do total de ações realizadas por essa Divisão aconteceu nessa região – maior 

participação percentual em relação aos demais continentes. O MRE afirma que: 

 
Desde a criação da DAV, as atividades de promoção do audiovisual 

têm crescido de forma acentuada, envolvendo mostras binacionais de 

cinema, semanas de cinema brasileiro no exterior e participação em 

festivais internacionais de cinema – havendo nesse último aspecto a 

preocupação em organizar, à margem dos eventos, encontros de 

natureza comercial entre produtores e cineastas nacionais e potenciais 

parceiros estrangeiros, especialmente na área de distribuição. 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010, p.858). 

 

 No caso do Oriente Médio, o mapeamento revela que o Departamento Cultural por 

meio da DAV e, por conseguinte, a partir de 2007, fundamentou sua diplomacia cultural 

audiovisual por meio de exibição de filmes, realização de palestras e participação em festivais 

de cinema com objetivo, grosso modo, de divulgar a produção audiovisual brasileira. Há, 

portanto, nesse espaço, caráter potencial para o fortalecimento da diplomacia cultural 

brasileira, isto é, por meio do aumento de políticas direcionadas ao alargamento da presença 

do setor audiovisual no Oriente Médio, bem como o estabelecimento de parcerias com 

agentes do Oriente Médio desse setor com vistas a uma maior divulgação da produção 

audiovisual dessa região no Brasil, sem deixar de tentar aumentar a presença das demais áreas 

nessa região. 
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3.1.1.3 Atuação do Departamento Cultural do Itamaraty nos países 

 

No que se refere aos países, far-se-á mostra por meio de duas ilustrações: a primeira 

referente ao trabalho do Departamento Cultural no Brasil e a segunda nas demais nações uma 

vez que não se pode congregar o País no escopo de avaliação mundial por conta de facilidades 

políticas, linguísticas e logísticas de desenvolvimento de ações culturais internacionais no 

espaço pátrio, dentre outras justificativas. 

 

 

Gráfico 2 – Índice percentual de atuação do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil no País no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 

 A atuação do Departamento Cultural do Itamaraty no território nacional entre 2003 e 

2010 conforme o Gráfico 2 mostra que a DPLP e a DIVULG obtiveram participação 

percentual igual (31%), seguidas pela DODC (23%). Infere-se, portanto, que há difusão da 

língua portuguesa no próprio interior do espaço nacional por meio de projetos pertinentes à 

diplomacia cultural do Departamento Cultural do Itamaraty. No Balanço da Política Externa 

Brasileira – 2003 a 2010, o MRE advoga que a DPLP trabalha em prol do ensino da língua 

portuguesa no exterior sem mencionar atuação no cenário doméstico. No entanto, o 

mapeamento identificou que essa Divisão tem atuação expressiva no País com destaque para 

aplicação do Celpe-Bras em todas as capitais da Federação e em algumas outras cidades 

brasileiras até o ano de 2009 quando tal tarefa foi repassada para Inep do MEC.  

Em relação à participação percentual da DIVULG, o mapeamento mostra que o 

alcance do índice de 31% foi possível por conta de ações realizadas em território nacional, a 

citar: 1) atualização de dados macroeconômicos brasileiros por meio da inserção em formato 

PDF de publicações da DIVULG na página eletrônica do Departamento Cultural do MRE; 2) 

criação, edição e impressão de Revistas: “Brasil em Resumo”, “Mundo Afora”, “Temas 

31% 

23% 

31% 

4% 
3% 8% 

DPLP
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Brasileiros”, “Textos do Brasil”, “Cultura Brasileira” (apenas edição e publicação); 3) 

estabelecimento de parcerias com órgãos culturais públicos e privados com vistas à realização 

de atividades específicas de divulgação do Brasil; 4) ações de assessoria de comunicação: a) 

fornecimento de logomarcas do Governo Federal, do Ministério das Relações Exteriores e de 

outros órgãos públicos aos postos brasileiros no exterior; b) gerenciamento da página 

eletrônica do Itamaraty em coordenação com as áreas temáticas e geográficas da Secretaria de 

Relações Exteriores; c) gerenciamento das páginas eletrônicas dos postos brasileiros no 

exterior; 5) participação no Comitê Gestor do Programa Cinema do Brasil; 6) apoio a eventos 

culturais realizados no Brasil; 7) realização da exposição AMRIK - Presença Árabe na 

América do Sul, em São Paulo no ano de 2006; 8) aquisição de 46 títulos brasileiros em DVD 

para compor o acervo dos postos no exterior. 

A DODC também utilizou o território nacional como espaço de atuação, o que está em 

consonância com uma de suas finalidades: “[...] identificar e promover iniciativas que possam 

difundir a produção artística nacional [...]” (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 

2010). Nesse prisma, o índice de 23% do total de ações do Departamento Cultural no Brasil 

entre 2003 e 2010 por parte da DODC refere-se à realização e/ou apoio a projetos culturais, 

como: 1) 4ª Bienal Itinerante de Artes Visuais do Mercosul,  que aconteceu no Rio de Janeiro, 

em São Paulo e em Porto Alegre no ano de 2003; 2) Festival Internacional de Bonecos em 

Brasília no ano de 2003; 3) 26ª Bienal de Arte de São Paulo em 2004; 4) II Festival 

Internacional de Cultura das Três Fronteiras - FIC 3F: espetáculos nas linguagens de teatro, 

circo, dança, música, artesanato, artes visuais, em Foz do Iguaçu no ano de 2005. Além disso, 

a DODC até a criação da DAV em 2006 envolveu-se no setor do audiovisual, particularmente 

por meio da participação no Departamento Cultural no Comitê Gestor do Programa Film 

Brazil e no Comitê Gestor do Programa Brazilian TV Producers. Esses exemplos ratificam 

uma preocupação da DODC em diagnosticar públicos para a diplomacia cultural brasileira no 

território nacional e, por conseguinte, potencializar projetos culturais internacionais do Brasil.  

 No caso dos demais países, vide a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Países contemplados com ações do Departamento Cultural do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil no período 2003-2010 
 

País DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total Rank 

1. Argentina 41 24 1 15 9 12 102 1º 

2. EUA 35 30 15 11 3 1 95 2º 

3. Espanha 37 16 6 32 1 1 93 3º 

4. Israel 0 27 0 0 29 0 56 4º 

5. Colômbia 30 3 0 0 0 21 54 5º 

6. França 0 26 27 0 0 0 53 6º 

7. Paraguai 25 6 1 1 1 16 50 7º 

8. Chile 23 5 2 1 0 15 46 8º 

9. Guiné-Bissau 8 7 1 0 11 16 43 9º 

10. Bolívia 22 7 1 0 0 10 40 10º 

11. El Salvador 25 4 1 0 0 7 37 11º 

12. Itália 23 13 1 0 0 0 37 11º 

13. Venezuela 24 1 2 1 0 9 37 11º 

14. Uruguai 15 5 1 5 0 9 35 12º 

15. Equador 15 1 1 0 1 16 34 13º 

16. Peru 17 2 0 0 0 15 34 13º 

17. Cabo Verde 7 6 4 0 0 16 33 14º 

18. Costa Rica 16 2 0 0 0 14 32 15º 

19. Moçambique 8 4 1 0 2 17 32 15º 

20. Alemanha 19 11 0 0 1 0 31 16º 

21. México 15 4 0 0 0 11 30 17º 

22. Cuba 1 11 0 0 1 15 28 18º 

23. Nicarágua 15 2 0 0 0 8 25 19º 

24. Panamá 11 1 0 0 0 13 25 19º 

25. Angola 2 2 1 0 1 18 24 20º 

26. República Dominicana 11 2 0 0 0 10 23 21º 

27. Líbano 2 16 0 0 0 0 18 22º 

28. Nigéria 8 1 0 0 0 9 18 22º 

29. África do Sul 14 3 0 0 0 0 17 23º 

30. Suriname 17 0 0 0 0 0 17 23º 

31. Guiana 16 0 0 0 0 0 16 24º 

32. São Tomé e Príncipe 3 0 3 0 0 9 15 25º 

33. Áustria 14 0 0 0 0 0 14 26º 

34. Haiti 3 5 0 0 0 6 14 26º 

35. Japão 7 0 0 0 7 0 14 26º 

36. Guatemala 1 0 0 0 1 11 13 27º 

37. Costa do Marfim 1 1 0 0 0 9 11 28º 

38. Croácia 0 0 0 0 11 0 11 28º 

39. Nova Zelândia 0 5 0 0 6 0 11 28º 

40. Coreia do Sul 7 2 0 0 0 0 9 29º 

41. Gana 0 1 0 0 0 8 9 29º 

42. Honduras 0 0 0 0 0 9 9 29º 

43. Índia 0 2 0 0 3 4 9 29º 

44. Inglaterra 8 0 0 0 0 1 9 29º 

45. Suíça 7 1 1 0 0 0 9 29º 
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Tabela 3 – Países contemplados com ações do Departamento Cultural do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil no período 2003-2010 

(continuação) 

País DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total Rank 

46. Gabão 0 0 0 1 2 5 8 30º 

47. Jamaica 0 0 0 0 0 8 8 30º 

48. Quênia 0 0 0 0 0 8 8 30º 

49. Senegal 0 1 0 0 0 7 8 30º 

50. Canadá 0 4 0 0 3 0 7 31º 

51. China 2 0 0 0 1 4 7 31º 

52. Finlândia 7 0 0 0 0 0 7 31º 

53. Países Baixos 7 0 0 0 0 0 7 31º 

54. Polônia 7 0 0 0 0 0 7 31º 

55. Portugal 1 2 2 0 2 0 7 31º 

56. Timor Leste 1 0 1 0 0 5 7 31º 

57. Trinidad & Tobago 0 0 0 0 0 6 6 32º 

58. Argélia 0 2 2 1 0 0 5 33º 

59. Barbados 0 0 0 0 0 5 5 33º 

60. Camarões 1 0 0 0 0 4 5 33º 

61. Hungria 0 1 0 0 4 0 5 33º 

62. Malásia 0 2 0 0 3 0 5 33º 

63. Palestina 0 4 0 0 1 0 5 33º 

64. República Democrática do Congo 0 0 0 0 0 5 5 33º 

65. Síria 2 1 1 1 0 0 5 33º 

66. Tunísia 1 2 0 2 0 0 5 33º 

67. Benin 0 0 0 0 0 4 4 34º 

68. Botsuana 0 4 0 0 0 0  4 34º 

69. Bulgária 0 0 0 0 4 0 4 34º 

70. Tailândia 0 0 0 0 3 1 4 34º 

71. Cazaquistão 0 2 0 0 1 0 3 35º 

72. Chipre 0 2 0 0 1 0 3 35º 

73. Catar 0 2 0 0 0 0 2 36º 

74. Egito 0 0 0 1 0 1 2 36º 

75. Marrocos 0 1 0 1 0 0 2 36º 

76. Noruega 1 1 0 0 0 0 2 36º 

77. Rússia 0 1 0 0 1 0 2 36º 

78. Ucrânia 1 0 0 0 0 1 2 36º 

79. Vietnã 1 1 0 0 0 0 2 36º 

80. Belize 0 1 0 0 0 0 1 37º 

81. Dinamarca 0 0 0 0 1 0 1 37º 

82. Emirados Árabes Unidos 0 1 0 0 0 0 1 37º 

83. Ilha de Comores 0 1 0 0 0 0 1 37º 

84. Máli 0 0 0 0 0 1 1 37º 

85. Namíbia 0 1 0 0 0 0 1 37º 

86. Omã 0 1 0 0 0 0 1 37º 

87. Seicheles 0 0 0 0 0 1 1 37º 

88. Zâmbia 0 0 0 0 0 1 1 37º 

Total 726 398 111 212 130 419 1996 - 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 
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A Tabela 3 ajuda a observar que a maior parte da atuação do Departamento Cultural, 

com exceção do Brasil, ocorreu na Argentina e nos Estados Unidos da América. Depois, 

Espanha, Israel, Colômbia, França e Paraguai se constituem como espaços de execução 

intensa de atividades no período em análise – 50 ou mais projetos realizados. Nota-se, 

entretanto, que a colocação de Portugal está aquém do que se acredita ter sido. Isso é 

justificável uma vez que o mapeamento foi limitado pela dificuldade de informações 

completas referentes às ações que o Departamento Cultural realizou nos países entre 2003 e 

2010. Mas, supõe-se que Portugal ocuparia as primeiras posições por conta dos laços 

históricos, políticos, diplomáticos, culturais e linguísticos desse país para com o Brasil. 

 

 

3.1.1.4 Atuação do Departamento Cultural do Itamaraty nas cidades 

 

 

Outro indicador observado por essa análise pertinente aos espaços de atuação da 

diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010 refere-se às Cidades. Nesse sentido, o Itamaraty 

por meio de seu Departamento Cultural trabalhou em 172 cidades das 267 mapeadas por esta 

investigação conforme ilustra o APÊNDICE B.  

 Por meio dessa ilustração é possível ver o número de atividades realizadas por cada 

cidade e por cada Divisão do Departamento Cultural. Assim, foi possível organizar um rank 

de acordo a quantidade de projetos realizados. Esse consiste em 35 posições. Notou-se que 

Brasília lidera a hierarquia. Em seguida, Madri, Buenos Aires, Assunção, Paris, São Paulo, 

Bogotá, Rio de Janeiro, Caracas e Santiago, além de Montevidéu e São Salvador - as quais 

empataram na décima colocação. Assim, compreende-se que, com exceção de Madri e de 

Paris - ambas situadas na Europa -, as demais pertencem à América Latina: nove na América 

do Sul e uma na América Central e Caribe – o que está em consonância com a prioridade à 

região sul-americana determinada pela atual política exterior do Brasil.  

 

3.1.1.5 Áreas trabalhadas pelo Departamento Cultural do Itamaraty  

 

Outro indicador utilizado para analisar a diplomacia cultural do Brasil consiste em 

Áreas de Atuação. Em relação à utilização dessas por parte das Divisões do Departamento 

Cultural do Itamaraty, constata-se que a DODC e a DAMC trabalharam com maior 

quantidade de áreas entre 2003 e 2010 – 18 e 14 respectivamente. Nesse sentido, o presente 
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tópico apresentará o resultado das áreas trabalhadas pelo Departamento Cultural. Assim, a 

DPLP trabalhou três áreas no intuito de difundir a língua portuguesa falada no Brasil. Dessas, 

62% corresponde à Língua, Livro, Leitura e Literatura, 32% a Espaços Culturais, e apenas 

6% à Educação. No caso da DODC, nota-se que Acordo Cultural Bilateral alcançou maior 

destaque dentre as demais: 23%. 

 

 

Gráfico 3 – Índice percentual das áreas contempladas pelo trabalho da Divisão de Operações de Difusão Cultural 

(DODC) do Departamento Cultural do Ministério das Relações do Brasil no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 Por meio do Gráfico 3, é possível conferir as áreas que foram priorizadas pela DODC 

no período analisado: a) Acordo Cultural Bilateral; b) Língua, Livro, Leitura e Literatura; c) 

Audiovisual. Assim, apesar de o Departamento Cultural possuir uma Divisão específica para 

trabalhar a difusão da língua portuguesa, a DODC fortaleceu essa incumbência como está 

expresso no índice atingido pela área de Língua, Livro, Leitura e Literatura - segunda maior 

percentagem. Ademais, ainda que em 2006 tenha sido criada no Departamento Cultural do 

Itamaraty uma divisão particular para a temática do audiovisual - a DAV -, a DODC também 

valorizou esse setor em seu escopo de atuação – fato que pode ser justificado pelo terceiro 

maior índice de participação do audiovisual dentre as políticas trabalhadas pela DODC: 13%. 
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Gráfico 4 – Índice percentual das áreas contempladas pelo trabalho da Divisão de Assuntos e Acordos 

Multilaterais Culturais (DAMC) do Departamento Cultural do Ministério das Relações do Brasil no período 

2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 

 Sem considerar a supremacia da área Organismos Multilaterais no tocante às áreas 

trabalhadas pela DAMC – principal objetivo dessa Divisão –, observa-se que a área de 

Museus possui grande relevância para essa Divisão. Justifica-se tal afirmação pelo fato da 

participação brasileira por meio da DAMC no Programa Ibermuseus, da Secretaria Geral 

Ibero-Americana (Segib), o qual busca promover desenvolvimento dos museus da região 

ibero-americana por meio de ações de integração, modernização e qualificação desses âmbitos 

culturais.  

 Além disso, percebe-se que Audiovisual e Patrimônio Cultural são áreas cujo trabalho 

da DAMC intentou valorizar, caso forem comparadas com as demais áreas cuja participação 

percentual variou de 1% a 3% e que foram reunidas no item do gráfico como Demais. São 

elas: a) Língua, Livro, Leitura e Literatura (3%); b) Bibliotecas (3%); c) Acordo Cultural 

Bilateral (2%); d) Arquivos (2%); e) Educação (2%); f) Multidisciplinar (2%); g) Direitos 

Autorais (1%); h) Editoração (1%); i) Esporte (1%). 

 

 

3.1.2 Representações Brasileiras no Exterior: Embaixadas, Consulados, Delegações e 

Missões Diplomáticas 

 

Entre 2003 e 2010 o mapeamento atingiu 24% do total de Embaixadas brasileiras e 

44% dos Consulados, Missões e Delegações Permanentes do Brasil.  
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Gráfico 5 – Índice percentual das Representações do Brasil no exterior contempladas pelo mapeamento das 

ações pertinentes à diplomacia cultural do Estado brasileiro no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 

Conforme o Gráfico 5 observa-se que em 38% dos postos brasileiros no exterior foram 

obtidas informações relativas ao desenvolvimento de projetos pertinentes à diplomacia 

cultural do Estado brasileiro no período em análise. Contingente maior não ocorreu por conta 

de alguns motivos. Em primeiro lugar, pela falta de informações disponibilizadas nos sítios 

eletrônicos das Representações. Em alguns casos, não estão disponibilizados sites de 

Embaixadas, Consulados, Missões ou Delegações Permanentes. Em outros não foram 

informadas, conforme solicitação do pesquisador, atividades concernentes à diplomacia 

cultural nesse intervalo temporal estudado.  

Foi feita, por conseguinte, lista de Postos com as seguintes particularidades: 1) sítios 

eletrônicos não estavam disponíveis; 2) endereços eletrônicos estavam explícitos; 3) dados 

sobre atividades culturais não estavam publicados. Em seguida, foram solicitadas devidas 

informações e esclarecimentos para Postos que afirmaram e expuseram em seus sites ações 

relativas à diplomacia cultural. Assim, foram encaminhados e-mails para: seis Consulados, 47 

Embaixadas e seis Centros Culturais Brasileiros no Exterior. Desses, sete Embaixadas, dois 

Consulados e cinco Centros Culturais responderam aos pedidos.  

 Assim, o mapeamento realizado para esta pesquisa de mestrado contabilizou 1 812 

ações realizadas por 82 Embaixadas Brasileiras, 18 Consulados, uma Delegação e duas 

Missões, no que diz respeito à diplomacia cultural brasileira realizada de 2003 a 2010 em 

todos os continentes, inclusive na região do Oriente Médio. No APÊNDICE C é possível 

observar o total de atividades realizadas por cada Embaixada e, por conseguinte, rank 

conforme o número total de ações desenvolvidas por cada uma dessas Representações do 

Brasil no exterior. No APÊNDICE D observa-se a participação dos demais Postos: 

Consulados, Delegações e Missões. 

A pesquisa revelou também que as Representações Brasileiras no Exterior trabalharam 

com 82% das ações referentes ao prisma bilateral e 18% à perspectiva multilateral. No que diz 

62% 

38% 

Total Catalogados
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respeito às Áreas trabalhadas, diagnosticou-se que todas as 28 catalogadas estiveram 

presentes no trabalho de diplomacia cultural brasileira por parte das Representações 

Brasileiras no Exterior entre 2003 e 2010.  

 
 

Tabela 4 – Áreas culturais trabalhadas pelas Representações Brasileiras no Exterior no período 

2003-2010 

Áreas de atuação Total de atividades Rank 

Educação 420 1º 

Espaços Culturais 293 2º 

Editoração 255 3º 

Língua, Livro, Leitura e Literatura 255 3º 

Música 170 4º 

Audiovisual 153 5º 

Artes Plásticas 38 6º 

Multidisciplinar 37 7º 

Acordo Cultural Bilateral 30 8º 

Capoeira 30 8º 

Artes Visuais 28 9º 

Dança 21 10º 

Memória 20 11º 

Organismos Multilaterais 19 12º 

Patrimônio Cultural 16 13º 

Teatro 11 14º 

Artes Cênicas 10 15º 

Bibliotecas 10 15º 

Esporte 9 16º 

Arquivos 7 17º 

Gastronomia 5 18º 

Migrações 5 18º 

Museus 3 19º 

Acordo Cultural Multilateral 2 20º 

Turismo 2 20º 

Circo 1 21º 

Direitos Autorais 1 21 

Moda 1 21 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

 

 

 

A Tabela 4 mostra as seis áreas prioritárias no que concerne à diplomacia cultural 

desenvolvida pelas Representações Brasileiras no Exterior: a) Educação; b) Espaços 

Culturais; c) Editoração; d) Língua, Livro, Leitura e Literatura; e) Música; f) Audiovisual. 
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Ora, o trabalho com a área educacional foi enfatizado por esses agentes da diplomacia cultural 

brasileira entre 2003 e 2010 principalmente por meio de ações relativas ao ensino da língua 

portuguesa falada no Brasil nos Centros Culturais que são mantidos pelas Embaixadas em 

mais de vinte países.  

No entanto, é necessário buscar mecanismos de aumento do contingente de 

participação das outras áreas na diplomacia cultural brasileira realizada pelas Representações, 

na observância dos contextos e das diretrizes que a política externa brasileira possui para cada 

continente e para cada país. Ao identificar estrategicamente áreas potenciais para cada espaço 

(cidade, país ou continente), a diplomacia cultural brasileira poderá fortalecer a presença da 

cultura brasileira no mundo de modo eficiente e gerar oportunidades para que o campo 

cultural do País alcance espaço em outras nações. 

 

 

3.2 MINISTÉRIO DA CULTURA: DIPLOMACIA CULTURAL DAS UNIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 

Ao assumir a pasta de cultura da Administração Pública Federal do Brasil, Gilberto 

Gil começou a participar de eventos internacionais em diversos segmentos culturais: 

propriedade intelectual; direitos autorais; economia da cultura; indústrias criativas etc. 

Ademais, visitou oficialmente países africanos, Estados Unidos, China, América do Sul, 

países da Europa, do Oriente Médio etc.  

Foi notável, nesse sentido, a apresentação percussiva que Gil fez na Assembleia Geral 

da ONU em 2003. Além disso, o ex-ministro da Cultura participou de palestras, congressos, 

reuniões, encontros, fóruns mundiais. Celebrou acordos culturais internacionais com outros 

países. Articulou projetos e programas de cooperação cultural bilateral e multilateral. E, com 

evidência, participou do processo de aprovação da Convenção da Unesco sobre a Proteção e a 

Promoção das Expressões Culturais da Unesco em 2005 em parceria com agentes do 

Itamaraty.  A partir de meados de 2008, o Ministério foi conduzido por João Luís Silva 

Ferreira, ex-secretário Executivo do MINC, o qual deu continuidade às políticas culturais 

desse Ministério inclusive no tocante às contribuições para a diplomacia cultural que tem sido 

realizada em parceria com o MEC e com o Itamaraty. 
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3.2.1 Secretarias em Brasília 

  

O Ministério da Cultura tem uma Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 

vinculada à Secretaria Executiva que é responsável pela coordenação de projetos relativos à 

diplomacia cultural. Aliás, a criação de um setor internacional no organograma do MINC é 

uma conquista que reflete o avanço do trabalho desse ente em termos de políticas 

internacionais. Ademais, outras secretarias e autarquias do mesmo realizaram entre 2003 e 

2010 diplomacia cultural: a) Secretaria do Audiovisual; d) Secretaria da Identidade e da 

Diversidade Cultural (SID); e) Secretaria de Políticas Culturais (SPC); f) Agência Nacional 

do Cinema (Ancine); g) Fundação Biblioteca Nacional (FBN); h) Fundação Casa de Rui 

Barbosa (FCRB); i) Fundação Cultural Palmares (FCP); j) Fundação Nacional das Artes 

(Funarte); k) Instituto Brasileiro de Museus (Ibram); l) Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan).   

 

3.2.1.1 Secretaria Executiva: atuação da Diretoria de Relações Internacionais 

 

Na pesquisa que realizei para o trabalho de conclusão de curso na graduação em 

Comunicação na Universidade Federal da Bahia em 2009, escrevi um panorama histórico da 

inserção da dimensão internacional nas políticas culturais do Ministério da Cultura. Naquele 

trabalho, salientei que em 2003 foi inserida no MINC a Assessoria Internacional. Por 

conseguinte, a participação desse Ministério na diplomacia cultural do Brasil tornou-se 

crescente. Para ilustrar essa assertiva observe a cronologia da atuação do MINC na 

diplomacia cultural brasileira a partir de 2003.  

 
PRINCIPAIS AÇÕES DO MINISTÉRIO DA CULTURA DO BRASIL NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL NO PERÍODO 2003-2008 

 

Ano  

 

Descrição 

 

2003 O MINC, por meio de sua Assessoria Internacional, e o MRE, por meio de seu Departamento 

Cultural, passam a atuar de modo compartilhado no que se refere à formulação de uma atuação 

cultural internacional do Brasil mais fortificada e com divisão de responsabilidades. 

 

2005 Por meio do decreto n. 4 976 de 03 de fevereiro de 2005, a Subchefia para Assuntos Internacionais 

da Casa Civil cria uma comissão brasileira para coordenar a participação brasileira no “Ano do Brasil 

na França – Brésil, Brésils” a ser realizado no mesmo ano. 

 

2005 O Comissariado coordena as atividades do projeto “Ano do Brasil na França – Brésil, Brésils”. 

 

2006 O MINC realiza a “Copa da Cultura” na Alemanha em paralelo à Copa Mundial de futebol. 
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PRINCIPAIS AÇÕES DO MINISTÉRIO DA CULTURA DO BRASIL NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL NO PERÍODO 2003-2008 

 

Ano  

 

Descrição 

 

2007 Início das atividades do “Comissariado da Cultura Brasileira no Mundo” (CCBM) como órgão de 

cooperação do MINC e MRE responsável pelas relações internacionais com previsão de mandato 

anual. 

 

2008 Implantação da Diretoria de Relações Internacionais vinculada à Secretaria Executiva do MINC. 

 
 

Quadro 3 – Principais ações internacionais do Ministério da Cultura do Brasil no período 2003-2008 

Fonte: NOVAIS, Bruno do Vale, 2009, p.89. 

 

 

 Como se observou, criou-se no ano de 2006 o Comissariado da Cultura Brasileira no 

Mundo (CCBM) nos âmbitos do MINC e do MRE. Isso aconteceu por meio do decreto n. 5 

967 de 16 de novembro de 2006 que apresentou funções para cada Ministério envolvido. 

Nesse horizonte, ao MINC foi dada responsabilidade de apoio técnico, administrativo e 

financeiro. O MRE se encarregou pela interlocução com autoridades estrangeiras 

(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2009). Além disso, o Comissariado foi presidido 

por Comissário-Geral e composto por membros de ambos os Ministérios até ser revogado em 

30 de janeiro de 2008 pelo decreto n. 6 368 por conta da criação da Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI) que o substituiu. Desse modo, a DRI recebeu o legado de atividades 

realizadas pelo CCBM. 

 Grosso modo, cabia à DRI atuar por meio de nove finalidades, conforme mostra o 

fragmento descrito a seguir: 

 

[...] I - subsidiar e coordenar os órgãos do Ministério e entidades 

vinculadas, em assuntos internacionais do campo cultural; II - 

subsidiar, orientar e coordenar a participação do Ministério e 

entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos 

internacionais que tratam de questões relativas à cultura; III - orientar, 

promover e coordenar o planejamento, formulação, implementação e 

avaliação de políticas, programas, projetos e ações internacionais do 

Ministério e entidades vinculadas; IV - disseminar as diretrizes da 

política externa brasileira na área da cultura e assegurar sua adoção 

nas ações internacionais do Ministério e entidades vinculadas; V - 

coordenar, em articulação com demais órgãos do Ministério e 

Ministérios afins, programas, projetos e ações de cooperação 

internacional e a negociação de atos internacionais com organismos 

internacionais e governos estrangeiros; VI - apoiar e subsidiar, em 

articulação com os demais órgãos do Ministério, Ministérios afins e 

entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras, a exportação 

de bens e serviços de cultura brasileiros; VII - definir estratégias e 

apoiar ações para intensificar o intercâmbio cultural e artístico entre o 
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Brasil e países estrangeiros, em articulação com os demais órgãos do 

Ministério e entidades vinculadas; VIII - desenvolver ações e projetos 

especiais para promover a cultura brasileira no exterior; IX - atuar 

como interlocutor do Ministério e entidades vinculadas junto ao 

Ministério das Relações Exteriores; X - acompanhar a elaboração, 

assinatura e execução dos convênios, contratos, termos de parceria e 

demais instrumentos necessários ao cumprimento das funções da 

Diretoria; XI - auxiliar na definição da agenda internacional do 

Ministro e do Secretário-Executivo, e subsidiar reuniões e audiências 

de interesse do Ministério que envolva temas internacionais. 

(BRASIL, DECRETO Nº 7.743, DE 31 DE MAIO DE 2012). 

 

 

O Departamento Cultural tornou-se parceiro do MINC no tocante à instituição da DRI. 

Vinculada à Secretaria Executiva, sua primeira formação foi composta por uma coordenação e 

três gerências: 1) Integração e Assuntos Multilaterais; 2) Cooperação e Assuntos Bilaterais; 3) 

Intercâmbios e Projetos Especiais. Para liderar a DRI, escolheu-se Marcelo James 

Vasconcelos Coutinho por ter sido Comissário-Geral da Cultura Brasileira no Mundo em 

2007 (NOVAIS, 2009). Em 2008, foi sucedido pelo diplomata Marcelo Dantas. 

 

3.2.1.2 Secretaria do Audiovisual (SAV) 

 No período em estudo, a Secretaria do Audiovisual desenvolveu projetos concernentes 

à diplomacia cultural brasileira. Esse setor do MINC, particularmente no documento 

intitulado por “Balanço de 2008 e Perspectivas para 2009”, advoga que dentre suas 

atribuições compete representar o País em organismos e eventos internacionais concernentes 

às áreas cinematográfica e audiovisual.  

Ademais: 
Enquanto órgão de assessoramento direto do Ministro de Estado da 

Cultura, cabe à SAV a formulação de uma política internacional para 

o cinema brasileiro, bem como o seu acompanhamento, em 

articulação com as demais instituições governamentais com atuação 

internacional no campo cultural e, mais especificamente, no setor 

audiovisual. (SECRETARIA DO AUDIOVISUAL, 2008, p.15). 

 

 

A atuação da SAV na diplomacia cultural brasileira entre 2003 e 2010 foi categorizada 

em três áreas do setor audiovisual: a) cinema; b) televisão; c) plataformas digitais. Para 

alargar a explicação sobre isso, observe o Quadro 4: 
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CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA DO 

BRASIL À DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO PERÍODO 2003-2010 

Área  Projeto  Objetivo  Parcerias 

Cinema Programa Setorial de 

Promoção à Exportação do 

Cinema do Brasil 

 Viabilizar distribuição de 

produções cinematográficas 

do Brasil caráter 

independente 

 APEX-Brasil  

 

  MDIC 

Cinema National Film Board  Capacitar e coproduzir 

animações e documentários 

 

 Governo do Canadá 

Cinema Programa Ibermedia  Fomento do cinema na 

Iberoamérica 

 

 Ancine  

Cinema Programa de apoio à 

subtitulagem e remessa de 

cópias de filmes brasileiros 

em mostras competitivas em 

festivais internacionais 

 

 Colaborar com produtores 

cinematográficos do Brasil na 

etapa de difusão 

 Ancine  

  Divisão de Promoção do 

Audiovisual (MRE) 

 

Televisão DocTV Ibero-América  Coproduzir e difundir 

documentários audiovisuais 

do espaço ibero-americano no 

cenário internacional 

 Conferência de Autoridades 

Audiovisuais e Cinematográficas 

Ibero-americanas 

Televisão DocTV CPLP  Coproduzir e difundir 

documentários dos membros 

da CPLP no espaço mundial 

 DRI - MINC 

  Instituto de Radiodifusão do 

Estado da Bahia (IRDEB) 

  Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC) 

 

Televisão Programa Brazilian TV 

Producers (BTVP) 

 Criar ambientes de negócio 

favoráveis ao produtor 

independente brasileiro em 

principais festivais, mostras e 

mercados internacionais, por 

meio de ações promocionais 

e presença sistemática 

 RECAM - Mercosul  

  APEX-Brasil 

  MDIC 

  Sebrae 

  ABPI-TV 

 

Plataformas 

Digitais 

Programa de Fomento à 

Produção e Exportação do 

Jogo Eletrônico Brasileiro - 

BRGames 

 Promover a produção e a 

promoção internacional de 

sete demos “jogáveis”, para 

desenvolvedores de jogos e 

empresas do setor a partir de 

2009 

 SPC - MINC  

  SOFTEX - Excelence em 

Software 

  Festival Internacional de 

Linguagem Eletrônica (FILE) 

 

  Associação Brasileira dos 

Desenvolvedores de Jogos 

Digitais (Abragames) 

 

Plataformas 

Digitais 

Programa Mercosul 

Audiovisual 2009 - 2011 

 Cooperação para produção, 

formação, distribuição, 

circulação e difusão 

internacional do audiovisual 

do Cone Sul 

 Reunião Especializada de 

Autoridades Cinematográficas e 

Audiovisuais do Mercosul 

 

  União Europeia 

 

  Agência Brasil de Cooperação 

(ABC) 

 
 

Quadro 4 – Contribuição da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil à diplomacia cultural 

brasileira no período 2003-2010 

Fonte: NOVAIS, Bruno do Vale. 2009, p.93. 
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Observa-e a realização de nove projetos nas áreas audiovisuais previamente citadas. 

Nota-se, ademais, lista de parcerias em cada atividade realizada. Essas consistem em órgãos 

do próprio Ministério da Cultura, do MRE, países, órgãos das unidades federativas brasileiras, 

entes privados etc. Ou seja: a SAV trabalha com vistas ao auxílio e fortalecimento da 

produção audiovisual brasileira. Assim, um olhar sobre objetivos desses projetos permite-se 

compreender que por meio desses projetos tem-se buscado integralmente trabalhar toda a 

cadeia produtiva do audiovisual. Isto significa que são realizadas as seguintes ações: a) 

formação de recursos humanos no setor; b) produção (cinema, animação, documentários, 

games); c) distribuição/circulação/difusão (incentivo à participação em festivais e mostras do 

setor, além de estratégias para inserção em mercados audiovisuais internacionais).  

Além disso, nota-se que o projeto brasileiro DOC-TV (que consiste na realização de 

um concurso de produções audiovisuais para produtores independentes) atravessou fronteiras. 

Dessa maneira, esse programa brasileiro inspirou a criação do DOCTV-CPLP e do DOCTV-

Ibero-América com vistas à integração da produção audiovisual independente entre países 

ibero-americanos e entre países da CPLP.  No tocante à primeira edição do DOCTV-Ibero-

América, que foi coordenado pela SAV, reuniram-se autores audiovisuais nacionais, rede de 

televisões públicas, bem como associações de produtores independentes dos seguintes países: 

Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 

Porto Rico, Cuba, México, Portugal e Espanha.  

A SAV trabalha também em parceria com a DAV (MRE), com a Ancine (MINC) e 

com a DRI (MINC). Essa sempre que necessário faz solicitações à SAV no que diz respeito à 

prestação de serviços de consultoria para elaboração de projetos de cooperação internacional 

audiovisual. Em termos ilustrativos, citam-se: Congresso Ibero-Americano sobre o 

Audiovisual, que aconteceu no México em 2008; negociações do Programa Doc TV - CPLP, 

dentre outros (SECRETARIA DO AUDIOVISUAL, 2008). 

 

3.2.1.3 Secretaria de Articulação Institucional (SAI) e Secretaria da Identidade e da 

Diversidade Cultural (SID) 

 

As Secretarias, de Articulação Institucional (SAI) e da Identidade e Diversidade 

Cultural (SID) também contribuíram para a diplomacia cultural do Brasil de 2004 a 2010. Por 

exemplo, em 2004 a SAI participou do Comissariado-Geral do Ano do Brasil na França. Em 

2006 e em 2010 do I e II Seminários dos Planos Nacionais do Livro e Leitura do Mercosul - o 
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primeiro realizado no Rio de Janeiro e o segundo em Santiago no Chile. Além disso, em 2010 

a SAI participou do I Simpósio Latino-Americano e Bibliotecas Públicas, dentre outras 

atividades internacionais.  

A SID contribuiu para a designação de dois espaços culturais no exterior como Pontos 

de Cultura: na França, em 2005, o qual foi lançado durante a abertura do projeto Ano do 

Brasil na França–Brésil, Brésils. Além desse projeto, contribuiu para designar em 2006 o The 

Broward Center for the Perfoming Arts, em Miami, como outro Ponto de Cultura do Brasil no 

exterior.  

 

3.2.1.4 Secretaria de Políticas Culturais (SPC) 

 

 A Secretaria de Políticas Culturais (SPC) também está envolvida com a diplomacia 

cultural do Brasil. Por exemplo, em 2005 o ex-secretário Paulo Miguez participou da Reunião 

de Ministros de Cultura da CPLP em Luanda. No ano seguinte, o novo Secretário Alfredo 

Manevy representou o Ministério em Brasília na reunião de planejamento da Comissão 

Interamericana de Cultura (CIC) da OEA. Em 2008, a Gerência de Direito Autoral dessa 

Secretaria apoiou o I Congresso Internacional de Direito Autoral realizado em São Paulo. 

 A Diretoria de Direitos Intelectuais da SPC, dentre suas incumbências, trabalha com 

questões internacionais as quais estão em consonância com a agenda da diplomacia cultural 

contemporânea. Nesse sentido, a temática dos direitos autorais e intelectuais fez parte da ação 

dessa Diretoria entre 2003 e 2010.   

  

 

3.2.2 Autarquias do MINC 

 

3.2.2.1 Agência Nacional do Cinema (Ancine) 

 

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) é um órgão vinculado ao Ministério da 

Cultura. Em parceria com a Secretaria do Audiovisual, a Ancine atuou de 2003 a 2010 no 

espaço mundial e desse modo contribuiu para a diplomacia cultural brasileira. A partir de 

2003, a Agência passou por reestruturação organizacional no tocante a recursos diversos: 

humanos, orçamentários, tecnológicos e relativos à infraestrutura.  
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Ademais, foram introduzidas novas diretrizes para a atuação da Agência. Dentre elas, 

a determinação do trabalho no ambiente internacional. Assim, estabeleceu-se que a Ancine 

seria um órgão da administração pública do País que estimularia a participação de obras 

nacionais cinematográficas e videográficas em mostras e festivais internacionais, dentre 

outras finalidades (AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, 2013). 

 

3.2.2.2 Fundação Biblioteca Nacional (FBN)  

  

 A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) é outra autarquia vinculada ao Ministério da 

Cultura. Criada com o nome de Real Biblioteca, depois Biblioteca Imperial e Pública da 

Corte, tornou-se, em 1876, Biblioteca Nacional. É responsável pela política pública brasileira 

concernente à execução de recolhimento, guarda e preservação da produção intelectual do 

País conforme o relatório anual de gestão da FBN referente ao ano de 2005. Nesse texto, há 

informação de que naquele ano a Biblioteca Nacional contabilizou cerca de nove milhões de 

documentos consoantes a diversos suportes os quais foram adquiridos por permuta, doações, 

compras e, sobretudo Depósito Legal, o qual foi instituído no Brasil por meio do Decreto n. 1 

825, de 20 de dezembro de 1907.  

Além disso, a dimensão internacional também está presente na atuação da Fundação 

Biblioteca Nacional. Em Prestação de Contas Ordinária Anual - Relatório de gestão do 

exercício de 2010, precisamente em seu texto de abertura escrito pelo Presidente Muniz 

Sodré, advoga-se que: 

 
[...] A FBN incrementou a digitalização de seus acervos, dando 

acesso inédito a alguns dos principais tesouros bibliográficos e 

oferecendo um portal eletrônico a que se associam a Unesco, os 

Estados Unidos e a França. Por outro lado, mais intensa do que nunca 

tem sido a participação ativa da FBN em organismos internacionais 

que articulam ações e programas de apoio às instituições voltadas 

para o livro, as bibliotecas e a leitura, a exemplo do Centro Regional 

para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe (CERLALC, no 

qual integramos o comitê executivo), Federação Internacional de 

Bibliotecas, Associações e Instituições (IFLA) e Associação de 

Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas 

Nacionais da Ibero-América (ABINIA). A Fundação Biblioteca 

Nacional tem-se associado assim às disposições de organismos 

externos no sentido de trabalhar para uma maior integração entre as 

bibliotecas nacionais ibero-americanas em programas de cooperação 

de nível internacional. A preservação da memória é tanto 

bibliográfica e documental como aquela relativa à memória coletiva 

dos povos como parte da Memória do Mundo. (FUNDAÇÃO 

BIBLIOTECA NACIONAL, 2011, p.07). 
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Esse trecho revela que a dimensão internacional do trabalho da Fundação Biblioteca 

Nacional ocorreu de 2003 a 2010 por três frentes. A primeira corresponde à digitalização de 

seus acervos que foi inspirada em projetos desse tipo realizados por agentes internacionais: 

Unesco; Biblioteca do Congresso Americano; Biblioteca Nacional da França, dentre outros. A 

segunda frente de serviço diz respeito à participação ativa em organismos internacionais. Isso 

é feito por meio de ações e programas de apoio às instituições que atuam nos setores de livro, 

bibliotecas e/ou leitura, a exemplo da CERLALC, da IFLA e da ABINIA. A última frente de 

trabalho da FBN diz respeito aos projetos de integração de bibliotecas nacionais ibero-

americanas por meio de programas de cooperação internacional.  

 

3.2.2.3 Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)  

 

 A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) colaborou com a diplomacia cultural do 

Brasil de 2003 a 2010. Isso pode ser observado por meio da dimensão internacional em sua 

agenda de trabalho: a) participação dos pesquisadores da FCRB em eventos científicos e 

culturais externos; b) representação do País junto com o Iphan na Feira do Livro em Cuba em 

2004; c) apoio à Conferência Internacional Dilemas da Humanidade em 2004 realizada em 

São Paulo; d) apoio ao Simpósio Internacional de Estudos Brasileiros (com o lema “Outros 

Olhares. Brasil e EUA: novas gerações, novos diálogos”) ocorrido no Rio de Janeiro em 

2005; e) participação no Seminário Internacional “100 Anos da Segunda Conferência da Paz 

em Haia” no ano de 2007.  

 

3.2.2.4 Fundação Cultural Palmares (FCP) 

 

A Fundação Cultural Palmares (FCP) é outro organismo vinculado ao MINC. A 

natureza da FCP está relacionada ao intercâmbio internacional já que sua principal finalidade 

é segundo o regimento interno “[...] promover e apoiar a integração cultural, social, 

econômica e política dos afrodescendentes no contexto social do País”. (FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES, 2013, p.02). 
5
 

Em seguida, o documento explicita que é pertinente ao trabalho dessa Fundação, 

promoção e apoio ao intercâmbio do Brasil com outros países e com organismos 

                                            
5
 Disponível em: <www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/regimento-interno-anexo.pdf >. Acesso em: 29 maio 

2013. 
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internacionais por intermédio do Itamaraty com vistas ao desenvolvimento de pesquisas, 

estudos e eventos consoantes à cultura dos povos negros. Além disso, a ação da FCP tem por 

finalidade promover e apoiar à integração no tocante às dimensões: cultural, social, política e 

econômica dos afro-brasileiros. 

Nesse sentido, algumas ações podem ser mencionadas: a) desenvolvimento de 23 

projetos em parceria com a CPLP; b) Semana Cultural do Benin, em Salvador, em 2009; c) 

Semana Cultural do Brasil em Benin no ano de 2010; d) criação do Observatório Afro-

Latino, no intuito de aprofundar o conhecimento das manifestações de matriz africana nos 

países da América Latina (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2009). 

 

3.2.2.. Fundação Nacional das Artes (Funarte) 

 

No Relatório de Atividades 2006, a Funarte advoga que a implantação de políticas 

públicas é uma das questões essenciais ao desenvolvimento sustentável de quaisquer nações. 

Por conseguinte, a inserção de políticas públicas para a cultura é uma estratégia que garante a 

inserção soberana do Brasil no mundo globalizado. (FUNARTE, 2007, p.05).  

Com base neste pensamento e na observância dos relatórios da Fundação disponíveis 

em seu site diagnosticou-se que esta autarquia da Administração Pública Federal contribuiu 

para a diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. Grosso modo, a dimensão internacional 

foi introduzida em ações pertinentes a projetos da Funarte, a exemplo do Programa Brasil 

Patrimônio Cultural. Ademais, o programa Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e 

Cultura o qual visa estimular e difundir a cultura do País por meio do investimento direto e/ou 

indireto em projetos culturais no ambiente doméstico e no cenário exterior, também ilustra a 

atuação da Funarte na vertente cultural da política externa brasileira na contemporaneidade.  

 

3.2.2.6 Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) 

 

 O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) foi criado em 21 de janeiro de 2009.  É 

responsável pela condução da política pública nacional para o campo museológico. Foi 

inspirado em entidades nacionais de outros países que trabalham com políticas para museus, a 

exemplo de Portugal, Espanha e França. 

 

[...] Assim, a criação do Ibram, além de atender a um antigo anseio da 

comunidade museológica brasileira, é um passo decisivo para a 

valorização de saberes específicos deste campo e para uma melhor 
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organização. (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2010, 

p.37). 

 

Desse modo, a dimensão internacional fez parte da atuação do Instituto em 2009 e em 

2010, o que, por conseguinte, contribuiu para a diplomacia cultural brasileira no período 

analisado. Em termos ilustrativos, três projetos ajudam na compreensão da política 

internacional do Ibram: a) 2008 - Ano Ibero-americano de museus; b) Programa Ibermuseus; 

c) ICOM 2013. O primeiro projeto, conforme o documento do Instituto, intitulado por Política 

Nacional de Museus - Relatório de Gestão 2003-2010, afirma que foi na XVII Cúpula Ibero-

Americana no mês de novembro de 2007 que o projeto 2008 – Ano Ibero-Americano de 

Museus foi determinado por parte de Chefes de Estado e de Governo. Por sua parte, esse 

evento foi formatado como estratégia para desenvolver políticas públicas de cultura com 

vistas à consolidação da cidadania na Ibero-América (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

MUSEUS, 2010).  

Há mais de 10 mil museus, além de grande contingente de bens culturais tangíveis e 

intangíveis no espaço ibero-americano. Nesses centros culturais, anualmente cerca de 100 

milhões de pessoas visitam acervos (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2010). Ou 

seja, o investimento em políticas culturais para o setor museológico é potencial para a 

economia da cultura na região ibero-americana.  

Ademais, tais políticas podem contribuir para a educação num sentido amplo uma vez 

que a utilização de museus pode colaborar com o processo de democratização, formação e 

inclusão sociocultural. Nessa perspectiva, o Ibram desenvolveu nesse primeiro projeto a 

temática de Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento com proposta de 

promover identidades culturais, memória e patrimônio cultural, os quais constituem o acervo 

museológico da Ibero-América.  

 

A Agenda do Ano Ibero-americano de Museus 2008 contou com 

cerca de 900 eventos, abrangendo uma diversidade de instituições e 

localidades da Ibero-américa. O caráter dos eventos também foi bem 

diversificado, com abrangências locais, nacionais e/ou internacionais, 

tendo a preocupação de levantar variadas questões acerca dos museus 

como agentes de mudança social e desenvolvimento. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE MUSEUS, 2010, p.113).  
 

Em 2009, o Ibram assumiu o Programa Ibermuseus junto com o Iphan que sozinho 

coordenava o projeto até 2008. Pertence à Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib) e à Rede 

Ibero-Americana de Museus, a qual foi instituída por meio da Declaração de Salvador, 
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aprovada pelos 22 países-membros da Ibero-América (Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e 

Venezuela) reunidos na capital da Bahia em junho de 2007 no I Encontro Ibero-Americano de 

Museus (NOVAIS, 2009). 

A Rede é uma plataforma de comunicação e integração com vistas ao 

desenvolvimento e articulação de instituições públicas e privadas.  Os profissionais do setor 

museológico no espaço ibero-americano adentraram-se essa Rede. Além disso, esse 

mecanismo de intercâmbio de práticas, experiências e conhecimentos produzidos tem 

contribuído para preservação e fruição do patrimônio cultural e natural (I ENCONTRO 

IBERO-AMERICANO DE MUSEUS, 2007). 

O terceiro exemplo do trabalho do Ibram no âmbito mundial é sua participação no 

Conselho Internacional de Museus (ICOM). Esse é um organismo multilateral com sede no 

edifício da Unesco em Paris. Em 2010, mais de 30 membros o compunham. Neste espaço, há 

debates sobre problemáticas relativas ao campo museológico com vistas à proposição de 

soluções para: preservação, conservação e compartilhamento do patrimônio em nível global. 

A cada três anos, o ICOM realiza Conferência Geral em países distintos. Em 2010, a China 

foi anfitriã desse evento realizado na cidade de Xangai. O Ibram e representantes de museus 

brasileiros participaram dessa atividade.  

Por fim, no tocante à política nacional de museus e sua perspectiva internacional o 

Relatório do Ibram afirma que várias vertentes fizeram parte da dimensão mundial da agenda 

de trabalho: a) celebração de acordos internacionais; b) realização de cursos e oficinas para 

capacitação; c) participação de representantes do Ibram em fóruns e seminários 

internacionais. Além disso, o Iphan realizou projetos de cooperação cultural museológica com 

outros países particularmente da América Latina, da Ibero-América e da CPLP, sobretudo nos 

seguintes Estados nacionais: Angola, Argentina, Cabo Verde, Chile, Cuba, Equador, Espanha, 

Haiti, Israel, Itália, Moçambique, Namíbia, Países Baixos, México, Panamá, Paraguai, 

Portugal, Uruguai e Vietnã.  

 

3.2.2.7 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

 

 A finalidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é 

promover e proteger o patrimônio cultural do País.  No tocante à dimensão internacional, o 

Iphan, na observância da Convenção sobre a proteção do Patrimônio Cultural e Natural da 
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qual o Brasil é signatário, incumbe-se “[...] pela guarda dos bens que apresentam interesse 

excepcional para a humanidade, inscritos na Lista de Patrimônio da Humanidade, sob a 

responsabilidade da Unesco”. (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, 2011, p.21).  

Em 2010, o Instituto da 34ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial na Unesco. 

Durante essa reunião, a Praça de São Francisco em São Cristóvão no Estado de Sergipe, foi 

inscrito na Lista do Patrimônio Mundial. Além disso, junto com o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), representa o Governo Brasileiro no 

trabalho de preservação dos 18 bens culturais pertinentes à Lista do Patrimônio Mundial da 

Unesco, descritos no Quadro 5: 

 

 

LISTA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL MUNDIAL NO BRASIL NO PERÍODO 1980-

2001 

Cidades contempladas UF Ano de 

inscriçã

o 

Cidades contempladas UF Ano de 

inscriçã

o 

Cidade histórica de Ouro Preto  MG 1980 Plano Piloto de Brasília DF 1987 

Centro histórico de Olinda  PE 

 

1982 Centro Histórico de São Luís do 

Maranhão 

MA 1997 

Ruínas jesuítico-guarani de São Miguel das 

Missões  

RS 1983 Centro Histórico da Cidade de 

Diamantina 

MG 1999 

Centro histórico de Salvador  BA 1985 Centro Histórico da Cidade de 

Goiás 

GO 2001 

Santuário do Senhor Bom Jesus de 

Matosinhos em Congonhas do Campo  

MG 1985    

 

Quadro 5 – Lista do Patrimônio Cultural Mundial no Brasil – período 1980-2001 

Fonte: IPHAN, Relatório de Gestão 2010, 2011, p.21. 

 
 

 

Além do patrimônio cultural material há também registrados e declarados por parte da 

Unesco duas expressões da diversidade cultural brasileira como obra-prima do patrimônio 

oral e imaterial da humanidade: Arte Kusiwa, inscrito desde 2002, e Samba de Roda no 

Recôncavo Baiano desde 2005. Assim, por meio desses exemplos nota-se que a dimensão 

internacional esteve presente na agenda de trabalho do Iphan entre 2003 e 2010. Nesse 

sentido, os seguintes projetos obtiveram destaque: a) Programa Monumenta em parceria com 

o BID; b) Programa Ibermuseus em parceria com a Segib; c) políticas para a área do 

patrimônio em parceria com a Unesco. No tocante ao primeiro, iniciado nos anos 1990, pode-

se dizer que se constitui como projeto de cooperação cultural internacional entre Iphan, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Unesco. Pragmaticamente o Programa 
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Monumenta funciona por meio de financiamento do BID e do apoio da Unesco no que 

concerne a inserção de políticas de preservação em cidades já recuperadas pelo Iphan
6
.  

No que diz respeito ao Programa Ibermuseus, salienta-se que esse é um projeto da 

Segib e da Rede Ibero-Americana de Museus. O Iphan até 2009 fez parte dessa Rede e foi 

responsável pelo desenvolvimento do Programa no Brasil até repassar essa incumbência ao 

Ibram no ano de 2009. 

 

3.3 MINISTÉRIO DA CULTURA: DIPLOMACIA CULTURAL DAS UNIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 

O mapeamento revelou que foram realizadas 875 ações consoantes à diplomacia 

cultural do Brasil por parte do MINC entre 2003 e 2010. Dessas, 56% dos projetos concerne à 

perspectiva bilateral e 44% ao prisma multilateral - o que mostra a relevância das relações 

bilaterais para a diplomacia cultural brasileira, trabalhadas pelo MINC na contemporaneidade.  

Ademais, o levantamento de ações revelou que FBN teve atuação em destaque (41% do total 

de atividades realizadas) no tocante à diplomacia cultural do País em relação às demais 

unidades do MINC consideradas nessa investigação. Em seguida, a DRI obteve a segunda 

colocação com índice de 18%, apesar de operar com predominância a partir de 2009. O Iphan 

e a Funarte prosseguem a lista com a mesma participação: 13%. A SPC e a SAV obtiveram 

respectivamente 5% e 2%. 

 

 
 

Gráfico 6 – Índice percentual de participação do Ministério da Cultura do Brasil na diplomacia cultural brasileira 

no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013. 

                                            
6
 São elas: Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira (BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó 

(CE), Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (AM), Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), 
Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São Francisco 
do Sul (SC), São Paulo (SP) e Serro (MG). 
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 Ainda por meio do Gráfico 6 percebe-se que a pessoa do Ministro de Estado da 

Cultura foi considerada como um dos subagentes da diplomacia cultura brasileira – com 

desempenho de 4%. Isso foi feito uma vez que a celebração de acordos culturais, a 

participação em eventos e organismos internacionais culturais, dentre outras ações, por parte 

dos Ministros Gilberto Gil (2003 ao primeiro semestre de 2008) e João Luís Ferreira (do 

segundo semestre de 2008 a 2010), podem ser compreendidas como fundamentais à 

diplomacia cultural desenvolvida pelo MINC. Outras autarquias com contribuição individual 

de 1% também foram identificadas. É o caso da FCP, do Instituto Brasileiro de Museus 

(criado em 2009), da Ancine e da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

 

3.3.1 Espaços de atuação da diplomacia cultural do Ministério da Cultura: continentes, 

países e cidades 

 

3.3.1.1 Continentes  

 

 De acordo o mapeamento, o Ministério da Cultura desenvolveu ações em todos os 

continentes. A ilustração a seguir auxilia na compreensão desse argumento: 

 

 
 

Gráfico 7 – Índice percentual de participação do Ministério da Cultura do Brasil na diplomacia cultural brasileira 

em cada continente no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013. 

 

 

 O Gráfico 7 explicita a preponderância da América do Sul em relação aos demais 

continentes no que tange à atuação internacional do Ministério da Cultura entre 2003 e 2010. 

Essa região congregou 49% do total de ações realizadas pelo MINC consoantes à diplomacia 

cultural do Estado brasileiro. Em seguida, a Europa aparece como o segundo território de 

maior atuação desse Ministério (33%). A África está em terceiro lugar, embora com 
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percentual notavelmente inferior aos anteriores – o que não está coerente com a prioridade 

assumida pela Política Externa Brasileira no tocante a esse continente. Ou seja, na África 

foram realizadas apenas 5% do total de atividades. Ademais, tanto na América do Norte 

quanto no Oriente Médio, a atuação foi um ponto percentual a menos que na África. Os 

demais, por fim, obtiveram participação mínima – América Central e Caribe (2%), Ásia (2%) 

e Oceania (1%). 

Percebe-se que além da região sul-americana, a Europa é território prioritário da 

diplomacia cultural brasileira realizada pelo Ministério da Cultura. Se forem comparados os 

índices percentuais de atuação do MRE e do MINC nos continentes, notar-se-á que para 

ambos os Ministérios, América do Sul e Europa são regiões preferenciais. Constata-se 

também que apesar de o discurso oficial advogar trabalho mais enfático no continente 

africano, além da América do Sul, nem o MINC nem o MRE assim o fizeram. Entretanto, 

compreende-se que as relações diplomáticas entre Brasil e países europeus são mais 

tradicionais que em relação à África. Além disso, a Europa apresenta cenário mais favorável 

para a inserção de projetos e ações da diplomacia cultural brasileira por conta da forte 

presença da cultura europeia na formação cultural do Brasil, sem menosprezar, obviamente, as 

contribuições da cultura africana e demais regiões para a formação sociocultural do Brasil.    

 

Tabela 5 – Diplomacia cultural do Ministério da Cultura do Brasil no mundo: total de ações 

realizadas entre 2003 e 2010 
 

Agente do MINC AFR AMC AMN AMS ASIA EUR OCE ORM Total Rank 

FBN 6 6 29 116 8 203 6 15 394 1º 

DRI 18 0 4 107 4 25 2 9 169 2º 

Funarte 2 2 2 100 0 12 0 3 121 3º 

Iphan 3 1 0 90 0 25 0 0 119 4º 

SPC 8 3 0 4 4 17 2 8 46 5º 

Ministro de Cultura 4 4 1 11 2 13 0 0 35 6º 

SAV 0 2 1 17 0 0 0 0 20 7º 

Ibram 5 1 0 4 1 1 0 0 12 8º 

FCP 1 0 0 7 0 0 0 0 8 9º 

Ancine 0 0 0 2 1 4 0 0 7 10º 

FCRB 0 1 0 3 0 1 0 0 5 11º 

SCDC 0 0 1 0 0 2 0 0 3 12º 

SAI 0 0 0 3 0 0 0 0 3 12º 

Total 47 20 38 464 20 308 10 35 942 - 

 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013. 

Nota: Abreviações utilizadas nessa Tabela

 

 AFR: África 

 AMC: América Central e Caribe 

 

 AMN: América do Norte 

 AMS: América do Sul 

 EUR: Europa 

 OCE: Oceania 

 ORM: Oriente Médio
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A Tabela 5 revela que a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) está em primeiro lugar 

no tocante à quantidade de atividades realizadas e identificadas pelo mapeamento. 

Percentualmente, a atuação dessa autarquia no mundo foi mais frequente na Europa. O índice 

de 53% das ações da FBN nesse continente é justificado pela política de bolsas de tradução 

que essa autarquia do MINC ofereceu no período em análise.  

Segundo o mapeamento, foram ofertadas cerca de 130 bolsas de tradução para 

diversos países como: Alemanha, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, 

Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça, 

dentre outros. Além disso, a FBN representou o Brasil em diversos eventos relativos ao setor 

(congressos, palestras, seminários) e em feiras de livro em Frankfurt, Bolonha, Paris, Turim, 

Barcelona, dentre outras cidades europeias. A Fundação também contribuiu de modo 

pecuniário nesse intervalo temporal estudado com entes internacionais pertencentes à área de 

bibliotecas, livro, leitura e literatura e correlatos, a exemplo de: a) Sistema ISBN, sediado em 

Berlim; b) Agência Internacional do Número Padrão Internacional para a Música (ISMN), 

também com sede em Berlim; c) Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e 

Instituições (IFLA), com sede na Escócia. 

 

 
Gráfico 8 – Índice percentual de participação da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) do Ministério da Cultura 

do Brasil na diplomacia cultural brasileira em cada continente no período 2003-2010 

Fonte: FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013.  

 

 O Gráfico 8 mostra predominância da Europa na atuação internacional da FBN – mais 

da metade. América do Sul está na segunda colocação e África na última, o que não condiz 

com as prioridades e diretrizes da política externa brasileira para 2003 e 2010.  No caso da 

DRI, o Gráfico 9 mostra que diferente da FBN, sua atuação foi mais intensa na América do 

Sul e na África. E por isso, seu trabalho está pertinente aos objetivos da política externa do 

País nesse intervalo temporal. 

1% 2% 7% 

29% 

2% 

53% 

2% 4% África

América Central e Caribe

América do Norte

América do Sul

Ásia

Europa

Oceania

Oriente Médio



112 

 

 
 

 
Gráfico 9 – Índice percentual de participação da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) do Ministério da 

Cultura do Brasil na diplomacia cultural brasileira no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA DO BRASIL, 2007, 2009, 2013. 

 

A Fundação Nacional das Artes (Funarte) está em quarto lugar conforme rank 

explicitado na Tabela 5. A atuação dessa autarquia do MINC, destarte, está concentrada na 

América do Sul (85%) com possibilidades de crescimento de atuação na Europa, onde 

executou 10% do total de atividades. Nas demais regiões, a atuação foi mínima – América do 

Norte (2%), América Central e Caribe (2%) e África (1%). 

No caso do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), que segue o 

rank na quinta posição, houve também priorização de América do Sul (76%) e da Europa 

(21%), embora com maior atuação nesse continente do que por parte da Funarte. As demais 

regiões, por fim, obtiveram índice de participação similar à Fundação citada anteriormente. Já 

a Secretaria de Políticas Culturais (SPC) realizou mais atividades no continente europeu. 

Percentualmente, isso representa 37% do total de ações realizadas por essa Secretaria do 

MINC. A SPC distribuiu suas ações no mundo, embora com desproporção de quantidade de 

atividades executadas nos continentes.  

O Ministro de Estado da Cultura (Gilberto Gil e, depois José Luís Ferreira), atuou em 

dois territórios com maior enfoque – Europa (37%) e América do Sul (31%). A África e a 

América Central e Caribe foram contempladas de modo similar por parte dos Ministros: 12% 

e 11% respectivamente. A Ásia teve maior presença do Ministro do que a América do Norte, 

conforme o mapeamento – 6% de atividades realizadas no continente asiático e 3% na região 

norte-americana. 

No que tange a participação da Secretaria do Audiovisual (SAV) na diplomacia 

cultural do Brasil entre 2003 e 2010, infere-se que a América do Sul foi central para seu 

desempenho no âmbito internacional. Assim, 85% do total de ações executadas pela SAV 

ocorreram no espaço sul-americano. Nos outros territórios de atuação, América Central e 

Caribe e América do Norte, a participação da SAV foi baixa – 10% e 5% respectivamente. 
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A colaboração do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) ocorreu em 2009 e em 2010. 

Nota-se que nesse biênio, África (42%) e América do Sul (34%) foram espaços prioritários 

para a atuação do Ibram. As demais regiões obtiveram mesma participação percentual - 

Europa, América Central e Caribe e Ásia - 8%, em cada continente. 

 A Fundação Cultural Palmares (FCP) desenvolveu atividades na África (uma ação) e 

na América do Sul (sete atividades), o que percentualmente representa 12% consoante ao 

primeiro continente e 88% ao segundo. A Agência Nacional do Cinema (Ancine), por 

conseguinte, desenvolveu projetos em três regiões: Europa (57%), América do Sul (29%) e 

Ásia (14%). A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), atuou em três: América do Sul (60%), 

Europa (20%) e América Central e Caribe (20%). Por fim, duas Secretarias do MINC, a de 

Identidade e Diversidade Cultural (SID) e de Articulação Institucional (SAI), realizaram 

projetos na América do Norte (uma ação, por parte da SID) e na América do Sul (três 

atividades por parte da SCDC e três por incumbência da SAI). 

Os dados ajudam a compreender que a América do Sul foi priorizada por duas 

unidades diretas do MINC, a SAV e a DRI, e por duas autarquias, a Funarte o Iphan. Isso quer 

dizer que esses entes do Ministério da Cultura realizaram percentualmente mais atividades na 

região sul-americana, que é uma dos âmbitos prioritários advogados pelo MRE no tocante à 

política externa brasileira de 2003 a 2010. Outra região prioritária é a África. No entanto, os 

índices de participação da diplomacia cultural brasileira operadas pelo MINC nesse continente 

estiveram inferiores ao espaço citado anteriormente. A SPC e o Ministro de Estado de Cultura 

são exceções à assertiva anterior. A primeira desenvolveu 17% do total de projetos na região 

africana. O segundo, 12%.  Europa é um território bastante trabalhado pelo Ministério da 

Cultura no período estudado, como ocorre com o MRE. Tanto o MINC quanto o Itamaraty 

seguiram a seguinte classificação. Em primeiro lugar, a América do Sul; em segundo a 

Europa e em terceiro a África.  

A Tabela 5 pode ser utilizada ainda para a observância de como foram distribuídas 

ações por parte das unidades do MINC e do Ministro de Estado de Cultura em cada região 

continental. Alguns entes atuaram de modo diversificado, apesar da preferência por alguns 

espaços, perceptível pelo número de atividades concretizadas. É o caso da FBN, DRI, SPC, 

Funarte e o próprio Ministro, os quais não atuaram no máximo em três continentes. Não se 

pode cobrar que o trabalho com diplomacia cultural seja padronizado no que se refere às 

regiões, pois isso depende de cada contexto e do modo pelo qual a política externa é inserida 
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pela diplomacia brasileira. Mas notam-se possibilidades de desenvolvimento desse campo em 

todas as regiões. Aliás, o MINC tem contribuído com o Itamaraty nesse sentido.  

 

 

3.3.1.2 Países  

 

 Para observar o trabalho do MINC no mundo por meio da perspectiva dos países 

contemplados, vide o APÊNDICE E. Nesse, em 11 nações africanas, nota-se concretização de 

44 ações por parte de seis subagentes do Ministério da Cultura: DRI, SPC, FBN, Ibram, Iphan 

e Ministro de Cultura. Percebe-se que das 13 unidades do MINC, oito atuaram na África entre 

2003 e 2010. Guiné-Bissau é o país africano de maior recebimento de projetos, tanto no que 

diz respeito à quantidade de ações realizadas, quanto pela diversidade de entes que atuaram. 

Dentre esses, a DRI se destacou apesar de ter sido criada no final do período analisado, isto é 

em 2008. Tal dado foi possível pelo apoio que a Diretoria deu aos projetos realizados pelo 

Centro Cultural Brasil-Guiné Bissau, sobretudo em 2009 quando foi celebrado o “Ano do 

Brasil na França”. Ou seja, dentro desse macro projeto cultural foram realizadas atividades em 

alusão a esse como: “Ano do Brasil na França na Guiné-Bissau” – o qual contou com apoio 

da DRI. 

A SPC não desenvolveu diretamente ações culturais nesses países africanos. Ocorre 

que, em 2010, a Subsecretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB) do MRE 

promoveu o I Concurso Internacional de Desenho Infantil Brasileirinhos no Mundo, o qual 

contemplou distintos países de todo o mundo. Dentre os países africanos beneficiados estão: 

Senegal, São Tomé e Príncipe, Líbia e África do Sul. A SPC e a DRI contribuíram com 

participação na Comissão Avaliadora do concurso, o que mostra que há diálogo e parceria 

entre os Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores em políticas entendidas pelo 

pesquisador como pertinentes à diplomacia cultural do Estado brasileiro no período em 

análise.  

O Ministro de Estado de Cultura visitou três países africanos: Cabo Verde, Senegal e 

Argélia. Nesses, o chefe da pasta de cultura do Brasil contribuiu com acordos ou participou de 

eventos com vistas ao intercâmbio cultural e desenvolvimento de políticas culturais em nível 

internacional, como: a) presidência do Comitê do Patrimônio Mundial, que se reuniu na 

Cidade Velha da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde no ano de 2010; b) Assinatura 

do Programa de Cooperação Cultural entre Brasil e Cabo Verde, em Praia, também em 2010; 

c) presença na 8ª reunião da Rede Internacional de Políticas Culturais, em Dakar no ano de 
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2005; d) participação na I Reunião de Ministros de Cultura da Aspa, realizada em Argel no 

ano de 2005. 

O Ibram atuou em quatro países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e 

Moçambique. Todos esses foram contemplados com o Programa Ibermuseus da Segib cujo 

Ibram é parceiro. Além disso, outras ações são pertinentes à atuação internacional do Ibram, 

como por exemplo, manifestação de interesse entre Brasil e Moçambique para realização de 

atividades de intercâmbio museológico com base no Programa de Cooperação Cultural 

firmado pelas partes em 2007. No caso do Iphan, diagnosticou-se participação na I Reunião 

do Comitê Intergovernamental de Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial em Argel, no ano de 2006, no âmbito do Programa Brasil Patrimônio Cultural. 

Verificou-se, por fim, que todos os países africanos que fazem parte da CPLP foram 

contemplados com ações concernentes à diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010, com 

destaque para Guiné-Bissau e Moçambique. Isso mostra que a atuação internacional do MINC 

está coerente com os objetivos e caminhos realizados pela política externa brasileria nesse 

período no que se refere à CPLP. 

Na América Central e Caribe foram realizadas 16 atividades em seis países (Cuba, El 

Salvador, Haiti, Nicarágua e República Dominicana).  A Tabela 5 explicita que Cuba foi 

beneficiada com ações de todos os entes do MINC que atuaram na América Central e Caribe, 

com destaque para a Funarte. O Ministro contribuiu com Cuba e Haiti. No caso desse país, 

celebrou-se Acordo de Cooperação Cultural em Porto Príncipe no ano de 2005. Com o outro, 

o Ministro realizou as seguintes ações: a) assinatura de acordo de convênio cultural para 

exposição de obras de arte pictória cubana do século XX no Rio de Janeiro, São Paulo e 

Brasília, celebrado em Havana no ano de 2005; b) assinatura de Protocolo de Intenções para o 

Desenvolvimento de Ações Conjuntas no Âmbito da Cultura em Havana no ano de 2009; c) 

assinatura de Acordo de Cooperação Cultural e Educacional em Havana também no ano de 

2009. Já em relação à República Dominicana, a FBN representou o MINC por meio da 

participação na Feira Internacional do Livro de Santo Domingo no ano de 2009 e na 

Assembleia Geral da ABINIA em 2007 na capital do país. 

 No caso da Funarte, identificou-se participação no 26º Festival Internacional do Novo 

Cinema Latino-Americano ocorrido em Havana no ano de 2004 e na 10ª Bienal Internacional 

de Havana em 2009. Já a SAV contribui com a diplomacia cultural brasileira nessa região por 

meio da firma de dois acordos: a) cooperação audiovisual com Cuba celebrado no ano de 
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2005 em Havana; b) cooperação técnica entre a SAV-MINC e a Fundación del Nuevo Cine 

Latinoamericano (FNCL) de Cuba no ano de 2009 também em Havana. 

 Na América do Norte, o MINC desenvolveu 42 projetos: cinco, no Canadá; 19 nos 

EUA e 18 no México. Nota-se que houve presença constante desse Ministério nos EUA com 

destaque para o trabalho da FBN. Certamente, isso ocorreu por meio das seguintes ações: a) 

concessão de bolsas de tradução; b) representação do Brasil na Feira Internacional do Livro 

de Miami no ano de 2007. No México, a FBN concedeu bolsas de tradução e realizou 

montagem de estande e doação de livros na Feira Internacional do Livro de Guadalajara no 

ano de 2009 às seguintes entidades: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José 

Arreola; Biblioteca de Artes de la Direccíon Escolar de la Secretaria de Cultura; Escola 

Conexão Brasil. 

 A DRI contribui indiretamente com participação na comissão avaliadora do I 

Concurso Internacional de Desenho Infantil Brasileirinhos no Mundo que ocorreu em 2009, o 

qual beneficiou diversos países, dentre eles: Estados Unidos da América e Canadá. A SID em 

2006 designou o The Broward Center for the Performing Arts na Flórida como Ponto de 

Cultura. A Funarte apoiou a participação de artistas brasileiros no Festival Internacional de 

Arte Contemporânea - Philografika 2010, realizado na Filadélfia. 

No que diz respeito à América do Sul, nove dos 12 países foram beneficiados com 

projetos e ações da diplomacia cultural brasileira investidas direta ou indiretamente por parte 

do MINC: 1) Argentina; 2) Bolívia; 3) Brasil; 4) Chile; 5) Colômbia; 6) Equador; 7) Paraguai; 

8) Peru; 9) Suriname. Nesses, foram realizadas 452 atividades pelos 12 atores do MINC. No 

caso específico do Brasil nota-se que DRI, Funarte, Iphan e FBN desenvolveram projetos 

internacionais no âmbito doméstico os quais podem ser compreendidos como pertinentes à 

diplomacia cultural brasileira do período de 2003 a 2010. Percentualmente ocorreu do 

seguinte modo: 28% pela DRI; 27% por parte da Funarte; 21%, Iphan e 10% por parte da 

SAV, Ministro, FCP, Ibram, FCRB e SAI.  

O destaque para a DRI pode ser explicado pelas pretensões que esta unidade designou. 

Ou seja, no planejamento estratégico dessa Diretoria para o período de 2009 a 2011, um de 

seus objetivos correspondia à busca pelo atendimento de demandas do meio cultural brasileiro 

na área internacional com vistas à canalização dessas necessidades ao quadro de iniciativas 

estratégicas pautadas pelos objetivos centrais da política cultural federal (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2009). Assim, compreende-se que o cenário brasileiro foi utilizado pela DRI 

para tentar concretizar o intento citado. Exemplos podem ser colocados: 1) No ano de 2009: 
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a) reunião preparatória para o I Fórum da Sociedade Civil da CPLP realizada em Brasília; b) 

apoio ao projeto “Ano da França no Brasil”; 2) Em 2010: a) participação no processo de 

institucionalização da Unasul, particularmente na criação do Conselho Setorial de Educação, 

Ciência, Cultura e Tecnologia que aconteceu durante encontro em Salvador; b) presença em 

reunião realizada em Brasília entre a Embaixadora de El Salvador e o MINC para apoio à 

inserção de políticas culturais naquele país. 

Entre 2003 e 2010, a FBN desenvolveu projetos culturais internacionais no Brasil, a 

citar: a) mostra de filmes, encontros e seminários sobre diferentes aspectos de interesse 

cultural em Paraty no ano de 2004; b) Participação da FBN na Festa Literária Internacional de 

Paraty em 2004; c) participação na II edição da Feira Sul-Americana do Livro (Literamérica) 

realizada em Brasília no ano 2006; d) presença no Festival Internacional de Londrina em 

2005; e) apoio ao Prêmio Luís de Camões o qual contempla todos os países da CPLP em 

2006. 

A Funarte concedeu apoio a projetos culturais internacionais realizados em diversas 

cidades do Brasil no período estudado. Alguns exemplos podem ilustrar a tese: 1) 2003 - 14º 

Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo; 2) 2004 - Festival América do Sul 

realizado em Corumbá; 3) 2005 - 6ª Edição do Festival Internacional de Teatro de Brasília; 4) 

2006 - Programa de Apoio à Exportação de Música do Brasil (Pró-Música); 5) 2007 - Festival 

Internacional de Londrina; 6) 2008 - 5º Festival Mundial Capoeira Gerais em Belo Horizonte; 

7) 2009 - Festival Internacional de Teatro de São Paulo; 8) 2010 - Mostra Internacional de 

Solos e Duos realizada em Salvador. 

O Iphan também atuou com projetos e ações internacionais no próprio espaço 

doméstico. Em termos ilustrativos têm-se as seguintes realizações: 1) 2006: participação do 

Brasil no projeto do Instituto Ítalo Latino-Americano, com encontro realizado em Brasília; 2) 

2007: I Encontro Ibero-americano de Museus realizado em Salvador; 3) 2008: organização 

das normas de preservação do sítio histórico de Sobral em parceira com a Unesco. 

No caso dos demais países sul-americanos, a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) 

realizou maior quantidade de ações em todos os países onde o MINC atuou. A FBN teve 

atuação em destaque, tanto no que concerne à quantidade de ações realizadas quanto ao 

número de países contemplados. Argentina, Chile e Bolívia foram territórios prioritários para 

a diplomacia cultural por parte dessa autarquia do MINC. Nesses países, foram realizados 

projetos a exemplo de: a) concessão de bolsas de tradução no período de 2003 a 2010; b) 

participação em eventos relativos ao livro e leitura, como a Feira Internacional do Livro de 
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Buenos Aires. Os demais países contemplados com ações da FBN, Venezuela, Colômbia, 

Uruguai, Suriname, Peru e Paraguai receberam bolsas de tradução no período estudado.  

O Iphan atuou no Peru por meio de representação do Brasil em reunião no Centro para 

a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina (Crespial), realizada em 

Cuzco no ano de 2006. A DRI realizou no ano de 2010 mostra do artista Carybé na Argentina. 

A SAV concedeu apoio à primeira mostra de filmes brasileiros realizada em Bogotá no ano de 

2005. O Ministro de Estado da Cultura atuou nessa região por meio das seguintes ações: a) 

participação na 24ª Reunião de Ministros de Cultura do Mercosul e Estados Associados 

realizada em Assunção no ano de 2007; b) participação na 31ª Reunião de Ministros de 

Cultura do Mercosul e Estados Associados em Caracas no ano de 2010. A SPC contribuiu de 

modo indireto com a diplomacia cultural brasileira direcionada ao Uruguai, ao participar da 

comissão avaliadora do I Concurso Internacional de Desenho Infantil Brasileirinhos no 

Mundo em 2010. 

Na Ásia, a atuação do Ministério da Cultura entre 2003 e 2010 aconteceu por meio da 

realização de 21 atividades relativas à diplomacia cultural brasileira. Por seu turno, cinco 

países dessa região foram contemplados: China, Índia, Japão e Tunísia. A FBN atuou com 

destaque em relação os demais entes do MINC. No entanto, sua participação nesse continente 

se concentrou apenas na Índia. Nesse país, a FBN concedeu bolsas de tradução nos oito anos 

analisados por essa pesquisa. A DRI e a SPC trabalham no Japão e na Tunísia. Ambas 

contribuíram de maneira direta à diplomacia cultural brasileira nesses países por meio da 

integração à comissão avaliadora do I Concurso Internacional de Desenho Infantil 

Brasileirinhos no Mundo em 2010, o qual contemplou as duas nações. O Ministro colaborou 

por meio da participação do MINC na Sétima Reunião Anual Ministerial da RIPC em Xangai 

no ano de 2004 e por meio da assinatura de acordo de coprodução audiovisual entre Brasil e 

Índia, celebrado em Nova Delhi no ano de 2007. A Ancine contribuiu com apoio à mostra de 

cinema brasileiro realizada em Pequim no ano de 2007.  

No continente europeu, a atuação da diplomacia cultural brasileira por parte do MINC 

foi intensa de 2003 a 2010. Nessa região, foram executadas 300 ações em 23 países.  
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Gráfico 10 – Volume de participação do Ministério da Cultura do Brasil na diplomacia cultural brasileira 

desenvolvida na Europa no período 2003-2010 
Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA DO BRASIL, 2013. 

 

 

Novamente, a FBN se destaca em relação aos demais entes do MINC. Isso ocorreu, no 

caso da Europa por meio de atividades que englobam: 1) Programa de Tradução e Reedição 

de livros de Autores Brasileiros no Exterior, que concedeu bolsas para tradução nos seguintes 

países: Países Baixos, Inglaterra, Alemanha, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, 

Grécia, Hungria, Itália, Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça; 2) participação 

em feiras e demais eventos literários: a) Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha; b) Salão 

do Livro de Paris; c) Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha; d) Feira do Livro de Turim; 

e) Feira Internacional do Livro de Barcelona; f) Feira Internacional do Livro de Frankfurt; 3) 

Prêmios: a) Luís de Camões em Portugal; b) Prêmio Ibero-americano na República Tcheca 

que fez condecoração de monografias escritas em língua portuguesa ou língua espanhola a 

universitários tchecos; 4) contribuições anuais a entidades internacionais com sede na Europa: 

a) à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições (IFLA) em 

Edimburgo; b) à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para a Música 

(ISMN) sediada em Berlim; 5) participação em eventos internacionais nesse continente: a) 

encontro do Comitê da Memória do Mundo Internacional realizado em Paris no ano de 2005; 

b) XXI Congresso Internacional sobre História da Cartografia que aconteceu em Budapeste, 

também em 2005; c) Seminário Internacional de Memórias Lusófonas: a saída da Corte para o 

Brasil, realizado em Lisboa no ano de 2007; d) I Fórum de Informação para Todos, 

promovido pela Unesco em Moscou no ano de 2008; e) Encontro sobre Projetos de Políticas 

Culturais da Unesco, que ocorreu em Paris em 2008; f) lançamento do Portal do Projeto da 
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Biblioteca Mundial Digital em Lisboa no ano de 2009; g) Conferência Anual da ABINIA 

ocorrida em 2009 na cidade de Coimbra; 6) Ações diversas: a) participação no estudo e 

trabalho integrado à equipe da Biblioteca Nacional da França em 2008; b) participação na 

XXV Reunião Ordinária do Conselho do CERLALC realizada em Milão no ano de 2009. 

Dessa explanação de ações infere-se que: a) mais da metade do total de países 

europeus contemplados com ações do MINC receberam bolsas de tradução no período 

estudado; b) Alemanha, Espanha, França e Itália se destacaram por conta do caráter constante 

de projetos pelos quais a FBN colaborou, a exemplo da realização de feiras literárias e 

contribuições a entidades internacionais relativas à cultura. No caso da DRI, apesar de ter 

atuado apenas em 2009 e 2010, nota-se que houve tentativa de diversificar o trabalho nos 

países europeus, o que está em consonância com o planejamento estratégico dessa Diretoria 

particularmente ao advogar que dentre seus objetivos é pertinente tentar “[...] consolidar e 

expandir a presença cultural brasileira na América Latina, África, Europa e América do Norte 

[...]” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009, p.10). 

Dentre as ações mapeadas encontram-se: a) participação na comissão avaliadora do 

Concurso Internacional de Desenho Infantil - Brasileirinhos no Mundo, realizado em 2009 e 

em 2010, o qual beneficiou na Europa: Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, Irlanda, 

Portugal, Suécia e Suíça; b) participação na 33ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial 

realizado em Sevilha no ano de 2009; c) apoio à 1ª edição do Brasil Music Festival 2010 

realizado em Oslo; d) apoio ao processo de implantação de Ponto de Cultura na Áustria no 

ano de 2010. 

O Iphan atuou em seis países europeus: França, Espanha, Portugal, Itália, Países 

Baixos e Bulgária. A contribuição que o Instituto deu à diplomacia cultural brasileira nesse 

continente corresponde às seguintes ações: 1) convênio firmado em 2006 com a Agência 

Espanhola de Cooperación Internacional para a execução do projeto de Revitalização do 

Centro Histórico de João Pessoa; 2) participação em 2006 da Assembleia do Comitê 

Intergovernamental da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 

Paris; 3) participação na Reunião Internacional “Planejamento Turístico em Grandes Sítios 

Arqueológicos Patrimônio Mundial” no mesmo ano e cidade da ação anterior; 4) participação 

em reuniões do Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo na Unesco em 2006; 5) 

participação no V Encontro para a Promoção e Difusão do Patrimônio Imaterial de Países 

Ibero-americanos realizado em Lisboa no ano de 2006; 6) participação no Seminário 

Internacional “Museus, Ciência e Tecnologia” que aconteceu em Barcelona no ano de 2006; 
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7) contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial; 8) Realização de exposição internacional 

Transcriptions D‟Architetures - II Mostra Internacional Rio Arquitetura, em Coimbra no ano 

de 2006; 8) participação no Simpósio Internacional de Restauração e Visitação na Fundação 

Ricardo Espírito Santo em Lisboa no ano de 2006; 9) participação no curso de formação e 

intercâmbio com o Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico e Colégio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofia, Letras y Ciências de Granada no ano de 2007; 10) participação no 

lançamento do Ano Ibero-americano de Museus realizado em Madri no ano de 2008; 11) 

participação na 75ª Reunião Ordinária do Conselho do International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural com sede em Roma no ano de 2008; 12) 

participação na Sessão Extraordinária do Comitê Intergovernamental para Salvaguarda do 

Patrimônio Imaterial na cidade de Sofia no ano de 2008; 13) participação no 4º Congresso 

Europeu sobre investigação ocorrido em Madri em 2008; 14) participação em seminários de 

estudos avançados em matéria de direito público e privado com foco em proteção 

internacional dos bens culturais, o qual aconteceu na cidade de em Haia no ano de 2008; 15) 

apresentação de trabalhos na Conferência Regional das Américas realizadas na Toscana no 

ano de 2010; 16) Participação no 10º International Coastal Symposium de Lisboa no ano de 

2010. 

A Funarte atuou em seis países europeus, sobretudo no primeiro: Alemanha, Portugal, 

Itália, República Tcheca, Rússia e França. Dentre as ações realizadas por parte dessa 

autarquia do MINC estão: a) convênio com o Instituto Cultural Brasil-Itália (IBRIT) situado 

em Milão no ano de 2003; b) apoio à participação de artistas brasileiros no VI Festival 

Internacional do Teatro Tchekhov (FITT), realizado em Moscou no ano de 2004; c) apoio a 

artistas brasileiros para participação do projeto Documenta 12 de Kassel no ano de 2007; d) 

apoio à participação de artistas brasileiros na Feira Musical Popkomm em Berlim no ano de 

2007; e) participação na quadrienal de Praga em 2007; f) apoio à participação do grupo Folias 

D‟Arte por meio do espetáculo Oresteia no Festival Internacional de Teatro de Expressão 

Ibérica realizado em Porto no ano de 2008; g) apoio à participação do grupo O Casulo Boneco 

Objeto, no Festival Internacional de Bonecos de Praga em 2008; h) apoio à participação de 

artistas brasileiros na 53ª Bienal de Arte de Veneza no ano de 2009; i) apoio à participação de 

artistas brasileiros no 4º Festival de Dança Contemporânea Move Berlim em 2009; j) apoio à 

participação de artistas brasileiros no Festival Les Resperages de Dança - Lille em 2009; k) 

apoio à participação de artistas no Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibero-

Americana realizado em Lisboa no ano de 2009. 
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O Ministro esteve presente e colaborou com a diplomacia cultural brasileira no 

continente europeu na Itália, Espanha, Croácia, Áustria, Noruega e Alemanha. Nesses países, 

o Ministro realizou as seguintes atividades: a) presença na Sexta Reunião Ministerial Anual 

da RIPC sediada em Opatija no ano de 2003; b) participação nas Bienais de Arte e Cultura de 

Veneza em 2004; c) participação no Encontro Mundial de Ministros da Cultura em Madri no 

ano de 2004; d) presença na VIII Conferência Iberoamericana de Ministros da Cultura, 

realizada em Córdoba no ano de 2005; e) participação da reunião de meados do ano da RIPC 

em Bruxelas no ano de 2005; f) participação no projeto germano-brasileiro Copa da Cultura 

na Alemanha no ano de 2006, particularmente em programas de música; g) participação na IX 

Conferência Iberoamericana de Ministros da Cultura em Viena no ano de 2006; h) presença 

em reuniões da RIPC em 2007 – em Sevilha e Veneza; i) assinatura de acordo de coprodução 

cinematográfica entre Brasil e Itália, celebrado em Roma no ano de 2008. 

A SPC contribuiu com participação na comissão avaliadora do Concurso 

Brasileirinhos no Mundo, juntamente com a DRI. A FCRB participou do Seminário 

Internacional 100 Anos da Segunda Conferência da Paz em Haia no ano de 2007. A SID 

ajudou na articulação e participou do lançamento do Ponto de Cultura em Paris no ano de 

2005, ação que integrou o projeto “Ano do Brasil na França”. O Ibram, por fim, contribuiu 

indiretamente para a presença da diplomacia cultural brasileira em Portugal por meio da 

parceria firmada com a Segib para a execução do Programa Ibermuseus, o qual permitiu 

acesso digital ampliado ao patrimônio museológico dos países da língua portuguesa.  

Na Oceania e no Oriente Médio foram executadas por parte do MINC, 45 atividades 

no período em análise especificamente em sete países dessas duas regiões mundiais – 

Austrália – único da Oceania -, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, Líbano, Omã 

e Palestina. Nesse sentido, em Israel foram realizadas mais atividades (13 projetos). 

 
Gráfico 11 – Volume de participação do Ministério da Cultura do Brasil na diplomacia cultural brasileira 

desenvolvida no Oriente Médio no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013. 
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Além da liderança de Israel em termos de recepção de atividades nota-se que quatro 

entes do MINC – que atuaram nessas duas regiões – realizaram projetos em Israel. Nesse 

sentido, a atuação da FBN teve maior destaque. Ou seja, 62% do total de atividades realizadas 

nesse país são pertinentes a essa Fundação. A DRI e a SPC assumem individualmente 15% do 

total de ações. Nesse país, ainda, a Funarte responde por 8% das atividades realizadas. No 

caso da Austrália, o desempenho do MINC foi semelhante ao país anterior, com diferença de 

que nesse inexistiu participação da Funarte. Nesse país, a FBN se destacou no tocante à 

quantidade de ações realizadas. Assim, 60% do total de ações foram realizadas por essa 

Fundação. As outras, por sua vez, investiram 20%, individualmente, do total de atividades. 

Na Arábia Saudita, por seu turno, somente a FBN atuou, precisamente com seis 

atividades. Na Palestina, houve projetos da DRI, da SPC e da Funarte que de modo percentual 

representam respectivamente: 40%, 40% e 20%. Nos Emirados Árabes Unidos e em Omã, 

ademais, a DRI realizou em cada país duas atividades e a SPC da mesma maneira, duas. Por 

fim, no Líbano, a FBN, a DRI e a SPC executaram particularmente uma atividade. 

No tocante às ações realizadas por cada ente do MINC de 2003 a 2010 têm-se o 

seguinte quadro. A FBN concedeu bolsas de tradução as quais integram o Programa de 

Tradução e Reedição de livros de Autores Brasileiros no Exterior para: Israel, Arábia Saudita 

e Austrália. A DRI e a SPC ajudaram com participação na comissão avaliadora do Concurso 

Brasileirinhos no Mundo, uma vez que Emirados Árabes Unidos, Omã, Palestina, Israel e 

Austrália participaram do projeto. Além disso, a DRI deu apoio ao Brazil Music Festival que 

foi realizado em 2010 na cidade de Beirute. A Funarte apoiou shows folclóricos realizados no 

Dia do Brasil em Tel Aviv no ano de 2006. 

 

3.3.1.3 Cidades 

 

 Em relação ao trabalho do MINC nas cidades têm-se os seguintes resultados.  

Contabilizou-se contingente de 154 cidades contempladas com 598 ações desse Ministério em 

todas as regiões do mundo. Ou seja, as unidades do MINC incumbiram-se da seguinte quota 

de projetos: a) DRI – 101; b) SAI – uma ação; c) SID – uma ação; d) SPC – 5 atividades; e) 

Ancine – seis; f) FCP – uma; g) FBN – 294; h) Funarte – 92; i) FCP – uma ação; j) Iphan – 

61; k) Ibram – uma; l) Ministro de Estado de Cultura – 12 ações.   
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Tabela 6 - Cidades brasileiras contempladas pela diplomacia cultural trabalhada pelo Ministério 

da Cultura do Brasil entre 2003 e 2010 

 
CIDADES DRI SAV SPC Ancine FBN FCRB FCP Funarte Iphan Ibram Ministro Total 

Rio de Janeiro 9 3 0 0 36 0 0 15 7 0 1 72 

São Paulo 2 0 0 0 32 0 0 2 1 1 1 38 

Brasília 3 4 1 0 18 0 0 8 2 0 0 36 

Salvador 5 1 0 0 12 0 0 6 5 0 0 29 

Belo Horizonte 1 1 0 0 12 2 0 2 3 0 0 21 

Olinda 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 10 

Recife 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 10 

São José do Rio Preto 1 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 10 

Fortaleza 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 1 9 

Belém 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 8 

Londrina 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 8 

João Pessoa 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 7 

Goiana 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 

Palmas 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Paraty 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

São Luiz 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Corumbá 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Cuiabá 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Curitiba 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Florianopólis 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

Manaus 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Natal 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Porto Alegre 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Teresina 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Aracruz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Blumenau 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Campo Grande 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Macapá 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Oiapoque 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Ouro Preto 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Santarém 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Santos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

S. Miguel das Missões 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Alcântara 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Altamira 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Aracaju 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Cachoeira 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Camaçari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Conceição do 

Araguaia 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Dourados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Feira de Santana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Foz do Iguaçu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Tabela 6 - Cidades brasileiras contempladas pela diplomacia cultural trabalhada pelo Ministério 

da Cultura do Brasil entre 2003 e 2010 

(continuação) 

CIDADES DRI SAV SPC Ancine FBN FCRB FCP Funarte Iphan Ibram Ministro Total 

             

Gramado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Itatituba 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Itaúna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Laguna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Laranjeiras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Mariana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Natividade 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Niterói 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Petrópolis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Quexeramobim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Quixadá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Santo Amaro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

São Raimundo Nonato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Vitória 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 40 13 1 4 201 2 1 61 29 1 6 358 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013. 

 

 

 

A ilustração permite afirmar que cinco cidades brasileiras foram priorizadas pela 

diplomacia cultural do País: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e Belo Horizonte. 

No caso do Rio de Janeiro, compreende-se que o fato de esse município sediar a FBN, a 

FCRB e o Iphan facilitou a organização dos projetos em termos de logística e infraestrutura. 

Além disso, o Rio de Janeiro possui consulados e é uma cidade com presença frequente de 

turistas estrangeiros. O mesmo acontece com Salvador e Belo Horizonte em proporções 

menores. No que se refere a São Paulo, além de ser a maior cidade do País e com fluxo 

constante de pessoas de outros países e eventos internacionais, sedia a Funarte – fator 

semelhante ao caso da FBN no Rio de Janeiro. Por ser capital federal, Brasília tem condições 

de desenvolver projetos culturais internacionais particularmente com vistas ao atendimento de 

públicos constituídos por profissionais do exterior que trabalham em Embaixadas e 

Consulados de diversos países, bem como em Organizações Internacionais com escritório 

permanente no Distrito Federal, além da sociedade como um todo. 

No que diz respeito à atuação dos agentes do MINC em cada cidade brasileira é 

perceptível por meio da Tabela 6 que, com exceção da SPC, todos os entes e o Ministro 

realizaram atividades no Rio de Janeiro. A FBN, por exemplo, contribuiu com: a) apoio à XII 
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Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em 2005; b) participação no I Seminário 

Planos Nacionais de Livro e Leitura do Mercosul no ano de 2006; c) realização de Colóquio 

Internacional Brasil-Itália cujo tema foi “Travessias: políticas urbanas, literárias e 

cinematográficas”, realizado em 2006; d) II Simpósio Latino-americano de Bibliotecas 

Públicas em 2007; e) XIV Encontro Nacional do Sistema de Bibliotecas Públicas no ano de 

2007; f) estabelecimento de convênio entre a FBN e a Universidade Complutense de Madrid 

em 2008; g) participação no Seminário Internacional sobre Direitos Autorais; h) montagem de 

estande na Bienal  Internacional do Livro no ano de 2009; i) divulgação dos 200 anos da 

Biblioteca Nacional em feiras internacionais por meio da Biblioteca Nacional Digital que faz 

parte da World Digital Library . 

A Funarte colaborou com a diplomacia cultural brasileira no Rio de Janeiro por meio 

das seguintes ações: a) apoio à 5ª edição do Festival Internacional de Teatro 

Riocenacontemporânea em 2004 e em 2008; b) participação no I Seminário Internacional 

sobre Aspectos Científicos da Preservação Documental no ano de 2005; c) apoio ao Encontro 

Internacional de Palhaços “Anjos do Picadeiro” em 2006 e em 2008; d) apoio ao SESC Fest 

Clown - Festival Internacional de Palhaços em 2007 e 2008; e) apoio ao Festival de Teatro da 

Língua Portuguesa realizado em 2008; f) apoio ao Festival Internacional de Intercâmbio de 

Linguagens que aconteceu no ano de 2008. 

A DRI atuou no Rio de Janeiro por meio de apoio às atividades que integraram o 

projeto “Ano da França no Brasil”, concretizado em 2009, como por exemplo: a) espetáculo 

“Babeleyes, música das línguas virgens”, o qual integrou show de Tetê Espíndola com o 

francês Phillippe Kaddosh; b) colóquio “Arquivo, Manuscritos e Pesquisa”; c) evento de 

abertura com o grupo F na Lagoa Rodrigo de Freitas intitulado por “Diálogos Interurbanos”; 

d) exposição “Estampas de Gravelines” sobre a história da gravura francesa moderna de 1950 

a 1980, que faz parte da Coleção Museu de Estampas de Gravelines; e) exposição “Tesouros 

do Louvre: retrato esculpido de Houdon”; f) exposição de moda sobre o estilista francês Yves 

Saint Laurent; g) exposição de trabalhos da fotógrafa Sophie Calle; h) seminário: imagens da 

França no Brasil: do modelo à caricatura. 

O Iphan desenvolveu as seguintes atividades em nível internacional no Rio de Janeiro: 

1) 2006: a) Mostra Internacional de Filme Etnográfico; b) participação no IV Congresso 

Internacional do Barroco Ibero-Americano; c) benefício ao Centro Nacional do Folclore e 

Cultura Popular por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Arquivos 

Iberoamericanos; d) participação no I Encontro Internacional sobre o Patrimônio Mundial de 
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Origem Portuguesa; 2) 2010: a) contratação de 04 consultoras em parceria com a Unesco para 

atuarem no projeto Roteiros Nacionais de Imigração; b) participação no Workshop regional 

sobre a cooperação administrativa e aplicação dos procedimentos penais e nos requerimentos 

internacionais de restituição. 

A SAV participou da elaboração do Programa Mercosul Audiovisual na 13ª Reunião 

Especialidade das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam) que 

aconteceu no Rio de Janeiro em 2008. O Ministro de Estado de Cultura participou da reunião 

de meados de ano da RIPC que foi realizada no Rio de Janeiro no ano de 2004. Além disso, 

atuou nas negociações que resultaram na aprovação do projeto de Sistema de Informações 

Culturais do Mercosul, durante a XXVII Reunião de Ministros do Mercosul Cultural em 

2008, nessa mesma cidade. 

Belo Horizonte e Brasília foram contempladas com projetos de seis entes do MINC. 

No caso da primeira, a Funarte contribuiu com apoio às atividades seguintes: a) 7º Festival 

Internacional do Teatro Palco e Rua, no ano de 2004; b) V Festival Internacional de Teatro de 

Bonecos em 2006; c) Festival Internacional de Dança em 2006 e 2008; d) 12º Fórum 

Internacional de Dança em 2007; e) 5º Festival Mundial Capoeira Gerais; f) Festival 

Internacional de Teatro Palco & Rua, realizado no ano de 2007; g) espetáculos em 

homenagem ao artista plástico e autor francês Valére Novarina; h) apoio ao Encontro 

Internacional de Palhaços Anjos do Picadeiro; i) apoio ao Seminário Internacional de Teatro 

de Brasília. O Iphan participou do 10º Internacional Coastal Symposium que foi sediado por 

Belo Horizonte em 2009. Já a DRI atuou na capital de Minas Gerais com apoio ao projeto 

Ano da França no Brasil por meio das seguintes atividades: a) espetáculo Babeleyes - música 

das línguas virgens: show de Tetê Espíndola com o francês Phillippe Kaddosh; b) espetáculo 

“Cabaret das Utopias”; c) exposição “Estampas de Gravelines”, sobre a história da gravura 

francesa moderna de 1950 a 1980 da Coleção Museu de Estampas de Gravelines. Além disso, 

nesse mesmo ano deu apoio ao Festival Mundial do Circo Perfomas e à realização de 

espetáculos circenses. Junto com a Funarte deu apoio a outros projetos concernentes ao Ano 

da França no Brasil: 5º Festival Mundial de Circo e Intercâmbio para Formação em Arte 

Circense. 

Em Brasília, o Ministério da Cultura concretizou atividades por meio dos seguintes 

atores: FBN, Funarte, SAV, DRI, Iphan, SPC e por parte do próprio Ministro. Nesse sentido, 

serão apresentadas ações realizadas por esses: a) SAV: participação na Cúpula da Aspa por 

meio de apoio à realização da mostra de cinema árabe sul-americano em 2005; b) Funarte: 1) 
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apoio à 6ª edição do Festival Internacional de Teatro de Brasília em 2005; b) apoio à VII 

edição do Festival Internacional do Teatro de Brasília “Cena Contemporânea 2005”; c) apoio 

ao projeto de intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia “Estação de Teatro Russo”, no ano de 

2006; d) apoio ao Festival Internacional de Teatro de Brasília em 2007; e) apoio ao Festival 

Internacional de Teatro de Bonecos de Brasília em: 2007, 2008 e 2009; f) realização do III 

Encontro Internacional de Mímica “Os Mimos Viven” em 2008; g) apoio ao VI Festival 

Internacional de Palhaços “FestClown” em 2009; h) apoio ao Festival Internacional de Teatro 

de Expressão Ibérica em 2010. 

Já a FBN contribuiu para a publicação do livro “Deleite do estrangeiro em tudo o que 

é espantoso e maravilhoso” e participou da II edição da Feira Sul-Americana do Livro 

(Literamérica) - ambas as atividades no ano de 2006. Nesse mesmo ano o Iphan participou 

das seguintes ações: a) projeto Instituto Ítalo Latino-Americano; b) II Reunião para criação do 

Centro para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina (Crespial); c) 

IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-Americano; d) Programa de Especialização em 

Patrimônio entre a Unesco e o Iphan. Em 2010, o Iphan participou ainda do Conselho 

Executivo da Unesco; da 34ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco e do 

Colóquio Ibero-Americano de Paisagem Cultural – todos realizados em Brasília.  O Ministro, 

por sua vez, assinou Memorando de Intenções de Cooperação Audiovisual entre Brasil e Irã 

no ano de 2007; Em 2010, firmou Programa Executivo consoante ao Convênio Cultural entre 

Brasil e Panamá e o Acordo entre o Governo do Brasil e a Unesco com vistas à criação e 

operação do Centro Regional de Treinamento em Gestão do Patrimônio no Rio de Janeiro sob 

os auspícios da Unesco – todos celebrados na capital do País.  

A cidade de São Paulo foi beneficiada com atividades de seis entes do MINC: FBN, 

Funarte, SAV, DRI, Iphan, Ibram e SPC.  Em 2003, a Funarte realizou o 14º Festival 

Internacional de Curtas Metragens. Em 2004, junto com Iphan e FCRB apoiou a Conferência 

Internacional Dilemas da Humanidade. No ano de 2006, a Fundação contribuiu com o projeto 

de intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia nomeado por Estação de Teatro Russo; em 2007, 

participou do 1º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo por meio da realização 

da palestra: “Paralelos e Meridianos da Latinidade”; no mesmo ano realizou o Seminário: 

“Conversa Teatral Brasil-Portugal”. No ano seguinte, deu apoio à III Mostra Latino-

Americana de Teatro de Grupo Face e ao Encontro Internacional de Coros. Em 2009, deu 

apoio ao Festival Internacional de Teatro.  
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Em 2006, a SAV participou do IX Encontro da RECAM; dois anos depois, da Oficina 

de Preservação de Arquivos Audiovisuais Programa Mercosul Audiovisual. A FBN participou 

da 18ª Bienal Internacional do Livro em 2004, 2008 e 2010. No ano de 2008, participou do 

Colóquio Internacional de Bibliotecas Digitais e estabeleceu parceria com a BibliASPA para 

edição de livros em português e árabe. O Iphan realizou três seminários em 2007: a) Práticas e 

Políticas para imigrantes internacionais; b) III Seminário Internacional da Imigração 

Japonesa; c) Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico Pan-amazônico. 

O Ibram foi parceiro do Congresso Ibero-americano de Cultura.  

A DRI se responsabilizou pelo apoio ao projeto “Ano da França no Brasil” em 2009. 

Pertinente a esse, foram realizadas as seguintes atividades: a) 15 apresentações de dança 

contemporânea que tem Juliette Binoche como bailarina e Akram Khan como coreográfo; b) 

espetáculo Babeleyes: música das línguas virgens, composto por show de Tetê Espíndola com 

o francês Phillippe Kaddosh; c) caravana de Teatro de Rua; d) concerto de Encerramento com 

Gilberto Gil, Salif Keita, DJs Laurent Garnier e Marky, Lenine, Vanessa da Mata etc.; e) 

espetáculo “Cabaret das Utopias”; f) exposição de 15 quadros de Matisse e de obras de seis 

artistas contemporâneos franceses; g) exposição de Marc Chagall; h) exposição de moda 

sobre o estilista francês Yves Saint Laurent; i) exposição: um mundo sem medidas; j) 

Momento Monumento em São Paulo: ocupação legal de um prédio da União para Criação de 

um Centro Cultural temporário com manifestações populares e oficinas artísticas; k) Passion 

São Paulo Fashion Week - homenagem à França; l) publicação do livro “Henri-Cartier 

Bresson: Photographe”; m) publicação do volume “O Momento Decisivo Hoje”, com 

participação de especialistas brasileiros e franceses;  

Salvador foi beneficiada com atuação de cinco agentes do MINC: FBN, Funarte, SAC, 

DRI e Iphan. A SAV deu apoio à Jornada Internacional de Cinema na Bahia de 2003 a 2010. 

Além disso, ajudou na criação do Centro Internacional das Indústrias Criativas (CIIC) em 

2005. A FCP deu apoio à Mostra Pan-Africana de Arte Contemporânea em 2005. Um ano 

depois, patrocinou espetáculo musical para comemoração dos 50 anos da Bossa Nova. No 

mesmo ano realizou três oficinas como atividade integrante da II Conferência dos Intelectuais 

da África e da Diáspora (II CIAD): a) instrumentos percursivos; b) artesanato; c) cartum. O 

Iphan contribuiu com a seleção de imóveis privados contemplados pelo Programa 

Monumenta em 2006. Participou do I Encontro Ibero-americano de Museus em 2007. A 

Funarte deu apoio ao Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia em 2009 e 2010 e à 

Mostra Internacional de Solos e Duos, também em 2010. O Ibram participou do encontro 
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Pontos de Memória em 2009. A DRI atuou por meio da programação do Ano da França no 

Brasil, com as mesmas atividades realizadas nas cidades citadas anteriormente. Ademais, essa 

Diretoria participou da criação do Conselho Setorial de Educação, Ciência, Cultura e 

Tecnologia da Unasul, a qual se reuniu em Salvador no ano de 2010. 

Outra observação é possível: os dados mostram que no último decênio o Brasil tem 

trabalhado projetos culturais com perspectiva internacional. Nota-se, ademais, que dentre as 

cidades brasileiras, três estão situadas na região nordeste – Salvador (BA), Olinda e Recife 

(PE), o que está em consonância certamente com a busca pela descentralização de políticas 

culturais que o MINC passou a fortalecer a partir de 2003. 

 No tocante aos municípios dos demais países observe o APÊNDICE F. Nessa 

ilustração é possível verificiar a quantidade de ações que as unidades do MINC realizaram nas 

89 cidades de todos os continentes entre 2003 e 2010, a citar conforme ordem decrescente de 

ações realizadas: Berlim, Paris, Havana, Bissau, Lisboa, Bolonha, Caracas, Madri, Bogotá, 

Buenos Aires, Frankfurt, México, Miami, Viena, Assunção, Barcelona, Guadalajara, Sevilha, 

Veneza, Argel, Cidade Velha da Ribeira Grande de Santiago, Lima, Luanda, Montevidéu, 

Beirute, Ciudad del Este, Coimbra, Córdoba (Argentina), Cuzco, Haia, Moscou, Opatija, 

Oslo, Ottawa, Praga, Puerto Iguazú, Quito, Roma, Santarém, São Domingos, Toscana, 

Shanghai, Austin, Bruxelas, Budapeste, Cannes, Cartagena das Índias, Cayena, Cochabamba, 

Cordisburgo, Dakar, Dourados, Edimburgo, Filadélfia, Granada, Gyõr, Isla Margarita, Kassel, 

La Paz, Laguna, Lille, Manágua, Maputo, Mar del Plata, Milão, Nantes, Natividade, Nova 

Déli, Nova York, Óbidos, Panamá, Paraguai, Paramaribo, Pequim, Porto, Porto Príncipe, 

Praia, Ramalat, Santa Cruz de La Sierra, Santiago, Santiago de Compostela, São Salvador, 

São Tomé, Sofia, Tel Aviv, Toronto, Turim e Washington. 

Esse APÊNDICE F mostra que Berlim e Paris receberam mais ações por parte do 

Ministério da Cultura: 22 atividades em cada cidade. Em segundo lugar está Havana, com dez 

ações. Depois, Bissau e Lisboa, com oito. Bolonha, Caracas e Madri seguem o rank com sete 

ações por cidade. Bogotá, Buenos Aires e Frankfurt prosseguem esta hierarquia com seis 

atividades individuais. Assim, é correto dizer que conforme o mapeamento, Berlim e Paris 

foram espaços prioritários para a participação do Ministério da Cultura na diplomacia cultural 

do Brasil no período em análise. Certamente, a conjuntura dessas localidades tenha motivado 

tal escolha por parte desse ator do Estado brasileiro. Paris é uma cidade cujo caráter 

multicultural e internacional favorece a inserção de projetos culturais de outros países. Berlim 

também. Inclusive na capital da Alemanha há o Instituto de Diplomacia Cultural (ICD, sua 
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sigla em inglês) que realiza estudos, cursos e pesquisas sobre a diplomacia cultural realizada 

em diversas partes do mundo. 

 Berlim foi beneficiada com projetos realizados pela FBN, Ancine, Funarte e pelo 

Ministro de Estado da Cultura. Entre 2003 a 2010, a FBN atribuiu o Sistema ISBN a editoras 

e publicações brasileiras – sistema esse que é sediado em Berlim. A Ancine participou das 

negociações para firma do acordo de coprodução audiovisual entre Brasil e Alemanha, 

celebrado em Berlim. O Ministro se fez presente em Berlim no ano de 2006 durante o projeto 

“Copa da Cultura na Alemanha”, especialmente no que diz respeito aos programas de música. 

A Funarte representou ou MINC em Berlim em 2007, quando deu apoio à participação de 

artistas brasileiros na Feira Musical Popkomm e no ano seguinte ao patrocinar a presença de 

artistas brasileiros no 4º Festival de Dança Contemporânea. 

 Paris foi anfitriã de ações dos seguintes representantes do MINC: FBN, SID e Iphan. 

O primeiro em 2005 participou do Encontro do Comitê da Memória do Mundo Internacional e 

do 25º Salão do Livro de Paris – ação que se repetiu de 2006 a 2009. Ainda em 2008, o 

Presidente da FBN participou do encontro sobre projetos de políticas culturais da Unesco. 

Além disso, Paris foi contemplada pelo Programa de Tradução de Autores Brasileiros em 

outros idiomas. A FBN fez parte também do Estudo e Trabalho Integrado à Equipe da 

Biblioteca Nacional da França. A SID em 2005 lançou o primeiro Ponto de Cultura na França. 

O Iphan participou da reunião internacional intitulada por “Planejamento Turístico em 

Grandes Sítios Arqueológicos Patrimônio Mundial” e de reuniões do Comitê Nacional do 

Programa Memória do Mundo na Unesco em 2006, bem como contribuiu com o Fundo do 

Patrimônio Mundial. Em 2008 participou da 75ª Reunião Ordinária do Conselho da 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

(ICCROM). 

 A atuação do MINC em Havana se deu por meio de dez ações realizadas pela Funarte, 

Iphan, FCRB, SAV, Ibram, FBN e por parte do Ministro de Cultura. A Funarte participou do 

26º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano em 2004. Junto com Iphan, a 

FBN e a FCRB representaram o Brasil – o qual foi convidado de honra – na Feira do Livro 

em Cuba no ano de 2005. Nesse mesmo ano, o Ministro assinou acordo de convênio cultural 

com esse país para exposição de obras de arte pictória cubana do século XX no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília. Também em 2005, a SAV fez parte do processo de negociação 

e, por conseguinte, assinatura de acordo de cooperação audiovisual com Cuba. Em 2010, o 

Ibram firmou o acordo de cooperação técnica entre Brasil e Cuba na área museológica. 
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 Em Lisboa, o MINC foi representado pelo Iphan, FBN e pela Funarte. Em 2006, o 

Iphan participou do V Encontro para a promoção e difusão do patrimônio imaterial de países 

ibero-americanos e do Simpósio Internacional de Restauração e Visitação na Fundação 

Ricardo Espírito Santo. Em 2010, do 10º International Coastal Symposium. A FBN participou 

da Feira do Livro em 2008 e em 2010.  Em 2009, esteve presente no lançamento do Portal do 

Projeto da Biblioteca Mundial Digital. A Funarte deu apoio para que artistas brasileiros 

pudessem integrar o Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibero-Americana realizado 

em 2009.  

 Na cidade de Bolonha, o MINC foi representado apenas pela FBN, particularmente 

por meio da participação dessa autarquia na Feira Internacional do Livro nos anos de 2003 a 

2010. Em Caracas, o MINC realizou ações por intermédio da FBN e da Funarte. Em 2006, 

apoiou à 11ª Mostra Internacional do Filme Etnográfico. Já a Funarte concedeu auxílio para a 

realização do Festival Mundial do Circo. Em Madri, Ministro, Ancine, SAV, FBN e Iphan 

desenvolveram ações nesse intervalo temporal estudado. O Ministro participou do Encontro 

Mundial de Ministros da Cultura em 2005. No mesmo ano, a FBN participou de palestras 

sobre conservação e restauração com os professores Pedro Barbáchano e Ana Beny do Ateliê 

Barbárchano y Beny. A Ancine e a SAV fizeram contribuições ao Fundo Ibero-americano 

com vistas à concretização do Programa Ibermedia no ano de 2006.  E o Iphan participou no 

ano de 2008 do Ano Ibero-americano de Museus, bem como do 4º Congresso Europeu sobre 

investigação Arquitetônica e Urbana. 

 Em Bogotá, a FBN, Ancine e a SAV representaram o MINC. Em 2003 e em 2007, a 

FBN contribuiu com o Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe. 

Ainda em 2003, estabeleceu convênio com Instituto Cultural Bogotá-Colômbia (IBRACO). 

No ano de 2005, a SAV apoiou a 1ª mostra de filmes brasileiros na Colômbia. Em 2006, a 

Ancine celebrou protocolo de cooperação entre o Instituto do Cinema e do Audiovisual do 

Uruguai (ICAU) com vistas ao fomento de coprodução de filmes de longa-metragem. Em 

Buenos Aires, o MINC foi representado por meio da participação da FBN na Feira 

Internacional do Livro nos anos de 2005, 2006 e 2009. Em Frankfurt o MINC esteve presente 

na Feira Internacional do Livro nos anos de 2007, 2008 e 2009.   

 Verifica-se que dentre os integrantes do MINC, a FBN se destacou uma vez que 

realizou 93 ações em 97 cidades. Em seguida, está DRI com 101 atividades em 51 cidades. O 

Iphan e a Funarte atuaram praticamente com o mesmo contingente de projetos: 32 e 31, 

respectivamente em 38 cidades por parte de cada um. A SAV realizou oito ações em Berlim, 
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Caracas, Cidade Velha, Córdoba (Argentina), Quito, Toscana, Praia, Rio de Janeiro, Brasília, 

Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Teresina – e o Ministro, seis em Rio de Janeiro, 

São Paulo, Fortaleza, Belém, Paraty, Berlim, Lisboa, Bolonha, Frankfurt e Guadalajara. A 

SPC concretizou quatro ações e a Ancine, duas. As demais, FCRB, SAI e SID, apenas uma, 

individualmente. Em termos de continentes nos quais essas cidades estão situadas identificou-

se que Europa foi o mais contemplado. América do Sul e América do Norte tiveram 

desempenho razoável. E Oriente Médio, Ásia e África tiveram baixa participação. 

 

 

3.3.2 Áreas trabalhadas pelo Ministério da Cultura 

 

 Até aqui foi mostrado conjunto de indicadores que auxiliam na compreensão de 

espaços e territórios utilizados por parte do MINC para a realização de ações pertinentes à 

diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. Por meio dos tópicos seguintes mostrar-se-ão 

dados relativos às áreas culturais utilizadas, bem como a atuação dessas nos espaços: 

continentes, países e cidades. Nesse sentido, observou-se que esse Ministério investiu em 27 

áreas. Dessas, oito alcançaram índice de participação inferior a 1%: a) Acordo Cultural 

Multilateral; b) Artes Visuais; c) Arquivos; d) Moda; e) Direitos Autorais; f) Capoeira; g) 

Gastronomia; h) Turismo.  Quanto às demais, o Gráfico 12 explicita a divisão percentual de 

cada: 

 
 

Gráfico 12 – Índice percentual das áreas trabalhadas pelo Ministério da Cultura do Brasil na diplomacia cultural 

brasileira no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013. 

 

 O Gráfico 12 mostra que Editoração (23%), Língua, Livro, Leitura e Literatura 

(13%), além de Artes Plásticas (12%) foram áreas prioritárias por parte do MINC, 

principalmente na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Outras áreas de grande 

23% 

13% 

12% 
9% 

7% 
6% 

5% 

4% 

3% 
3% 

3% 3% 9% 

Editoração Língua, Livro, Leitura e Literatura Artes Plásticas

Patrimônio Cultural Teatro Organismos Multilaterais

Música Audiovisual Bibliotecas

Multidisciplinar Acordo Cultural Bilateral Artes Cênicas

Outras



134 

 

 
 

expressividade no plano interno não foram preferenciais como o caso de Música e 

Audiovisual, embora tenham sido mais trabalhadas na Oceania e no Oriente Médio (ambas 

apenas nessa região). Essa constatação pode dialogar com o discurso do MINC no que se 

refere a sua ação internacional. Consoante o Planejamento Internacional (2009-2011) da DRI, 

apesar de complementares, há uma diferença entre a diplomacia cultural que tem sido 

trabalhada pelo MRE e a que tem sido desenvolvida pelo MINC.  

 

Hoje, o Governo Federal conta com duas estruturas de atuação 

externa na área da cultura. O MRE, por meio do Departamento 

Cultural (DC), concentra suas atenções nas atividades de promoção e 

difusão da cultura brasileira, a partir de uma subordinação destas 

atividades aos interesses e objetivos das relações políticas e 

diplomáticas do Brasil. O MINC, por sua vez, tem como foco a 

valorização da cultura brasileira e a intensificação das atividades de 

intercâmbio e cooperação com outros países, sob a ótica da 

diversidade cultural, da inclusão social e do fortalecimento da 

economia da cultura. Outras instituições do Governo Federal vêm 

desenvolvendo ações pontuais em áreas relacionadas à cultura, a 

exemplo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil) e da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR). (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009, p.05). 
 

Nota-se no Gráfico 12, certa valorização da diversidade de linguagens e setores 

culturais por parte do MINC. Isso é perceptível pela quantidade de áreas trabalhas nos 

continentes o que pode ajudar no planejamento de uma diplomacia cultural brasileira mais 

ampla e condizente com os propósitos de autônoma inserção internacional do Brasil na 

contemporaneidade.  

Ou seja, é necessário que o Estado nacional consiga abrir oportunidades para o campo 

cultural brasileiro no exterior. Isso pode ser feito por duas vias. A primeira, pela priorização 

da diplomacia cultural na política externa. A segunda, pela busca de criação de oportunidades 

para o mercado cultural brasileiro em âmbito internacional. Nesse caso, é pertinente o 

trabalho com políticas para formação de públicos da cultura do Brasil no exterior, bem como 

mecanismos que facilitem a produção cultural do País no cenário global.  Ademais, o 

fragmento cita participação de outros agentes do Estado no campo da cultura, mas não 

menciona o MEC, tampouco o Ministério de Ciência e Tecnologia. A transversalidade das 

áreas e dos agentes da diplomacia cultural pode contribuir para que essa seja trabalhada de 

modo mais eficiente.  
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3.4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: DIPLOMACIA CULTURAL DAS UNIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

  

 

 De 2003 a 2010 o MEC participou da diplomacia cultural brasileira por meio de ações 

multilaterais e bilaterais. No primeiro nível, o MEC se relacionou com organismos 

internacionais tais como: Unesco, OEA, OEI, dentre outros. Além disso, participou de foros 

internacionais que visam promover integração dos países no campo educacional. Em termos 

ilustrativos podem ser citados: a) Reunião de Ministros da Educação dos Países Membros do 

Mercosul; b) Conferência de Ministros da Educação da CPLP; c) Reunião de Ministros da 

Educação do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral da OEA; d) Conferência 

Ibero-Americana de Educação. 

 Em nível bilateral, o MEC tem participado de programas e projetos em áreas 

prioritárias ao desenvolvimento e melhoria dos sistemas educacionais dos países. Assim, para 

conduzir sua política internacional, o MEC dispõe de uma Assessoria Internacional 

subordinada ao Gabinete do Ministro. O chefe da pasta da educação participou de eventos 

educacionais internacionais, realizados no Brasil e em outros Estados nacionais. Ademais, 

representou o Brasil na celebração de acordos educacionais e bilaterais.  

 

3.4.1 Gabinete do Ministro: Assessoria Internacional 

  

 A Assessoria Internacional do MEC é um dos setores do Gabinete do Ministro da 

Educação. No tocante à Cooperação Multilateral, o MEC participa de organismos 

internacionais (Unesco, OEA, OEI etc.) e de foros internacionais citados anteriormente. No 

que diz respeito as suas relações bilaterais educacionais, o MEC busca trabalhar com projetos 

de aperfeiçoamento de sistemas educacionais por meio de cooperação com países que tenham 

firmado com o Brasil acordos de cooperação cultural em matéria de educação.  Em termos 

ilustrativos, o MEC afirma em seu sítio eletrônico <http://www.educacao.gov.br> que tem 

inserido políticas de educação junto à Comunidade Brasileira no Japão com vistas à garantia 

do acesso dos brasileiros ao sistema educacional japonês ou às escolas brasileiras no Japão. 

Nesse sentido, o MEC homologou 44 escolas brasileiras: 
7
  

 

                                            
7
 Para saber onde essas unidades escolares estão situadas no Japão vide sítio eletrônico da Embaixada do Brasil em Tóquio 

disponível em: <http://www.brasemb.org.jp/portugues/community/school.php>. Acesso em: 22 fev. 2013. 
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3.4.2 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) 

 

A atuação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) do MEC consiste em implantar políticas educacionais nas áreas de 

educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação 

especial, educação do campo, educação escolar indígena, quilombolas e educação concernente 

a questões étnico-raciais.  Entre 2003 e 2010, a SECAD realizou o Programa de Formação de 

Professores em Exercício (Proformação) no cenário doméstico e no âmbito internacional, a 

exemplo de São Tomé e Príncipe no ano de 2005. 

 

3.4.3 Secretaria de Educação Básica (SEB) 

  

 A Secretaria de Educação Básica é responsável pela educação infantil, pelo ensino 

fundamental e pelo ensino médio no Brasil.  No tocante à dimensão internacional da atuação 

da SEB, três dos 42 programas trabalhados concernem ao âmbito global: a) Parlamento 

Juvenil do Mercosul; b) Banco Internacional de Objetos Educacionais; c) Projeto Escola 

Intercultural Bilíngue de Fronteira – Escolas de Fronteira. Desse modo, o programa 

Parlamento Juvenil do Mercosul se consistui como a primeira assembleia de jovens do 

Mercosul realizada em Montevidéu no Uruguai.  O programa foi destinado a estudantes do 

ensino médio da rede pública entre 14 e 17 anos de todas as unidades federativas do Brasil os 

quais concorreram a 27 vagas do projeto a fim de representar os Estados do Brasil e o Distrito 

Federal juntamente com estudantes da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e 

Venezuela. De modo particular no Brasil, o projeto foi realizado em parceria com secretarias 

estaduais de educação. 

Conforme o folder do Projeto o Parlamento Juvenil do Mercosul é ainda um projeto 

de participação dos jovens originado no Uruguai e com apoio dos outros membros do 

Mercosul, além de outros países da América do Sul, como Bolívia e Colômbia. A finalidade é 

proporcionar espaço de formação política e cidadã aos jovens por meio da participação ativa 

nos espaços onde vivem. O projeto resultou na Declaração do Parlamento Juvenil do 

Mercosul assinada pelos jovens participantes.  

 Por sua vez, o Banco Internacional de Objetos Educacionais é um portal com banco 

de dados composto por recursos educacionais gratuitos e em diversos idiomas, direcionados a 

professores e educadores. Os materiais disponibilizados são formatos e linguagens diversas - 

áudio, vídeo, animação, simulação, imagem, hipertexto, softwares educacionais etc. Além 
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disso, concernem a todos os níveis de ensino e são direcionados a distintas áreas acadêmico-

disciplinares (BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS EDUCACIONAIS, 2013). 

 Criado em 2005 por parte de Brasil e Argentina o Projeto Escola Intercultural 

Bilíngue de Fronteira (PEIBF) prevê intercâmbio de docentes do Mercosul. Segundo o 

Relatório de 2008, o PEIBF é definido como modelo compartilhado de ensino em escolas 

situadas nas zonas de fronteira do Mercosul por meio de um programa intercultural de 

educação com foco no ensino das línguas portuguesa e espanhola. É [...] um esforço 

binacional argentino-brasileiro para construção de uma Identidade Regional Bilíngue e 

Intercultural no marco de uma cultura de paz e de cooperação interfronteiriça. (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO DO BRASIL, 2008, p.02).   

Em 2008, 14 escolas desses países faziam parte do projeto. Em 2009, o número foi 

elevado para 26 escolas. Nesse mesmo ano, três países, Paraguai, Uruguai e Venezuela, 

passaram a participar do Projeto. Pode-se dizer que esse programa tem sido potencial para a 

integração de professores e estudantes do Brasil com seus pares em países sul-americanos.  

 
ESCOLAS SEM FRONTEIRAS – PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO 

BRASIL NO PERÍODO 2003-2010 

Cidade de Brasil UF Total Cidade Estrangeira País Total 

01 Dionísio Cerqueira  SC 1 Bernardo Irigoyen Argentina 1 

02 Foz do Iguaçu  PR 1 Puerto Iguazu Argentina 1 

03 Uruguaiana  RS 1 Paso de Los Libres Argentina 1 

04 São Borja  RS 2 Santo Tomé Argentina 2 

05 Itaqui  RS 2 Alvear Argentina 1 

06 Chuí RS 1 La Cruz Argentina 1 

07 Jaguarão  RS 2 Chuy Uruguai 1 

08 Ponta Porã MS 1 Rio Branco Uruguai 2 

09 Pacarima  RR 2 Pedro Juan Caballero Paraguai 1 

10 - - - Santa Elena de Uiarén Venezuela 2 
 

Quadro 6 – Escolas Sem Fronteiras do Ministério da Educação do Brasil no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013, p. 01. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Disponível em: <http://www.portal.mec.gob.br/arquivos/pdf/tabela_fronteira.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2013. 
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3.4.4 Secretaria de Educação Superior (SESU) 

 

A Secretaria de Educação Superior (SESU) é o órgão do MEC responsável pelo 

planejamento, orientação, coordenação e supervisão do processo de formulação e implantação 

da Política Nacional de Educação Superior. Em nível internacional, a SESU trabalha com os 

seguintes programas: a) Celpe-Bras; b) PEC-G; c) Programa de Mobilidade Acadêmica em 

Cursos Acreditados (Marca).  

O Celpe-Bras é outorgado a estrangeiros que obtiverem desempenho satisfatório em 

teste padronizado do idioma português desenvolvido pelo MEC. O exame é aplicado 

anualmente no Brasil e em outros países. Para isso, o Ministério firmou parceria com o MRE 

e seus Postos no Exterior.  O Celpe é aceito em empresas e instituições para comprovar 

competência no tocante à língua portuguesa. No Brasil é pré-requisito em universidades no 

que concerne ao ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem 

como para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendam trabalhar no 

País. Além disso, o documento é exigido para inscrição profissional em algumas entidades de 

classe como o Conselho Regional de Medicina (CRM) (INEP, 2013). Os Postos Aplicadores 

do Celpe-Bras, no ambiente doméstico, são universidades públicas e privadas do Brasil, nas 

cinco regiões do País. No exterior, o Celpe-Bras tem sido aplicado em 29 países da América 

do Sul, da América Central, da América do Norte, da África, da Europa, da Ásia e da África. 
9
 

O PEC-G oferece vagas em universidades brasileiras para estudantes, com faixa etária 

de 18 a 25 anos dos países com os quais o Brasil mantém acordos culturais e educacionais. 

Após a seleção o aluno faz no Brasil cursos de graduação de maneira gratuita. Contudo, 

algumas exigências são requisitadas aos interessados: a) prova de que o estudante poderá se 

sustentar no Brasil; b) certificado de conclusão de ensino médio ou curso equivalente; c) 

proficiência em língua portuguesa exceto para alunos oriundos da CPLP.  Outro projeto 

trabalhado pela SESU é o Programa Marca. Integrado ao Setor Educacional do Mercosul, o 

Marca visa alcançar duas finalidades. A primeira corresponde à melhoria da qualidade 

acadêmica aferidas por sistemas de avaliação e acreditação. A segunda refere-se à mobilidade 

de estudantes, docentes e pesquisadores entre instituições e países do bloco e de Estados 

Associados. 

 

 

                                            
9
 Para visualizar cidades e institutos educacionais cujo Celpe-Bras tem sido aplicado, vide: <http://www.inep.gov.br>. 

Acesso em: 20 maio 2013. 
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3.4.5 Autarquias do MEC 

 

 Duas unidades do Ministério da Educação contribuíram com a diplomacia cultural do 

Brasil entre 2003 e 2010: a Capes o Inep. Neste tópico, falar-se-á, portanto, sobre a atuação 

internacional desses dois órgãos.  

 

3.4.5.1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)  

 

A Capes dispõe da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) subordinada à 

Presidência da entidade. Juridicamente, a DRI está fundamentada no Decreto n. 7 692, de 2 de 

março de 2012, que, por sua vez, aprova o estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em 

comissão da Capes. No tocante às ações internacionais, particularmente à concessão de bolsas 

de estudos no exterior, sabe-se que conforme essa unidade do MEC há disposição 

orçamentária de R$ 559.836.573,00 para o ano de 2013. Nesse valor pecuniário, estão 

previstos investimentos para as seguintes ações: a) Programa de Estudantes-Convênio de Pós-

Graduação (PEC-PG); b) Programa de Professor Visitante; c) Graduação Sanduíche; d) 

Bolsas no Exterior relativas ao Programa Ciências Sem Fronteiras; e) Bolsas Mercosul; f) 

outros.  

 Em relação à cooperação internacional, desenvolvida pela Capes, a finalidade é 

desenvolver atividades de pós-graduação no contexto mundial. Ademais, busca-se apoiar 

grupos de pesquisa brasileiros por meio de intercâmbio internacional com intenção de obter 

nível de excelência nos programas de pós-graduação do País. Para tal, a Capes advoga por 

meio de seu sítio eletrônico, <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional>, que tem 

realizado trabalho em sua dimensão internacional por meio de acordos internacionais 

bilaterais.  

Assim, tem sido celebrados tratados com vistas à inserção de projetos que fomentam 

projetos conjuntos de investigação acadêmico-científica entre grupos de pesquisa do Brasil e 

de outros países. Além disso, a Capes defende que tem financiado missões no exterior, a 

exemplo de intercâmbio de docentes e de alunos, bem como custeio para realização de 

estudos e pesquisas em outros países.  

 A Capes afirma, ainda, que estabelece parcerias universitárias binacionais desde o 

ano de 2001 com vistas ao aumento do número de intercâmbio discente e docente em nível de 

graduação e de pós-graduação. Nessa diretriz, foram firmados nos anos 2000 acordos 

bilaterais com: Alemanha, Argentina, Chile, China, Cuba, Espanha, Estados Unidos da 
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América, França, Holanda (Países Baixos), Itália, Portugal, Timor-Leste e Uruguai. Além 

disso, a Capes tem realizado projetos e programas de cooperação educacional com diversos 

países de todos os continentes, os quais estão disponíveis no endereço: 

<http://www.capes.gov.br>. 

 No tocante ao trabalho multilateral, a Capes tem realizado investimentos em parceria 

com outros entes públicos - brasileiros e estrangeiros - nos seguintes projetos: a) Programa 

Capes/Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe 

(IESALC); b) Programa Leitorados; c) Licenciaturas Internacionais; d) Programa de 

Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG); e) Programa Visitante do Exterior (PVE); 

f) Escola de Altos Estudos; g) Programa Geral de Cooperação Internacional; h) Pró-

Mobilidade Internacional (Capes/Associação de Universidades de Língua Portuguesa - 

AULP). 

  

3.4.5.2 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

 

O objetivo do Inep é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema 

educacional brasileiro com vistas ao subsídio à formulação e implementação de políticas 

públicas educacionais. Ademais, disponibiliza informações a gestores, pesquisadores, 

educadores e público em geral. Para isso, são realizados: a) levantamentos estatísticos e 

avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino; b) promoção de encontros para 

discussão de temas concernentes à temática educacional; c) oferta de outras fontes de consulta 

relativas à educação.  

Para atuar em âmbito mundial, o Inep dispõe de uma Assessoria Internacional que 

acompanha o trabalho das diretorias do Instituto em nível global. Nesse sentido, o Inep realiza 

revalidação de diploma médico, no caso de estudantes que cursaram medicina no exterior – 

pré-requisito para atuação profissional no País. Além disso, desde 2009, incumbe-se do 

Celpe-Bras. Coordena, também, o Programe for International Student Assessment (Pisa) no 

Brasil - projeto desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

Ademais, o Inep é responsável por todas as informações relativas às estatísticas 

educacionais do Brasil as quais contribuem para estudos e publicações internacionais. Por 

exemplo, desde o início dos anos 2000, a Unesco tem realizado pesquisas sobre levantamento 

de indicadores educacionais por meio do programa World Education Indicators (WEI). A 

OCDE, nesse sentido, criou o Indicators of National Education Systemns (INES) que é um 
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conjunto de indicadores formados pelos Sistemas Educacionais Nacionais que ajudam a 

comparar modelos de educação nos países com vistas ao aperfeiçoamento da educação. Logo, 

o Inep é o ente que participa desses programas. No âmbito da OCDE, o Inep também 

participou em 2007 e 2008 da TALIS – pesquisa internacional para levantar dados sobre 

ambiente da aprendizagem, bem como, condições de trabalho que escolas oferecem a 

professores. Essa investigação, por sua parte, foi realizada em 24 países, dentre eles, o Brasil.  

O Inep também realiza projetos com a OEA e a OEI. Em relação à primeira, o Inep 

contribuiu com envio de informações para o Simpósio Interamericano Políticas y estratégias 

para una transición exitosa del niño hacia la socialización y la escuela, que aconteceu no 

Chile em 2009. No caso da segunda, o Instituto tem colaborado com o projeto Metas 

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, por 

meio do fornecimento de dados sobre o sistema educacional brasileiro.  

No âmbito do Cone Sul, o Inep participa dos Grupos de Trabalho do Setor 

Educacional do Mercosul (SEM), relativos a indicadores estatísticos e harmonização de 

termos educacionais. Além desses espaços, o Instituto participa do Comitê Gestor do Sistema 

de Informação e Comunicação (CGSIC). Já no âmbito ibero-americano, o Inep participa da 

Rede Ibero-Americana para Acreditação da Qualidade da Educação Superior (Riaces) que é 

uma associação sem fins lucrativos, formada por agências de avaliação e credenciamento de 

18 países da região. Desde 2004, o Brasil participa da Riaces. 

 

 
3.4.6 Diplomacia Cultural do Ministério da Educação: análise dos principais programas 

 

 A análise da colaboração do Ministério da Educação à diplomacia cultural do País de 

2003 a 2010 será feita de modo distinto dos agentes anteriores. Essa decisão foi tomada uma 

vez que o Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) em parceria com o MRE e a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) publicou relatório intitulado por Cooperação Brasileira para 

o Desenvolvimento Internacional 2005-2009 no ano de 2010 com diversas vertentes da 

cooperação internacional realizada pelo Brasil no intervalo de tempo que é similar ao 

escolhido por mim para analisar a diplomacia cultural brasileira. Considera-se, nesse sentido, 

que a cooperação educacional foi contemplada por este estudo. 

 Nesse sentido, far-se-á destarte, explanação de quatro programas associados por minha 

pessoa à diplomacia cultural brasileira com participação do MEC: a) Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G); b) Programa de Estudantes-Convênio de Pós-
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Graduação (PEC-PG); c) Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras); c) 

Programa Leitorados. Esses quatro itens serão organizados em dois tópicos: no primeiro 

tratar-se-ão de bolsas de estudos pertinentes à cooperação internacional brasileira em matéria 

de educação; no segundo, sobre o trabalho de difusão da língua portuguesa sob a incumbência 

do MEC.  

 

3.4.6.1 Bolsas de Estudos  

 

 Para iniciar a discussão sobre a cooperação brasileira no tocante à oferta de bolsas de 

estudos para estrangeiros mostrar-se-á o Gráfico 13. Essa ilustração apresenta evolução da 

quantidade de bolsistas brasileiros no exterior de 1998 a 2010 – período que antecede o 

Programa vigente referente à questão, isto é o “Ciências Sem Fronteiras”.  

 

Gráfico 13 – Evolução do número de bolsistas brasileiros no exterior por modalidade no período 1998-2010 

Fonte: CAPES, 2011, p.11. 

 

 

 

 O Gráfico 13 apresenta desempenho crescente da presença de brasileiros bolsistas no 

exterior. Ademais, a ilustração é sistematizada pelo tipo de bolsa/curso: a) estágio sênior; b) 

doutorado sanduíche; c) graduação sanduíche; d) pós-doc; e) doutorado pleno; f) outros.  
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Desse modo, nota-se que houve crescimento do número de bolsistas brasileiros em todos os 

níveis citados. Entretanto, a partir de 2008 houve redução da quantidade de estudantes 

concernentes ao curso de doutorado pleno. Além disso, observa-se que só em 2009 e 2010 

houve presença de estudantes do Brasil em estágio sênior no exterior. 

 No entanto, o Brasil também financia estudos de estrangeiros no País. Pois, “[...] a 

concessão de bolsas de estudo representa parte significativa da cooperação brasileira (quase 

10% do total) responsável por um total acumulado de R$ 284,07 milhões”. (IPEA, 2010, 

p.26). Para esse fim, dois programas são centrais: Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) e Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). 

Esses projetos têm sido financiados por quatro entes da Administração Pública Federal do 

Brasil: a) MEC e MRE - no caso do primeiro; b) Capes e Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT) – no caso do segundo. Nesse sentido, entre 2005 e 2009 esses agentes investiram R$ 

284.076.185,65 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setenta e sete mil e cento e oitenta e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos) em bolsas de estudo para estrangeiros (IPEA, 2010). 

 

 
Tabela 7 - Bolsas de estudo para estrangeiros: despesa a cada ano e participação percentual da 

instituição em relação ao total entre 2005 e 2009  
 

Período: 2005-2009 Total / Instituição (R$) % 

MCT/CNPq 140.737.923,86 50 

MEC/Sesu 57.636.000 20 

Capes/MEC 79.093.645,28 28 

MRE 5.564.323,65 2 

Demais instituições 1.044.292,86 - 

Total 284.076.185,65 - 
 

Fonte: IPEA, 2010, p.27. 

 

 

Por meio da Tabela 7, observa-se contribuição desses entes a estudantes de outros 

países principalmente por meio do financiamento de bolsas. Percebe-se, ademais, que o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) é o maior investidor nessa matéria – 50 % do total 

de bolsas ofertadas foi incumbência desse Ministério por meio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - autarquia vinculada ao MCT - executora 

do benefício. Essa unidade também é responsável pelos processos de seleção e concessão de 

bolsas a estudantes e pesquisadores estrangeiros, os quais recebem diretamente benefício 
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pecuniário que congrega: a) aquisição de equipamentos de naturezas diversas; b) custos 

administrativos associados; c) treinamentos e capacitações (IPEA, 2010). 

De acordo o documento do IPEA, o contingente de 118 países foi contemplado com 

bolsas de estudos por parte do Brasil. Essas estão reunidas em 14 programas distintos: a) 

Convênio CNPq/TWAS (Academia de Ciências para os Países em Desenvolvimento); b) 

PEC-G; c) PEC-PG; d) Parceria entre Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e Centro 

Latino-Americano de Física (CLAF); e) Convênio do MCT com PÓS–DOC-Cuba; f) 

Convênio CNPq/CONICT; g) Programa de Qualificação de Docente e Ensino de Língua 

Portuguesa para o Timor Leste; h) Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos 

Acreditados (Marca) do Mercosul; i) Programa de Formação Científica (Profor); j) Programa 

de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco (IRBr); k) Programa de Bolsas para 

Moçambicanos; l) Projeto Milton Santos (Promisaes); m) Programa de Incentivo à Formação 

Científica; n) Professor Visitante.  

 

 

 

PROGRAMAS DE BOLSAS DE ESTUDOS 

Programa/Convênio Descrição e benefícios Público-alvo Agente do 

Brasil 

Bolsas para Moçambicanos Formação de pesquisadores e 

professores nacionais de 

Moçambique. 

Pesquisadores e docentes 

moçambicanos em formação nas 

instituições de ensino e pesquisa 

brasileiras. 

 

MCT 

CLAF-CBPF Acolhida de pesquisadores 

interessados no estudo e 

desenvolvimento de Física na 

América Latina. 

Estudantes e pesquisadores dos 

seguintes países: Argentina, 

Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Equador, México, 

Nicarágua, Peru, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela. 

 

Centro 

Brasileiro de 

Pesquisas 

Físicas (CBPF) 

CNPq/CONICT Intercâmbio e formação de recursos 

humanos em temas como 

Biodiversidade, Biotecnologia, 

Química e Física. 

Pesquisadores e docentes do 

Brasil e de Costa Rica. 

CNPq/MCT 

CNPq/TWAS Concessão de bolsas de estudos. Jovens estudantes e pesquisadores 

de países em desenvolvimento, 

nos níveis de doutorado, 

doutorado sanduíche e pós-

doutorado. 

CNPq/MCT 

Formação Científica Oferta de bolsas de estudos. Estudantes de Angola, Cabo 

Verde e Moçambique. 

 

 

 

Formação de Diplomatas 

do Instituto Rio Branco 

Formação de diplomatas brasileiros. Diplomatas dos países de língua 

portuguesa. 

MRE/IRBr 
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PROGRAMAS DE BOLSAS DE ESTUDOS 

(continuação) 

Programa/Convênio Descrição e benefícios Público-alvo Agente do 

Brasil 

Marca-Mercosul Melhoria da qualidade acadêmica 

por meio da mobilidade de 

estudantes, docentes e pesquisadores 

entre instituições do Mercosul. 

Estudantes, docentes e 

pesquisadores da Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia e 

Chile. 

Sesu/MEC; 

Capes/MEC 

PEC-G Concessão de bolsas de estudos e 

concessão de passagens áreas. 

Alunos de graduação oriundos da 

América Latina e África. 

MRE/DCE; 

Sesu/MEC 

PEC-PG Concessão de bolsas de estudos e 

concessão de passagens áreas. 

Alunos de mestrado e de 

doutorado oriundos de países com 

os quais o Brasil mantém Acordo 

de Cooperação Cultural e 

Educacional. 

CNPq/MCT; 

MRE/DCE 

(mestrado); 

MEC/Capes 

(doutorado) 

 

Professor Visitante Desenvolvimento de atividades de 

docência, pesquisa e orientação. 

Professores e pesquisadores 

estrangeiros. 

Capes/MEC 

Programa de Incentivo à 

Formação Científica 

Oferta de cursos de curta duração e 

acesso a laboratórios e bibliotecas 

de universidades públicas 

brasileiras. 

 

Estudantes universitários de 

Angola, Moçambique e Cabo 

Verde. 

MRE/DEAF; 

Capes/MEC 

Projeto Milton Santos Auxílio financeiro no valor de um 

salário mínimo durante 12 meses, 

com possibilidade de renovação, até 

o final do curso. 

Alunos de graduação oriundos da 

América Latina e África. 

Sesu/MEC 

Qualificação de Docente e 

Ensino de Língua 

Portuguesa 

Concessão de bolsas de estudos. Docentes e pesquisadores do 

Timor Leste. 

Capes/MEC 

 

Quadro 7 – Programas internacionais relativos à concessão de bolsas de estudos do Estado brasileiro no período 

2003-2010 

Fonte: IPEA, 2010, p.29-32. 

 

 

 

 Dos 14 programas explanados, o MEC participa de seis: 1) Marca; 2) PEC-PG; 3) 

PEC-G; 4) Professor Visitante; 5) Projeto Milton Santos; 6) Qualificação de Docente e Ensino 

de Língua Portuguesa. Dessa maneira o MEC realiza em conjunto com outros entes 

ministeriais ou autarquias vinculadas a programas de cooperação internacional em matéria de 

educação. No relatório mencionado, esse trabalho é avaliado como implicação do processo 

evolutivo da inserção de recursos financeiros por parte do Brasil em cooperação internacional 

educacional. Pois, 
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Novos tratados e acordos culturais, educacionais e científicos 

determinaram o surgimento de um crescente número de programas 

que visam assistir tecnicamente países com deficiência em ensino 

superior. A atuação pauta-se pela disponibilização de recursos para 

atividades e projetos em vários países, com ênfase à cooperação com 

países do Eixo Sul-Sul, especialmente da América Latina – com 

destaque para a Argentina – e para o continente africano, com os 

países de língua portuguesa. Além disso, programas bilaterais com 

Cuba, Uruguai e Timor Leste e iniciativas com blocos de países, 

como no caso do Mercosul e o PEC-PG, figuram entres os projetos 

conjuntos de pesquisa, parcerias universitárias, projetos especiais e 

bolsas individuais. (IPEA, 2010, p.30).  

 

 Nesse sentido, dados apresentados pelo IPEA nesse texto dizem que o PEC-PG recebe 

cerca de 40% do total de recursos investidos pelo país por meio da Capes, CNPq e o 

MRE/DC. Já o PEC-G, gerido pela Sesu/MEC e pela DCE/MRE, investe 80% do total de 

recursos financeiros destinados à cooperação brasileira internacional em matéria de educação 

superior. O mapeamento realizado é útil ainda para ilustrar dados do citado relatório. Assim, o 

levantamento constatou que o PEC-G – parceria da Sesu/MEC, a DCE/MRE e Postos do 

Brasil no Exterior – beneficia cinco regiões do mundo: África, América Central e Caribe, 

América do Norte, América do Sul e Ásia. 

 

 
 

Gráfico 14 – Distribuição do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) nos continentes no 

período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

Por meio da ilustração, percebe-se que África, América Central/Caribe e América do 

Sul têm sido prioridades desse programa e por isso estão em consonância com a política 

externa brasileira de 2003 a 2010, particularmente no tocante às prioridades definidas. Ou 

seja, 38% do total de países contemplados pelo PEC-G pertencem à África, 32% a América 

Central e Caribe e 28%, à América do Sul. Os demais, América do Norte e Ásia representam 

2%, como está arquitetado no Gráfico 15. 

No caso do PEC-PG que resulta do trabalho conjunto da Capes/MEC, do CNPq/MCT 

e dos Postos do Brasil no Exterior, América do Sul se destaca – quanto ao número de países 
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contemplados – seguida por África e América Central e Caribe. Nota-se que, em relação ao 

PEC-PG, Ásia e América do Norte são nesse programa mais beneficiadas do que naquele – 

como é visível no Gráfico 16: 

 

 
 

Gráfico 15 – Distribuição do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) nos continentes no 

período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

3.4.6.2 Difusão da Língua Portuguesa 

 

 No tocante ao objetivo de difundir a língua portuguesa, o MEC contribui com dois 

projetos pertinentes à diplomacia cultural brasileira – o Programa Leitorados e o Certificado 

de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras). No tocante ao primeiro, salienta-se que é 

parceria entre DPLP/MRE, Postos do Brasil no Exterior e Capes/MEC.  

 Conforme o Itamaraty, os Leitorados estão distribuídos em todos os continentes. Para 

ilustrar tal afirmativa, veja o Gráfico 17: 

 
 

Gráfico 16 – Distribuição do Programa Leitorados do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da 

Educação nos continentes no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.11.  

 

 

O Gráfico 16 revela que Europa reúne maior número de Leitorados brasileiros. 

Percentualmente isso representa 33% do total de projetos trabalhados de 2004 a 2011. Em 

seguida está América do Sul com 22%. África na terceira colocação congrega 17% do total de 

Leitorados. Depois, com mesmo índice percentual de 11% estão: América Central e Caribe e 
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Ásia/Oriente Médio. O mesmo aconteceu com América do Norte e Oceania que 

individualmente alcançaram 3%. Percebe-se que o Programa Leitorados tem como desafio 

expandir-se na América do Norte e na Oceania.  

 No que diz respeito ao Celpe-Bras, ratifica-se que esse programa foi trabalhado até 

2009 pela SESU uma vez que nesse ano o Inep assumiu a incumbência de geri-lo. É, ademais, 

parceria entre MEC e DPLP (MRE), além dos Postos do Brasil no Exterior.  Nessa ótica, são 

utilizados novamente resultados do mapeamento para analisar o Celpe-Bras. 

 

 
 

Gráfico 17 – Distribuição dos postos aplicadores do Celpe-Bras no mundo no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

O Gráfico 17 explicita atuação percentual do Celpe-Bras em cada continente no que 

concerne à aplicação do exame nos postos espalhados nos países. Assim, percebe-se que 

América do Sul concentra maior índice de postos aplicadores - 65%. Em seguida, Europa 

assume segunda colocação com 16%. Em terceiro lugar, estão duas regiões com mesmo 

índice - 7%: América Central e Caribe e América do Norte. Os demais, por fim, atingiram 

índice inferior a 5%: Ásia (3%) e África (2%). 
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IIVV..  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  DDAA  DDIIPPLLOOMMAACCIIAA  CCUULLTTUURRAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  DDEE  

22000033  AA  22001100::  FFOORROOSS,,  BBLLOOCCOOSS,,  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  EE  OORRGGAANNIISSMMOOSS  

MMUULLTTIILLAATTEERRAAIISS  

 
 
 

 

No livro Território, Territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial, Milton 

Santos escreveu um capítulo sobre a relação entre dinheiro e território. As reflexões desse 

professor em torno do segundo ponto de análise – o território – ajudam a compreender a 

relevância de se considerar nesta análise o lócus de atuação da diplomacia cultural brasileira 

de 2003 a 2010 – cidades, países, continentes, além dos foros, blocos, agrupamentos e 

organismos regionais e/ou multilaterais. 

Assim, na perspectiva de Santos, a geografia no final do século XX chegou ao ápice 

uma vez que a “geograficidade” foi imposta como condição histórica (SANTOS, 2011). 

Nessa perspectiva, Santos (2011) advoga a compreensão do conceito de território para o 

entendimento da cultura contemporânea o qual pode ser inserido na reflexão em torno do das 

ideias de “mundo” e de “nação” bem como de “lugar” e de “espaço”. O professor 

acrescenta ainda que o entendimento mais nítido de território se dá uma vez que esse é 

associado à noção de uso, utilização, ou seja, espaço que é ocupado. “[...] O território usado é 

o chão mais a identidade. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das 

trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”. (SANTOS, 2011, p.14). Ademais, o 

território é pré-requisito para a localização dos atores que o constroem, pois sua constituição é 

condição para que sejam desenvolvidas quaisquer atividades (SANTOS; SILVEIRA, 2008).  

Por meio da provocação anterior é possível inserir indagações ao objeto de pesquisa 

analisado neste trabalho: a diplomacia cultural brasileira na contemporaneidade. Quais são os 

territórios da diplomacia cultural brasileira realizada entre 2003 e 2010? Que espaços foram 

ocupados? Houve territórios prioritários? Esses podem ser compreendidos também como 

atores dessa práxis exterior do Estado brasileiro?  

Essas interrogações auxiliam este estudo no que concerne ao entendimento de que 

“territórios de atuação da diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010” podem ser 

categorizados sob dois prismas. O primeiro é consoante a: foros, organismos e diversas 

aglomerações multilaterais; o segundo aos continentes, países e cidades. Isto é, enquanto esse 

é pertinente a uma ordem geopolítica, aquele diz respeito a espaços desterritorializados, ou 

seja, âmbitos multilaterais que se materializam temporariamente por meio de conferências, 
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reuniões e encontros, com exceção das secretarias executivas que são instaladas em dado país 

com vistas à gestão do foro ou organismo multilateral em questão. 

Nesse sentido, o Balanço da Política Externa Brasileira - 2003 a 2010, relatório 

produzido pelo Itamaraty, a diplomacia cultural brasileira é trabalhada nos seguintes entes 

multilaterais: a) Unesco; b) Mercosul Cultural; c) CPLP; d) Segib; e) OEI; f) Comissão 

Interamericana de Cultura (CIC-OEA); g) Aspa; i) Rede Internacional de Políticas Culturais 

(RIPC); j) Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); k) Ibas; l) Asa; m) 

Fórum da Aliança das Civilizações; n) Unasul. 

 

4.1 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA ASPA 

 

Com o retorno de Celso Amorim ao comando da Chancelaria do Brasil, a política 

externa também modificou sua estratégia de atuação no Oriente Médio especialmente com 

Países Árabes. Assim, de modo mais ambicioso, nota-se que por parte do Brasil emergiu 

interesse em formar um bloco árabe-latino-americano no intuito de “[...] elevar sua voz nas 

negociações internacionais e o Brasil ampliar seu comércio com o mundo muçulmano”. 

(CERVO; BUENO, 2012, p.556). 

 Com base nesses propósitos, fundou-se a Cúpula América do Sul-Países Árabes em 

maio de 2005 na capital federal do Brasil. Na visão de Cervo (2012) esse agrupamento se 

constituía como nova forma de demonstrar o ativismo da diplomacia do Brasil. A Cúpula 

reuniu 800 empresários e 34 países, dos quais 22 eram árabes e 12 latino-americanos. 

Ademais, foram inseridos: Secretariado-Geral da Liga dos Estados Árabes (LEA) e 

Secretaria-Geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul).  

Salienta-se que a Aspa resulta da iniciativa do então presidente Lula. O ex-chefe da 

República do Brasil objetivava fazer com que líderes políticos das duas regiões se 

aproximassem no âmbito da Aspa para que fossem inseridas ações relativas à coordenação 

política, cooperação técnica e cultural. Com vistas à execução dessas finalidades entre 2005 e 

2010 ocorreram reuniões de alto nível em distintas modalidades: duas cúpulas de Chefes de 

Estado e de Governo, onze reuniões ministeriais e sete reuniões de altos funcionários. 

Nas áreas de esporte, educação, saúde e cultura foram realizadas projetos de 

cooperação entre Brasil e Oriente Médio, no período de 2003 a 2010. Em termos ilustrativos, 

vide o Quadro 8: 
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COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL E ORIENTE MÉDIO NO PERÍODO 2003-2010 

Área Ação 

Esporte Treinamento e capacitação da equipe nacional feminina de futebol da Palestina junto 

ao Santos Futebol Clube (2010). 

Educação Concessão de bolsas de estudo para jovens do Líbano em programas de graduação e 

pós-graduação (2006). 

Cooperação para formação de profissionais em diversas áreas técnicas (eletrônica, 

eletro-hidráulica, refrigeração, informática etc.) em parceria com o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) em 2006. 

Realização do Seminário Acadêmico Brasil-Líbano na Universidade de Brasília 

(2006). 

Saúde Concessão de treinamento em saúde a técnicos do Líbano (2006) e da Palestina (2010). 

Cultura Criação de um centro cultural brasileiro (Casa Brasil) em Beirute. 

Realização do I Festival Sul-Americano de Cultura Árabe em São Paulo (2010). 
 

Quadro 8 - Cooperação Brasil-Oriente Médio no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.41. 

 
 

Há resultados da Aspa relativos ao campo cultural.  Nesse, foi criada a Biblioteca e 

Centro de Pesquisas América do Sul-Países Árabes (BibliAspa) cuja sede na cidade de São 

Paulo foi inaugurada durante celebrações do Dia Nacional da Comunidade Árabe em 25 de 

março de 2010. Além disso, a Aspa tem favorecido a expansão do comércio entre a região da 

América do Sul e Oriente Médio. Segundo dados do Itamaraty (2011), esse comércio bilateral 

cresceu de US$ 11 bilhões (onze bilhões de dólares) em 2004 para US$ 30 bilhões (trinta 

bilhões de dólares) em 2007. Isto é, um crescimento de 170%. 

No tocante à cultura, foram realizadas duas reuniões. Desses encontros, planos de ação 

têm sido arquitetados e introduzidos pelos Comitês Setoriais. Ademais: 

 

O MINC é coordenador do Comitê Setorial de Cultura, e seu esforço 

permitiu a realização de duas Conferências Ministeriais de Cultura 

(2006, em Argel, e 2009, no Rio de Janeiro) que concretizaram 

diversas iniciativas, como festivais de teatro e exposições de música e 

dança. Na área de literatura, está prevista a tradução mútua de obras 

de literatura e o andamento da Biblioteca Árabe-Sul-Americana 

(http://www.bibliaspa.com.br), que estará localizada em Argel, com 

sedes autônomas na América do Sul. O projeto é de Niemeyer, 

vencedor de licitação proposta pelo governo argelino. (BRIZUELA; 

NOVAIS, 2010, p.230). 
 

 Além destas atividades articuladas por parte do Brasil, particularmente pelo Ministério 

da Cultura e pelo Itamaraty, projetos relativos ao setor cinematográfico foram executados no 

âmbito da Aspa. Assim, realizaram-se em 2006 na Tunísia Mostra do Cinema Sul-Americano 

e em 2009 no Rio de Janeiro, duas Mostras Aspa de Cinema. Ademais, firmaram-se 
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compromissos de cooperação em matéria de coprodução fílmica e a possibilidade de inserção 

de produtos culturais brasileiros nos mercados árabes (BRIZUELA; NOVAIS, 2010).  

 

4.2 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA ASA  

 

A I Reunião de Cúpula América do Sul–África (Asa) ocorreu em 2006 em Abuja na 

Nigéria com vistas à reaproximação política, econômica e cultural entre essas duas regiões. A 

Asa se constitui como mecanismo inovador no tocante à articulação de chefes de Estado e de 

Governos relativos aos 65 países que compõem a Cúpula, além de integrantes da Unasul e da 

União Africana.  

Esse mecanismo, segundo o Itamaraty (2010), resulta de negociações realizadas 

durante a visita do Presidente Lula à Nigéria em 2005. Seu homólogo, Olusegun Obasanjo - 

interessado na criação de um âmbito para aproximação dos países africanos com o Brasil - fez 

a proposta ao então presidente brasileiro (PAUTASSO; ALBANUS, 2012) que, por sua vez, 

sugeriu ao Chefe político da Nigéria a criação de um mecanismo com participação dos demais 

países da América do Sul. 

Nessa perspectiva, durante a I Cúpula da Asa foi assinada a Declaração de Abuja com 

a inserção do primeiro plano de ação e resolução para criação do Fórum de Cooperação 

América do Sul-África (ASACOF). Em 2009, em Isla Magarita na Venezuela, realizou-se 

então a II Cúpula. Nesse encontro foi firmada Declaração do Estado de Nueva Esparta. 

Ademais, buscou-se aprofundar laços entre as regiões componentes da Asa. Assim, ocorreram 

também reuniões entre chanceleres, outros ministros e altos funcionários de distintos setores 

governamentais, como por exemplo: comércio exterior, energia, transportes, ciência e 

tecnologia, governança, temas sociais e esportivos, dentre outros. 

De modo geral, a ASA reúne 12 países da América do Sul e 56 países da África. 

Constitui-se como Fórum Intergovernamental com encontros bienais ordinários. Em termos 

de gestão, foi elaborado plano de ação que incluiu agenda de trabalho composta por temáticas 

diversas: direitos humanos, saúde, ciência e tecnologia, dentre outros. Percebe, pois, que 

diante da inserção de temas distintos, a Asa tem se configurado como meio para aglomerar 

interesses convergentes de países que pertencem a dois continentes situados no Eixo Sul 

(PAUTASSO; ALBANUS, 2012). 

Em relação à política externa brasileira, a formatação da Asa reflete “[...] oportunidade 

histórica para as duas regiões constituírem os alicerces de um novo paradigma de cooperação 
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sul-sul”. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.01). Além disso, a Asa 

está em consonância com a reorientação da política externa brasileira uma vez que o diálogo 

entre América do Sul e África tem sido visto como estratégico no que se refere a interesses 

internacionais do País particularmente a partir de 2003.  

Assim, o Brasil reordenou sua inserção no continente africano, o que tem contribuído 

para aproximar esse continente com a região sul-americana. Ademais, a Asa tem sido 

possibilidade para concretização de interesses comerciais brasileiros. Entretanto, o 

reconhecimento entre as partes necessita ser fortalecido. As relações culturais nesse caso 

podem contribuir para a descoberta de oportunidades benéficas entre ambas as partes. Pois, a 

presença da diáspora africana na América do Sul, sobretudo nos 388 anos de escravidão, 

contribuiu para o processo de formação social e cultural nessa região continental. O Itamaraty 

nesse sentido advoga que: 

 

A Asa busca dar forma a uma realidade que se configura dia a dia e 

que constitui a gradual ascensão dos países em desenvolvimento no 

cenário político e econômico internacional. Por meio de fóruns de 

formatos diversos – inter-regionais ou multilaterais –, os países em 

desenvolvimento procuram contribuir para uma reforma da estrutura 

do poder mundial e para o estabelecimento de uma ordem menos 

centralizada, mais multipolar e mais democrática. (MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.207). 

  

Além disso, a região do Magreb no noroeste da África – formada por Argélia, Tunísia 

e Marrocos - tem sido espaço de atuação da política externa brasileira a partir de 2003. Nesse 

território, o Brasil estabeleceu mecanismo de aproximação e busca de autonomia de suas 

relações internacionais por meio da diversificação de parcerias, negociações e diálogos 

diplomáticos. Exemplifica-se tal tese com o fato de que foi citada a Cúpula América do Sul-

Países Árabes (Aspa) a qual ilustra essa nova diretriz externa do Estado brasileiro. 

 Em 2008 a estrutura da Asa foi definida em sua I Reunião de Altos Funcionários, 

realizada em Brasília. Nesse sentido, foram criados oito Grupos de Trabalho (GTs), conforme 

áreas definidas pela Declaração de Abuja. Três grupos de trabalho dialogam com a 

diplomacia cultural: a) Ciência e Tecnologia; b) Temas Sociais e Esporte; c) Educação e 

Assuntos Culturais. No Brasil, ademais, aconteceram reuniões desses GTs entre junho e 

agosto de 2009.  

 No tocante particularmente ao Grupo de Trabalho de Educação e Cultura da Asa, foi 

acordado em sua reunião inaugural ocorrida em Caracas em março de 2009, o Plano de Ação. 
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Nesse documento, definiu-se que seria desenvolvida uma política editorial para a ASA. 

Assim,  

[...] Acordou-se estabelecer uma seção de livros de autores relevantes 

de ambas as regiões nas diversas áreas do conhecimento, nas 

bibliotecas públicas dos países africanos e sul-americanos. Desta 

ideia, surgiu a publicação do livro ― América do Sul e África: um 

olhar próprio, pela FUNAG, distribuído durante a II Cúpula Asa. 

Fruto da crescente aproximação das comunidades acadêmicas e das 

representações da sociedade civil de ambas as regiões, o Catálogo 

marcou o evento de maneira simbólica. A riqueza cultural de nossas 

regiões e o interesse por maior conhecimento recíproco formou a base 

do referido volume, que despertou grande interesse dos Estados-

membros e da mídia ao ser distribuído durante a II Cúpula ASA, em 

Isla Margarita (26-27 de setembro de 2009). (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.208). 

 

 Decidiu-se que seria compartilhada a gestão dos GTs entre um país africano e um sul-

americano. O Grupo de Trabalho de Educação e Cultura da Asa ficou a cargo da Venezuela e 

do Senegal. O GT de Ciência e Tecnologia, sob a responsabilidade do Brasil e do Camarões. 

E o de Temas Sociais e Esportes, por parte do Paraguai e da Namíbia. (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). 

 

 

4.3 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO BRICS  

 

 O economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O‟Neill, no ano de 2001 formulou a ideia 

de Brics. Por meio do estudo, que tem por título Building Better Global Economic BRICs foi 

possível subsidiar análises nas seguintes áreas: econômica, financeira, empresarial, acadêmica 

e comunicacional.   

 
Eu pensava que a economia global nas próximas décadas seria 

impulsionada pelo crescimento de quatro países populosos e 

economicamente ambiciosos, Brasil, Rússia, Índia e China, e criei o 

acrônimo BRIC, a partir de suas iniciais, para descrevê-los. Desde 

então, minha carreira foi moldada em grande parte por esse único 

termo. Mesmo naquela época eu já havia parado de pensar nessas 

quatro economias como mercados emergentes tradicionais. Dez anos 

depois, estou cada vez mais disposto a convencer o mundo de que 

elas são, juntamente com algumas outras estrelas em ascensão, o 

motor do crescimento da economia mundial, hoje e no futuro. (O‟ 

NEILL, 2012, p.11). 
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Entretanto, Rubens Ricupero (2012) afirma que essa inovação conceitual é oriunda de 

estudos antecessores, feitos por George Kennan. Esse autor cunhou o conceito de “monster 

countries” para identificar países que são ao mesmo tempo possuidores de extensão 

continental e elevada população. Ademais, “[...] o conceito de „monster countries‟ se aplica, 

sobretudo, à questão da viabilidade da democracia”. (RICUPERO, 2012, p.303). Os BRICS 

enquadram-se nesse perfil. Entretanto, na perspectiva do autor citado por Ricupero (2012), 

Estados Unidos e África do Sul não estavam inseridos nessa formulação conceitual 

mencionada.  

Em termos pragmáticos, os BRICS passaram a dialogar mutuamente e tornaram-se 

agrupamento internacional somente em 2006. Grandes economias globais o formam: Brasil, 

Rússia, Índia, China e a partir de 2011, África do Sul. Em linhas gerais, pode-se dizer que 

seus objetivos centrais consistem em três pontos: 1) promoção de negócios entre seus 

membros; 2) articulação de suas diplomacias; 3) convergência conjunta de posicionamentos 

em temas que sejam convenientes em negociações internacionais.  

O BRICS tem conquistado, sobretudo na primeira década do século XXI, espaço 

considerável no cenário internacional. O peso desses países no mundo tem-se reforçado de 

maneira veloz devido ao crescimento acelerado de suas economias e também pela recessão 

econômica dos países desenvolvidos, principalmente a partir da crise de 2007. Dados do 

Itamaraty explicitam que é relevante o poder econômico dos BRICS. “[...] Entre 2003 e 2007, 

o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade 

de poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje o dos EUA ou o da União Europeia”. 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013, p.01). 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a formação do BRICS está em consonância com 

os objetivos da diplomacia do Brasil, pois, a multipolaridade - paradigma da atual política 

externa brasileira - facilita a confecção de regras do ordenamento global, sobretudo, com o 

advento dos Estados emergentes como potenciais países ricos. Nessa diretriz, a primeira 

reunião do BRICS ocorreu na cidade russa de Ecaterimburgo em 2008. No ano seguinte, foi 

realizada a 1ª Cúpula, na mesma cidade da Rússia, com a presença dos quatro países 

fundadores do acrônimo: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, a 2ª Cúpula ocorreu em 

Brasília.  

O BRICS não é um bloco oficial. É um agrupamento informal que não possui 

documento constitutivo, tampouco secretariado fixo, nem fundo para financiamento de 

projetos e atividades. “[...] O que sustenta o mecanismo é a vontade política de seus membros. 
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Ainda assim, o BRICS tem um grau de institucionalização que se vai definindo, à medida que 

os cinco países intensificam sua interação”. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2013, p.01). 

 Há, ademais, dois processos de institucionalização – vertical e horizontal. Ou seja, 

além da coordenação entre os países, há frentes de atuação como, por exemplo, a econômico-

financeira. Já ocorreram reuniões com Presidentes dos Bancos Centrais, bem como assinatura 

de documento de cooperação e curso com magistrados dos BRICS. Desse modo, o 

agrupamento tem direcionado sua atuação em iniciativas que favoreçam o diálogo, a 

correlação de posicionamentos diante de temas de interesses dos cinco Estados, além da 

amplitude de contatos e políticas de cooperação em áreas distintas (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2013). 

 O professor Ricupero (2013) não acredita que os componentes do BRICS terão visão 

de mundo comum. Em termos sintéticos, a heterogeneidade, no tocante a valores, é 

característica principal do BRICS que impedirá a definição de posição única no que diz 

respeito à agenda global. Contudo, o agrupamento oferece, na perspectiva do autor, 

oportunidades relativas à reorganização da ordem internacional, haja vista o elo que os une 

consiste no desejo mútuo de ocupar posição de maior relevância no sistema mundial – o que 

justifica a defesa por parte dos cinco países no que concerne à reforma da governança global 

(RICUPERO, 2012). 

No tocante à dimensão de cultura observa-se que atuação nesse setor é incipiente. Não 

há, ainda, participação do MINC, do MEC ou do Departamento Cultural do Itamaraty. 

Entretanto, algumas iniciativas entre países do BRICS aconteceram: a) intercâmbios de teatro 

entre Brasil e Rússia por meio da participação da Escola do Teatro Bolshoi de Moscou em 

Santa Catarina; b) celebração de acordos de cooperação cultural entre Brasil e Rússia; c) 

realização do I Festival de Cultura Brasileira em Moscou no ano de 2008; d) I Festival de 

Cultura Brasileira na Índia em 2009; e) inauguração por parte da China de diversos Institutos 

Confúcio no Brasil desde 2003; f) instalação de novos leitorados brasileiros em universidades 

da China; g) elaboração e realização de projetos bilaterais, a exemplo de: Ano do Brasil na 

China e Ano da China no Brasil, previstos para 2014 (BRIZUELA; NOVAIS, 2010). 
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4.4 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA CPLP 

 

  A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) se constitui como foro 

multilateral privilegiado para relações diplomáticas, cooperação e amizade mútua entre seus 

membros. Foi criada em 1996, durante a realização de um encontro de presidentes de países 

lusófonos em São Luís no Maranhão a convite do então Chefe do Estado brasileiro José 

Sarney. Dotada de personalidade jurídica internacional com autonomia administrativa e 

financeira, a CPLP é formada pelos países que instituíram o idioma português como língua 

oficial de seus Estados nacionais. São eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.  

 Conforme documentos estatutários, a CPLP objetiva realizar concertação político-

diplomática entre seus membros no que diz respeito as suas relações internacionais, 

particularmente ao reforço de sua presença e de seus posicionamentos em foros mundiais. 

Além disso, a Comunidade pretende cooperar em todos os domínios, sobretudo, nas seguintes 

áreas: educação; saúde; ciência e tecnologia; defesa; agricultura; administração pública; 

comunicações; justiça; segurança pública; cultura; desporto e comunicação social. Por fim, 

executar projetos concernentes à promoção e difusão da Língua Portuguesa, sobretudo, por 

meio do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, 2013). 

 Sediada em Lisboa, a CPLP adotou os seguintes princípios: a) igualdade soberana dos 

Estados membros; b) não interferência em assuntos domésticos de cada Estado-membro; c) 

respeito à identidade nacional; d) reciprocidade de tratamento; e) primazia da paz, 

democracia, estado de direito, direitos humanos e justiça social; f) respeito à integridade 

territorial; g) promoção do desenvolvimento; h) promoção da cooperação com vantagem 

mútua para todas as partes. 

 Em termos de estrutura organizacional, a CPLP é formada por quatro órgãos: 1) 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo; 2) Conselho de Ministros; 3) Comitê de 

Concertação Permanente; 4) Secretariado Executivo. Além desses, acrescenta-se Assembleia 

Parlamentar a qual congrega Parlamentos nacionais dos Estados membros. Em complemento 

ao organograma da Comunidade, por fim, tem-se a Reunião dos Pontos Focais de Cooperação 

e Reuniões Ministeriais. 

 No que diz respeito à atuação do Brasil na CPLP, o Ministério das Relações Exteriores 

defende que, desde 2006, o Brasil mantém Delegação Permanente junto à Comunidade. 
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Ademais, o País tem contribuído para a solução de crises institucionais no Timor Leste entre 

2006 e 2008 e na Guiné-Bissau de 2009 a 2010. Além disso, tem enviado observadores para 

monitorar eleições em diversos países lusófonos dentre outras ações.  

 Na opinião de Cervo (2012), o investimento e participação do Brasil na CPLP são 

mais vantajosos em termos culturais, do que nos setores econômico e estratégico. Entretanto, 

Miyamoto (2009) advoga que essas últimas áreas fazem parte dos interesses nacionais do 

Brasil. Por seu turno, Miyamoto acredita que: 

 

[...] A presença do Brasil na CPLP pode ser vista sob duas 

perspectivas: de um lado, no uso da mesma para projetar os interesses 

brasileiros no exterior, ou seja, uma instrumentalização feita pela 

política externa brasileira, visando maximizar o uso de todos os 

recursos possíveis existentes, inclusive para ocupar espaços maiores 

do que outros países junto às nações que fazem parte da comunidade; 

por outro lado, pode-se, igualmente inferir que, apesar do 

“pragmatismo” de sua política externa, o Brasil também pensa em 

termos de atuação conjunta da CPLP para atender interesses globais 

que não seria possível de se obter individualmente. (MIYAMOTO, 

2009, p.33). 

 

Nessa ótica, a postura brasileira em relação à CPLP tem sido bastante pragmática, 

embora resultados esperados tenham sido incipientes. Se por um lado, a área cultural tem tido 

resultados positivos, como por exemplo, a aprovação do novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa em 2008, nesse mesmo ano o Brasil não obteve êxito no que corresponde à disputa 

entre a Petrobrás e a Marathon Oil da China pela exploração de petróleo em Angola. 

Ademais, há demora na concretização de projetos estabelecidos por parcerias entre países 

africanos e Brasil. Exemplo disso, é a queixa feita por Lula, também em 2008, em relação ao 

retardo para a produção de remédios contra a Aids cuja negociação segundo Miyamoto (2009) 

havia sido acordada desde 2003. 

 Diante desse cenário, o pesquisador acredita que cultura, economia e dificuldade para 

implementar acordos são variáveis centrais dos laços entre Brasil e CPLP. Contudo, nessa 

relação, expectativas são duplas, embora complementares. Há, sem dúvidas, objetivos 

imediatos, como o exemplo citado no parágrafo anterior. E há, ademais, interesses de 

manutenção de boas negociações bilaterais e multilaterais com todos os atores mundiais, 

sejam Estados, sejam organizações internacionais.  

 Para Miyamoto (2009), a importância atribuída por parte do Brasil à CPLP, reflete o 

potencial que a Comunidade possui no cenário internacional. Além disso, a política externa 

brasileira, na perspectiva desse autor, prioriza no continente africano, três países cujos 
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recursos naturais e mercados são consoantes aos interesses nacionais, ou seja, aos interesses 

das indústrias brasileiras: África do Sul, Angola e Nigéria. Entretanto, Miyamoto faz uma 

ressalva: 

Não se pode afirmar, contudo, que a CPLP não tem importância para 

a política externa brasileira. Desde sua criação, a CPLP pode ser 

entendida como um grupo que pode, em momentos variados, dar 

substancial apoio às pretensões brasileiras em nível mais geral. Mas 

não se pode, também, negligenciar o papel que o país procura exercer 

junto a essa comunidade, como aquele que tem maior projeção e 

capacidade internacionais. (MIYAMOTO, 2009, p.33). 

 

 Esse autor apresenta argumentos que explicam dificuldades do fortalecimento da 

CPLP. Em primeiro lugar, Miyamoto (2009) defende que é inexistente coincidência de 

interesses comuns entre países da Comunidade. Faltam, também, esforços para tornar a língua 

portuguesa um idioma oficial das Nações Unidas. Isso tem ocorrido, segundo esse 

pesquisador, por conta do caráter individual na atuação e posicionamento dos países no 

âmbito da CPLP.  

A diplomacia cultural brasileira tem utilizado o âmbito da CPLP para desenvolver 

projetos com vistas ao intercâmbio e cooperação cultural com países de língua portuguesa da 

África, da Ásia e da Europa – no caso de Portugal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes 

projetos entre 2003 e 2010:  

 
[...] 1) Assinatura do novo acordo ortográfico da língua portuguesa; 2) 

Tratado para a cooperação de desenvolvimento de software livre de 

código aberto com a CPLP assinado em 2005; 3) Eleição de um 

Comitê de Acompanhamento das ações de cooperação cultural na 

CPLP, por meio da portaria n. 231; 4) participação na abertura do I 

Festival de Teatro da Língua Portuguesa. (NOVAIS, 2009, p.103). 

 

 Além disso, iniciativas do Ministério da Cultura inspiraram programas da CPLP, a 

exemplo do Programa DocTV-CPLP. Com base no DocTV do Brasil e no DocTV Ibero-

América, o projeto proporcionou a membros da CPLP coprodução de documentários e 

difusão de filmes realizados por esses países (BRIZUELA; NOVAIS, 2010). Assim, a política 

cultural da CPLP, da qual a diplomacia cultural do Brasil colabora, trabalha estrategicamente 

com a língua portuguesa com vistas a sua difusão e promoção no mundo. Nesse sentido, além 

de projetos já citados, a Comunidade apoia Centros de Língua Portuguesa (de Portugal, 

Instituto Camões) e do Brasil (Centros e Institutos de Cultura Brasileira no Exterior). 

Promove, também, concursos e prêmios como, por exemplo, Prêmio Fernão Mendes Pinho e 

Concurso Terminemos este Conto.  
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 A CPLP possui, ademais, organismo que trabalha a lusofonia: o Instituto Internacional 

da Língua Portuguesa (IILP) criado durante a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo de 

Língua Portuguesa realizada no Estado do Maranhão. Decidiu-se nesse encontro que a sede 

do IILP seria na Cidade de Praia em Cabo Verde. Por sua parte, o objetivo central do Instituto 

é desenvolver programas de promoção e defesa da língua portuguesa a qual é vista como meio 

de fortalecimento da cultura, da educação, da informação e do acesso à ciência e à tecnologia, 

além de sua utilização em organismos e foros internacionais. Por fim, desde 2008 a CPLP 

firmou parceria com o Observatório da Língua Portuguesa (OLP), com o objetivo de 

fortalecer a promoção da língua portuguesa.  

 

4.5 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES 

 

 O Fórum da Aliança das Civilizações é uma iniciativa alocada no âmbito das Nações 

Unidas com vistas à mobilização da opinião pública mundial sobre temáticas relativas à 

superação de preconceitos e percepções equivocadas as quais têm causado conflitos entre 

Estados e comunidades em distintas partes do globo. Assim, esse Fórum visa: a) estreitamento 

das relações entre sociedades por meio de conhecimento e respeito a práticas culturais e 

religiosas distintas; b) prevenção das sociedades contra práticas extremistas e 

fundamentalistas.  

 Nesse sentido, quatro áreas foram escolhidas como prioritárias: 1) educação; 2) 

juventude; 3) meios de comunicação; 4) migrações. O projeto foi proposto pelo presidente do 

Governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, durante o debate geral da 59ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas (AGNU), logo após atentados terroristas ocorridos em 2004 no 

metrô de Madri. Nesse mesmo ano, Brasil ingressa na Aliança das Civilizações.  

 Em 2010, por conseguinte, aconteceu o III Fórum Mundial da Aliança das 

Civilizações, no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Participaram do evento, seis Chefes de 

Estado ou de Governo, 13 Secretários Gerais de Organizações Internacionais, 109 delegações 

oficiais, das quais, 39 foram chefiadas por Ministros de Estado. Dentre as ações do Fórum, 

trabalhou-se com sessões temáticas. Nessas foram abordadas, dentre outras, as seguintes 

temáticas: a) promoção e integração das sociedades multiculturais; b) fortalecimento do papel 

das mulheres na sociedade por meio da educação; c) papel dos líderes religiosos na promoção 

da paz; d) impacto dos meios de comunicação no tocante à percepção sobre outras culturas. O 
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então Ministro de Cultura do Brasil, João Luiz Silva Ferreira, além de outros Ministros do 

País participaram desse encontro.  

 Dentre outros documentos, resultou desse Fórum a Declaração do Rio de Janeiro 

sobre a Aliança de Civilizações. Nesse instrumento, foram reafirmados compromissos dos 

Ministros das Relações Exteriores dos Estados pertencentes ao Grupo de Amigos da Aliança 

de Civilizações das Nações Unidas no tocante à observância dos princípios que regem a 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, dentre outros documentos 

jurídicos internacionais. Isso sinaliza, portanto, espaço potencial ao debate sobre diplomacia 

cultural contemporânea na ambiência da Aliança das Civilizações. 

 

4.6 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO IBAS 

 

Índia, Brasil e África do Sul compõem o Fórum Ibas. Gestado em Brasília no ano de 

2005, esse agrupamento político objetiva: a) realizar cooperação entre seus membros; b) 

executar liberalização comercial recíproca; c) harmonizar, unificar e fortalecer 

posicionamentos no sistema internacional. Os países que formam esse Fórum são 

fundamentais à autonomia de decisões no eixo Sul. Os interesses, contudo, estão concernentes 

à dimensão global cujas sucessivas reuniões de Cúpula têm ocorrido desde sua fundação. 

Além disso, o Ibas almeja associar inclusão social e desenvolvimento, além de articular e 

executar a cooperação Sul-Sul. 

Ao dissertar sobre o Ibas, Joana Laura Marinho Nogueira defende que: “[...] apesar de 

ainda serem considerados incipientes os resultados da cooperação do Fórum Ibas, a aposta 

feita pelos três Estados simboliza a tentativa de um novo equilíbrio sistêmico”. (NOGUEIRA, 

2008, p.03). Em termos pragmáticos, a autora apresenta proposta de ação do Ibas. Em 

primeiro lugar, seria negociada cooperação técnica e comercial entre membros do Fórum. 

Depois, seriam inseridos projetos do Ibas com terceiras partes, sobretudo com países em 

desenvolvimento por meio de cooperação trilateral. Em seguida, realizar-se-ia cooperação 

política no intuito de constituir arranjo sistêmico para o advento de novo equilíbrio de poder. 

Em quarto lugar, fortalecer-se-ia o intercâmbio de informações. E por último, seria instituído 

o Fundo Ibas de combate à pobreza por meio de doações pecuniárias dos países membros. 

Em termos de estrutura organizacional, salienta-se que o Ibas não tem sede ou 

secretariado executivo fixo. Em nível mais elevado, estão encontros de Chefes de 

Estado/Governo. Em seguida, encontros de Ministros de Relações Exteriores, os quais, por 
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sua vez, são presidentes das comissões mistas. Dentre os Grupos de Trabalho (GTs) tem-se o 

GT de Cultura do Ibas. Esse foi criado no ano de 2005, durante encontro do Fórum, na Cidade 

do Cabo na África do Sul. Nessa reunião, participantes acordaram que cada país-membro 

passaria a sediar atividades culturais regulares, intituladas por Festivais Culturais Ibas. 

(BRIZUELA; NOVAIS, 2010). 

Nessa perspectiva, ações de diplomacia cultural foram realizadas: a) Festivais de 

Dança no Brasil em 2007; b) Festivais de Cinema em cidades indianas – Mumbai/Bombaim, 

Goa e Dehli em 2008; c) Festivais e Gastronomia – realizado durante a III Cúpula do Ibas, 

também, em 2008. Além disso, o Brasil tem divulgado manifestações e produção cultural 

nacionais em feiras e eventos da Índia e da África do Sul.  

No tocante aos agentes da diplomacia cultural brasileira, cabe destacar liderança do 

GT de Cultura do Ibas por parte do Departamento Cultural do Itamaraty. O MINC, por sua 

vez, tem também reconhecido a relevância desse Fórum para sua participação na diplomacia 

cultural brasileira. Nesse sentido, “[...] no Planejamento Internacional do Ministério da 

Cultura, para 2009 e para 2010, o Ibas foi inserido como uma prioridade da área bilateral de 

sua política exterior [...]”. (BRIZUELA; NOVAIS, 2010, p.232).  

 

4.7 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA OEI 

 

A Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 

foi criada em 1949. É composta por: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, Uruguai e 

Venezuela. A finalidade central da Organização é manter-se como âmbito de cooperação entre 

países-membros em seus campos de trabalho: educação, ciência e cultura. Sediada em Madri, 

a OEI é financiada por seus estados integrantes e por outras entidades sociais colaboradoras 

do trabalho da Organização. 

Desse modo, a OEI promove cooperação educacional intitulada por Qualidade e 

Equidade na educação da Ibero-América em dois eixos programáticos. O primeiro, 

Educação, Sociedade e Desenvolvimento agrega duas linhas de cooperação: a) cidadania, 

democracia e valores em sociedades plurais; b) educação e inclusão social. O segundo, 

Sistemas Educativos, Atores e Práticas, congrega cinco linhas de cooperação: a) atenção 
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integral à primeira infância; b) inovações no ensino médio; c) educação superior; d) condição 

e profissão docente; e) administração e avaliação educacional.  

A cooperação científica desenvolvida pela OEI nomeada por Ciência, Tecnologia, 

Sociedade da Informação na Ibero-América atua por meio de dois eixos programáticos. O 

primeiro, Ciência e Sociedade, é desdobrado em duas linhas de cooperação: a) estudos sociais 

da ciência, da tecnologia e da inovação (CTS+I); b) ciência, tecnologia e participação pública. 

O segundo eixo, Fortalecimento dos sistemas de inovação, trabalha com apenas uma linha de 

cooperação, fortalecimento das administrações públicas nos processos de modernização 

tecnológica.  

A terceira área, cooperação cultural, designada por Ibero-América, Unidade Cultural 

na Diversidade atua em três eixos temáticos. O primeiro, “Diversidade Cultural”, subdivide-

se em duas linhas de cooperação: patrimônio cultural; línguas e culturas. O segundo eixo, 

“Cultura e Desenvolvimento”, está em consonância com o anterior: a) gestão cultural e 

políticas culturais; b) cultura e economia.  

 Ademais, a OEI realiza cooperação técnica internacional. No Brasil, alguns 

Ministérios são parceiros dessa Organização, no tocante a essa frente de trabalho: a) 

Ministério da Educação; b) Ministério da Justiça; c) Ministério da Cultura; d) Ministério do 

Esporte; e) Ministério da Pesca e Aquicultura; f) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República; g) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae); h) Associação Alfabetização Solidária (AlfaSol).  

Além disso, para efetivar sua política de cooperação cultural, a OEI criou a Agenda 

Ibero-Americana durante a V Conferência Cultural Ibero-Americana que executada em Lima 

no ano de 2001. Desse encontro, surgiu a Declaração de Lima que passou a orientar a política 

cultural da OEI em quatro pontos: 1) conhecimento de políticas e legislações culturais dos 

países ibero-americanos; 2) capacidade de gestão cultural; 3) diálogo e tratado regional e 4) 

visões compartilhadas e acordos que facilitem a inserção em processos globais (NOVAIS, 

2009).  

Algumas ações culturais da OEI foram feitas no Brasil. Ilustra-se tal afirmativa por 

meio de dois exemplos: a) realização do IV Campus Euro-Americano de Cooperação 

Cultural; b) promoção de prêmios e concursos. Nesse sentido, o primeiro projeto aconteceu 

em Salvador em setembro de 2005 como fruto de parceria com o Centro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura da UFBA.  No segundo caso, três áreas centrais da OEI foram 

contempladas: educação, ciência e cultura. Assim, os seguintes prêmios e concursos têm sido 



164 

 

 
 

oferecidos ao Brasil: 1) Ao Redor da Ibero-América; 2) Escola, Roteiro e Cinema; 3) 

Experiências Educacionais Inclusivas; 4) Vivaleitura; 5) Educação em Direitos Humanos; 6) 

Professores do Brasil; 7) Literatura para Todos. 

 

4.8 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA OEA 

 

 A Organização dos Estados Americanos (OEA) é composta por 35 Estados das 

Américas – Central e Caribe, do Norte e do Sul. Ademais, 67 Estados de outros continentes e 

a União Europeia são Observadores Permanentes dessa Organização. A OEA tem por 

antecedente a União Internacional das Repúblicas Americanas que existiu no final do século 

XIX. Tempos depois, após a II Guerra Mundial que a OEA veio a surgir, precisamente no ano 

de 1948, por meio da assinatura da Carta da OEA em Bogotá. Esse documento constitutivo da 

Organização foi emendado por quatro protocolos, citados a seguir: a) Protocolo de Buenos 

Aires, em vigor a partir do ano de 1970; b) Protocolo de Cartagena das Índias, em vigor no 

ano de 1988; c) Protocolo de Manágua, em vigor desde 1996; d) Protocolo de Washington, 

em vigor a partir de 1997.  

 Os pilares da OEA são: 1) democracia; 2) direitos humanos; 3) segurança; 3) 

promoção do desenvolvimento. Assim, com base nesses são desenvolvidas cinco linhas de 

ação: 1) diálogo político; 2) cooperação; 3) mecanismos de acompanhamento; 4) patrimônio 

jurídico; 5) tópicos específicos. Essa contempla 46 áreas.  Dentre elas, Cultura. Nessa, alguns 

projetos têm sido desenvolvidos: a) Coleção Interamericana Série Cultural; b) Grupo de Arte 

da Associação dos Funcionários da OEA; c) Revista Américas; d) Cine Américas; e) Museu 

de Arte das Américas situado em Washington; f) Biblioteca Colombo também alocada em 

Washington; g) Sistemas de Informação Cultural. 

 

4.9 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA OMPI 

 

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual é um ente especializado do 

Sistema das Nações Unidas, sediada em Genebra na Suíça. Foi criada no ano de 1967, por 

meio da assinatura do Convênio de Estocolmo. Nessa, participam 185 países-membros. Seu 

principal objetivo é fomentar uso e proteção de obras do intelecto humano, em diversas 

modalidades: patentes, copyright, trademarks, designs etc. 
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Assim, de acordo o site oficial da Organização, <http://www.wipo.int>, a missão da 

OMPI é: [...] Promote innovation and creativity for the economy, social and cultural 

development of all countries, through a balanced and effective international intellectual 

property system. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 

2013). 
10

 

Ademais, a OMPI propõe padrões internacionais de proteção a criações intelectuais, 

no espaço global. Desse esforço, resultam medidas e/ou documentos: a) Tratado de 

Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); b) apoio ao Convênio Internacional para a 

Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); c) Protocolo de Madri para o registro internacional 

de marcas; d) negociações relativas à harmonização do campo de patentes e marcas; e) direito 

de autor.  

 Em agosto de 2004, em parceria com Argentina, Brasil apresentou proposta à OMPI, 

intitulada Agenda do Desenvolvimento na OMPI. Essa ideia recebeu apoio de 13 países em 

desenvolvimento. Dentre esses, oito estão situados na América Latina. Grosso modo, a 

Agenda advogava demanda pela inserção da temática do desenvolvimento em todas as 

negociações levadas a cabo pela OMPI, sem negligenciar a determinação de políticas de 

proteção à propriedade intelectual.  

 
 

4.10 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO MERCOSUL 

 

No período posterior à II Guerra Mundial, a tendência principal de países nos diversos 

continentes esteve associada à reunião de Estados nacionais em blocos, com vistas à 

reconstrução política, econômica e de segurança, diante do cenário bipolar que emergiu de 

modo paralelo à Guerra Fria – disputa geopolítica liderada por Estados Unidos e extinta 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A União Europeia exemplifica de 

maneira emblemática esse contexto. 

No caso da América do Sul, a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), é a 

versão sul-americana de integração comercial com potencial a se tornar social, educacional e 

cultural. Sistematizou-se como associação entre Argentina, Brasil, Paraguai (suspenso em 

2012 e em processo de reinserção no ano de 2013), Uruguai e Venezuela (inserida a partir de 

12 de agosto de 2012), além de Estados associados (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e 

Peru), com vistas à integração das dimensões política, econômica, social e cultural. Foi 

                                            
10

 Disponível em: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em: 28 jun. 2013. 
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instituído em 21 de março de 1991 por meio da assinatura do Tratado de Assunção por parte 

dos países previamente mencionados e ratificado pelo Protocolo de Ouro Preto, o qual foi 

acordado na Cúpula dos Presidentes em Ouro Preto (MG) em dezembro de 1994.  

Por meio do Protocolo de Ouro Preto, a estrutura institucional do Mercosul foi 

definida bem como seus ordenamentos jurídicos. Foram criados: Conselho do Mercado 

Comum; Grupo Mercado Comum; Comissão de Comércio do Mercosul; Comissão 

Parlamentária Conjunta; Foro Consultivo Econômico-Social; Secretaria Administrativa do 

Mercosul e Assessoria Jurídica. Além disso, o Mercosul é coordenado por uma Presidência 

Pro Tempore com duração de seis meses. Todos os Estados membros devem assumir essa 

Presidência numa ordem alfabética.  

O Mercosul tem investido historicamente maior parte de seus recursos e políticas no 

setor comercial. Na própria implantação do bloco, o propósito de integração e acordos 

comerciais já era prioritário e visível em documentos, discursos e argumentações dos 

idealizadores do projeto. Para tentar preencher essa lacuna, foi criado em 1996 o Mercosul 

Cultural. Estruturalmente, o Mercosul Cultural se constitui como Reunião de Ministros 

subordinada diretamente ao Conselho do Mercado Comum. Há, ademais, anualmente, duas 

Reuniões de Ministros de Cultura e duas reuniões do Comitê de Patrimônio. O Mercosul 

Cultural Ampliado congrega dez países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de 

Venezuela, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Agrega também a Reunião 

Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais (Recam). 

Entre 2003 e 2010, as seguintes ações fizeram parte da agenda de trabalho do 

Mercosul Cultural: a) Selo Mercosul Cultural; b) Itinerários Culturais, como por exemplo, o 

Itinerário da Região das Missões Jesuítico-Guarani; c) Centro de Formação e Gestão do 

Patrimônio Material; d) Programa de Capacitação de Profissionais de Museus; e) Encontros 

de Cultura Popular; g) Seminário Povos Guaranis; h) Estruturação da Secretaria Técnica do 

Mercosul Cultural; i) Comemorações dos Bicentenários de Independências, a exemplo do 

Bicentenário da independência da Argentina; j) Implantação do Sistema de Informações 

Culturais do Mercosul (Sicsur). 
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4.11 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA RIPC  

 

A Rede Internacional de Políticas Culturais (RIPC) é um fórum de caráter 

internacional que objetiva aglomerar discussões dos Ministros e demais responsáveis por 

cultura em Estados nacionais. Por meio da troca informal de projetos e programas das 

políticas culturais dos países são pensadas ações estratégicas à promoção da diversidade 

cultural. 

A Rede é coordenada por um Grupo de Contato que busca articular os temas 

discutidos em reuniões anuais, bem como mediar consensos em torno de atividades e 

programas da RIPC. Além disso, menciona-se principias ações da RIPC: grupos de trabalho 

(GTs) e investigações. Ao todo são três grupos de trabalho: a) diversidade cultural e 

globalização; b) radiodifusão no ambiente internacional; c) patrimônio cultural. Assim, nos 

GTs, membros podem enviar estudiosos e especialistas nas temáticas que envolvem as 

políticas culturais com vistas ao aperfeiçoamento de pesquisas sobre esse campo. 

Nesse sentido, de 2003 a 2007, foram realizados encontros anuais: 2003 - Opatija, 

Cróacia; 2004 - Shanghai, China; 2005 - Dakar, Senegal; 2006 - Rio de Janeiro, Brasil; 2007 - 

Sevilha, Espanha. No tocante ao encontro realizado no Brasil em 2006, o então Ministro de 

Cultura Gilberto Gil foi anfitrião do evento. Assim, solicitou apoio constante da RIPC no que 

concerne à Convenção da Unesco sobre diversidade das expressões culturais. Desse encontro 

resultou a Declaração do Rio de Janeiro que foi assinada pelos participantes presentes 

divididos por categorias: 1) em nível estatal: Brasil, Alemanha Angola, Argentina, Armênia, 

Bélgica, Camerún, Canadá, Chile, China, Coréia, Croácia, Cuba, El Salvador, Espanha, 

França, Grécia, Lesotho, México, Moçambique, Noruega, Países Baixos, Portugal, Romênia, 

Senegal, África do Sul, Suécia, Suíça, Venezuela; 2) em nível de organismos 

intergovernamentais: Unesco; Organização Internacional da Francofonia; Cidades e Governos 

Locais Unidos; Federação Internacional dos Conselhos das Artes e Agências Culturais e 3) 

Convidados especiais: Paraguai e Suriname (NOVAIS, 2009). 

Ademais, nessa Declaração foram debatidos os seguintes temas: 1) acesso à cultura, 

direitos de autor e novas tecnologias: desafios à evolução da diversidade cultural; 2) 

Convenção da Unesco sobre proteção e promoção da diversidade das expressões culturais e 3) 

novas tendências e problemas emergentes do campo da política cultural.   

A Rede também possui Observatórios Culturais no Mundo os quais estão organizados 

em quatro níveis: 1) internacional; 2) regional; 3) nacional; 4) local. Além disso, são feitas 
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reuniões semestrais com todos os representantes da RIPC no intuito de avaliar atividades 

realizadas e projetar ações para o semestre seguinte. Por fim, no tocante às equipes de 

especialistas em pesquisas políticas, realizam-se estudos específicos, como por exemplo, 

questões relativas a meios de comunicação ou sobre problemáticas que envolvem governos.  

 

4.12 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA SEGIB 

 

A Secretaria Geral Ibero-Americana foi criada em 1991. Nesse ano, aconteceu em 

Guadalajara no México, a I Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo a 

qual resultou na assinatura da Declaração da Conferência Ibero-Americana que prevê 

cooperação política, econômica, social e cultural entre países-membros. A partir da XIII 

Cúpula ocorrida em 2003 na cidade de Santa Cruz de La Sierra na Bolívia, foi estruturado 

órgão internacional para articular acordos de cooperação entre países ibero-americanos.  

Criou-se, portanto, essa Secretaria com personalidade jurídica internacional, na 

perspectiva de ser um órgão permanente e dar apoio institucional e técnico à Conferência 

Ibero-Americana. Além disso, a Segib extinguiu e incorporou em sua estrutura, direitos e 

obrigações da Secretaria de Cooperação Ibero-americana (Secib), a qual desempenhava papel 

semelhante. No entanto, foi durante a Cúpula de São José em 2005 que o estatuto da Segib foi 

então aprovado. 

Em termos de estrutura organizacional, a Segib dispõe de Secretário Geral, seguido de 

Secretário Adjunto e do Secretário para Cooperação Ibero-americana, dentre outros 

funcionários. Ademais, a seleção de recursos humanos para atuar nesse organismo requer 

representação de modo equivalente: de aspectos geográficos, linguísticos e de gênero 

oriundos de Estados participantes. Pois, além de princípios, questões de financiamento 

também pesam na escolha pessoal uma vez que países-membros são investidores do fundo 

orçamentário da Segib por meio de quotas estabelecidas em reuniões plenárias dos Ministros 

de Relações Exteriores. 

Cultura é uma das temáticas trabalhadas pela Segib. Dessa forma, Ministros de 

Cultura podem: trocar experiências, avaliar propostas deliberadas, bem como, sugerir 

políticas ao campo cultural da Segib, sobretudo em reuniões ministeriais da Cúpula Ibero-

Americana – espaço para encontros setoriais. A área cultural da Segib é administrada pela 

Divisão de Assuntos Culturais. Essa, por sua vez, coordena as seguintes linhas de ação: 1) 
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cooperação cultural ibero-americana; 2) reuniões de Ministros e Máximas Autoridades de 

Cultura; 3) convênios culturais; 4) atividades culturais.  

 No tocante à primeira linha, a Segib tem desenvolvido nove programas de cooperação: 

a) Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Arquivos Ibero-Americanos (Iberarquivos); 

b) Programa Ibero-Americano de Cooperação em Matéria de Bibliotecas Públicas 

(Iberbibliotecas); c) Programa de Desenvolvimento e Apoio à Construção do Espaço Cênico 

Ibero-Americano (Ibercena); d) Programa de Desenvolvimento e Apoio à Construção do 

Espaço Audiovisual Ibero-Americano (Ibermedia); e) Programa Ibermuseus; f) Fomento das 

Músicas Ibero-Americanas (Ibermúsicas); g) Programa de Apoio à Constituição do Espaço 

Musical Ibero-Americano (Iberorquestras Juvenis); h) Fortalecimento dos Direitos e 

Interculturalidade na Migração Ibero-Americana (Iberrotas); i) Rede de Arquivos 

Diplomáticos Ibero-Americanos (RADI). Por parte do Brasil, desde 2003, o País tem 

participado desses programas com exceção do Ibercena, do Ibermúsica e do Iberorquestras 

Juvenis.  

 

4.13 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA UNASUL  

 

 A União das Nações Sul-Americanas (Unasul) é um agrupamento que reúne 12 países 

da América do Sul desde 2004, quando surgiu ainda com o nome de Comunidade Sul-

Americana de Nações (Casa). No que tange às políticas culturais, a Unasul, dentre seus 

objetivos específicos defende: fortalecimento da educação e cooperação setorial – que inclui o 

setor artístico-cultural.  Por esse prisma, o Artigo 3 do Tratado Constitutivo da Unasul 

defende na alínea “o”: [...] promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e 

dos conhecimentos e saberes dos povos da região, para o fortalecimento de suas identidades. 

(UNASUL, 2008, p.08). 

 Nessa perspectiva, o Conselho Setorial de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia é 

o âmbito da Unasul cujos projetos culturais podem ser fomentados. Essa tese, portanto, 

auxilia na defesa de que ainda não foram realizados programas culturais nesse espaço uma 

vez que a União ainda está em processo inaugural. Entretanto, há potencial para inserção de 

ações da diplomacia cultural do Brasil nesse ente multilateral. 
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4.14 DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA UNESCO 

 

Em outro trabalho, afirmei que relações do Brasil com a Unesco foram iniciadas 

paralelas à fundação desse organismo internacional por volta de 1945. Assim, citei o exemplo 

de resultados primordiais da relação Brasil-Unesco o qual ocorreu em 1964 quando o Brasil 

firmou acordo de cooperação técnica com a Unesco particularmente para estabelecimento de 

representação desse organismo no Brasil. Ademais, a proposta do Brasil no que concerne a 

investimentos nacionais e internacionais com  vistas ao fortalecimento e à amplitude da  

cooperação da Unesco com ministérios, secretarias e demais estruturas de cultura, 

denominado por Modelo de Execução Nacional (EXN), foram, também, mencionados por 

mim (NOVAIS, 2009). 

Dentre as ações atuais exitosas, no que se refere à parceria do Brasil junto com esse 

organismo internacional, menciona-se articulação por parte do Ministério da Cultura do Brasil 

e do Itamaraty para aprovação da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade 

das Expressões Culturais realizada em outubro de 2005 por 148 países-membros da Unesco. 

(NOVAIS, 2009). 

Ademais, a Unesco tem estabelecido parcerias com Estados nacionais e organismos 

multilaterais como a OEI. No caso do Brasil, a Unesco também trabalha por meio de acordos 

internacionais celebrados com unidades do Governo Federal e junto a municípios e Estados, 

como por exemplo, por meio do programa “Selo Unicef – município aprovado”. Em termos 

pragmáticos, a Unesco dispõe de Escritórios Antena em cinco estados brasileiros, além do 

Escritório da Unesco no Brasil instalado em Brasília, Distrito Federal. Por sua vez, esses 

auxiliam autoridades brasileiras no trabalho relativo às temáticas desenvolvidas por esse ente 

das Nações Unidas. 

Ainda no Balanço da Política Externa Brasileira – 2003 a 2010, o Itamaraty apresenta 

resultados da atuação do Brasil em parceria com a Unesco. Nesse sentido, consoante o 

documento, é possível observar áreas trabalhadas pela Organização: educação, ciência e 

cultura, como mostra o Quadro 9. 
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ATUAÇÃO DO BRASIL JUNTO À UNESCO NO PERÍODO 2003-2010 

Área Programa / Projeto Interesses e atuação do Brasil 

Educação 

 

Educação para Todos O Brasil quer atingir as “Metas de Dacar”, de 2000, por 

meio da integralização desse Programa da Unesco no 

País. 

 

Conferência Mundial de Ensino 

Superior 

Em articulação com países latino-americanos, o Brasil 

mudou o viés inicial do projeto com vistas a torná-lo 

mais centrado na ampliação de acesso ao ensino superior 

e na promoção da privatização para a visão do ensino 

como “bem público”. 

 

VI Conferência sobre Educação 

de Adultos 

Com países latino-americanos e caribenhos, o Brasil 

enfatizou a importância da cooperação Sul-Sul. 

 

Ciência Fórum Mundial de Ciências Defendeu a necessidade de coordenação, pesquisa e 

desenvolvimento científicos conjuntos com países 

industrializados, detentores de tecnologias e processos 

críticos para desenvolvimento sustentável. 

 

Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental 

Participação ativa do Brasil na discussão dos seguintes 

temas: clonagem humana e governança internacional, 

responsabilidade social e saúde. 

Comunicação / 

Informação 

Programa Internacional para o 

Desenvolvimento da 

Comunicação 

 

Participação no Conselho Executivo do Programa. 

Cultura 34ª Sessão do Comitê do 

Patrimônio Mundial da Unesco 

 

Anfitriã do encontro, o qual foi sediado em Brasília. 

Convenção sobre Proteção e 

Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais 

Articulação para aprovação do documento. 

Criação da Secretaria da Diversidade Cultural no MINC. 

Apoio à criação do Fundo da Diversidade Cultural. 

 

Quadro 9 – Atuação do Brasil junto à Unesco no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011, p.868. 

 

 

 

Por fim, salienta-se a participação do Brasil na Minustah. Em parceria com a Unesco, 

o País tem apoiado esforços para reconstrução do Haiti. Nessa diretriz, o Brasil doou US$ 400 

mil (quatrocentos mil dólares) para financiar o projeto “Apoio Psicossocial para Formação 

de Professores” cuja execução está sob a incumbência da Unesco, a qual pretende beneficiar 

110 mil estudantes de nível secundário e superior (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2010). 
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VV..  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  DDAA  DDIIPPLLOOMMAACCIIAA  CCUULLTTUURRAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  DDEE  

22000033  AA  22001100::  CCOONNTTIINNEENNTTEESS,,  PPAAÍÍSSEESS  EE  CCIIDDAADDEESS  

 
 

 

Neste trabalho foi considerada a existência de 198 países em todos os continentes e 

subcontinentes com base em dados das Nações Unidas. Desses, 179 mantiveram no período 

em análise, relações diplomáticas com o Brasil por diversas formas. No caso da diplomacia 

cultural, o Brasil desenvolveu ações em 104 países. Em termos percentuais significa dizer foi 

realizada diplomacia cultural brasileira com 37% do total de Estados nacionais que mantém 

relações diplomáticas com o País. 

A diplomacia cultural brasileira foi realizada em todos os continentes – África, 

América Central e Caribe, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania e 

Oriente Médio – tido como continente nesta pesquisa apesar de alguns geógrafos o 

considerarem como integrante da Ásia. Todos os países da América do Sul e da América do 

Norte foram contemplados com ações da diplomacia cultural brasileira no período em estudo. 

Para verificar o caso dos demais continentes, observe a Tabela 8.  

 

 
Tabela 8 – Índice percentual de países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil e de 

países que realizaram diplomacia cultural brasileira no período 2003-2010 
 

Continente Índice percentual de países que 

mantém relações diplomáticas 

com o Brasil (%) 

Índice percentual de países 

onde foi realizada diplomacia 

cultural brasileira (%) 

1 - América do Sul 100 100 

2 - Europa 92 58 

3 - África 98 43 

4 - América Central e Caribe 95 65 

5 - América do Norte 100 100 

6 - Oriente Médio 83 52 

7 - Ásia 100 50 

8 - Oceania 36 14 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 
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No que concerne ao número de países com os quais o Brasil mantém relações 

diplomáticas e à quantidade de Estados nacionais que realizaram diplomacia cultural 

brasileira entre 2003 e 2010 é possível deduzir que: a) todos os países da América do Sul e da 

América do Norte mantiveram relações diplomáticas com o Brasil, bem como realizaram 

diplomacia cultural brasileira; b) Europa e América Central estão em segundo e terceiro 

posicionamento em termos de realização de diplomacia cultural do Brasil – 65% e 58% 

respectivamente – e são territórios potenciais para a ampliação desse campo nestas regiões; c) 

o nível de diplomacia cultural brasileira na região africana está aquém do grau de relações 

diplomáticas do Brasil com os países deste continente – uma taxa de participação inferior a 

50% – e não está consoante aos objetivos da política externa brasileira uma vez que essa 

designou tal espaço mundial como uma de suas prioridades entre 2003 e 2010; d) a Oceania é 

o território de menor atuação da diplomacia cultural brasileira. 

No tocante a outro indicador “número de ações realizadas nas cidades”, observa-se a 

seguinte configuração em cada continente.  

 

 
Gráfico 18 - Participação da diplomacia cultural brasileira nas cidades de todos os continentes no período 2003-

2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

Percebe-se que América do Sul permanece como a região cuja concretização de 

atividades da diplomacia cultural do Brasil entre 2003 e 2010 obteve maior frequência. Em 

seguida estão: Europa, África, Oriente Médio, América do Norte e América Central e Caribe, 

Ásia e Oceania. Ou seja, as cidades sul-americanas foram prioritárias para a diplomacia 

cultural brasileira no intervalo temporal analisado em termos de quantidade de ações 

realizadas. No que diz respeito ao indicador “países que realizaram diplomacia cultural 

brasileira de 2003 a 2010 em cada continente”, a participação foi análoga ao item anterior.  

Com efeito, se for considerado os indicadores Cidade e Países nos continentes para 

compreender prioridades em termos de espaço ou territórios da diplomacia cultural brasileira, 
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será correto dizer que América do Sul e Europa têm sido continentes privilegiados. Pois, 

agregam juntos de 65% a 70% das ações realizadas por cidade e por país entre 2003 e 2010. 

Nota-se, ademais, que Oriente Médio (6% a 7%) teve desempenho parecido com o alcançado 

na América do Norte (6%). Isso, certamente, ocorreu devido à nova configuração da política 

externa brasileira, a qual, por sua vez, buscou diversificar espaços de atuação e parcerias rumo 

à ampliação da inserção internacional do Brasil no cenário atual. 

No tocante ainda à América Central e Ásia - com índices percentuais de participação 

aproximados - observa-se que são espaços/territórios potenciais para o investimento em 

diplomacia cultural por parte do Brasil. Na Ásia, por exemplo, há países, como China e Japão, 

que são parceiros já consolidados do Brasil. A nação chinesa, aliás, integra junto com Brasil, 

Rússia, Índia e África do Sul, o BRICS – agrupamento que pode inserir a temática cultural em 

sua agenda de discussão e de trabalho com vistas à cooperação e intercâmbio culturais. No 

caso da América Central e Caribe, a similitude com a América do Sul – em termos culturais, 

regionais, sociais etc. – torna-se favorável ao compartilhamento e a cooperação em matéria de 

políticas para a cultura, dentre outras áreas correlacionadas. 

A Europa, apesar de responder pela segunda maior participação, pode avançar mais, 

uma vez que esse continente é potencial e estratégico para a política externa brasileira no que 

concerne à ampliação do número de cidades de execução de projetos consoantes à diplomacia 

cultural do Brasil. A Oceania, por fim, também pode elevar sua taxa de participação das 

cidades no que se refere à diplomacia cultural brasileira. Isso pode ocorrer uma vez que as 

próprias relações diplomáticas entre Brasil e esse continente forem ampliadas e diversificadas.  

 

 

5.1 AMÉRICA DO SUL: PRIORIDADE DA POLÍTICA EXTERNA E DA DIPLOMACIA 

CULTURAL DO BRASIL 

 

Foram catalogadas 1 544 ações de diplomacia cultural na América do Sul. Em termos 

percentuais, entende-se que o maior índice observado neste estudo, portanto, corresponde à 

América do Sul (43%). Isto significa que a diplomacia cultural do Brasil trabalhou de modo 

mais frequente no território o qual está situado em consonância com as diretrizes da política 

externa brasileira no período em questão. No que se refere ao indicador Perspectivas, a 

diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010 na América do Sul obteve a seguinte divisão 

percentual: 51% das ações concernem à perspectiva bilateral e 49% à multilateral. Se 
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comparada ao desempenho em todos os continentes - 36% referente a essa perspectiva e 64% 

àquela - observa-se que no sul-americano não houve discrepância acentuada entre as 

perspectivas como ocorreu na avaliação geral. 

No gráfico seguinte exprimir-se-á percentagem de atividades realizadas nos doze 

países que compõem o continente. Infere-se dessa classificação que 59% das ações ocorreram 

no Brasil. Este índice exprime que no próprio País foi intenso o trabalho de diplomacia 

cultural. Se o Brasil for excluído desta contabilidade, percebe-se que a Argentina - parceira 

estratégica do Brasil - assumiria a posição de primeiro lugar neste ranking como mostra o 

Gráfico 19: 

 
Gráfico 19 – Volume de ações da diplomacia cultural brasileira na América do Sul de 2003 a 2010 sem 

considerar a atuação no Brasil 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

O outro quesito de diagnóstico diz respeito às cidades sul-americanas onde ocorreram 

projetos categorizados como diplomacia cultural brasileira. Entre 2003 e 2010, executaram-se 

ações em 113 cidades da América do Sul em todos os países do continente.  

 

Tabela 9 – Cidades sul-americanas contempladas com ações da diplomacia cultural do Brasil 

por parte do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação no período 2003-2010 

 
Rank País Cidade Total de 

ações 

  Rank País Cidade Total de 

ações 
  

1º Brasil Brasília 265  28º Brasil Campo Grande 2 

2º Brasil Rio de Janeiro 109  28º Brasil Chuí 2 

3º Argentina Buenos Aires 86  28º Uruguai Chuy 2 

4º Brasil São Paulo 80  28º Paraguai Ciudad del Este 2 

5º Brasil Salvador 54  28º Peru Cuzco 2 

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Guiana

Paraguai

Peru

Suriname

Uruguai

Venezuela

0 50 100 150 200



176 

 

 
 

Tabela 9 – Cidades sul-americanas contempladas com ações da diplomacia cultural do Brasil 

por parte do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação no período 2003-2010 
(continuação) 

 
Rank País Cidade Total de 

ações 

  Rank País Cidade Total de 

ações 

6º Paraguai Assunção 46  28º Brasil Dionísio 

Cerqueira 

2 

7º Colômbia Bogotá 40  28º Brasil Itaqui 2 

8º Venezuela Caracas 38  28º Brasil Jaguarão 2 

8º Chile Santiago 38  28º Argentina La Cruz 2 

9º Uruguai Montevidéu 32  28º Argentina La Plata 2 

10º Brasil Belo Horizonte 31  28º Argentina Mar del Plata 2 

11º Brasil Porto Alegre 25  28º Brasil Pacarima 2 

12º Peru Lima 21  28º Argentina Paso de los 

Libres 

2 

12º Equador Quito 21  28º Paraguai Pedro Juan 

Caballero 

2 

13º Bolívia La Paz 20  28º Brasil Ponta Porã 2 

14º Argentina Córdoba 19  28º Uruguai Rio Branco 2 

15º Guiana Georgetown 18  28º Uruguai Rivera 2 

16º Brasil Recife 18  28º Venezuela Santa Elena de 

Uiarén 

2 

17º Brasil Belém 17  28º Brasil Santarém 2 

18º Suriname Paramaribo 16  28º Argentina Santo Tomé 2 

19º Brasil João Pessoa 15  28º Brasil São Borja 2 

19º Brasil Curitiba 12  28º Brasil Uruguaiana 2 

20º Brasil Florianopólis 12  29º Brasil Alcântara 1 

20º Brasil Manaus 11  29º Brasil Barão dos 

Cocais 

1 

20º Brasil Olinda 11  29º Brasil Cachoeira 1 

21º Bolívia Santa Cruz de 

la Sierra 

11  29º Brasil Camaçari 1 

21º Brasil Fortaleza 10  29º Colômbia Cartagena das 

Índias 

1 

21º Brasil São José do Rio 

Preto 

10  29º Brasil Catas Altas 1 

21º Brasil Goiânia 9  29º Bolívia Cochabamba 1 

21º Brasil Londrina 9  29º Brasil Conceição do 

Araguaia 

1 

21º Brasil Macapá 9  29º Brasil Dourados 1 

21º Brasil Niterói 9  29º Brasil Estância 1 

22º Brasil Boa Vista 8  29º Brasil Feira de 

Santana 

1 

22º Brasil Campinas 8  29º Brasil Frutal 1 

22º Argentina Chaco 8  29º Brasil Gramado 1 

22º Brasil Erechim 8  29º Venezuela Isla Margarita 1 

22º Brasil Ijuí 8  29º Brasil Itatituba 1 

22º Argentina Santa Fé 8  29º Brasil Itaúna 1 

22º Brasil Santa Maria 8  29º Brasil Juzeiro do 

Norte 

1 

22º Brasil S. Bernardo do 

Campo 

8  29º Brasil Laguna 1 

23º Brasil Foz do Iguaçú 7  29º Brasil Mariana 1 

24º Brasil Cuiabá 5  29º Argentina Mendoza 1 
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Tabela 9 – Cidades sul-americanas contempladas com ações da diplomacia cultural do Brasil 

por parte do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação no período 2003-2010 
(continuação) 

 
Rank País Cidade Total de 

ações 

  Rank País Cidade Total de 

ações 

24º Brasil Palmas 5  29º Brasil Natividade 1 

25º Brasil Santos 5  29º Brasil Oiapoque 1 

26º Brasil Paraty 4  29º Brasil Petrópolis 1 

26º Argentina Puerto Iguazu 4  29º Brasil Quexeramobim 1 

26º Brasil São Luis 4  29º Brasil Quixadá 1 

27º Brasil Corumbá 3  29º Argentina Rosário 1 

27º Brasil Natal 3  29º Argentina S.Miguel de 

Tucumán 

1 

27º Brasil Ouro Preto 3  29º Brasil Santo Amaro 1 

27º Brasil Teresina 3  29º Brasil São Caetano do 

Sul 

1 

27º Chile Valparaíso 3  29º Brasil São Miguel das 

Missões 

1 

28º Argentina Alvear 2  29º Brasil São Raimundo 

Nonato 

1 

28º Brasil Aracaju 2  29º Brasil Sobral 1 

28º Brasil Aracruz 2  29º Argentina Ushaia 1 

28º Argentina Bernardo 

Irigoyen 

2  29º Brasil Vitória 1 

28º Brasil Blumenau 2   
        

 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

Nota-se que no Brasil, Brasília é a cidade cuja atuação da diplomacia cultural foi mais 

intensa entre 2003 e 2010. Em seguida, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e 

Porto Alegre. No exterior, Buenos Aires lidera o rank. Por conseguinte, Assunção, Bogotá, 

Caracas e Santiago. Já no que diz respeito ao indicador áreas de atuação, o trabalho da 

diplomacia cultural brasileira na América do Sul no período 2003-2010 foi o seguinte: 

 

Tabela 10 – Áreas contempladas pela diplomacia cultural do Brasil por parte do Ministério das 

Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da Educação no período 2003-2010 

 
 

Áreas de atuação Total de ações Rank Índice (%) 

Língua, Livro, Leitura e Literatura 379 1º 24 

Educação 200 2º 13 

Editoração 148 3º 9 

Espaços Culturais 128 4º 8 

Acordo Cultural Bilateral 111 5º 7 
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Tabela 10 – Áreas contempladas pela diplomacia cultural do Brasil por parte do Ministério das 

Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da Educação no período 2003-2010 
 

(continuação) 

Áreas de atuação Total de ações Rank Índice (%) 

Teatro 63 7º 4 

Música 61 8º 4 

Patrimônio Cultural 59 9º 4 

Organismos Multilaterais 36 10º 2 

Arquivos 34 11º 2 

Artes Visuais 32 12º 2 

Artes Cênicas  31 13º 2 

Bibliotecas 30 14º 2 

Artes Plásticas 29 15º 2 

Museus 29 15º 2 

Multidisciplinar 28 16º 2 

Dança 16 17º 1 

Acordo Cultural Multilateral 14 18º 1 

Circo 13 19º 1 

Memória 10 20º 1 

Migrações 8 21º 1 

Capoeira 7 22º - 

Esporte 7 22º - 

Moda 4 23º - 

Direitos Autorais 2 24º - 

Gastronomia 1 25º - 

Turismo 1 25º - 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

 É evidente a observância de Língua, Livro, Leitura e Literatura como a área que 

ocupa o primeiro lugar neste ranking com 379 ações realizadas – o que, percentualmente, 

significa 24%.  Nota-se que há preocupação com a utilização da linguagem escrita como meio 

de divulgação da cultura brasileira no exterior. Há, portanto, necessidade de valorização de 

outras áreas uma vez que isso também pode contribuir – e quiçá – potencializar a difusão da 

língua portuguesa falada no Brasil, como a área de audiovisual, a qual obteve conforme o 

mapeamento, apenas 6% de participação na diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. 
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5.2 EUROPA: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO VELHO MUNDO 

 

Entre 2003 e 2010, foram levantadas 824 ações concernentes à diplomacia cultural 

brasileira na Europa. Destas, 35% atividades correspondem a projetos com perspectiva 

multilateral e 65% bilateral. Observa-se que o nível de bilateralismo na diplomacia cultural 

brasileira na Europa é alto. Ademais, salienta-se que o Brasil mantém relações diplomáticas 

com 92% dos países europeus. Em relação a esse grupo, constatou-se que entre 2003 e 2010 

foi realizada diplomacia cultural brasileira com 58% dos Estados da Europa, sobretudo, em 

quatro países: Espanha, França, Alemanha e Itália. Assim, por meio do gráfico a seguir será 

apresentado o modo pelo qual as atividades foram distribuídas nos 28 países europeus que 

realizaram diplomacia cultural brasileira.  

 
 

Gráfico 20 – Países europeus contemplados com ações da diplomacia cultural do Brasil no período 2003-2010: volume de atividades 
realizadas 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2013. 

 

 

No Gráfico 20 nota-se a seguinte configuração: Espanha, França, Alemanha e Itália 

foram os países cuja diplomacia cultural brasileira foi mais expressiva, o que reflete o nível de 

gestão da diplomacia cultural em tais cidades e/ou a disponibilização de informações 

pertinentes ao trabalho cultural realizado pelos agentes ministeriais estudados. No tocante ao 
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indicador “Cidade”, contabilizou-se 65 que realizaram diplomacia cultural brasileira nesse 

período.  

 

Tabela 11 – Cidades europeias contempladas com ações da diplomacia cultural do Brasil por 

parte do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da Educação no 

período 2003-2010 

 
Rank País Cidade Total de 

Ações 

  Rank País Cidade Total 

de 

Ações 
  

1º Espanha Madri 77 

 
23º Portugal Coimbra 2 

2º França Paris 50 

 
23º Espanha El Escorial 2 

3º Noruega Oslo 46 

 
23º Espanha Granada 2 

4º Alemanha Berlim 37 

 
23º Ucrânia Kiev 2 

5º Inglaterra Londres 26 

 
23º França Lion 2 

6º Espanha Salamanca 25 

 
23º Noruega Lorengskog 2 

7º Espanha Barcelona 24 

 
23º França Nantes 2 

7º Croácia Zagreb 24 

 
23º Croácia Opatija 2 

8º Portugal Lisboa 23 

 
23º Croácia Pécs 2 

9º Hungria Budapeste 22 

 
23º Noruega Trodheim 2 

10º Itália Roma 20 

 
23º Noruega Tromso 2 

11º Áustria Viena 16 

 
23º Itália Turim 2 

12º Itália Milão 14 

 
23º Polônia Varsóvia 2 

13º Alemanha Frankfurt 12 

 
24º Grécia Atenas 1 

14º Bulgária Varna 9 

 
24º Irlanda Dublin 1 

15º Finlândia Helsinque 8 

 
24º Hungria Eger 1 

16º Suíça Zurique 8 

 
24º Suécia Estocolmo 1 

17º Itália Bolonha 7 

 
24º Suíça Genebra 1 

17º Alemanha Jena 7 

 
24º Hungria Gyõr 1 

17º Países Baixos Leiden 7 

 
24º Alemanha Kassel 1 

17º Polônia Polska 7 

 
24º França Lille 1 

17º República Tcheca Praga 7 

 
24º Eslovênia Liubliana 1 

17º Áustria Salzburg 7 

 
24º Espanha Malága 1 

17º Itália Veneza 7 

 

24º Portugal Porto 1 

18º Suíça Berna 6 

 
24º Letônia Riga 1 

19º Países Baixos Haia 6 

 
24º Croácia Sisak 1 

20º Rússia Moscou 5 

 
24º Bulgária Sofia 1 

20º Espanha Sevillha 5 

 
24º Hungria Szécsény 1 

21º Dinamarca Copenhague 4 

 
24º Espanha Tenerife 1 

22º Espanha Santiago de Compostela 3 

 
24º Itália Trieste 1 

23º França Cannes 2 

 
24º Itália Toscana 1 

23º França Clermont-Ferrand 2   24º Países Baixos Utrecht 1 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 
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 Com base na tabela, observa-se que a diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010 foi 

mais constante em Madri, Paris, Oslo e Berlim. Observa-se o destaque alcançado pela 

Espanha. Esse país desponta como o território cujas atividades e cuja descentralização de 

cidades em relação às demais dos países europeus são de maior contingente. França e Itália 

seguem esta tendência e Noruega, Croácia, Alemanha, Suíça as sucedem. Nos demais países, 

a diplomacia cultural brasileira ocorreu numa variação de uma a duas cidades, embora as 

ações alternassem de uma – a exemplo da Letônia - a 164 ações, como no caso da Espanha. 

 É pertinente, ainda, recorrer ao pensamento de Amado Cervo para justificar o 

posicionamento logrado pelo continente europeu, segundo território de maior atuação da 

diplomacia cultural do Brasil nos dois mandados presidenciais de Lula.  

 
[...] Na visão europeia, o Brasil, como país-chave da região, é aliado 

indispensável para enfrentar desafios globais vinculados à mudança 

climática, direitos humanos, propriedade intelectual, política 

industrial e outras questões econômicas e sociais. (CERVO; BUENO, 

2012, p.553). 

 

 Nesse termo “outras questões econômicas e sociais” é viável inserir a diplomacia 

cultural. Pois, essa vertente da política externa é potencial para o alargamento das relações 

internacionais entre o continente europeu e o Brasil porque pode contribuir para maximizar a 

realização dos interesses dessas partes em suas negociações e projetos bilaterais. 

Compreende-se, portanto que o investimento em políticas culturais tem a chance de 

aproximar ideias, pessoas, projetos e gerar consensos – um dos principais objetivos e legado 

da diplomacia brasileira.  

 No que diz respeito às Áreas de Atuação, duas foram trabalhadas praticamente na 

mesma proporção: Língua, Livro, Leitura e Literatura e Editoração. Outras estão na terceira 

colocação. Formadas por 19 áreas, o gráfico mostra que apesar da predominância das 

primeiras citadas, há espaço para diversas formas de presença da cultura brasileria no 

continente europeu.  
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Gráfico 21 – Índice percentual das áreas trabalhadas pela diplomacia cultural brasileira na Europa no período 

2003-2010 

Fonte: O Autor. 

 

 

Além disso, percebe-se que o foco de atuação da diplomacia cultural na Europa é a 

difusão da língua portuguesa por meio da grande área das letras. Percebe-se que audiovisual - 

uma das áreas de maior ascensão na última década - ficou aquém dessa dinâmica, como 

aconteceu na América do Sul. Talvez se a diplomacia cultural ampliasse seu escopo de 

trabalho nessa área, sem negligenciar as demais, a difusão do idioma português falado no 

Brasil e de outros elementos da cultura do País poderia ser fortalecida nesse continente. 

 

 

5.3 ÁFRICA: AFINIDADES CULTURAIS E PRIORIDADE DA POLÍTICA EXTERNA 

BRASILEIRA 

 

No tocante à diplomacia cultural brasileira executada nesse continente, é correto dizer 

que foi realizado contingente de 365 ações de 2003 a 2010 em 25 dos 53 países africanos. 

Nesses, 25 cidades desenvolveram projetos, sendo que na África do Sul, em Cabo Verde e na 

Nigéria aconteceram ações em mais de uma cidade – em três cidades deste país e duas de cada 

um daqueles Estados. 

 Quanto às perspectivas das ações, constatou-se que 82% das atividades estão relativas 

à perspectiva bilateral e 18% à multilateral. Ou seja, a diplomacia cultural brasileira no 

continente africano de 2003 a 2010 ocorreu predominantemente por meio do prisma bilateral.  

Em relação aos âmbitos de atuação, afirma-se que dos 53 países africanos, 52 mantém 

relações diplomáticas com o Brasil. Desse grupo, em 23 foram realizadas ações.  
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Tabela 12 – Países africanos contemplados pela diplomacia cultural brasileira por parte do 

Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação no 

período 2003-2010 

 
País Total 

de Ações 

Índice (%) Rank 

Guiné-Bissau 62 17 1º 

Moçambique 61 17 2º 

Angola 35 10 3º 

Cabo Verde 32 9 4º 

África do Sul 29 8 5º 

São Tomé e Príncipe 25 7 6º 

Nigéria 20 5 7º 

Costa do Marfim 11 3 8º 

Senegal 11 3 9º 

Gana 10 3 10º 

Gabão 9 2 11º 

Quênia 9 2 11º 

Argélia 8 2 12º 

Botsuana 8 2 12º 

Camarões 6 2 13º 

Marrocos 6 2 13º 

República Democrática do Congo 6 2 13º 

Benin 5 1 14º 

Zâmbia 3 1 15º 

Egito 2 1 16º 

Líbia 2 1 16º 

Namíbia 2 1 16º 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

Percebe-se, com base na Tabela 12 que dois países integrantes da CPLP se destacaram 

- Guiné-Bissau e Moçambique -, os quais obtiveram participação de 17% cada um. A tradição 

diplomática entre Brasil e esses países é um dos fatores que favoreceram a supremacia desses 

Estados em relação aos demais. Além disso, o idioma português comum facilitou a inserção 

de projetos culturais brasileiros nesses espaços. Nesse sentido, embora com número menor de 

atividades realizadas em comparação aos países citados, Angola e Cabo Verde, terceiro e 

quarto colocados respectivamente, também se destacaram no mapeamento. Os fatores citados 

anteriormente também contribuíram para o posicionamento alcançado por ambos. A África do 

Sul ainda aparece como quinta colocada neste ranking. Isso pode ter ocorrido por conta de 

maior aproximação recente do Brasil com esse país - os quais integram o BRICS e o Ibas.  
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No tocante ao indicador “Cidade” catalogou-se atividades em 32 cidades africanas. 

Dessas, quatro pertencem à África do Sul, três à Nigéria e duas a Cabo Verde. No caso das 

demais, observou-se que houve diplomacia cultural brasileira em uma cidade de cada país 

africano. Nesse sentido, somou-se o número de atividades em cada cidade desse continente 

para verificar a qual realizou mais e menos projetos.  

Maputo e Bissau são cidades da África onde o contingente de atividades da 

diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010 foi maior. Percentualmente, essas cidades 

representam 21% e 20%. Ou seja, 41% do total de ações no continente africano. Em Maputo e 

Pretória, foram mantidos os Centros Culturais do Brasil os quais desenvolveram projetos 

culturais em diversas áreas, tais como: Música; Língua, Livro, Leitura e Literatura; 

Bibliotecas etc. No tocante ao indicador Áreas de Atuação, observou-se que das 28 

trabalhadas pela diplomacia cultural brasileira no período de análise, 19 estiveram presentes 

no continente africano. Dentre elas, Educação; Língua, Livro, Leitura e Literatura e Espaços 

Culturais se destacaram.  

 

Tabela 13 – Comparação percentual da diplomacia cultural brasileira por parte do Ministério 

das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Ministério da Educação na África e no mundo 

no período 2003-2010 

 
Áreas de atuação Total  

de ações 

Índice percentual:  

África (%) 

Índice percentual: 

mundo (%) 

Educação 147 40 16 

Língua, Livro, Leitura e Literatura 56 15 23 

Espaços Culturais 50 14 9 

Acordo Cultural Bilateral 30 8 6 

Audiovisual 20 5 7 

Artes Plásticas 10 3 3 

Música 10 3 6 

Bibliotecas 7 2 1 

Artes Visuais 4 1 2 

Capoeira 4 1 1 

Dança 4 1 1 

Esporte 4 1 1 

Organismos Multilaterais 3 1 3 

Teatro 3 1 2 

Artes Cênicas 2 1 1 

Editoração 2 1 1 

Memória 2 1 1 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 
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A Tabela 13 mostra que Educação é uma área prioritária para a diplomacia cultural 

brasileira no continente africano. Essa valorização é pertinente ao Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação (PEC-G) e ao Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação 

(PEC-PG). Esses se referem à concessão de bolsas para alunos nacionais de países com os 

quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Cultural e Educacional (IPEA, 2010).  

 

 

5.4 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NESSA 

REGIÃO  

 O mapeamento contabilizou 252 ações de diplomacia cultural brasileira as quais foram 

realizadas na América Central e no Caribe entre 2003 e 2010. Dessas, 78% são de perspectiva 

bilateral e 22% multilateral. Ademais, dos vinte países que compõem essa região continental, 

o Brasil mantém relações diplomáticas com 19 nações. Em 13 países desse grupo foram 

realizadas atividade de diplomacia cultural brasileira no período analisado: 1) Barbados; 2) 

Belize; 3) Costa Rica; 4) Cuba; 5) El Salvador; 6) Guatemala; 7) Haiti; 8) Honduras; 9) 

Jamaica; 10) Nicarágua; 11) Panamá; 12) República Dominicana; 13) Trinidad & Tobago. 

 El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Cuba, República Dominicana e Panamá são os 

países da América Central e do Caribe cuja quantidade de ações realizadas foi maior em 

relação aos demais – 16%, 13%, 12%, 12%, 10% e 10% respectivamente. No que concerne ao 

indicador Cidades, o levantamento contabilizou 141 ações com cidades sinalizadas. Ou seja, 

117 ações da diplomacia cultural realizada nessa região entre 2003 e 2010 não tiveram a 

cidade identificada – o que dificulta análise mais precisa dessa vertente da política externa 

brasileira.  

Assim, foi possível constatar realização de atividades em 14 cidades centro-

americanas e caribenhas.  Dessas, duas pertencem a El Salvador e duas à Guatemala. As 

outras correspondem a um país. São elas: 1) Bridgetown (Barbados); 2) Belmopan (Belize); 

3) São José (Costa Rica); 4) Havana (Cuba); 5) São Salvador (El Salvador); 6) Antíguo 

Cuscatlán (El Salvador); 7) Antígua (Guatemala); 8) Cidade de Guatemala (Guatemala); 9) 

Porto Príncipe (Haiti); 10) Kingston (Jamaica); 11) Manágua (Nicarágua); 12) Cidade do 

Panamá (Panamá); 13) São Domingos (República Dominicana) e 14) Port of Spain (Trinidad 

& Tobago). 

Em São Salvador foi realizada maior quantidade de ações, isto é, foram executadas 

nessa cidade 21% do total de ações. Manágua está em segundo lugar com participação 
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percentual de 18%. Depois, São José com 13% e São Domingos com 11%. Porto Príncipe e 

Havana estão empatados com 10% em cada cidade. A Cidade do Panamá segue a lista com 

8% de participação. Belpoman procede ao ranking com 3%. As demais cidades, 

individualmente, representaram 1%. São elas: a) Cidade de Guatemala; b) Bridgetown; c) 

Antíguo Cuscatlán; d) Antígua; e) Kingston; f) Port of Spain. Por fim, percebe-se que os 

cinco primeiros colocados – São Salvador, Manágua, São José, São Domingos, Porto Príncipe 

e Havana congregam 83% do total de ações, realizadas na América Central e no Caribe. Logo, 

são cidades prioritárias para a diplomacia cultural brasileira nessa região continental.  

 No que se refere ao indicador Áreas de Atuação, observou-se que das 28 identificadas 

pelo mapeamento, dez estiveram presentes na diplomacia cultural brasileira nesse continente: 

Educação obteve 51% do total das ações realizadas pela diplomacia cultural na América 

Central e no Caribe, o que justifica a prioridade dessa área. Portanto, a análise desses 

indicadores revelou que foi realizada diplomacia cultural brasileira na América Central e no 

Caribe entre 2003 e 2010 em 13 países e em 14 cidades desse continente. Das 258 atividades 

mapeadas, 78% correspondem à perspectiva bilateral. Além disso, Educação é estratégica 

para diplomacia cultural brasileira nessa região assim como ocorre em relação à África. 

 

 

5.5 AMÉRICA DO NORTE: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO CANADÁ, 

EUA E MÉXICO 

 

 O mapeamento das ações culturais concernentes à diplomacia cultural do Brasil na 

América do Norte no período de 2003 a 2010 identificou 210 ações realizadas. Destas, 60% 

concernem a projetos com perspectiva bilateral e 40% multilateral. Em relação ao indicador 

Países salienta-se que o Brasil mantém relações diplomáticas com todas as nações da 

América do Norte, bem como realizou diplomacia cultural com os três países que formam 

este continente. Ademais, notou-se que 70% das ações foram executadas nos Estados Unidos 

da América. Nessa contabilidade, México teve 22% de participação e Canadá 8%. 

 No que diz respeito ao indicador Cidades, constata-se que em 18 cidades norte-

americanas foram desenvolvidos projetos concernentes à diplomacia cultural do Brasil de 

2003 a 2010: Miami, Washington, Cidade do México, Nova York, Houston, Ottawa, San 

Franciso, Los Angeles, Austin, Cambridge, Gainesville, Guadalajara, Toronto, Montreal, 

Champaing, Filadélfia, Las Vegas, Vancouver.  Dentre esse grupo, Miami se destacou. A taxa 

de participação dessa cidade corresponde a 20%. Em seguida, está outra cidade dos EUA, 
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Washington com 15%. Em terceiro lugar, encontra-se a Cidade do México com 13%. Logo, 

Miami e depois Washington são prioritárias para a diplomacia cultural do Brasil. Em relação 

ao indicador Áreas de Atuação, observe a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Comparação percentual da diplomacia cultural brasileira trabalhada por parte do 

Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação na 

América do Norte e no mundo no período 2003-2010 
 

Áreas de Atuação Percentagem na 

América do Norte (%) 

Percentagem no 

Mundo (%) 

01 - Língua, Livro, Leitura e Literatura 28 22 

02 - Espaços Culturais 12 9 

03 - Educação 10 15 

04 - Editoração 9 11 

05 - Audiovisual 9 7 

06 - Música 9 6 

07 - Organismos Multilaterais 7 3 

09 - Patrimônio Cultural 4 3 

10 - Memória 3 1 

11 - Acordo Cultural Bilateral 1 6 

12 - Multidisciplinar 1 1 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

 

A Tabela 14 mostra que Língua, Livro, Leitura e Literatura é a área de maior atuação 

na América do Norte - 28%. Já a segunda colocada, Espaços Culturais, está com 16 pontos 

percentuais a menos. Portanto, a difusão da língua portuguesa falada no Brasil é questão 

prioritária para a diplomacia cultural brasileira na América do Norte – fato que se percebe por 

meio dos oito pontos percentuais a mais que a participação dessa área no globo.  

 

 

5.6 ORIENTE MÉDIO: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO MUNDO ÁRABE 

  

O levantamento das ações da diplomacia cultural do Brasil no Oriente Médio 

identificou 229 atividades nesse continente. Essas foram classificadas do seguinte modo: 81% 

correspondem ao prisma bilateral e 19% à perspectiva multilateral. Ademais, dos 17 países 

pertencentes à região, 14 mantêm relações diplomáticas com o Brasil. Desses, em nove foram 

realizados projetos concernentes à diplomacia cultural do País entre 2003 e 2010. Nesse 
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sentido, foram mapeadas ações nos seguintes Estados: Arábia Saudita, Catar, Chipre, 

Emirados Árabes Unidos, Israel, Líbano, Omã, Palestina – considerada nesse trabalho 

dissertativo como um país - e Síria. 

  
Gráfico 22 – Países do Oriente Médio contemplados com ações da diplomacia cultural brasileira no período 

2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

O Gráfico 22 apresenta a participação percentual dos nove países do Oriente Médio 

onde foram realizadas ações da diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. Observa-se, 

assim, que Israel acarreta 50% do total de atividades. Ou seja, é prioritário para a diplomacia 

cultural brasileira no Oriente Médio. Ademais, em 22 cidades dessa região foram realizadas 

ações pertinentes à diplomacia cultural do Brasil de 2003 a 2010. Beirute, no Líbano, e Tel 

Aviv, em Israel, se destacaram dentre o grupo.  

 

 

Gráfico 23 – Cidades do Oriente Médio contempladas com ações da diplomacia cultural brasileira no período 

2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 
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Por meio do Gráfico 23, é possível observar quais cidades tiveram maior e menor 

participação na diplomacia cultural do Brasil de 2003 a 2010. Portanto, apesar de Israel ser o 

país com maior atividade, uma vez que o mesmo congrega ações das cidades de Jerusalém e 

Tel Aviv, a cidade de Beirute no Líbano foi contemplada com mais ações da diplomacia 

cultural brasileira entre 2003 e 2010. Assim, é um espaço prioritário para a atuação da política 

externa no Oriente Médio no tocante à vertente cultural. 

 No tocante ao indicador, Áreas de atuação, 19 foram contempladas.  

 

 
 

Gráfico 24 – Áreas trabalhadas pela diplomacia cultural brasileira no Oriente Médio no período 2003-2010  

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

 

A participação das áreas Audiovisual e Música obtiveram o maior percentual na 

diplomacia cultural brasileira no Oriente Médio de 2003 a 2010. Ambas, individualmente, são 

responsáveis por 22% do total de atividades. Constata-se que ao contrário dos continentes 

anteriores, Audiovisual e Música se constituem como áreas prioritárias nessa região, ao 

contrário dos demais continentes cuja predominância tem sido Língua, Livro, Leitura e 

Literatura, com exceção de África e América Central/Caribe as quais privilegiaram 

Educação.  
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5.7 ÁSIA: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO PACÍFICO 

 

 O mapeamento realizado para esta investigação acadêmica detectou 130 atividades da 

diplomacia cultural brasileira na Ásia. Constatou-se que 67% das ações correspondem ao 

prisma bilateral e 33% ao multilateral. Quanto a Países, observou-se que dos 28 Estados que 

compõem o continente, 14 mantém relações diplomáticas com o Brasil e em todos esses 

ocorreram projetos pertinentes à diplomacia cultural brasileira no período de 2003 a 2010: 

Japão, Índia, China, Timor Leste, Tailândia, Coreia do Sul, Cazaquistão, Tunísia, Malásia, 

Vietnã, Seicheles, Indonésia, Cingapura e Armênia. Japão é o país asiático cuja diplomacia 

cultural brasileira entre 2003 e 2010 foi mais intensa. Nesse, foram realizadas 27 ações, o que 

percentualmente representa 21%.  

No tocante às Cidades, em 18 foram executados projetos pertinentes à diplomacia 

cultural do Brasil de 2003 a 2010: Tóquio, Bangkok, Pequim, Seoul, Astana, Kuala Lampur, 

Kyoto, Nova Delhi, Dili, Túnis, Hanoi, Cingapura, Almaty, Cantão, Goa, Jacarta, Lerevan, 

Shanghai e Victória. Tóquio, com 19% do total de ações realizadas, é a cidade de maior 

participação percentual na diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010. Portanto, é possível 

afirmar que o Brasil priorizou o Japão em sua política externa direcionada ao campo cultural 

no continente asiático no intervalo temporal mencionado.  

No que diz respeito às Áreas de Atuação verifica-se o seguinte cenário: das 30 áreas 

detectadas no mapeamento, 17 foram contempladas no continente asiático. A de maior 

destaque é Língua, Livro, Leitura e Literatura com 28% do total de ações realizadas no 

continente asiático. Ou seja, a difusão da língua portuguesa falada no Brasil foi prioritária 

para a atuação da diplomacia cultural nesse continente. As demais tiveram participação de 1% 

a 10%, citadas por ordem decrescente de contribuição: Acordo Cultural Bilateral; 

Editoração; Artes Plásticas; Audiovisual; Música; Educação; Capoeira; Dança; Arquivos; 

Espaços Culturais; Multidisciplinar; Artes Visuais; Esporte; Bibliotecas; Museus e 

Organismos Multilaterais.  
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5.8 OCEANIA: DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NA AUSTRÁLIA E NA 

NOVA ZELÂNDIA 

 

Entre 2003 e 2010, a diplomacia cultural do Brasil também desenvolveu projetos na 

Oceania. Foram identificadas 28 ações trabalhadas nesse continente. Dessas, 71% são 

consoantes à perspectiva bilateral e 29% ao prisma multilateral. Ademais, dos 14 países da 

Oceania, cinco mantém relações diplomáticas com o Brasil. Desses, diagnosticou-se execução 

de atividades da diplomacia cultural brasileira em apenas dois: Austrália (36% das ações) e 

Nova Zelândia (64% do total de projetos). 

No tocante ao indicador Cidades, em três foram realizadas ações: Auckland (Nova 

Zelândia), Sydney (Austrália) e Wellington (Nova Zelândia). A cidade de Wellington é o 

território prioritário para a atuação da diplomacia cultural brasileira entre 2003 e 2010, com 

participação de 89% do total de ações. Em Auckland, soma-se 6% e em Sydney, 5%.  

No tocante às Áreas de Atuação, participaram oito das 28 catalogadas: Audiovisual; 

Língua, Livro, Leitura e Literatura; Artes Plásticas; Esporte; Multidisciplinar; Editoração; 

Educação; Artes Visuais; Moda. Dessas, três se destacaram: Audiovisual com 23% de 

participação; Língua, Livro, Leitura e Literatura com 21% e Editoração com 20%. Portanto, 

são prioritárias para a diplomacia cultural brasileira na Oceania.  

 

5.9 COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DO MAPEAMENTO NOS CONTINENTES 

  

Depois dessa apresentação dos indicadores da diplomacia cultural brasileira nos 

continentes terminar-se-á o presente capítulo com tabela e quadro comparativos entre as 

regiões, a fim de identificar: semelhanças, disparidades e aspectos complementares.  

 

Tabela 15 – Diplomacia cultural do Estado brasileiro no mundo: total de ações, total de cidades 

e perspectiva de atuação bilateral e multilateral em cada continente no período 2003-2010 
 

Continente Total de ações Total de cidades Ações bilaterais (%) Ações multilaterais (%) 

América do Sul 1544 63 51 49 

Europa 814 65 65 35 

África 365 25 82 18 

América Central e Caribe 258 14 78 22 

América do Norte 216 18 60 40 

Oriente Médio 228 22 81 19 

Ásia 135 18 67 33 

Oceania 34 3 71 29 

 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 
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Por meio da Tabela 15 é possível afirmar que o continente europeu e o continente sul-

americano realizaram atividades em quantidade maior de cidades. África e Oriente Médio 

estão com número de cidades aproximado, bem como, América Central e Caribe e América 

do Norte. Ademais, em todos os continentes, as ações com perspectiva bilateral foram 

preponderantes em relação ao prisma multilateral. 

 

PRIORIDADES DA DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA NO MUNDO ENTRE 2003 E 2010 

CONTINENTE PAÍS CIDADE ÁREA DE ATUAÇÃO 

América do Sul Argentina Buenos Aires Língua, Livro, Leitura e Literatura 

Europa Espanha Madri Língua, Livro, Leitura e Literatura 

África Guiné Bissau / Moçambique Bissau / Maputo Educação 

América Central e Caribe El Salvador São Salvador Educação 

América do Norte EUA Miami Língua, Livro, Leitura e Literatura 

Oriente Médio Israel Beirute Audiovisual / Música 

Ásia Japão Tóquio Língua, Livro, Leitura e Literatura 

Oceania Nova Zelândia Wellington Audiovisual 

 

Quadro 10 – Prioridades da diplomacia cultural brasileira no mundo no período 2003-2010 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

O Quadro 10 apresenta indicadores prioritários da diplomacia cultural brasileria em 

cada continente. Percebe-se que nos países desenvolvidos, situados principalmente na 

América do Norte, Ásia e Europa – América do Sul adentra-se a esse grupo no tocante ao 

quesito referido – houve priorização da área de Língua, Livro, Leitura e Literatura. Por que 

isso ocorreu? E os territórios? Por que foram prioritários? Para responder essas questões 

recorrer-se-á ao que advoga o Itamaraty. 

Segundo o MRE, Ásia, Europa e América do Norte são parceiros relevantes do Brasil 

no que diz respeito à participação do País no mercado global – no caso do primeiro –, e da 

vinculação política, econômica e cultural – no caso dos demais (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2010, p.18). Assim, entende-se a necessidade de difundir a 

presença da cultura brasileira nesses âmbitos importantes para a política externa 

contemporânea. No entanto, é necessário que a diplomacia cultural não seja calcada somente 

na linguagem escrita. É preciso ampliar para outras áreas com vistas à valorização da 
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diversidade cultural brasileira e pela busca de adequação da linguagem cultural de maneira 

que possa potencializar interesses do Brasil nesses cenários externos. 

No caso dos países com menor desenvolvimento relativo, os quais estão, sobretudo na 

América Central, no Caribe e na África, verifica-se que a área de Educação foi privilegiada 

por parte da diplomacia cultural brasileira. A cooperação educacional para com a América 

Central e o Caribe tem sido incumbência assumida pelo Brasil, inclusive de 2003 a 2010. 

Segundo o MRE, algumas ações exemplificam tal assertiva: a) intercâmbio de estudantes por 

meio dos Programas de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) e de Pós-Graduação 

(PEC-PG); cooperação técnica e ações na fronteira direcionadas principalmente ao ensino 

bilíngue e ao ensino da língua portuguesa nos Centros Culturais do Brasil que há nessas 

regiões.  

Ademais, compreende-se porque Educação é prioritária na América Central e no 

Caribe. Ainda de acordo com o MRE, pode-se mencionar a Declaração de Salvador assinada 

em dezembro de 2008. Nesse documento, celebrado durante a Cúpula da América Latina e do 

Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (Calc), afirma-se que faz parte da atuação do 

Itamaraty a promoção de “[...] acesso universal e de qualidade aos serviços básicos de 

educação, assim como a promoção de serviços educacionais ligados à capacitação em matéria 

de proteção ambiental”. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010, p.26). 

Portanto, a preferência por trabalho com Educação por parte da diplomacia cultural brasileira 

na América Central e no Caribe está consoante às diretrizes da política externa no período em 

análise.  

No caso da África, o PEC-G e o PEC-PG têm participação relevante na cooperação 

educacional brasileira para o continente africano – o que pode justificar a predominância da 

área educacional detectada pelo mapeamento. O Itamaraty advoga que: 

 

[...] Graças ao PEC-G, o Brasil se tornou o país que mais oferta vagas 

a universitários da República Democrática do Congo – 250 

congoleses foram selecionados desde 2003. Ao todo, 4.300 estudantes 

da graduação de 20 países africanos, além dos 237 pós-graduandos de 

14 nações da África vieram estudar no Brasil com amparo desses 

programas entre 2003 e 2010. Outra iniciativa de destaque é a 

Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab), 

criada em 2010, com sede em Redenção, Ceará. A Unilab recebe 

estudantes e professores oriundos dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOPs) – Angola, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau, além de Timor-Leste. A 

universidade conta com currículos voltados às necessidades 

específicas das nações africanas, como a formação de professores, a 
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gestão pública e o desenvolvimento agrário. Complementando a 

cooperação educacional, o Brasil presta apoio à formação profissional 

de seus parceiros africanos. Desde 2003, o Instituto Rio Branco 

assinou memorandos e acordos de cooperação com academias 

diplomáticas de Marrocos, Egito e Quênia. Em associação com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Centros de 

Formação Profissional foram instalados em países como Angola, 

Zâmbia, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. (MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010, p.36). 

 

Esse discurso do Itamaraty ajuda a entender que há iniciativas importantes para a área 

educacional trabalhada pela diplomacia cultural na América Central, no Caribe e na África. 

Compreende-se que apesar do caráter positivo dessas iniciativas, há demandas para ampliação 

da atuação do Brasil nesse setor. No entanto, seria benéfico ao campo das relações culturais 

internacionais, especialmente entre Brasil e os países dessas regiões, fortalecimento da 

formação de públicos e mercados culturais para a posterior solidificação das demais áreas que 

já começaram a ser trabalhadas nesses continentes.  

Na Oceania, a área mais trabalhada foi Audiovisual, particularmente em Wellington na 

Nova Zelândia. Isso aconteceu porque de 2006 a 2010 foram detectadas atividades de 

projeção de filmes brasileiros com legenda em inglês na Embaixada do País nessa cidade. No 

caso da Austrália, não se encontrou dados que fundamentassem a atuação da diplomacia 

cultural por meio da área audiovisual em território australiano.  

Já no Oriente Médio, duas áreas foram privilegiadas: Audiovisual e Música. Tal fato 

pode ser exemplificado com ações relativas a essa área: a) 2003 a 2010 – apoio da Embaixada 

do Brasil em Tel Aviv aos Festivais de Cinema Brasileiro em Israel; b) 2003 – participação na 

abertura do Festival Internacional de Filmes de Eilat por meio da projeção do filme brasileiro 

“Cidade de Deus”; c) 2007 – promoção do Brazilian Night: show musical com a cantora 

brasileira Naima Yazbek e sua banda em Beirute; d) 2007 - demonstração de capoeira pela 

Associação Volta ao Mundo e um grupo brasileiro de Jiu Jitsu em Byblos; e) 2007 - 

apresentação da película brasileira “A Casa de Alice” no Festival Internacional de Filmes de 

Haifa; f) 2007 - apoio ao I Festival de música gospel em Israel com participação de peregrinos 

e artistas evangélicos em Jerusalém; g) 2007 - VII Festival do Cinema Brasileiro nas 

Cinematecas israelenses, especificamente em: Ramalat, Rosh, Sderot e Tel Aviv; h) 2007 - 

apoio ao concerto de música brasileira pelos alunos do conservatório da cidade de Tivon.  

Percebe-se, portanto, que a diplomacia cultural brasileira nos continentes valorizou tanto o 

contexto cultural de cada país e de sua região, bem como os interesses da política externa 

brasileira em tais territórios. 
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VVII..  DDIIPPLLOOMMAACCIIAA  CCUULLTTUURRAALL  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  NNOO  MMUUNNDDOO  

CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEOO::  AAVVAANNÇÇOOSS,,  LLIIMMIITTEESS  EE  DDEESSAAFFIIOOSS  ––  ÀÀ  GGUUIISSAA  

DDEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 
 

 

O objetivo deste trabalho acadêmico foi analisar ações da diplomacia cultural da 

República Federativa do Brasil realizadas no período de 2003 a 2010 por parte do Ministério 

das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Para isso, fez-

se retrospectiva do histórico da inserção da cultura nas relações internacionais com vistas ao 

entendimento do que seria diplomacia cultural. Compreendeu-se por meio da revisão 

bibliográfica que diplomacia cultural é práxis dos Estados nacionais no campo 

multidisciplinar da cultura e entendeu-se que seria preciso observar como ela foi trabalhada 

pelo País desde a década de 30 do século XX - momento em que Getúlio Vargas tomou o 

poder político central e reorganizou burocraticamente o Estado brasileiro com inserção de 

medidas preliminares ao atual formato de gestão da Administração Pública Federal. Além 

disso, decidiu-se começar olhar a atuação da cultura na política externa brasileira desde esse 

período por conta de ter sido nesse momento que o campo das políticas culturais foi 

inaugurado no Brasil (RUBIM, 2007). E como o trabalho da diplomacia cultural necessita 

dialogar com rumos da política cultural no âmbito doméstico, tomou-se, portanto, essa 

decisão.  

No que concerne ao período de análise, grosso modo, nota-se que houve ampliação do 

escopo de atuação da política externa brasileira em suas relações bilaterais e multilaterais. 

Isso também foi percebido no desempenho da diplomacia cultural do País. Em ambas foram 

priorizadas relações com o Eixo Sul – que englobam América do Sul; América Central e 

Caribe; México; Oriente Médio; África (com destaque para a África do Sul e países da CPLP) 

e Ásia (China e Índia, principalmente) – em paralelo ao fortalecimento de relações com o 

Eixo Norte: Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia (Japão, sobretudo) e Oceania. 
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6.1 AVANÇOS  

 

No tocante a avanços da diplomacia cultural brasileira de 2003 a 2010, sete 

percepções os resumem. Em primeiro lugar, houve evolução positiva do trabalho da 

diplomacia cultural brasileira. Ou seja, a quantidade de ações catalogadas foi crescente nesse 

intervalo temporal. Isto é, se em 2003 foi possível mapear 282 atividades, em 2010 esse 

contingente subiu para 681, o que reflete expansão do Brasil no campo da cultura no cenário 

internacional, como mostra o Gráfico 24: 

 

 
 

Gráfico 25 – Evolução da quantidade de ações pertinentes à diplomacia cultural brasileira no período 2003-2010 
Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2013; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013. 

 

 

 Além disso, essas ações foram trabalhadas sob duas perspectivas: multilateral (36%) e 

bilateral (64%) – inclusive com atividades executadas no próprio País. Em terceiro lugar, 

considera-se como avanço, a diversidade de atores que se responsabilizaram pela diplomacia 

cultural brasileira no período citado. Nesse sentido, compreende-se que o Itamaraty é agente 

primário dessa vertente da política externa do País – tanto pela maior quantidade de ações 

realizadas – 3 979 ações – quanto pelo número de unidades envolvidas: seis Divisões do 

Departamento Cultural (Divisão de Promoção da Língua Portuguesa; Divisão de Operação de 

Difusão Cultural; Divisão de Acordos Multilaterais Culturais; Coordenação de Divulgação e 

Divisão de Temas Educacionais) e 103 Representações do Brasil no Exterior – 82 

Embaixadas, 18 Consulados, duas Missões Permanentes e uma Delegação. 

 O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação são entendidos neste trabalho 

como agentes secundários da diplomacia cultural, haja vista o Itamaraty é o ente da 

Administração Pública Federal responsável pela condução da política externa, a qual engloba 

diplomacia cultural como integrante de sua agenda de trabalho. Nesse sentido, o MINC 

colaborou por meio de dez órgãos da administração direta e da administração indireta: a) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ações 282 269 300 425 466 582 614 681
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Diretoria de Relações Internacionais; b) Secretaria de Articulação Institucional; c) Secretaria 

da Identidade e Diversidade Cultural; d) Secretaria do Audiovisual; e) Secretaria de Políticas 

Culturais; f) Agência Nacional do Cinema; g) Fundação Biblioteca Nacional; h) Fundação 

Casa de Rui Barbosa; i) Fundação Cultural Palmares; j) Fundação Nacional das Artes; k) 

Instituto Brasileiro de Museus; l) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 Do mesmo modo, o MEC envolveu entes diretos de sua administração, bem como 

autarquias: a) Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro de Estado da Educação; b) 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; c) Secretaria de 

Educação Básica; d) Secretaria de Educação Superior; e) Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior; f) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira.  

 O quarto avanço corresponde à diversidade de espaços de atuação bilateral da 

diplomacia cultural brasileira. Justifica-se tal assertiva pelo fato de que todas as regiões 

continentais do globo foram contempladas com projetos culturais oportunizados pela 

diplomacia cultural brasileira, com destaque para América do Sul, Europa e África – o que 

está em consonância com os objetivos da política exterior do País no período em análise. 

O quinto avanço concerne à diversidade de atuação em espaços regionais e 

multilaterais. Com base nisso observou-se trabalho real e potencial em doze âmbitos: 1) 

Mercosul; 2) Unasul; 3) Asa; 4) Aspa; 5) Ibas; 6) CPLP; 7) Brics; 8) Fórum da Aliança das 

Civilizações; 9) OEI; 10) OEA; 11) Segib; 12) Unesco. Nesse caso, o MRE e o MINC 

desenvolveram projetos com todos esses âmbitos. O MEC, por sua vez, tem trabalhado em 

parceria com: Unesco; OEI; OEA; CPLP; Mercosul e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) – diferentemente dos demais agentes em relação a esse 

ente. 

Já o sexto avanço consiste na diversidade de áreas de atuação. Ora, o mapeamento 

revelou que 28 áreas foram trabalhadas pelo País ao longo dos oito anos analisados: 1) 

Acordo Cultural Bilateral; 2) Acordo Cultural Multilateral; 3) Artes Cênicas; 4) Artes 

Visuais; 5) Artes Plásticas; 6) Arquivos; 7) Audiovisual; 8) Bibliotecas; 9) Capoeira; 10) 

Circo; 11) Dança; 12) Direitos Autorais; 13) Editoração; 14) Educação; 15) Espaços 

Culturais; 16) Esporte; 17) Gastronomia; 18) Língua, Livro, Leitura e Literatura; 19) 

Memória; 20) Migrações; 21) Moda; 22) Multidisciplinar; 23) Museus; 24) Música; 25) 

Organismos Multilaterais; 25) Patrimônio Cultural; 27) Teatro; 28) Turismo. Por fim, o 

sétimo avanço refere-se à grande quantidade de ações realizadas as quais, aliás, puderam ser 
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por mim mapeadas: 4 854 projetos realizados em todos os continentes e espaços regionais nos 

quais o Brasil mantém relações diplomáticas.  

Ou seja, é possível sim falar em diplomacia cultural brasileira entre 2003 e 2010 

trabalhada pelo Itamaraty, Ministério da Cultura e Ministério da Educação. Esses agentes 

atuaram de modo semelhante no que concerne aos espaços bilaterais (cidades, países e 

continentes) e nos âmbitos multilaterais já apresentados. Em alguns projetos e programas há 

parcerias interministeriais como o PEC-G e o PEC-PG. No que se refere às áreas de atuação, 

percebe-se que o MEC obviamente privilegia Educação, mas trabalha, também, com a área de 

Língua, Livro, Leitura e Literatura. O MRE e o MINC deram preferência a essa e à 

Editoração. Portanto, a principal área trabalhada pela diplomacia cultural brasileira é a 

difusão da língua portuguesa falada no Brasil por meio de publicações escritas e pelo ensino 

do idioma nos Centros e Institutos Culturais no Exterior. 

Apesar de a demanda por maior presença de outras formas de atuação, a diplomacia 

cultural brasileira de 2003 a 2010 esteve em consonância com os estudos apresentados no 

primeiro capítulo sobre relações culturais internacionais e diplomacia cultural, desenvolvidos 

por Edwin Harvey (1991) e Edgar Telles Ribeiro (2011). Ademais, o conceito pensado por 

mim para o estudo de diplomacia cultural brasileira no primeiro decênio do século XXI – uma 

vertente da política externa trabalhada por parte dos Estados nacionais em correlação com 

entes públicos e/ou privados na perspectiva de difundir a cultura de um dado país no exterior 

bem como desenvolver políticas culturais internacionais com vistas ao intercâmbio e 

cooperação culturais entre diversos atores internacionais – Estados, Organismos 

Internacionais e indivíduos – pôde, portanto, ser constatado por meio da apresentação das 

ações realizadas.  
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8.2 LIMITES 

 

 No que concerne aos limites, nota-se que houve concentração nas áreas de Língua, 

Livro, Leitura e Literatura e Editoração. Ou seja, há necessidade de valorização das outras 

linguagens ou campos culturais, os quais refletem a diversidade das expressões artísticas e 

culturais produzidas no Brasil contemporâneo. Além disso, maior contemplação por demais 

áreas estaria na observância da recente Convenção das Nações Unidas que trata da matéria. 

Além disso, o continente africano, apesar de ser retoricamente prioritário, na prática ainda não 

o é. Nessa região, a diplomacia cultural brasileira enfatiza a cooperação educacional - que é 

muito importante. No entanto, é necessário tentar se aproximar dos governos dos países da 

África para cooperação também em termos de gestão e formulação de políticas públicas para 

a cultura, área que tem avançado no plano doméstico brasileiro.  

 Ainda em relação aos espaços, especificamente no que corresponde às cidades cujos 

projetos e programas da diplomacia cultural brasileira têm sido concretizados, depara-se com 

a falta de dados que explicitem com mais detalhes a relação entre agentes da diplomacia 

cultural do Brasil (no caso deste trabalho, o MRE, o MINC e o MEC), os poderes públicos e 

entes privados, bem como artistas e produtores culturais locais. É necessário que sejam 

construídas e/ou disponibilizadas informações sobre tais diálogos para a manutenção de 

indicadores que auxiliem frequentemente o trabalho da diplomacia cultural brasileira.  

 Em relação a essa questão, percebe-se também falta de pesquisas acadêmicas no Brasil 

sobre a diplomacia cultural. Caso os Ministérios estudados queiram firmar parcerias com 

universidades para tal fim, obterá certamente resultados positivos uma vez que estudos sobre 

diversos aspectos da diplomacia cultural realizada pelo Estado nacional brasileiro poderão 

fortalecer esse campo de atuação, além da política externa do País.  
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8.3 DESAFIOS  

 

 A menção de alguns limites ajuda a pensar desafios que a diplomacia cultural 

brasileira tem se deparado na contemporaneidade. Em primeiro lugar, compreende-se que a 

tentativa de favorecer de modo mais equilibrado todas as linguagens e expressões culturais 

produzidas na nação, no exercício da diplomacia cultural, pode ser uma estratégia relevante 

para a maior relação entre identidade nacional e imagem do País no exterior, além de 

favorecer a abertura de oportunidades para o campo cultural brasileiro no mundo. Tal escolha 

pode ser utilizada também para aproximação do País com territórios e públicos bilaterais e 

multilaterais ou para a solidificação de laços já existentes. 

Para isso, é preciso que a diplomacia cultural brasileira seja ampliada. O Estado 

precisa fortalecer sua atuação cultural por meio primeiramente do Itamaraty e dos demais 

Ministérios que trabalham com cultura no âmbito internacional, mas precisa ajudar entes da 

sociedade civil – artistas, produtores culturais e empresários culturais – a conquistar espaço 

em outros continentes, países e cidades – com vistas à maximação da presença cultural do 

Brasil no exterior e à consolidação do campo cultural brasileiro no plano interno. 

Em termos de ações exequíveis, uma alternativa seria tentar desenvolver políticas 

interministeriais com a perspectiva de melhor gerenciamento de recursos com vistas à 

ampliação de áreas culturais e espaços contemplados. Outra possibilidade é firmar parcerias 

com Chancelarias de outros países e outros entes ministeriais relativos à cultura e correlatos 

com o objetivo de favorecer ainda mais o intercâmbio e cooperação cultural do Brasil em 

nível bilateral e multilateral. 

Por fim, compreende-se que é preciso entender tal vertente da política externa do País, 

particularmente por parte dos entes que gerenciam o Estado e pela sociedade civil, como 

recurso estratégico ao projeto contemporâneo de inserção internacional do Brasil. A cultura 

brasileira tem a chance de fortalecer a presença do País no mundo, de maneira autônoma e 

soberana, uma vez que é reflexo de características internas da nação, de maneira específica o 

caráter pacífico e criativo de seus cidadãos e a busca pelo desenvolvimento em diversas 

esferas sociais, dentre elas a cultural. 

 

 

 

 

 



201 

 

 
 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS    

  
 

AG NCIA NACIONAL DE CINEMA. Sítio eletrônico desenvolvido pela Ancine. Apresenta 

informações sobre o andamento do trabalho dessa Agência. Disponível em: 

<www.ancine.gov.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012.  

 

______. Protocolo de Cooperação entre o Consórcio Audiovisual de Galícia e a Agência 

Nacional de Cinema do Brasil para coprodução cinematográfica entre os dois 

territórios. Santiago de Compostela, 21 set. 2007. Disponível em: 

<http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/conteudo/Protocolo_Galicia_Ancine.pdf>. 

Acesso em: 3 mar. 2013. 

 

AGUIAR, Sonia. Observatório da cidadania: monitorando as políticas públicas em âmbito 

global. In: Ciência da Informação, v. 28, n. 2, 1999. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n2/28n2a06.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013. 

 

ALMEIDA, Paulo Roberto. A Política externa do novo governo do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva: retrospecto histórico e avaliação programática. Revista Brasileira de Política 

Internacional, Brasília, v. 45, n. 2, jul – dez 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

73292002000200011&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. Revista 

Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 46, n. 2, jul - dez 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

73291999000200003&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Uma política externa engajada: a diplomacia do governo Lula. Revista Brasileira de 

Política Internacional, Brasília, v. 47, n. 1, jan - jun 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

73292004000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

ALVAREZ, Vera Cíntia. Diversidade cultural e livre comércio: antagonismo ou 

oportunidade? Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2006.  

 

AMARAL, Ruy Pacheco de Azevedo. O ano do Brasil na França: um modelo de 

intercâmbio cultural. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. Disponível em: 

<http:www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0485.pdf>.  Acesso em: 20 maio 2013. 

 

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Tradução de: Denise Bottman. 

 

ARRAES, Virgilio. Haiti e política externa de Lula: realmente há algo de inovador? 

Boletim Meridiano 47, Brasília, v. 5, n. 49, 2004. Disponível em: 

<http://www.mundorama.info/Mundorama/Meridiano_47_-_1-100_files/Meridiano_49.pdf>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 



202 

 

 
 

ARAÚJO, José Braz. A política externa no Governo de Jânio Quadros. In: 

ALBURQUERQUE, J. A. G.; SEITENFUS, R.; CASTRO, S. H. N. (Coords.). Sessenta Anos 

de Política Externa Brasileira (1930-1990): crescimento, modernização e política externa. 2 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, v. 1. 

 

ASSIS, Gláucia de Oliveira. A fronteira México-Estados Unidos: entre o sonho e o pesadelo - 

as experiências de e/imigrantes em viagens não autorizadas no mundo global. Cadernos 

Pagu, Campinas, n. 31, p.219-250, jul - dez 2008. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332008000200011>. Acesso em: 10 out. 2012. 

 

ASSOCIAÇÃO AFRO-BRASILEIRA PARA DANÇA, CULTURA E ARTE. Propostas 

para o Projeto Brasileiros no Mundo. Viena, 2013. Disponível em: 

<http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/file/ABRASA_Br_noMundo.pdf>. Acesso 

em: 9 mar. 2013. 

 

BALSA, Elizabeth-Sophie. Globalização e Cultura. Brasília: Ministério das Relações 

Exteriores, 2007. 

 

BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS EDUCACIONAIS. Sítio eletrônico 

desenvolvido e mantido pelo Ministério da Educação. Apresenta informações sobre esse 

Banco. Disponível em: <http://www.objetoseducacionais2.mec.gov.br>. Acesso em: 14 abr. 

2013. 

 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Política Exterior do Brasil: de FHC a Lula. Projeto 

História, São Paulo, v. 31, dez. 2005. Disponível em 

<http://www.revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2313/1405>. Acesso em: 29 maio 

2013. 

 

BARACHO, M. A.; SILVA, P.M.G.C.; RADDI, R. A centralidade do Estado na cultura 

brasileira: no verbo ou na verba?. In: Biblioteca do Ministério do Planejamento. Brasília, 

[2009?]. Disponível em: <http://www.biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-

1/textos/educacao-cultura/texto-12-2013-a-centralidade-do-estado-na-cultura-brasileira-no-

verbo-e-na-verba.pdf >. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

BARBA, Fabiola Rodríguez. Image Building: diplomacia cultural en la política exterior de 

Canadá. Revista Mexicana de Estudos Canadienses, México, n. 16, outono-inverno 2008a. 

Disponível em: 

<http://www.amec.com.mx/revista/016/10%20Image%20Building%20Diplomacia%20Cultur

al%20En%20La%20Politica%20Exteropr%20De%20Canada.pdf >. Acesso em: 03 fev. 2013. 

 

______. La diplomacia cultural de Mexico. Madrid: Real Instituto Elcano, 2008b. 

Disponível em: 

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/f3d637804f0198e48e22ee3170baead1/

ARI78_2008_Rodriguez_diplomacia_cultural_Mexico.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f3

d637804f0198e48e22ee3170baead>. Acesso em: 21 maio 2013. 

 

BARBALHO, Alexandre. Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem 

diferença. In: III ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 

2007, Salvador. Anais eletrônicos dos trabalhos apresentados no III Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura. Salvador: UFBA, 2007. 



203 

 

 
 

 

 ______. Políticas culturais no Brasil: primórdios (1500-1930). In: V ENCONTRO DE 

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2007, Salvador. Anais eletrônicos 

dos trabalhos apresentados no III Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 

Salvador: UFBA, 2009.  

 

______. Políticas de cultura, políticas de identidade. In: XXIV CONGRESSO BRASILEIRO 

DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, Campo Grande: INTERCOM, 2001. Disponível em: 

<http:www.portcom.intercom.org.br/pdfs/31258323074731131476710515492074137572>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______.  Relações entre Estado e cultura no Brasil. Ijuí: UNIJUÍ, 1998.  

 

BARROS, José Márcio; KAUARK, Giuliana (Orgs.). Diversidade cultural e desigualdade 

de trocas: participação, comércio e comunicação. São Paulo: Itaú Cultural; Observatório da 

Diversidade Cultural, PUCMinas, 2011. 

 

BASTOS, Mônica Rugai. O espelho da nação: a cultura como objeto de política no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 2004. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

 

BAYARDO, Rubens. Políticas Culturales: derroteros y perspectivas contemporâneas. RIPS – 

Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Santiago de Compostela,  

v. 7, n. 1, 2008. Disponível em: < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38070103>. Acesso 

em: 29 maio 2013. 

 

BERNAL-MEZA. Raúl. Políticas exteriores comparadas de Argentina e Brasil rumo ao 

Mercosul. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 42, n. 2, jul – dez 1997.  

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

73291999000200003&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

BIBLIOTECA AMÉRICA DO SUL - PAÍSES ÁRABES.  Sítio eletrônico. Apresenta 

informações sobre a Biblioteca América do Sul - Países Árabes (BibliASPA). Disponível em: 

<http://www.bibliaspa.com.br/quem_somos.jsp>. Acesso em: 1º mar. 2013. 

BIJOS, Leila; ARRUDA, Verônica. A diplomacia cultural como instrumento de política 

externa brasileira. Revista Diálogos: a cultura como dispositivo de inclusão, Brasília, v. 13, n. 

1,  ago. 2010. Disponível em: 

<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/viewFile/2912/1824>. Acesso em: 07 fev. 

2013. 

 

BOLAÑO, César; SOUSA, Helena. As políticas audiovisuais do Brasil e Portugal face à 

globalização e às propostas supranacionais da União Europeia e do Mercosul. In: Ciências da 

Comunicação em Congresso na Covilhã, III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBÉRICO: actas 

dos Congressos em Ciências da Comunicação, Covilhã, 2004” [CD-ROM]. Covilhã: 

Universidade da Beira Interior, 2004. Disponível em: 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/1081/>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

BOTELHO, Isaura. A política cultural e o plano das ideias. In: III ENCONTRO DE 

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2007, Salvador. Anais eletrônicos 



204 

 

 
 

dos trabalhos apresentados no III Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 

Salvador: UFBA, 2007.  

 

______. Romance de formação: Funarte e política cultural 1976-1990. Rio de Janeiro: Casa 

de Rui Barbosa, 2001.  

 

BORJA, Janira Trípodi. A retórica do silêncio: cultura no Mercosul. 2011. 160 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Universidade 

de Brasília, Brasília, 2011. 

 

BOUND, Kirsten e colaboradores. Cultural Diplomacy. London: Demos, 2007, 111 p. 

Disponível em: <http://www.demos.co.uk/files/Cultural%20diplomacy%20-%20web.pdf>. 

Acesso em: 22 maio 2011. 

 

BRASIL. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Parecer Nº 969, de 2007, 

sobre o projeto de Decreto Legislativo Nº 218, de 2007. Aprova o texto do Acordo de 

Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 

Estado do Kuaite, assinado na cidade do Kuaite, em 23 de fevereiro de 2005.  Brasília, DF, 

2008. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2007/10/26102007/37696.pdf>. Acesso 

em: 20 maio 2013. 

 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 29 maio 

2013. 

 

______. Decreto n. 1 355, de 30 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a promulgação da Ata 

Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 

Multilaterais do GATT. Disponível em 

<http://www.sacomex.com.br/site/attachments/065_Ata-Final-da-Rodada-Uruguai-da-OMC-

Decreto-n-135594.pdf>. Acesso em 20 de out. 2009. 

 

______. Decreto n. 4 976, de 3 de fevereiro de 2004. Dispõe sobre a criação do Comissariado 

Brasileiro para coordenar a participação brasileira no “Ano do Brasil na França”, a ser 

comemorado em 2005. Brasília, DF, 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4976.htm>. Acesso em: 

28 fev. 2013. 

 

______. Decreto n. 7 743, de 31 de maio de 2012. Dispõe sobre a aprovação da estrutura 

regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do 

Ministério da Cultura. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Decreto/D7743.htm>. Acesso em: 6 abr. 2013. 

 

______. Discursos selecionados do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. Disponível em: 

<http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0489.pdf>. Acesso em: 21 maio 2013. 

 

______. Lei n. 7.505, de 2 de julho de 1986. Dispõe sobre benefícios fiscais na área do 

imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Presidência da 



205 

 

 
 

República, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Brasília, 2 jul. 1986. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7505.htm>. Acesso em: 12 out. 2009. 

 

______.  Lei n. 12.798, de 4 de abril de 2013. Lei Orçamentária Anual (LOA) 2013. Dispõe 

sobre o Orçamento da União para o exercício 2013.  Brasília, 4 abr. 2013. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/loa/loa2013/ciclos/rf_autografo.html> Acesso em: 

27 maio 2013. 

 

______. Ministério da Educação. Portaria n.1.350, de 25 de novembro de 2010. Dispõe sobre 

o Exame para Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - Celpe-

Bras. Diário Oficial da União, seção 1, n. 226, Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=26/11/2010&jornal=1&pagina=32&totalArqu

ivos=160 >. Acesso em: 28 out. 2012. 

 

______. Projeto de Decreto Legislativo n. 1.940, de 2005. Aprova o texto de Cooperação 

Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Kuaite, 

assinado em Kuaite, em 23 de fevereiro de 2005. Comissão de Educação e Cultura, Brasília, 

DF, 2006. Disponível em:  

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B08D1FCDA3

903C1DB9DACECF1F812B85.node1?codteor=393930&filename=Tramitacao-

PDC+1940/2005>. Acesso em: 19 fev. 2013. 

 

BRASILGLOBALNET. Sítio eletrônico desenvolvido pelo Ministério das Relações 

Exteriores. Apresenta o portal BrasilGlobalNet que é uma ferramenta de apoio às empresas 

brasileiras que buscam se lançar no mercado externo. Disponível em: 

<http://www.brasilglobalnet.gov.br/>. Acesso: 9 maio 2013. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Política externa altiva e ativa. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 21 nov. 2010. Disponível em: <itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/artigos-relev 

antes/…/print-nota>. Acesso em: 19 nov. 2012. 

 

BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado. História da Política Exterior do Brasil. 4 ed. 

Brasília: UNB, 2012. 

 

BUSTANI, José Maurício. Diálogo com Paul Kennedy. Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 

out. 2006. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1510200608.htm>. 

Acesso em: 13 jan. 2013. 

 

CALABRE, Lia. O Conselho Federal da Cultura, 1071-1974. Revista Proa, Campinas, n.1, 

v.1, 2006. Disponível em: <http://www.ifch.unicamp.br/proa/pdfs/Lia%20Calabre%20-

%2017.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Políticas Culturais no Brasil: balanço e perspectivas. In: III ENCONTRO DE 

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2007, Salvador. Anais eletrônicos 

dos trabalhos apresentados no III Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 

Salvador: UFBA, 2007.  

 

______. Política Cultural no Brasil: um histórico. In: Políticas culturais: diálogo 

indispensável. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2005.     



206 

 

 
 

 

CAMPOS, Rodrigo Pires. Políticas Internacionais de saúde na era Vargas: o serviço especial 

de saúde pública, 1942-1960. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n. 5, jan - maio 

2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2007000500026&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

CANCLINI, Néstor García. As identidades como espetáculo multimídia. In: CANCLINI, 

Néstor García. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2005. 

 

______ (Org.). Culturas da Ibero-América: diagnóstico e propostas para o seu 

desenvolvimento. São Paulo: Moderna, 2003. 

 

______. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 ed. São Paulo: 

Edusp, 2013. Tradução de: Ana Regina Lessa; Heloísa Pezza Cintrão. 

 

______. Definiciones en transición. In: MATO, Daniel (Org.) Estudios latinoamericanos 

sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Buenos Aires: 

Clacso, 2001. 

 

______; MONETA, Carlos Juan (Orgs.). Las industrias culturales en la integración 

latinoamericana. México: Grijalbo; Selas, 1999. 

 

CARDOSO, Fernando Henrique. A política externa no início de um novo século: uma 

mensagem do Presidente. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 44, n. 1, 

2001. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v44n1/a01v44n1.pdf>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

CARNEIRO, Ricardo. Globalização e inconversibilidade monetária, Campinas, v. 28, n. 4. 

Revista de Economia Política, São Paulo, out - dez 2008. Disponível em: 

<http://www.centrocelsofurtado.org.br/adm/enviadas/doc/17_20060906192441.pdf>. Acesso 

em: 29 maio 2013. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  

 

______. A Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil. 4 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 

 

CASTELLO, José. Cultura. In: LAMOUNIER, Bolívar; FIGUEIREDO, Rubens (Orgs.) A 

Era FHC: um balanço. São Paulo: Cultura, 2002.  

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. Tradução 

Klauss Brandini Gerhardt. 

 

CERQUEIRA, Ceres Aires. Dívida Externa Brasileira: processo negocial (1983-1996). 

Brasília: Banco Central do Brasil, 1997. Disponível em: < 

http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/livro_divida_externa.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 



207 

 

 
 

CERVO, Amado. Conceitos em Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política 

Internacional, v. 51, n. 2, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n2/v51n2a02.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático. Revista 

Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 46, n. 2, jul – dez 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

73292003000200001&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Sob o signo neoliberal: as relações internacionais da América Latina. Revista 

Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 43, n. 2, jul - dez 2000. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292000000200001&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

CESNIK, Fábio de Sá; BELTRAME, Priscila. Globalização da Cultura. São Paulo: Manole: 

2004. 

 

CIELO, Betânia Monteiro. Celpe-Bras, o preparo para a proficiência. Collatio 13, Porto, out-

dez 2012, CEMOrOC-Feusp/IJI. Disponível em: <http://www.hottopos.com/collat13/23-

30Betania.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2013 

 

COELHO, Carolina e colaboradores. Celso Amorim: diplomacia, cinema e boas histórias. 

Revista Juca, Brasília, ano 5, 2011. Disponível em: 

<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-

br/file/JUCA/Juca%205/REVISTA%20JUCA%20-%20final.pdf>. Acesso em: 21 maio 2013. 

 

COELHO, Teixeira. Vetores da política cultural contemporânea. In: MINISTÉRIO DA 

CULTURA. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e Sociedade 

construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DA LÍNGUA PORTUGUESA. Sítio eletrônico desenvolvido 

pelo Secretariado Executivo. Apresenta informações sobre o andamento do trabalho da CPLP. 

Disponível em: <http://www.cplp.org/>.  Acesso em: 29 maio 2013. 

 

CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRÁFICAS DE IBEROAMÉRICA. 

Sítio eletrônico. Apresenta informações sobre o projeto DocTV Latinoamérica. Disponível 

em: <http://www.doctvlatinoamerica.org/exp/index.php/convocatorias>. Acesso em: 27 fev. 

2013. 

 

COPA DA CULTURA. Brasil + Deutschland 2006. Sítio eletrônico do projeto. Apresenta 

informações sobre a Copa da Cultura na Alemanha. Disponível em: 

<http://www.copadacultura.gov.br/programacao.html>. Acesso em: 26 fev. 2013. 

 

COSTA FILHO, José Joaquim Gomes. O regime militar, as artes e a diplomacia cultural. 

Revista Juca, Brasília, ano 5, 2011. Disponível em: 

<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-

br/file/JUCA/Juca%205/REVISTA%20JUCA%20-%20final.pdf >. Acesso em: 21 maio 

2013. 

 



208 

 

 
 

COUTO, Leandro Freitas. A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

americana (IIRSA) como instrumento da política exterior do Brasil para a América do Sul. 

Oikos, Rio de Janeiro, v.5, n.1, 2006. Disponível em: 

<http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/viewArticle/109>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

CRESPO, Regina Aída. Cultura e Política: José Vasconcelos e Alfonso Reyes no Brasil 

(1922-1938). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882003000100008&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

D‟ARAÚJO, Maria Celina. Vargas e as bases de desenvolvimento. Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), São Paulo, [2009?]. 

Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/OBrasilQueVargasDeixou/BasesDesenvolvi

mento >. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

DANTAS, Marcelo. O Brasil e a Convenção Internacional da Diversidade Cultural. In: 

Ministério da Cultura. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e 

Sociedade construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

DELGADO, Lorenzo Gómez-Escalonilla; FIGUEROSA, Marisa. Los compromissos 

internacionales de España en materia de cultura. In: DOCUMENTO DE TRABAJO DO 

REAL INSTITUTO ELCANO, Madri, n. 4, 2008. Disponível em: 

<http://ribei.org/1491/1/DT-4-2008.pdf>. Acesso em: 9 maio 2013. 

 

DELGADO, Paulo. Convenção Internacional da Diversidade Cultural. In: MINISTÉRIO DA 

CULTURA. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e Sociedade 

construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

DINIZ, Leandro Rodrigo Alves. Política linguística do Estado brasileiro para a divulgação do 

português em países de língua oficial espanhola. Trabalhos de Linguística Aplicada, v. 51, 

n. 2, Campinas, jul - dez 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

18132012000200009&script=sci_arttext>. Acesso em 1º mar. 2013. 

 

DIPLOMACIA CULTURAL: promover a cultura e os valores europeus no mundo. 

Parlamento Europeu, Bruxelas, 7 dez. 2010. Disponível 

em:<http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/content/20101203STO05908/html/Dip

lomacia-cultural-promover-a-cultura-e-os-valores-europeus-no-mundo>. Acesso em: 7 fev. 

2013. 

 

DURAND, José Carlos. Cultura como objeto de política pública. Revista São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v. 2, n. 15, abr - jun 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392001000200010&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO, 2013. Sítio eletrônico desenvolvido pela 

Embaixada do Brasil em Tóquio. Apresenta informações sobre o trabalho dessa 

Representação do País no Japão. Disponível em: 

<http://www.brasemb.or.jp/portugues/community/school.php>.  Acesso em: 22 fev. 2013. 



209 

 

 
 

 

ENTENDA o que foi a Rio-92. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2007. Disponível 

em: <http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-que-foi-a-rio-92,3827.htm>. Acesso 

em: 12 out. 2009. 

 

ENTREVISTA com Murilo Fernandes Gabrielli: diplomata, primeiro secretário, atualmente 

lotado na Embaixada do Brasil em Ottawa. Revista Eletrônica Acolhendo a Alfabetização 

nos Países de Língua Portuguesa, São Paulo, ano IV, n. 7, set. 2009. Disponível em: 

<http://www.acoalfaplp.net/0007acoalfaplp/0007acoalfaplp_tx/4centrevista/402entrevista001

murilo007.pdf >. Acesso em: 10 fev. 2013. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12 ed. São Paulo: EDUSP, 2006. 

 

FEATHERSTONE, Mike. Cultura Global: nacionalismo, globalização e modernidade. 3 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1990. 

 

FALCÃO, Joaquim. A política cultural de Aloísio Magalhães. In: MAGALHÃES, Aloísio. E 

Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Fundação 

Roberto Marinho, 1997. 

 

FÉLIX, Paula dos Reis. Políticas Culturais do governo Lula: desafios do primeiro mandato e 

prioridades para um segundo. In: III ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES 

EM CULTURA, 2007, Salvador. Anais eletrônicos dos trabalhos apresentados no III 

Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: UFBA, 2007.  

 

FERREIRA, Juca. Discurso do ministro interino durante o Encontro de Intelectuais e 

Artistas do Mundo pela Unidade e Soberania da Bolívia. La Paz, 29 de julho de 2008. 

Disponível em <http://www.cultura.gov.br/site/2008/07/29/declaracao-de-la-paz/>. Acesso 

em: 29 maio 2013. 

 

FERREIRA, Túlio Sérgio. A ruína do consenso: a política exterior do Brasil no governo 

Figueiredo (de 1979 a 1985). Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 49, n. 

2, 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v49n2/a07v49n2.pdf>. Acesso em: 

29 maio 2013. 

 

FINN, Helena. The case of Cultural Diplomacy. Foreing Affairs, Nova York, nov - dez 2003. 

Disponível em: <http://www.foreignaffairs.com/articles/59359/helena-k-finn/the-case-for-

cultural-diplomacy-engaging-foreign-audiences>. Acesso em: 20 nov. 2011. 

 

FONSECA, Jael Glauce. Os estudos da cultura na Alemanha: projetos. In: I ENCONTRO DE 

ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2005, Salvador. Anais eletrônicos 

dos trabalhos apresentados no I Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 

Salvador: UFBA, 2005.  

 

FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE CULTURA. Encontro Nacional de Política 

Cultural. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1984.  

 

FREIRE-MEDEIROS, Bianca. O Rio de Janeiro que Hollywood inventou. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2005.  

 



210 

 

 
 

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 34 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 

 

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. II Conferência de Intelectuais da África e da 

Diáspora. Brasília: FUNAG, 2009. Disponível em: 

<http://www.funag.gov.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid

=322&Itemid=41>. Acesso em: 1º mar. 2013. 

 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Sítio eletrônico desenvolvido pela FBN. 

Apresenta informações sobre o andamento do trabalho da FBN. Disponível em: 

<www.bn.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

______.  Edital do Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros 

no Exterior. Rio de Janeiro, jul. 2011. Disponível 

em:<http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/Edital-Bolsa-de-Traducao-2012-01.pdf>. Acesso 

em: 13 mar. 2013. 

 

______. Relatório de Gestão 2005. Rio de Janeiro: FBN, 2006. Disponível em: 

<http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. Acesso em: 16 out. 2012. 

 

______. Relatório de Atividades 2006. Rio de Janeiro: FBN, 2007. Disponível em: 

<http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. Acesso em: 16 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão no Ano de 2007: segundo os programas e ações previstos nos 

documentos de planejamento do Governo Federal. Rio de Janeiro: FBN, 2008.  Disponível 

em: <http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. Acesso em: 16 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão no Ano de 2008: segundo os programas e ações previstos nos 

documentos de planejamento do Governo Federal. Rio de Janeiro: FBN, 2009. Disponível 

em: <http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. Acesso em: 16 out. 2012. 

 

______. Prestação de Contas Ordinárias Anual: relatório de gestão do exercício de 2009. 

Rio de Janeiro: FBN, 2010. Disponível em: <http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. 

Acesso em: 16 out. 2012. 

 

______. Prestação de Contas Ordinárias Anual: relatório de gestão do exercício de 2010. 

Rio de Janeiro: FBN, 2011. Disponível em: <http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=10>. 

Acesso em: 16 out. 2012. 

 

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. Sítio eletrônico desenvolvido pela FCRB. 

Apresenta informações sobre o andamento do trabalho da FCRB. Disponível em: 

<www.casaruibarbosa.gov.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

______. Relatório 2003. Rio de Janeiro: FCRB, 2004. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2003.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório do Gestor no Exercício de 2004. Rio de Janeiro: FCRB, 2005. Disponível 

em: 



211 

 

 
 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2004.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório 2005. Rio de Janeiro: FCRB, 2006. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2005.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2006. Rio de Janeiro: FCRB, 2007. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2006.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2007. Rio de Janeiro: FCRB, 2008. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2007.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2008. Rio de Janeiro: FCRB, 2009. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2008.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2009. Rio de Janeiro: FCRB, 2010. Disponível em:  

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2009.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2010. Rio de Janeiro: FCRB, 2011. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/relatorios/FCRB_Relatorio_de_Gestao_2010.

pdf>. Acesso em: 09 out. 2012. 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Sítio eletrônico desenvolvido pela FCP. Apresenta 

informações sobre o andamento do trabalho da FCP. Disponível em: 

<www.palmares.gov.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Assinado decreto para criação do Comissariado 

da Cultura Brasileira no Mundo. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/2006/10/assinado-decreto-para-cria%C3%A7ao-do-

comissariado-da-cultura-brasileira-no-mundo/ >. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Regimento Interno. Brasília, DF, [2010?]. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/regimento-interno-anexo.pdf>. 

Acesso em: 20 maio 2013. 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES. Sítio eletrônico desenvolvido pela Funarte. 

Apresenta informações sobre o andamento do trabalho da Funarte. Disponível em: 

<www.funarte.gov.br/>. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

______. Relatório Funarte 2003. Rio de Janeiro: Funarte, 2004. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/relatv2003.pdf>. Acesso em: 14 out. 

2012. 

 



212 

 

 
 

______. Relatório de Atividades 2004. Rio de Janeiro: Funarte, 2005. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/relatv2004.pdf>. Acesso em: 14 out. 

2012. 

 

______. Relatório de Atividades 2005. Rio de Janeiro: Funarte, 2006. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/relatv2005.pdf>. Acesso em: 14 out. 

2012. 

 

______. Relatório de Atividades 2006. Rio de Janeiro: Funarte, 2007. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/relatv2006.pdf>. Acesso em: 14 out. 

2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2007. Rio de Janeiro: Funarte, 2008. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/RelatGestFunarte2007.pdf>. Acesso 

em: 14 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2008. Rio de Janeiro: Funarte, 2009. Disponível em: 

<http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/RelatGestFunarte2008.pdf>. Acesso 

em: 14 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão do Exercício de 2009. Rio de Janeiro: Funarte, 2010. 

Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/wp-

content/uploads/2010/11/Relatorio_gestao_2009_final2.pdf>. Acesso em: 14 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão do Exercício de 2010. Rio de Janeiro: Funarte, 2011. 

Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/Relatorio_de-

Gestao_2010_Funarte.pdf>. Acesso em: 14 out. 2012. 

 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR. Sítio eletrônico desenvolvido pela Capes. Apresenta informações sobre o 

andamento do trabalho da Capes. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/ >. Acesso em: 20 

jul. 2012. 

 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34 ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

 

GARRETÓN, Manuel Antonio e outros. El espacio cultural Latinoamericano: bases para 

una política cultural de integración. Santiago: Convênio Andrés Bello, 2003. 

 

GIL, Gilberto. Discurso do ministro Gilberto Gil durante palestra no Instituto Rio 

Branco. In: MINISTÉRIO DA CULTURA, Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/site/2008/03/25/discurso-do-ministro-da-cultura-gilberto-gil-

durante-palestra-no-instituto-rio-branco/>. Acesso em: 29 maio 2013.  

 

______. Discurso do ministro Gilberto Gil na solenidade de transmissão do cargo. In: 

MINISTÉRIO DA CULTURA, Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www2.cultura.gov.br/site/2003/01/02/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-

de-transmissao-do-cargo/>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 



213 

 

 
 

______. Cultura, diversidade e acesso. Diplomacia, Estratégia e Política/Projeto Raúl 

Prebisch, Brasília, n. 8, out - dez 2007. Disponível em: 

<http://www.gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=1026&page=1&id_type=3>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

GOES FILHO, Synesio Sampaio. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas. São Paulo: 

Martins, 2001. 

 

GOETHE-INSTITUT. Copa da Cultura: Brasil + Deutschland: programa Brasil, 2006. 

Edição especial.  

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 

SCHWARCZ; GOLDSTEIN. O universo de Jorge Amado: orientações para o trabalho em 

sala de aula. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Disponível em: 

<http://www.companhiadasletras.com.br/sala_professor/pdfs/CadernoLeiturasOuniversodeJor

geAmado.pdf>. Acesso em 29 maio 2013. 

 

GRANDO, Cristiane. O Centro Cultural Brasil - República Dominicana e os Centros de 

Estudos Brasileiros. Revista de Cultura, Fortaleza, n. 67, jan – fev 2009. Encarte especial. 

Disponível em: <http://www.revista.agulha.nom.br/ag67bienalgrando.htm>. Acesso em: 21 

fev. 2013. 

 

GRUMAN, Marcelo. A Unesco e as políticas culturais no Brasil. Políticas Culturais em 

Revista, Salvador, v. 2., 2008. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3343/2456>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

HALLIDAY, Fred. Nationalism. In: BAYLIS, John; SMITH, Steve (Orgs.). The 

Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 11 ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

 

HARVEY, Edwin. Relaciones culturales internacionales en iberoamérica y el mundo. 

Madri: Tecnos, 1991. 

 

HERRERA, Felipe. O contexto latino-americano e o desafio cultural. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 1983. 

 

HERZ, Mônica. A dimensão cultural das relações internacionais: proposta 

teóricometodológica. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, vol. 6, jul-dez, 1987. 

 

______;HOFFMAN, Andrea. Organizações Internacionais: histórias e práticas. Rio de 

Janeiro: Campus, 2004. 

 

HIRST, Monica. Países de renda média e cooperação Sul-Sul: entre o conceitual e o político. 

In: LIMA, Maria Regina Soares; HIRST, Monica. Brasil, Índia e África do Sul: desafios e 

oportunidades para novas parcerias. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 

 



214 

 

 
 

HOBSBOWM, Eric J. Nações e Nacionalismo: desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990. Tradução de: Maria Celia Paoli e Anna Maria Quirino. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

 

I ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE MUSEUS. Declaração da cidade de Salvador. 

Salvador, 2007. Disponível em: <http://www.ibermuseus.org/wp-

content/uploads/2011/04/declaracao-da-cidade-de-salvador-bahia-2007.pdf>. Acesso em: 20 

fev. 2013. 

 

I FÓRUM DA ALIANÇA DE CIVILIZAÇÕES. Segundo relatório anual do alto 

representante para a Aliança de Civilizações. Madri, jan. 2008. Disponível em: 

<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Alianca/pt-br/file/Segundo_relatorio_anual.pdf>. 

Acesso em: 19 out. 2012. 

 

II CÚPULA AMÉRICA DO SUL - ÁFRICA. Declaración de Nueva Esparta. Ilha de 

Margarita, 2009. Disponível em: 

<http://batalladeideas.org.ve/allende/declaracionfinalespanolfina.pdf>. Acesso em: 20 jan. 

2010. 

 

______. Proposta de Plano de Ação da I Reunião Regional Sul-Americana do Grupo de 

Trabalho de Educação e Assuntos Culturais, 2009, Isla Margarita. Disponível em: 

<asasummit.itamaraty.gov.br/grupos-de-trabalho/...educacao/plano.../file>. Acesso em: 21 

maio 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação 

tabular. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/normastabular.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2003. 

 

______. Sistema de informações e indicadores culturais 2003. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

 

ÍNDIA, BRASIL E ÁFRICA DO SUL. Sítio eletrônico desenvolvido pelo IBSA Trilateral 

Official Website. Apresenta informações sobre o Fórum de Diálogo Ibas. Disponível em: 

<http://www.ibsa-trilateral.org/>. Acesso em: 16 nov. 2012. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA; AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

COOPERAÇÃO. Cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional: 2005-

2009. Brasília: IPEA/ABC, 2010. Disponível em:  

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/Book_Cooperao_Brasileira.pdf>. Acesso 

em: 20 maio 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Sítio eletrônico desenvolvido pelo Ibram. 

Apresenta informações sobre o andamento do trabalho do Ibram. Disponível em: 

< www.ibram.org.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

______. Política Nacional de Museus: relatório de gestão 2003 a 2010. Brasília: Ibram, 

2010. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Relatorio-de-

Gestao-2010.pdf>. Acesso em: 17 out. 2012. 



215 

 

 
 

 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Sítio eletrônico 

desenvolvido pelo Iphan. Apresenta informações sobre o andamento do trabalho do Iphan. 

Disponível em: <www.iphan.gov.br/ >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão do Exercício 2006. Brasília: IPHAN, 2006. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/files/Execucao_orcamentaria_2007/Relatorio_de_Gestao_2006_I.p

df >. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2007. Brasília: IPHAN, 2008. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/files/Execucao_orcamentaria_2007/Relatorio_de_Gestao_2006_I.p

df >. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2008. Brasília: IPHAN, 2009. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1089>. Acesso em: 11 out. 2008. 

 

______. Relatório de Gestão 2009. Brasília: IPHAN, 2010. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1742>. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

______. Relatório de Gestão 2010. Brasília: IPHAN, 2011. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1743>. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS AN SIO 

TEIXEIRA. Sítio eletrônico desenvolvido pelo Inep. Apresenta informações sobre o 

andamento do trabalho do Inep. Disponível em: <www.inep.gov.br/ >. Acesso em: 20 jul. 

2012. 

 

______. Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Versão 

eletrônica simplificada. Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/outras_acoes/celpe_bras/manual/2012/manual_examinando_cel

pebras.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2013. 

 

______. Instituições credenciadas para aplicação do Celpe-Bras 2013. Brasília, 2013. 

Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/outras_acoes/celpe_bras/postos_aplicadores/2013/postos_aplica

dores_15022013.pdf> Acesso em: 19 fev. 2013. 

 

JACOMO, Julio Cesar Pinguelli; OLIVEIRA, Ana Carolina Vieira. Política Externa de Lula e 

a Dinâmica Sul-Americana. In: III ENCONTRO NACIONAL ABRI 2011, Belo Horizonte. 

Anais eletrônicos do III Encontro Nacional ABRI: PUC Minas, 2013. Disponível em: 

<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000100010&script=s

ci_arttext >. Acesso em: 10 out. 2012. 

 

JIMENÉZ, Lucina. Políticas Culturales e y cooperación internacional para la diversidad y la 

equidad. Revista de Cultura Pensar Iberoamérica,  Madri, n. 8, abr – jun 2006. Disponível 

em:  

<http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric08a00.htm>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Contribuições da Convenção para a Diversidade Cultural para a política 

cultural brasileira. In: IV ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM 



216 

 

 
 

CULTURA, 2008, Salvador. Anais eletrônicos dos trabalhos apresentados no IV 

Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: UFBA, 2008: 

Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14472.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Oportuna Diversidade: a participação do Ministério da Cultura do Brasil durante a 

negociação da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais. 2009. 188 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) - Universidade 

Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação, Salvador, 2009. 

 

______. Política Cultural no governo Lula e Convenção para a Diversidade Cultural da 

Unesco – diálogos possíveis da cooperação internacional. In: III ENCONTRO DE ESTUDOS 

MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2007, Salvador. Anais eletrônicos dos trabalhos 

apresentados no IV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: 

UFBA, 2007.  

 

KHUMTHUKTHIT, Ploy. A nova diplomacia pública do Japão. 2010. 115 folhas. 

Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

KOCHER, Bernardo. A diplomacia transformacional: uma nova abordagem da política 

externa norte-americana para o terceiro mundo. In: ANPUH - XXV SIMPÓSIO NACIONAL 

DE HISTÓRIA, 2009, Fortaleza. Anais ANPUH. Fortaleza: ANPUH, 2009. Disponível em  

<http://anpuh.org/anais/?p=13796>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

KRAYCHETE, Elsa Sousa. Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Caderno CRH, 

Salvador, v. 25, n. 65, maio - ago. 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

49792012000200001>. Acesso em: 10 maio 2013. 

 

LAFER, Celso. O Itamaraty na Cultura Brasileira. In: SILVA, Alberto da Costa (Org.). O 

Itamaraty na Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Franciso Alves, 2002. 

 

LAMPERT, Ernani. Educação e Mercosul: desafios e perspectivas. Revista da Faculdade de 

Educação, São Paulo, v. 24, n. 2, jul - dez 1998. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

25551998000200002&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

LANOË, Élise. La culture au service de la diplomatie? Les politiques culturelles 

extérieures de la RFA et de la France au Brésil (1961-73). 2012. 812 folhas. Tese (École 

Doctorale SHS 473), Nord de France, Universite Lille 3 - Charles de Gaulle, Lille, 2012. 

Disponível em: <http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/83/82/PDF/LANOE_Elise.pdf>. 

Acesso em: 17 maio 2013. 

 

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, 2013. Sítio eletrônico desenvolvido pela Società Dante 

Alighieri. Apresenta informações sobre esta entidade. Disponível em: 

<http://www.ladante.it>. Acesso em: 24 maio 2013. 

 

LESSA, Antonio Carlos. Os vértices marginais de vocações universais: as relações entre a 

França e o Brasil de 1945 aos nossos dias. Revista Brasileira de Política Internacional, 

Brasília, v. 43, n. 2., 2000. Disponível em: 



217 

 

 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000200002>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema contemporâneo de 

relações bilaterais. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 41, 1998. 

Edição especial de 40 anos. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

73291998000300003>. Acesso em: 26 out. 2012. 

 

______; SPEKTOR, Matias; CHIARELLI, Paulo José. Cronologia das relações internacionais 

contemporâneas e da política exterior do Brasil, de 1945 aos nossos dias. Cena 

Internacional, Brasília, v. 2, n. 1, 2000. Disponível em: 

<http://www.mundorama.info/Mundorama/Cena_Internacional_files/Cena_2000_1.pdf>. 

Acesso em: 6 fev. 2013. 

 

______; COUTO, Leandro Freitas; SOUZA, Rogério de. Política externa planejada: os planos 

plurianuais e ação internacional do Brasil, de Cardoso a Lula (1995-2008). Revista Brasileira 

de Política Internacional, cidade, n. 52, v. 1, 2009. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292009000100005>. Acesso em: 12 out. 2013. 

 

LIMA, Ana Paula S. Entrevista com o Embaixador Alberto da Costa e Silva. Revista 

Sapientia, São Paulo, ed. 7, ano 2, abr. 2013. Seção Entrevista de Capa. Disponível em: 

<http://www.cursosapientia.com.br/images/revista/ED-7-SAPIENTIA.pdf>. Acesso em: 21 

maio 2013. 

 

LOPES, Dawison Belém. Diplomacia de Macacão: a classe operária vai ao Itamaraty. Revista 

Insigth Inteligência, Rio de Janeiro, ano XV, n. 59, jan – fev - mar 2013. Disponível em: 

http://www.insightinteligencia.com.br/60/PDFs/pdf11.pdf>. Acesso: 16 abr. 2013. 

 

LOULA, Rosaly Conrado. Reflexões sobre a mundialização da Cultura. Revista de 

Desenvolvimento Econômico, Salvador, ano 3, n. 4, 2001. Disponível em: 

<http://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/600/445>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

LOWE, David. The Colombo Plan and “soft” regionalism in the Asia-Pacific: Australian 

and New Zealand cultural diplomacy in the 1950s and 1960s. Disponível em: 

<http://apo.org.au/research/colombo-plan-and-soft-regionalism-asia-pacific>. Acesso em: 25 

nov. 2011. 

 

LUBISCO, Nídia; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico: monografias, 

dissertações e teses. 3 ed. Salvador: Edufba, 2007. 

 

LUZ, Afonso e outros. Produção Cultural no Brasil: volume I. Rio de Janeiro: Beco do 

Azougue, 2010. 

 

______. Produção Cultural no Brasil: volume II. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. 

 

______. Produção Cultural no Brasil: volume III. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. 

 

______. Produção Cultural no Brasil: volume IV. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. 

 



218 

 

 
 

MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira/Fundação Roberto Marinho, 1997. 

 

MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporâneo. 1 ed. São Paulo: Atual, 2004. 

 

MARGOLIS, Maxine L. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 41, n. 1, jan - 

mar, 2001. Resenha de: MARTES, Ana Cristina Braga. Brasileiros nos Estados Unidos: um 

estudo sobre imigrantes em Massachusetts. São Paulo: Paz e Terra, 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v41n1/v41n1a10.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2013. 

 

McMURRY, Ruth Emily; LEE, Muna. The Cultural Approach. Chapel Hill: The University 

of North Carolina Press, 1947. 

 

MEIRA, Márcio. Desafios para a cultura no Brasil. In: MINISTÉRIO DA CULTURA. 1ª 

Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e Sociedade construindo Políticas 

Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

MERCOSUR CULTURAL. Sítio eletrônico do Sistema de Información Cultural del 

Mercosur. Apresenta informações sobre o Sistema de Informações Culturais do Mercosul. 

Disponível em: <http://www.sicsur.org/>. Acesso em: 1º mar. 2013. 

 

MERCOSUL. Declaração do Parlamento Juvenil do Mercosul 2010, Montevidéu, out. 2010. 

Disponível em: <http://parlamentojuvenil.educ.ar/wp- 

content/uploads/2010/03/Declara%C3%A7%C3%A3o-do-Parlamento-Juvenil-do-

MERCOSUL.pdf>. Acesso em: 27 out. 2012. 

 

______. Itinerário Cultural das Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos no 

Mercosul: projeto de fortalecimento institucional para sua definição e desenvolvimento.  

Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5222/1/gmc_2012_ata03-

ext_ane12_pt_itinerario_cultural_-_formato_digital.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2013. 

 

______. Página brasileira do MERCOSUL administrada pelo Departamento do MERCOSUL 

do Ministério das Relações Exteriores. Apresenta informações sobre o processo de integração 

regional no âmbito do MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/>. Acesso 

em 20 mar. 2013. 

 

______. Página da Secretaria do MERCOSUL. Apresenta informações sobre o processo de 

integração regional no âmbito do MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosur.int/>. 

Acesso em 20 mar. 2013. 

 

______. Programa de Movilidad Académica Regional para los cursos acreditados por el 

mecanismo de acreditación de carreras de grado en el Mercusur (Programa Marca). 

Disponível em: <http://programamarca.siu.edu.ar/>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Tratado de Assunção. Assunção, 26 de março de 1991. Disponível em: 

http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 



219 

 

 
 

MERLE, Marcel. Forces et Engeux dans les Relations Internacionales. 2. ed. Paris: 

Economica, 1985. 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Atos bilaterais assinados pelo Brasil no campo da cooperação 

cultural. Brasília: Ministério da Cultura, 2013. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/site/2010/02/08/atos-bilaterais-assinados-pelo-brasil-no-campo-

da-cooperacao-cultural/>. Acesso em: 11 fev. 2013. 

 

______. Atos multilaterais assinados pelo Brasil no campo da cooperação cultural. Brasília: 

Ministério da Cultura, 2013. Disponível em: <http://www. cultura.gov.br/site/…/atos-

multilaterais-assinados-pelo-brasil-no-campo-da-cooperacao-cultural/>. Acesso em: 11 fev. 

2013. 

 

______. Conquistas Internacionais do Sistema MINC em 2007. Disponível em 

<http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/01/acoes-desenvolvidas-em-

2007.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2009. 

 

______. Cultura é um bom negócio. Brasília, MINC, 1995.  

 

______. Sítio eletrônico desenvolvido pelo MINC. Apresenta informações sobre o andamento 

do trabalho do MINC. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/>. Acesso em: 29 maio 

2013. 

 

______. Diretrizes gerais para o Plano Nacional de Cultura. Brasília: MINC, 2008. 

 

______. DOCTV Ibero-América: Objetivo, público, diretrizes. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/site/2007/11/09/doctv-ibero-america-6/>. Acesso em: 29 maio 

2011. 

 

______. Informe do projeto – agosto de 1999. In: Programa Monumenta. Disponível em: 

<http://www.monumenta.gov.br/upload/Informe%20de%20Projeto%20Agosto%20de%20199

9_1200402422.pdf >. Acesso em: 23 out. 2009. 

 

______. II Conferência Internacional de Intelectuais da África e da Diáspora, julho de 

2006. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2006/07/11/ii-conferencia-

internacional-de-intelectuais-da-africa-e-da-diaspora>. Acesso em: 20 jan. 2010. 

 

______. Planejamento Internacional (2009-2011). Brasília: Ministério da Cultura, 2009. 

Documento não publicado.  

 

______. Plano Nacional de Cultura: diretrizes gerais. 2. ed. Brasília: Ministério da Cultura, 

2008.  

 

______. Plano Plurianual 2008-2011: relatório de avaliação do exercício 2008: ano base 

2008. Brasília, 2009. Disponível em: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_

PPA/relatorio_2011/11_volumeII_caderno_final.pdf>. Acesso em: 17 out. 2012. 

 

______. Programa cultural para o desenvolvimento do Brasil. 2. ed. Brasília, DF: MINC, 

2007.  



220 

 

 
 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 

Acordo Regional de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e 

Científica. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196959893.pdf>. Acesso em: 27 abr. 

2013. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Cursos geralmente oferecidos pelas universidades 

brasileiras ao PEC-G. Disponível em: 

<http://www.educacao.gov.br/sesu/arquivos/pdf/cursospecg.pdf>. Acesso: 8 abr. 2013.  

 

______. Sítio eletrônico desenvolvido pelo MEC. Apresenta informações sobre o andamento 

do trabalho do MEC. Disponível em: <http://www.educacao.gov.br/>. Acesso em: 19 jul. 

2012. 

 

______. Manual do candidato do exame Celpe-Bras 2006. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/CelpeBras/manualcandidato2006.pdf>. Acesso 

em: 19 fev. 2013. 

 

______. Memorando de entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte na área de Educação. Londres, 9 

mar. 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/brasil_reinounido.pdf>. 

Acesso em: 1º mar. 2013. 

 

______. Relatório 2005-2007. Brasília, 2008. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ai/arquivos/pdf/relatorio2005_07.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 

 

______; MINISTÉRIO DA EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DA ARGENTINA. 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira. Brasília e Buenos Aires, 2008. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf>. Acesso em: 28 

fev. 2013. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Política Nacional de Cultura. Brasília, 

1975.  

______. Diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC. Brasília, 1981.  

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Balanço de Política Externa: 2003-2010, 

Brasília, 2011. Disponível em:<http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-

externa-2003-2010> Acesso: 29 maio 2013. 

 

______. Declaração do Rio de Janeiro sobre a Aliança de Civilizações. Rio de Janeiro, RJ, 

maio 2010. Disponível em: <http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Alianca/pt-

br/file/Declara%C3%A7ao_do_Rio_10_05_27_portugues.pdf>. Acesso: 12 abr. 2013 

 

______. Sítio eletrônico departamento Cultural. Apresenta informações sobre o Departamento 

Cultural do Itamaraty. Disponível em:<http://dc.itamaraty.gov.br/>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

 

______. Departamento Cultural, Divisão de Promoção da Língua Portuguesa. Edital 

DRI/CGCI Nº 023/2009 - CAPES, Leitorado em Universidades Estrangeiras. Disponível 

em: 



221 

 

 
 

<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/SelecaoFinal_Edital_Leitorado_02

3_2010.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2013. 

 

______. Sítio eletrônico desenvolvido pelo MRE. Apresenta lista de Representações do Brasil 

no Exterior com endereço, telefones e sites. Disponível em:<http://www.itamaraty.gov.br/o-

ministerio/o-brasil-no-exterior>. Acesso em 31 jul. 2012. 

 

______. Discursos, palestras e artigos do Chanceler Celso Amorim: 2003-2010. Brasília, 

2011, v.2. 260 p. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/divulg/documentacao-

diplomatica/publicacoes/discursos-palestras-artigos/arquivos/discursos-chanceler-vol1>. 

Acesso em: 21 maio 2013. 

 

______. Histórico do PEC-G. Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

 

______. Nota à imprensa n. 236, Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/iii-cupula-america-do-

sul2013-paises-arabes-aspa-2013-lima-peru-2-de-outubro-de-2012/print-nota>. Acesso em: 

10 mar. 2013. 

 

______. Nota à imprensa nº 280. Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o governo da 

República Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral Ibero-Americana. Brasília, 2012. 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/acordo-

basico-de-cooperacao-tecnica-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-a-

secretaria-geral-ibero-americana>. Acesso em: 05 fev. 2013. 

 

______. Plano Nacional para a Aliança de Civilizações. Brasília, 2009. Disponível em: 

<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Alianca/pt-br/file/Plano%20Nacional1803.pdf>. 

Acesso em: 13 out. 2012. 

 

______. Programa de Feiras, Exposições e Seminários do Itamaraty no Exterior, 2003 a 2010. 

Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-

externa-2003-2010/2.0.2-anexo-promocao-comercial.-feiras>. Acesso em: 03 fev. 2013. 

 

______. Programa de integração e cooperação econômica entre a República Federativa do 

Brasil e a República Argentina. Disponível em: 

<http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_283_760.htm>. Acesso em 12 out. 2009. 

 

______. Rede de Leitorados. Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://www.bricspolicycenter.org/homolog/arquivos/graficospdf.pdf>. Acesso em: 20 mar. 

2012. 

 

______. Relatório anual de avaliação: ano base 2007. Brasília, 2008, p.1211-1248. 

Disponível em: 

<http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_PPA/rela

torio_2008/08_PPA_Aval_cad14_MRE.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2013. 

 

______. Resumo Executivo do Balanço da Política Externa 2003-2010. Disponível em: < 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/resumo-

executivo/view>. Acesso: 29 maio 2013. 



222 

 

 
 

 

______. Sítio eletrônico do Sistema de Atos Internacionais. Apresenta informações sobre atos 

bilaterais celebrados pelo Brasil em 2003. Disponível em: 

<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2003>. Acesso em: 02 mar. 2013. 

 

______. Sítio eletrônico do Sistema de Atos Internacionais. Apresenta informações sobre atos 

bilaterais celebrados pelo Brasil em 2008. Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-

internacionais/bilaterais/2008>. Acesso em: 02 mar. 2013. 

 

______. Sítio eletrônico do Sistema de Atos Internacionais. Apresenta informações sobre atos 

bilaterais celebrados pelo Brasil em 2010. Disponível em: 

<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/>. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 

______; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Relatório 

anual de avaliação 2005. Brasília, 2006. Disponível em: 

<http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_PPA/rela

torio_2006/06_PPA_Aval_cad14_MRE.pdf>. Acesso em: 19 out. 2012. 

 

______; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Relatório 

anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007, exercício 2007, ano base 2006. 

Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_PPA/rela

torio_2007/07_PPA_Aval_vol04.pdf>. Acesso em: 20 out. 2012. 

 

______; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Relatório 

anual de avaliação do ano base 2007. Brasília, 2008. Disponível em: 

<http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_PPA/rela

torio_2008/08_PPA_Aval_cad14_MRE.pdf>. Acesso em: 21 out. 2012. 

 

______; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Relatório 

anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007, exercício 2008, ano base 2008. 

Brasília, 2008. Disponível em: 

<http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/avaliacao_PPA/rela

torio_2008/08_PPA_Aval_cad22_MTE.pdf>. Acesso em: 22 out. 2012. 

 

______; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Relatório 

anual de avaliação do plano plurianual 2008-2011, exercício 2010, ano base 2009. 

Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/relatorio-de-

avaliacao-do-plano-plurianual-2008-2011>. Acesso em: 23 out. 2012. 

 

MINISTÉRIO DO ESPORTE. Gabinete do Ministro, Assessoria Internacional. Levantamento 

de Acordos de Cooperação firmados pelo Brasil, no âmbito esportivo. Disponível em: 

<http://www.cbce.org.br/upload/lista_de_acordos_de_cooperacao.pdf>. Acesso em: 23 fev. 

2013. 

 

MIRANDA, André. Confira a programação do Ano da França no Brasil. O Globo. Rio de 

Janeiro, dez. 2008. Seção Cultura. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/confira-

programacao-do-ano-da-franca-no-brasil-3604263>. Acesso em: 27 fev. 2013. 

 

MITCHELL, J. M. International Cultural Relations. London: Allen & Unwind, 1986. 



223 

 

 
 

 

MIYAMOTO, Shiguenoli. O Brasil e as negociações multilaterais. Revista Brasileira de 

Política Internacional, Brasília, v. 43, n.1, jan - jun 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v43n1/v43n1a06.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. O Brasil e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Revista Brasileira de 

Política Internacional, Brasília, v. 52, n.2, jul - dez 2009. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292009000200002 >. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

MORAES, Julio Lucchesi. Economia da cultura chinesa e a expansão do Instituto Confúcio. 

Temas de Economia Aplicada, São Paulo, fev. 2013. Disponível em: 

<http://www.fipe.org.br/publicacoes/downloads/bif/2013/2_bif389.pdf#page=48>. Acesso 

em: 24 maio 2013.  

 

NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações Internacionais: 

Correntes e Debates. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

NOGUEIRA, Joana Laura Marinho. A inflexão da política externa brasileira para o Sul e o 

Fórum IBAS. Cenários, Belo Horizonte, jul. 2008. Disponível em: 

<http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20080710140105.pdf>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

NOVAIS, Bruno do Vale; BRIZUELA, Juan. Políticas Internacionais. In: RUBIM, Antonio 

Albino Canelas. Políticas Culturais no Governo Lula. Salvador: Edufba, 2010. (Coleção 

Cult). 

 

______. A política de Relações Internacionais do Ministério da Cultura do Brasil no 

período de 2003 a 2008. 2009. 167 folhas. TCC (Graduação em Comunicação Social) – 

Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. 

NORTHROP, F.S.C. The taming of the nations. Nova York: The Macmillan Company, 

1952. 362 p. 

 

NYE, Joseph S. Soft power: The means to success in world politics. New York: Public 

affairs, 2004. 

 

O'BRIEN, Josiane Martin. Hard vs. Soft Power in global and national politics: innovative 

concepts of smart power and cultural diplomacy in an age of interdependence, digital 

revolution, and social media. In: THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CULTURAL 

DIPLOMACY, 2011, Berlim. Symposium on CD: ICD, 2011. Disponível 

em:<http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/201105---International-

Symposium-on-Cultural-Diplomacy---3.pdf >. Acesso em: 25 out. 2012. 

 

O‟NEILL, Jim. O mapa do crescimento: oportunidades econômicas nos BRICs e além deles. 

Tradução: Rafael Longo – São Paulo: Globo, 2012.  

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA. Sítio eletrônico desenvolvida pela Unesco. Apresenta informações sobre o 

andamento do trabalho da Unesco. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/>. Acesso 

em: 20 nov. 2012. 

 



224 

 

 
 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA. Carta cultural ibero-americana. In: XVI Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Montevideo, 2006. Disponível em 

<http://www.oei.es/xvicumbrecartap.htm>. Acesso em: 10 out. 2009. 

 

______. Sítio eletrônico desenvolvido pela OEI. Apresenta informações sobre o andamento 

do trabalho da Organização. Disponível em:<http://www.oei.es/index.php>. Acesso em: 18 

nov. 2012. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Sítio eletrônico desenvolvido pela 

OEA. Apresenta informações sobre o andamento da Organização, inclusive, da Comissão 

Interamericana de Cultura. Disponível em: <http://www.oas.org/en/cidi/cic.asp>. Acesso em: 

19 nov. 2012. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Desenvolvido pela 

OMPI. Apresenta informações sobre o andamento do trabalho da OMPI. Disponível em: 

<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Acesso em: 19 nov. 2012. 

 

______. 15º período de sessões. Propuesta de Argentina y Brasil para establecer un programa 

de la OMPI para el desarrollo. 27 de Agosto de 2004. Disponível em: 

<http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/background.html>. Acesso em: 20 jan. 2010. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Desarrollo histórico de la 

política cultural gubernamental. Madrid, [2007?]. Disponível em: 

<http://www.oei.es/cultura2/mexico/c2.htm>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Perfil Migratório do Brasil 2009. Geneva, 2010. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/trab_estrang/perfil_migratorio_2009.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2013. 

 

ORTIZ, Victor. A Agenda 21 da Cultura. In: MINISTÉRIO DA CULTURA. 1ª Conferência 

Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e Sociedade construindo Políticas Públicas de 

Cultura. Brasília, 2006.  

 

PALLONE, Simone; SOYAMA, Paula. Entrevista com Demétrio Magnoli. ComCiência: 

Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, Campinas, abr. 2006, Seção Entrevistas. 

Disponível em: 

<www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=12&tipo=entrevista>. 

Acesso em 15 jan. 2013. 

 

PAUTASSO, Diego; ALBANUS, Adriana Pilar. O Brasil e a Cúpula América do Sul-África: 

um país emergente nas relações Sul-Sul. Revista Século XXI, Porto Alegre, v. 3, n. 1, jan -

jun 2012. Disponível em: <http://sumario-

periodicos.espm.br/index.php/seculo21/article/viewFile/1837/114>. Acesso em: 05 fev. 2013. 

 

PECEQUILO, Cristina Soreanu. Manual do candidato: política internacional. Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. Disponível em: 

<http://www.funag.gov.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=4

7&Itemid=41>. Acesso em: 24 mar. 2013.  

 



225 

 

 
 

PEDROZA, Nazaré. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. In: MINISTÉRIO DA 

CULTURA. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e Sociedade 

construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

PENNA FILHO, Pio. Estratégias de desenvolvimento social e combate à pobreza no Brasil. 

In: ALTEMANI, Henrique; LESSA, Antônio Carlos. Relações internacionais do Brasil: 

temas e agendas. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2. 

 

PEREIRA, Analúcia Danilevecz. As relações entre África do Sul e Brasil: do impacto da 

globalização à constituição do Ibas. Revista Século XXI, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jan - dez, 

2010. Disponível em: <http://sumario-

periodicos.espm.br/index.php/seculo21/article/view/1707>. Acesso em: 06 fev. 2013. 

 

PIMENTEL, José Vicente de Sá. Relações entre o Brasil e a África subsaárica. Revista 

Brasileira de Relações Internacionais, Brasília, n. 1, v. 43, jan - jun, 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

73292000000100001&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Apresentação. In: Fundação Alexandre de Gusmão. O Brasil, os Brics e a agenda 

internacional. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/OBrasileosBrics.pdf>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

PINHEIRO, Letícia. A política externa de Vargas. Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Seção Vargas 1951-1954. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/PoliticaExterna>. 

Acesso em: 29 maio 2013. 

 

PINTO, Rodrigo. Interesse por cultura brasileira cria chance de fortalecer economia via “Soft 

Power”. BBC Brasil, Londres, abr. 2012, Seção Brasil. Disponível em: 

<www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/04/040423_brazilian_softpower01_rp.shtml>. 

Acesso em: 22 out. 2012. 

 

PIÑON, Francisco. A cultura na Ibero-América: fator de desenvolvimento e de integração. In: 

MINISTÉRIO DA CULTURA. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e 

Sociedade construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

PENNA FILHO, Pio. Estratégias de desenvolvimento social e combate à pobreza no Brasil. 

In: ALTEMANI; A.; LESSA, H. (Org.). Relações Internacionais do Brasil: temas e 

agendas. São Paulo: Saraiva, 2006, v.2. 

 

PORTO, Marta. Novos imaginários, mas as mesmas assimetrias: os desafios da cooperação 

internacional cultura-comunicação. Políticas Culturais em Revista, Salvador, v. 1, n. 2, 

2008. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3342/2455>.  Acesso em: 20 

ago. 2009. 

 

PROGRAMA LEITORADO DIVULGA CULTURA BRASILEIRA EM UNIVERSIDADES 

DO EXTERIOR. Rede Globo, Rio de Janeiro, 15 dez. 2012. Disponível em: 



226 

 

 
 

<http//:redeglobo.globo.com/acao/noticia/2012/12/programa-leitorado-divulga-cultura-

brasileira-em-universidades-do-exterior.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

 

PWORWARSKI, Eva. Mercosul Cultural: antecedentes, atualidade e perspectivas. In: 

Ministério da Cultura. 1ª Conferência Nacional de Cultura 2005 – 2006: Estado e 

Sociedade construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília, 2006.  

 

REDE INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS. Sítio eletrônico desenvolvido 

pela RIPC. Disponível em: <http://www.incp-ripc.org>. Acesso em 20 set. 2011. 

 

REIS, A. C. F.; GEORGE, Y. Culturas brasileiras no mundo: do país do samba e da 

caipirinha a um polo de inovações culturais contemporâneas. Revista Nueva Sociedad, 

Buenos Aires, out. 2008. Edição especial em português. Disponível em: 

<http://www.nuso.org/upload/portugues/2008/Yudice.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

 

REZENDE, Estevão Martins (Org.). Relações Internacionais: visões do Brasil e da América 

Latina. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2003. 

 

RIBEIRO, Cláudio Oliveira. Crise e castigo: as relações internacionais Brasil-África no 

governo Sarney. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 1, n. 51, 2008. 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n2/v51n2a04.pdf>. Acesso em: 29 maio 

2013. 

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

RIBEIRO, Edgard Telles. Cultura: vertente submersa das relações internacionais. Rio de 

Janeiro, 2008. Disponível em: <www.forum.ufrj.br/news/170408.pdf>. Acesso em: 06 de dez. 

2008. 

 

______. Diplomacia Cultural: seu papel na política externa brasileira. Brasília: FUNAG, 

2011. 

 

RICUPERO, Rubens e colaboradores. A crise internacional e seu impacto no Brasil. Estudos 

Avançados, v. 64, n. 22, 2008, São Paulo, 2008. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000300012 >. Acesso em: 20 out. 2012. 

 

______. O Brasil, os Brics e a agenda internacional. In: Fundação Alexandre de Gusmão. O 

Brasil, os Brics e a agenda internacional. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/OBrasileosBrics.pdf>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

RICUPERO, Rubens. O Brasil, a América Latina e os EUA desde 1930: 60 anos de uma 

relação triangular. In: ALBURQUERQUE, J. A. G.; SEITENFUS, R.; CASTRO, S. H. N. 

(Coords.). Sessenta Anos de Política Externa Brasileira (1930-1990): crescimento, 

modernização e política externa. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, v. 1. 

 

RISCADO, Júlia Ermina. A política externa cultural para o Brasil. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio 

Nacional de História. São Paulo, 2011. Disponível. Acesso em: 9 maio 2013. 



227 

 

 
 

 

ROTHKOPF, David. The world‟s Best foreign minister. Foreign Policy. Disponível em: 

<http://rothkopf.foreignpolicy.com/posts/2009/10/07/the_world_s_best_foreign_minister>. 

Acesso em 30 nov. 2011. 

 

RUBIM, A. A. C. Bibliografia sobre políticas culturais no Brasil. In: Portal do Centro de 

Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT), Salvador, Seção Biblioteca. 2006. 

Disponível em: <http://www.cult.ufba.br 

/arquivos/bibliografias_politicasculturais_brasil_01maio06.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

______. Políticas culturais do Governo Lula / Gil: desafios e enfrentamentos. In: RUBIM, 

Antonio Albino Canelas; BAYARDO, Rubens (Orgs.). Políticas culturais na Ibero-

América. Salvador: Edufba, 2008. (Coleção Cult). 

 

______. Políticas Culturais entre o possível e o impossível. In: II ENCONTRO DE 

ESTUDOS MULIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2006, Salvador. Anais eletrônicos do 

II Enecult. Disponível em: <http://www.cultura.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2011/07/antonio_albino_canelas_rubim.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013.  

 

______. Políticas Culturais e Sociedade do Conhecimento no Brasil. Revista de 

Investigacines Políticas y Sociológicas, v. 7, 2008. Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1287/1/Antonio%20Albino%20Canelas%20Rubim

%204.pdf>. Acesso em: 29 maio 2012. 

 

______; BARBALHO, Alexandre (Orgs.). Políticas Culturais no Brasil: trajetória e 

contemporaneidade. In: Políticas Culturais no Brasil. Salvador: Edufba, 2007. 

 

______ (Org.). Políticas Culturais no Governo Lula. Salvador: Edufba, 2010. 

 

______; PITOMBO, M.; RUBIM, I. Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em 

Cultura no Âmbito Ibero-Americano. I ENCONTRO DE ESTUDOS 

MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 2005, Salvador. Anais eletrônicos do I 

ENECULT. Salvador: UFBA, 2005. Disponível em: 

<http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013. 

SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 

SALES, Camila Maria Risso. Relações internacionais e política externa do Brasil nos 

governos de FHC e Lula: uma análise paradigmática. Campinas, 2003. Disponível em: 

<http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_3443.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. 3. ed. In: SANTOS, Milton e colaboradores. 

Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2011. 

 

______; SILVEIRA, María Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 

11 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

 

______. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 16 ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2008. 

 



228 

 

 
 

SANTOS, Adalberto Silva. Políticas culturais no Brasil e na Espanha: (re)significações de 

campos de produção simbólica. I ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM 

CULTURA, 2005, Salvador. Anais eletrônicos do I ENECULT. Salvador: UFBA, 2005. 

Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf>. Acesso em: 

20 maio 2013. 

 

SANTOS, Raquel Paz dos. A Diplomacia Cultural entre Brasil e Argentina: uma crítica a 

tradicional rivalidade buscando estratégias de cooperação regional. Laboratório de Estudos da 

América Latina, Rio de Janeiro, UFRJ, 2011. Disponível em: <http://leal-

ufrj.blogspot.com.br/2011/05/artigo-diplomacia-cultural-entre-brasil.html>. Acesso em: 29 

maio 2013. 

 

SARAIVA, Miriam Gomes. As estratégias de cooperação Sul-Sul nos marcos da política 

externa brasileira de 1993 a 2007. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 

50, n. 2, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v50n2/a04v50n2.pdf>. Acesso 

em: 20 maio 2013. 

 

______. As relações Brasil - Europa de 1990 a 2004: entre o inter-regionalismo e o 

bilateralismo. In: OLIVEIRA, Henrique Altemani de; LESSA, Antônio Carlos (Orgs.). 

Relações internacionais do Brasil: temas e agendas, v.1. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

SATO, Eiiti. Conflito e cooperação nas relações internacionais: as organizações 

internacionais no século XXI. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 6, n. 

2, 2003. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v46n2/v46n2a07.pdf>. Acesso em: 

20 maio 2013. 

 

SCHMIDT, Brian C. On the History and Historiography of International Relations. In: 

CARLSNAES, Thomas Risse; SIMMONS, Beth (Orgs.).  Handbook of International 

Relations. Londres: Sage, 2001. 

 

SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2012-2013. In: WORLD ECONOMIC 

FORUM, 2013, Geneva. Disponível em: 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf>. Acesso 

em: 20 maio 2013. 

 

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL. Balanço de 2008 e perspectivas para 2009. Brasília, 

2008. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/2009/08/11/balanco-de-2008-e-

perspectivas-para-2009/>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

SECRETARIA-GERAL IBERO-AMERICANA. Sítio eletrônico desenvolvido pela 

Secretaria-Geral Ibero-Americana que é um órgão permanente de apoio institucional e técnico 

à Conferência Ibero-americana e à Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, integrada pelos 

22 países ibero-americanos. Apresenta informações sobre a Segib, inclusive programas e 

legislações de cooperação cultural internacional. Disponível em: <http:www.segib.org>. 

Acesso em: 21 maio 2013. 

 

SEVERINO, J. R. Políticas culturais no Brasil: uma breve reflexão sobre a publicação da 

exposição universal na Filadélfia, 1876. In: História, cidade e sociabilidade. Itajaí: Casa 

Aberta, 2011.  

 



229 

 

 
 

SIENA JÚNIOR, Roberto. Poder e Interdependência: perspectivas de análise das relações 

internacionais na ótica de Robert Keohane e Joseph Nye. In: OLIVEIRA, Odete; DAL RI 

JÚNIOR, Armo (Orgs.). Relações Internacionais, Interdependência e Sociedade Global. 

Ijuí: Editora Unijuí, 2003.  

 

SILVA, Alberto da Costa. Diplomacia e Cultura. In: SILVA, Alberto da Costa (Org.). O 

Itamaraty na Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. 

 

SILVA, Alexandra de Mello. A política externa brasileira no cenário da Guerra Fria. Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), São Paulo, 

2009. Seção Os anos JK. Disponível em 

<http://www.cpdoc.fgv.br/nav_jk/htm/o_Brasil_de_JK/A_politica_externa_brasileira_no_cen

ario_da_Guerra_Fria.asp>. Acesso em: 01 out. 2009. 

 

SIMÕES, Alex Sandro Neris. Rede Brasileira de Ensino no Exterior: Centros Culturais, 

Institutos e Leitorados. Sociedade Internacional de Português - Língua Estrangeira. 

Disponível em: 

<http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=102:centros-

culturais-brasileiros&catid=16:portugues-no-mundo&Itemid=61>. Acesso em: 1º mar. 2013. 

 

SIMULAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 2009 (SOI). Grupo dos 20 – 

G20. Disponível em: < http://2009.soi.org.br/g-20>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

SPEKTOR, Matias. O Brasil e a Argentina entre a cordialidade oficial e o projeto de 

integração: a política externa do Governo de Ernesto Geisel (1974-1979). Revista Brasileira 

de Política Internacional, Brasília, v. 01, n. 45, 2002. Disponível em: 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/358/35845105/35845105.html>. Acesso em: 23 ago. 

2009. 

 

SOARES, Maria Susana Arrosa. O ano da França no Brasil: a importância da diplomacia 

cultural. Anuário Brasil-Europa, Porto Alegre, 2009. Disponível em: 

<http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/oanodafrancanobrasilaimportanciadadiplomaciacultural.pdf 

>. Acesso em: 26 fev. 2013. 

 

SOW, Thierno M. The Soft Power & Diplomatie Culturelle: culture totale vs culture 

globale. In: TOBELEM, Jean-Michel. Collection Gestion de la culture et du secteur non 

lucratif. Paris: Editions de l'Harmattan, 2008. Disponível em: <http://www.one-

zero.eu/resources/resume+et+BIO+total.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2013. 

 

TONELI, Nicélio Cesar. São Paulo: Revista História, n.125-126, p.149-186, ago-dez/91 a jan-

jul/92. Resenha de: CERVO, Amado Luiz. As relações históricas entre o Brasil e a Itália: o 

papel da diplomacia. Brasília: Editora da Universidade de Brasília; São Paulo: Instituto 

Italiano di Cultura, 1992. Disponível em: 

<http://revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/18673/20736>. Acesso em: 21 maio 2013. 

 

TUSSIE, Diana e RIGGIOROZZI, Maria Pia. Novos procedimentos e velhos mecanismos: a 

governança global e a sociedade civil. ESTEVES, Paulo L. (Org.). Instituições 

Internacionais: segurança, comércio e segurança. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003. 

 



230 

 

 
 

TV BRASIL INTERNACIONAL. Programa Brasileiros no Mundo: projetos culturais. 

Brasília, set. 2011. Disponível em: <http://www.youtu.be/mtBAVWUnpuE>. Acesso em: 18 

maio 2013. 

 

UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS. Tratado Constitutivo da Unasul. Brasília, 

2008. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-

regional/unasul/tratado-constitutivo-da-unasul>. Acesso em: 13 abr. 2013. 

 

______. Sítio eletrônico desenvolvido pela Unasul. Apresenta informações sobre o andamento 

do trabalho da União. Disponível em: <http://www.unasursg.org/>. Acesso em: 15 nov. 2012. 

 

UNESCO. Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões 

culturais. Brasília, sem data. 

 

______. Declaração do México. Cidade do México, 1985. Disponível em 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=255>. Acesso em: 19 out; 2009. 

 

______. Declaração universal sobre diversidade cultural. In: BRANDT, Leonardo (Org.) 

Diversidade cultural. São Paulo: Escrituras / Pensarte, 2005. 

 

UN SYSTEM TASK TEAM ON THE POST-2015 UN DEVELOPMENT AGENDA. Paris, 

maio 2012.  Culture: a driver and an enabler of sustainable development. Unesco: Paris, 

2012. Disponível em: 

<http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/files/Think%20Piece%20Culture.pdf>. Acesso 

em: 03 fev. 2013. 

 

U.S. DEPARTAMENT OF STATE. Cultural Diplomacy: the linchpin of Public Diplomacy. 

Washington: EUA, 2005. Disponível 

em:<http://www.state.gov/documents/organization/54374.pdf>. Acesso em: 24 out. 2012. 

 

VARGEM, Alex André. A Política Externa Brasileira para a África no Governo Lula. Revista 

Ponto e Vírgula.com, São Paulo, n. 4, 2007. Disponível em: <http://www.pucsp.br/ponto-e-

virgula/n4/artigos/pdf/2_Alex.pdf>. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

VEIGA, P. M.; RIOS, S. P. O Brasil como vetor de integração sul-americana: possibilidades e 

limites. Revista Política Externa, v. 20, n. 2, set – out - nov 2011. 

 

VENTURA, Tereza. Notas sobre política cultural contemporânea. Revista Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, n. 15, jan - abr 2005. 

 

VIZENTINI, Paulo Fagundes. Relações internacionais do Brasil: de Vargas a Lula. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2008. 

 

WANDERLEY, Sônia. Doutrina de Segurança Nacional: políticas públicas de cultura e 

televisão nos anos 70. In: CALABRE, Lia (Org.) Políticas culturais: diálogo indispensável. 

Rio de Janeiro: FCRB, 2005.  

 

WATSON, Adam. A evolução da sociedade internacional (Uma análise histórica 

comparativa). Brasília: UNB, 2004. 

 



231 

 

 
 

WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2008, v.1. 

 

WIGHT, Martin. A Política de Poder. Brasília: UNB, 2002. 

 

ZHENPING, Wang. Cultural interaction and reproduction in pre-modern diplomacy. 

[S.I.:s.n], 2010. Disponível em: < http://kuir.jm.kansai-

u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/3390/1/5_Wang.pdf >. Acesso em: 29 maio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 
 

AAPPÊÊNNDDIICCEESS    

  
 

APÊNDICE A – Modelo de planilha utilizada para mapeamento de ações da diplomacia 

cultural brasileira por parte do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e 

Ministério da Educação de 2003 a 2010. 

 
MAPEAMENTO DA DIPLOMACIA CULTURAL BRASILEIRA REFERENTE AO ANO: ______ 

Indicador 1: características da 

ação 

Indicador 2: espaço Indicador 

3: agente 

primário 

Indicador 4: agentes secundários 

Item Perspectiva Área Territórios da diplomacia cultural 

brasileira 

MRE MINC E MEC 

Cidade País Continente Dep. 

Cultural 

CGCE Posto  no 

Exterior 

MINC MEC 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
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APÊNDICE B – Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo 

Departamento Cultural no período 2003-2010 
 

 

 

 

Continente Cidade DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total de 

ações 

Rank 

AMS Brasília 9 52 8 124 1 17 211 1 

EUR Madri 15 12 3 26 0 0 56 2 

AMS Buenos Aires 21 6 1 13 7 0 48 3 

AMS Assunção 27 8 1 1 1 0 38 4 

EUR Paris 2 9 27 0 0 0 38 4 

AMS São Paulo 8 20 3 1 4 1 37 5 

AMS Bogotá 33 2 0 0 0 1 36 6 

AMS Rio de Janeiro 8 13 10 0 1 0 32 7 

AMS Caracas 27 1 2 1 0 0 31 8 

AMS Santiago 25 5 0 1 0 0 31 8 

AMS Montevidéu 17 6 1 5 0 0 29 9 

AMCC São Salvador 26 2 1 0 0 0 29 9 

ORM Tel Aviv 0 15 0 0 10 0 25 10 

AMS Miami 12 8 1 1 2 0 24 11 

AFR Bissau 8 4 0 0 11 0 23 12 

EUR Barcelona 17 3 0 2 0 0 22 13 

AMN Washington 0 8 13 1 0 0 22 13 

AMS Salvador 8 8 5 0 0 0 21 14 

AMS Quito 17 1 1 0 1 0 20 15 

AMS La Paz 16 2 1 0 0 0 19 16 

AMCC Manágua 16 2 0 0 0 1 19 16 

EUR Roma 16 3 0 0 0 0 19 16 

ORM Beirute 1 14 0 0 3 0 18 17 

ORM Jerusalém 0 8 0 0 10 0 18 17 

AMS Lima 16 2 0 0 0 0 18 17 

AFR Pretória 15 3 0 0 0 0 18 17 

EUR Berlim 9 8 0 0 0 0 17 18 

AMS Georgetown 17 0 0 0 0 0 17 18 

EUR Londres 14 2 0 0 0 1 17 18 

AFR Maputo 9 5 0 0 2 1 17 18 

AMCC São José 17 0 0 0 0 0 17 18 

AMN México 16 0 0 0 0 0 16 19 

AMS Paramaribo 16 0 0 0 0 0 16 19 

EUR Salamanca 9 2 0 3 0 1 15 20 

AMS Córdoba 10 1 0 1 2 0 14 21 

AMCC São Domingos 13 0 0 0 0 0 13 22 

OCE Wellington 0 7 0 0 6 0 13 22 
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APÊNDICE B – Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo 

Departamento Cultural no período 2003-2010 
 

 

(continuação) 
 

 

Continente Cidade DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total de 

ações 

Rank 

AMCC Havana 1 10 0 0 1 0 12 23 

AMN Nova York 0 10 1 0 1 0 12 23 

AMS Porto Alegre 8 4 0 0 0 0 12 23 

AMCC Panamá 11 0 0 0 0 0 11 24 

EUR Zagreb 0 0 0 0 11 0 11 24 

AFR Praia 8 1 1 0 0 0 10 25 

AMS 
S Cruz de la 

Sierra 
8 2 0 0 0 0 10 25 

ÁSIA Seoul 8 2 0 0 0 0 10 25 

AMS Belém 8 1 0 0 0 0 9 26 

AMS Florianopólis 8 0 1 0 0 0 9 26 

AMN Los Angeles 0 0 0 9 0 0 9 26 

EUR Milão 9 0 0 0 0 0 9 26 

AMCC Porto Príncipe 4 5 0 0 0 0 9 26 

AMN Austin 8 0 0 0 0 0 8 27 

ORM Belém 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Boa Vista 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Budapeste 1 3 0 0 4 0 8 27 

AMN Cambridge 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Campinas 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Chaco 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Curitiba 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Erechim 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMN Gainesville 8 0 0 0 0 0 8 27 

ORM Haifa 0 3 0 0 5 0 8 27 

EUR Helsinque 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Ijuí 8 0 0 0 0 0 8 27 

AFR Ile-Ilfe 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Jena 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS João Pessoa 8 0 0 0 0 0 8 27 

ÁSIA Kyoto 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Leiden 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Macapá 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Manaus 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Niterói 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Polska 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Recife 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Salzburg 8 0 0 0 0 0 8 27 
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APÊNDICE B – Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo 

Departamento Cultural no período 2003-2010 

(continuação) 
Continente Cidade DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total de 

ações 

Rank 

AMS Santa Fé 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS Santa Maria 8 0 0 0 0 0 8 27 

AMS 
S.Bernardo do 

Campo 
8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Viena 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Zurique 8 0 0 0 0 0 8 27 

EUR Frankfurt 5 2 0 0 0 0 7 28 

AFR Luanda 2 2 0 0 1 2 7 28 

ORM Nicósia 0 6 0 0 1 0 7 28 

EUR Veneza 0 6 1 0 0 0 7 28 

AFR Argel 0 2 3 1 0 0 6 29 

EUR Lisboa 1 2 1 0 2 0 6 29 

ÁSIA Nova Delhi 1 2 0 0 3 0 6 29 

AFR Cidade Velha... 0 4 1 0 0 0 5 30 

EUR Haia 0 4 0 0 0 1 5 30 

ORM Tyre 0 1 0 0 4 0 5 30 

EUR Varna 0 1 0 0 4 0 5 30 

ORM Damasco 2 1 0 1 0 0 4 31 

ÁSIA Dili 1 1 0 0 0 2 4 31 

AFR Gaborroni 0 4 0 0 0 0 4 31 

ÁSIA Kuala Lampur 0 1 0 0 3 0 4 31 

ORM Ramalá 0 3 0 0 1 0 4 31 

ÁSIA São tome 3 0 1 0 0 0 4 31 

ÁSIA Túnis 1 1 0 2 0 0 4 31 

ÁSIA Bangkok 0 0 0 0 3 0 3 32 

EUR Bolonha 1 2 0 0 0 0 3 32 

AFR Libreville 0 0 0 1 2 0 3 32 

EUR 
Santiago de 

Compostela 
0 2 1 0 0 0 3 32 

ORM Sderot 0 1 0 0 2 0 3 32 

EUR Sevillha 0 1 2 0 0 0 3 32 

AMN Toronto 0 2 0 0 1 0 3 32 

ÁSIA Astana 0 1 0 0 1 0 2 33 

ORM Byblos 0 2 0 0 0 0 2 33 

EUR Copenhague 1 0 0 0 1 0 2 33 

AMS Corumbá 0 2 0 0 0 0 2 33 

ORM Doha 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMS Foz do Iguaçú 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMN Guadalajara 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMN Houston 2 0 0 0 0 0 2 33 
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APÊNDICE B – Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo 

Departamento Cultural no período 2003-2010 
 

 

(continuação) 
 

Continente Cidade DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total de 

ações 

Rank 

AMS Londrina 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMS Mar del Plata 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMN Montreal 1 0 0 0 1 0 2 33 

EUR Moscou 0 1 0 0 1 0 2 33 

EUR Oslo 1 1 0 0 0 0 2 33 

ÁSIA Pequim 1 0 0 0 1 0 2 33 

AMS Puerto Iguazu 0 2 0 0 0 0 2 33 

AFR Rabat 0 1 0 1 0 0 2 33 

ORM Rosh Pina 0 0 0 0 2 0 2 33 

AMN São Francisco 0 1 0 0 0 1 2 33 

EUR Turim 0 2 0 0 0 0 2 33 

AMS Valparaíso 0 0 2 0 0 0 2 33 

ÁSIA Victória 0 0 0 0 0 2 2 33 

AFR Abidjã 1 0 0 0 0 0 1 34 

AFR Acra 1 0 0 0 0 0 1 34 

ORM Aleppo 0 0 1 0 0 0 1 34 

ÁSIA Almaty 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMCC Antígua 0 0 0 0 1 0 1 34 

AMC 
Antíguo 

Cuscatlán 
0 1 0 0 0 0 1 34 

OCE Auckland 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMCC Belmopan 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS Belo Horizonte 0 0 1 0 0 0 1 34 

EUR Berna 0 1 0 0 0 0 1 34 

AFR Cairo 0 0 0 1 0 0 1 34 

EUR Cannes 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMN Champaing 1 0 0 0 0 0 1 34 

AMS Ciudad del Este 0 1 0 0 0 0 1 34 

EUR 
Clermont-

Ferrand 
1 0 0 0 0 0 1 34 

AMS Cochabamba 0 0 1 0 0 0 1 34 

AFR Dacar 1 0 0 0 0 0 1 34 

EUR Estocolmo 1 0 0 0 0 0 1 34 

AMS Fortaleza 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS Frutal 0 1 0 0 0 0 1 34 

EUR Genebra 0 0 1 0 0 0 1 34 

ÁSIA Goa 1 0 0 0 0 0 1 34 



237 

 

 
 

APÊNDICE B – Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo 

Departamento Cultural no período 2003-2010 
 

(continuação) 
Continente Cidade DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE Total de 

ações 

Rank 

AMS Goiânia 0 0 0 0 1 0 1 34 

EUR Granada 0 0 0 0 1 0 1 34 

AMCC Guatemala 1 0 0 0 0 0 1 34 

ÁSIA Hanoi 0 1 0 0 0 0 1 34 

ÁSIA Jacarta 0 1 0 0 0 0 1 34 

EUR Kassel 0 0 0 0 1 0 1 34 

EUR Lion 1 0 0 0 0 0 1 34 

AFR Lusaca 0 0 0 0 0 1 1 34 

AMS Mariana 0 1 0 0 0 0 1 34 

AFR Moroni 0 1 0 0 0 0 1 34 

AFR Nairóbi 0 0 0 0 0 1 1 34 

AMS Nantes 1 0 0 0 0 0 1 34 

AMS Natal 0 0 1 0 0 0 1 34 

AMS Olinda 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMN Ottawa 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS Ouro Preto 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS Paraty 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS Petrópolis 0 0 1 0 0 0 1 34 

EUR Praga 0 1 0 0 0 0 1 34 

EUR Riga 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMS 
S. Raimundo 

Nonato 
0 0 1 0 0 0 1 34 

EUR Trieste 0 1 0 0 0 0 1 34 

AMN Vancouver 0 0 0 0 1 0 1 34 

EUR Varsóvia 1 0 0 0 0 0 1 34 

AFR Windhoek 0 1 0 0 0 0 1 34 

 

Fonte: O Autor. 

 

Notas: Abreviações dos nomes dos continentes citados nessa Tabela: 

 - AMCC: América Central e Caribe 

 - AMN: América do Norte 

 - AMS: América do Sul 

 - AFR: África 

 - EUR: Europa 

 - OCE: Oceania 

 - ORM: Oriente Médio 
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APÊNDICE C – Participação das Embaixadas Brasileiras na Diplomacia Cultural do País 

entre 2003 e 2010. 
 

País Embaixada Brasileira Total de atividades Rank 

Israel Tel Aviv 115 1º 

Argentina Buenos Aires 98 2º 

Espanha Madri 64 3º 

Moçambique Maputo 59 4º 

Líbano Beirute 58 5º 

Noruega Oslo 52 6º 

Guiné-Bissau Bissau 50 7º 

França Paris 45 8º 

Chile Santiago 42 9º 

Croácia Zagreb 34 10º 

Colômbia Bogotá 32 11º 

Paraguai Assunção 32 11º 

Venezuela Caracas 32 11º 

Hungria Budapeste 29 12º 

México México 29 12º 

Angola Luanda 27 13º 

Bolívia La Paz 27 13º 

Peru Lima 26 14º 

Cabo Verde Praia 25 15º 

Costa Rica São Jose 24 16º 

Itália Roma 24 16º 

África do Sul Pretória 23 17º 

Equador Quito 23 17º 

Nicarágua Manágua 23 17º 

Panamá Panamá 23 17º 

Inglaterra Londres 21 18º 

El Salvador São Salvador 19 20º 

EUA Washington 19 20º 

São Tomé e Príncipe São Tomé 19 20º 

Japão Tóquio 17 21º 

Nova Zelândia Wellington 17 21º 

Cuba Havana 16 22º 

Haiti Porto Príncipe 16 22º 

República Dominicana São Domingos 16 22º 

Índia Nova Delhi 15 23º 

Suíça Berna 15 23º 

Áustria Viena 14 24º 

República Tcheca Praga 13 25º 

Guatemala Guatemala 12 26º 

Bulgária Sofia 11 27º 

China Pequim 11 27º 
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APÊNDICE C – Participação das Embaixadas Brasileiras na Diplomacia Cultural do País 

entre 2003 e 2010. 

(continuação) 

País Embaixada Brasileira Total de atividades Rank 

    
Guiana Georgetown 11 31º 

Tailândia Bangkok 11 27º 

Canadá Ottawa 10 28º 

Países Baixos Haia 10 28º 

Polônia Varsóvia 10 28º 

Costa do Marfim Abidjã 9 29º 

Gabão Libreville 9 29º 

Nigéria Lagos 9 29º 

Romênia Bucareste 9 29º 

Timor Leste Dili 9 29º 

Cazaquistão Astana 8 30º 

Finlândia Helsinque 8 30º 

Gana Acra 8 30º 

Grécia Atenas 8 30º 

Honduras Tegucigalpa 8 30º 

Jamaica Kingstom 8 30º 

Senegal Dacar 8 30º 

Suécia Estocolmo 8 30º 

Suriname Paramaribo 8 30º 

Arábia Saudita Riad 7 31º 

Austrália Canberra 7 31º 

Catar Doha 7 31º 

Malásia Kuala Lampur 7 31º 

Quênia Nairóbi 7 31º 

Barbados Bridgetown 6 32º 

Síria Damasco 6 32º 

Trinidad & Tobago Port of Spain 6 32º 

Benin Cotonou 5 33º 

Camarões Yaoundé 5 33º 

República Democrática do Congo Kinshasa 5 33º 

Portugal Lisboa 5 33º 

Belize Belmopan 4 34º 

Tunísia Túnis 3 35º 

Botsuana Gaborrone 2 36º 

Rússia Moscou 2 36º 

Zâmbia Lusaka 2 36º 

Armênia Lerevan 1 37º 

Cingapura Cingapura 1 37º 

Coreia do Sul Seul 1 37º 

Egito Cairo 1 37º 

Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi 1 37º 
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APÊNDICE C – Participação das Embaixadas Brasileiras na Diplomacia Cultural do País 

entre 2003 e 2010. 

(continuação) 

País Embaixada Brasileira Total de atividades Rank 

Eslovênia Liubliana 1 37º 

Irlanda Dublin 1 37º 

Máli Bamako 1 37º 

Marrocos Rabat 1 37º 

Namíbia Windhoek 1 37º 

Omã Mascate 1 37º 

Ucrânia Kiev 1 37º 

Vietnã Hanói 1 37º 
 

Fonte: O Autor. 
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APÊNDICE D - Participação dos Consulados, Delegações e Missões Diplomáticas 

Brasileiras na diplomacia cultural do País, entre 2003 e 2010 

 

 
País / Organismo 

Internacional 

Consulado, Missão ou Delegação do Brasil Nº de 

atividades 

Rank 

EUA Consulado do Brasil em Miami 21 1º 

Espanha Consulado do Brasil em Barcelona 16 2º 

Unesco Delegação Permanente do Brasil na Unesco 13 3º 

Itália Consulado do Brasil em Milão 12 4º 

EUA Consulado do Brasil em Houston 10 5º 

EUA Consulado do Brasil em Nova York 10 5º 

EUA Consulado do Brasil em São Francisco 10 5º 

Argentina Consulado do Brasil em Córdoba 9 6º 

EUA Consulado do Brasil em Los Angeles 9 6º 

Alemanha Consulado do Brasil em Frankfurt am Main  7 7º 

CPLP Missão do Brasil junto à CPLP 5 8º 

Nigéria Consulado do Brasil em Lagos 2 9º 

África do Sul Consulado do Brasil em Cidade do Cabo 1 10º 

Argentina Consulado do Brasil em Mendoza 1 10º 

Bolívia Consulado do Brasil em Santa Cruz de la Sierra 1 10º 

Canadá Consulado do Brasil em Toronto 1 10º 

EUA Consulado do Brasil em Chicago 1 10º 

Uruguai Consulado do Brasil em Rivera 1 10º 

Líbano Consulado do Brasil em Beirute 1 10º 

Países Baixos Consulado do Brasil em Roterdã 1 10º 

União Europeia Missão Brasileira junto à União Europeia 1 10º 

 

 Fonte: O Autor. 
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APÊNDICE E – Total de atividades realizadas pelo Ministério da Cultura nos continentes e 

países no período 2003-2010 
 

 

 

ÁFRICA 

País FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Guiné-Bissau 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 

África do Sul 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 

Cabo Verde 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 

São Tomé e 

Príncipe 

0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 

Senegal 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 

Líbia 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Angola 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Argélia 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Moçambique 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 

País FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Cuba 1 0 3 1 0 2 2 0 0 0 0 9 

El Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Haiti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Nicarágua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Panamá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

República 

Dominicana 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

AMÉRICA DO SUL 

País FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Canadá 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 

EUA 9 2 2 0 2 11 0 0 0 0 2 28 

México 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Argentina 14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 

Chile 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 

Bolívia 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
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APÊNDICE E – Total de atividades realizadas pelo Ministério da Cultura nos continentes e 

países no período 2003-2010 

 

(continuação) 

AMÉRICA DO SUL 

País FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Paraguai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Venezuela 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Colômbia 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 

Equador 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Uruguai 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Peru 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Suriname 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ÁSIA 

PAÍS FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

China 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

Índia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Japão 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 

Timor Leste 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tunísia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

EUROPA 

PAÍS FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Alemanha 33 4 3 0 2 1 0 0 0 1 44 88 

Espanha 22 1 0 8 1 3 1 0 0 2 0 38 

França 20 5 1 10 0 0 0 0 0 1 0 37 

Itália 20 0 2 2 0 3 0 0 0 0 1 28 

Portugal 11 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 23 

Inglaterra 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 

Suécia 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 

Países Baixos 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 

Suíça 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
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APÊNDICE E – Total de atividades realizadas pelo Ministério da Cultura nos continentes e 

países no período 2003-2010 

(continuação) 

EUROPA             

País FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Croácia 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 

Bulgária 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

Hungria 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 

República 

Tcheca 

7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Áustria 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 8 

Romênia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Dinamarca 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Grécia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Polônia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Irlanda 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Noruega 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Rússia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Escócia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ucrânia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

OCEANIA E ORIENTE MÉDIO 

PAÍS FBN DRI Funarte Iphan SPC Ministro SAV Ibram FCP Ancine SID Total 

Austrália 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Israel 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13 

Arábia 

Saudita 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Palestina 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Omã 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Líbano 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

TOTAL 321 69 29 40 35 34 8 5 1 5 3 550 

Fonte: O Autor. 
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APÊNDICE F - Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo Ministério 

da Cultura no período 2003-2010, com exceção dos municípios brasileiros. 

 

 

 

 

CIDADES DRI SAI SID SAV SPC Ancine FBN FCRB Funarte Iphan Ministro Total Rank 

Berlim 6 0 0 1 0 0 8 0 3 2 2 22 1º 

Paris 5 0 1 0 0 0 9 0 6 1 0 22 2º 

Havana 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 10 3º 

Bissau 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 4º 

Lisboa 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 8 4º 

Bolonha 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 7 5º 

Caracas 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 7 5º 

Madri 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7 5º 

Bogotá 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 6º 

Buenos Aires 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 6º 

Frankfurt 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 6 6º 

México 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 7º 

Miami 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 7º 

Viena 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 7º 

Assunção 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8º 

Barcelona 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 8º 

Guadalajara 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 8º 

Sevilha 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8º 

Veneza 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 8º 

Argel 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 9 

Cidade Velha 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 9 

Lima 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 9 

Luanda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 

Montevidéu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 

Beirute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 

Ciudad del Este 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Coimbra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 10 

Córdoba (Arg) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Cuzco 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 10 

Haia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 

Moscou 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 

Opatija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 

Ottawa 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 10 

Praga 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 

Puerto Iguazú 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Quito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Roma 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 

Santarém 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 
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APÊNDICE F - Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo Ministério da 

Cultura no período 2003-2010, com exceção dos municípios brasileiros 

 

 

(continuação) 

 

CIDADES DRI SAI SID SAV SPC Ancine FBN FCRB Funarte Iphan Ministro Total Rank 

São Domingos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 10 

Toscana 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 10 

Shanghai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Austin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Bruxelas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Budapeste 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Cannes 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 1 11 

Cartagena das 
Índias 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 

Cayena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Cochabamba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 

Cordisburgo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Dakar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Dourados 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Edimburgo 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 11 

Filadélfia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Granada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Gyõr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 

Isla Margarita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 

Kassel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

La Paz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 

Lille  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Manágua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Maputo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Mar del Plata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Milão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 

Nantes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Natividade  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Nova Déli  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Nova York 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Óbidos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 

Paraguai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Paramaribo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Pequim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Porto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Porto Príncipe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Praia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 
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APÊNDICE F - Total de ações realizadas nas cidades de todos os continentes pelo Ministério da 

Cultura no período 2003-2010, com exceção dos municípios brasileiros. 

 

(continuação) 
CIDADES DRI SAI SID SAV SPC Ancine FBN FCRB Funarte Iphan Ministro Total Rank 

Ramalat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Santa Cruz de 

La Sierra 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Santiago 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Santiago de 
Compostela 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 

São Salvador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

São Tomé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 

Sofia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Tel Aviv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

Toronto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Turim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

Washington 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

TOTAL 61 1 1 8 4 2 93 1 31 32 6 240   

 
 

Fonte: O Autor. 

 

Notas: Abreviações dos nomes dos continentes citados nessa Tabela: 

 - AMCC: América Central e Caribe 

 - AMN: América do Norte 

 - AMS: América do Sul 

 - AFR: África 

 - EUR: Europa 

 - OCE: Oceania 

 - ORM: Oriente Médio 

 

 

 


