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RESUMO

O principal objetivo deste artigo é entender como o Governo Lula desenvolveu a diplomacia

cultural brasileira para alcançar uma maior projeção no sistema internacional, principalmente

para alcançar interesses nacionais em áreas que não eram relacionadas com a cultura. Dadas a

ascensão da globalização e as discussões sobre identidade nacional x identidade global, nos

anos recentes observamos a ascensão de novos players, como o Brasil, que buscam utilizar a

difusão da cultura para se aproximarem de parceiros considerados como estratégicos. Ao todo

são trabalhadas duas hipóteses neste artigo: a de que a criação de um conceito de cultura

permitiu abarcar diversas manifestações culturais e criar uma política para incentivá-las; e a

segunda hipótese é de que a organização coordenada entre diversos ministérios ajudou a trazer

o impacto da diplomacia cultural para diversos setores, e também para melhorar a imagem do

Brasil no sistema internacional. A metodologia aplicada foi qualitativa, analisando diversas

fontes de dados secundárias.

Palavras-chaves: Diplomacia Cultural; Política Externa Brasileira; Brasil; Soft Power.
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ABSTRACT

The main objective of the research is to understand how the Lula Government used cultural

diplomacy to project the international system, mainly to achieve national interests in areas

that were not related to culture. Given the rise of globalization and the discussions about

national identity vs. global identity, in recent years we have observed the rise of new players

such as Brazil that seek to use the diffusion of culture to get closer to partners considered to

be strategic. Altogether, two hypotheses are worked on in this article: that the creation of a

concept of culture made it possible to encompass different cultural manifestations, and to

create a policy to encourage them; and the second hypothesis is that the organization

coordinated between different ministries helped to bring the impact of cultural diplomacy to

different sectors, and also to improve Brazil's image in the international system. The

methodology applied was qualitative, analyzing several secondary data sources.

Keywords: Cultural Diplomacy;  Brazilian  Foreign Policy; Culture; Soft Power.

Introdução
O propósito central que motivou este estudo é compreender o conceito de

diplomacia cultural, e a delimitação do tema envolve a prática da diplomacia cultural

realizada pelo Estado brasileiro, com o período principalmente nas ações realizadas

durante os dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), entre os anos de

2003 e 2010, entendendo como o governante atuou para utilizar a cultura brasileira como

um instrumento de projeção internacional.

As trocas culturais sempre existiram ao longo da história da humanidade, sendo um

processo natural decorrente das interações humanas. Contudo, desde a formação dos

Estados soberanos até os dias atuais no século XXI, observamos incontáveis mudanças que

permitiram acelerar esse contato entre as mais diferentes culturas das mais diversas partes

do mundo. Dentro desse contexto, o papel da cultura para a manutenção do Estado ganha

cada vez mais importância, sendo comum que a cultura seja utilizada dentro da dimensão

diplomática de cada país: seja para eliminar barreiras, ter uma aproximação com outros
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Estados – mesmo que sejam conflitantes – ou para buscar resultados em outros setores

estratégicos, como o comércio e a economia.

Vemos o uso da cultura como uma ferramenta de projeção de poder e também para

consolidar uma imagem no exterior – o que pode ser caracterizado dentro do conceito de

diplomacia cultural. Esta pesquisa justifica-se porque, apesar de iniciativas do tipo não

serem recentes (uma vez que podemos traçar o uso da cultura brasileira no exterior com

finalidade política pelo menos desde os anos 1920), foi durante o governo Lula que o país

deu um passo importante para a institucionalização da cultura como uma política pública,

com o Estado brasileiro agindo como difusor da cultura, tanto no ambiente doméstico

quanto no exterior, com os objetivos de melhorar a imagem do Brasil, de estimular a

economia criativa e de usar o fator cultural para aproximação bilateral com Estados

considerados estratégicos – tudo seguindo de acordo com o objetivo de projetar os valores

brasileiros dentro do sistema internacional e de assegurar a projeção do país como um líder

emergente.

Levando isso em consideração, este artigo trabalha com duas hipóteses: a primeira

baseia-se no fato de que, ao trabalhar o conceito de “cultura” como uma política pública, o

governo Lula permitiu que o Estado brasileiro conseguisse manter uma continuidade das

ações culturais, com o objetivo de garantir a projeção do país no sistema internacional

através da continuidade de investimentos, previsibilidade de ações e democratização do

conceito de cultura, abraçando manifestações populares culturais de diversas partes do

país, e por consequência, ter mais opções de projeção no sistema internacional, como o

papel de liderança em alguns temas relacionados à defesa da cultura nacional que o país

assumiu, durante esse período, dentro de organismos internacionais que tratavam do tema,

como a UNESCO.

A segunda hipótese tem como fundamento a importância da ação coordenada de

diferentes ministérios e organismos, com destaque para o trabalho realizado de forma alinhada

entre o Ministério da Cultura e o Ministério de Relações Exteriores, que não apenas permitiu

uma melhor delimitação do que era o escopo de funções de cada um dos órgãos na divulgação

da cultura brasileira no exterior (ponto que causou conflitos políticos em governos anteriores),

como também permitiu uma análise de como a cultura pode impactar outros setores

importantes para o desenvolvimento nacional, como economia e comércio internacional.
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A primeira parte é dedicada a apresentar de forma breve o conceito de cultura e, de

maneira mais detalhada, o conceito de soft power, que é a capacidade de influenciar outros

Estados por meio do poder de atração. A diplomacia cultural, que é a difusão da cultura de

um país com o objetivo de alcançar interesses nacionais, é uma ferramenta de soft power

que atua principalmente para reduzir estereótipos e melhorar a imagem de um país dentro

do sistema internacional. A terceira parte pretende apresentar as bases de ações culturais

realizadas em governos anteriores e entender como algumas das características da

identidade cultural do brasileiro, tanto no ambiente doméstico quanto no sistema

internacional, foram construídas. Finalmente, na parte final são apresentadas linhas gerais

da diplomacia adotada por Lula, apresentação de parte da cooperação interministerial

realizada principalmente entre o Ministério da Cultura e o Ministério de Relações

Exteriores, a estrutura do Departamento Cultural do Itamaraty e suas divisões, e por fim,

apresentação de dois eventos que foram símbolos das ações de política externa cultural do

país: o Ano do Brasil na França e a Copa da Cultura na Alemanha.

A forma de investigação escolhida foi a do método qualitativo, e para realizar o

presente estudo, foram analisadas diversas fontes de dados secundários, caracterizando

uma investigação de caráter bibliográfico, mediante ao estudo de diversos artigos e livros

focados no conceito de diplomacia cultural, seu relacionamento com o conceito de soft

power, da evolução da diplomacia cultural brasileira e de ações de política externa cultural

específicas do governo Lula.

1. Cultura e Poder
Ao longo dos anos, o conceito de cultura sempre foi estudado em diversas áreas, mas

as suas principais formulações ocorreram na antropologia, e principalmente, uma tentativa

de entender qual é o seu papel dentro da constituição do homem. De certa forma, é possível

dizer que o conceito de cultura tende a variar principalmente em relação ao contexto que

estamos analisando, ou seja, é um conceito que é praticamente um produto de um período

específico. Segundo Laraia (1986, p.30) é a partir das formulações de Edward Tylor, em

que a cultura se torna objeto de estudo com regras específicas, as quais poderiam levar à

compreensão de como o conceito de civilização é construído em uma sociedade. Na visão

do britânico, a cultura deveria ser analisada sob uma perspectiva etapista, ou seja, cada
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sociedade estaria em um estágio de desenvolvimento cultural. Dessa forma, as sociedades

devem buscar um referencial de comportamento (mais especificamente, o europeu) e

trabalhar a construção de sua identidade até alcançarem o nível de referência específica,

abandonando assim sua situação de "selvagem" para se tornarem civilizações dotadas de

cultura. Essa teoria é como uma adaptação do darwinismo aplicada nas ciências sociais.

Ainda segundo Laraia (1986), é com Franz Boas e sua crença no particularismo

histórico que são dados alguns passos importantes para que seja levado em conta o

contexto em que um indivíduo está inserido: a cultura passa a ser encarada não como o

resultado do local geográfico de um grupo social, mas sim de todo o processo histórico por

que essa sociedade passou; é a história que irá determinar como será a evolução dessa

sociedade. O conceito de cultura está principalmente atrelado à forma como as dinâmicas

sociais podem ser entendidas, o que ajuda a construir um significado para as relações

humanas em uma constante análise de comportamentos e ações.

“A cultura cumpre nesse caso uma função pouco reconhecida e estimulada

nesses tempos: transformar realidades sociais e contribuir para o desenvolvimento

humano em todos os seus aspectos. Algo que identifica o indivíduo em seu espaço,

lugar, época, tornando-o capaz de sociabilizar e formar espírito crítico. (BRANDT,

2009, p.12)

As trocas culturais sempre estiveram presentes na história da humanidade, e o seu

uso como instrumento de aproximação e domínio entre sociedades não é algo que pode ser

considerado novo. As mudanças culturais que são testemunhadas ao longo do tempo muitas

vezes são resultado de influências que sociedades e culturas exercem umas sobre as outras,

em âmbitos diversos. Em alguns momentos, essas influências podem ser mútuas, em outros,

resultado de um processo que funciona quase como uma propaganda e que visa a construir

no outro uma noção do que deve ser considerado certo ou errado, com base em concepções e

valores próprios sobre o mundo.

Conforme apresentado anteriormente, existem diversas definições sobre o que

exatamente é “cultura”. Seria uma ferramenta? Um processo? Um produto construído apenas

a partir de diferentes graus de socialização? O presente trabalho irá analisar a cultura como

algo que pode envolver conhecimentos, costumes, hábitos implícitos e explícitos,

manifestações tangíveis ou não que são capazes de criar uma identidade comum dentro de
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um espaço territorial, com o propósito de criar uma unidade através do sentimento de

pertencimento, que passa a ser construído por meio de compartilhamento e associação de

traços, valores e manifestações a um determinado grupo social, que, ao mesmo tempo,

consegue diferenciá-lo de outros grupos.

Ao entendermos que a formação dos Estados Nacionais ao longo da história envolve

principalmente um trabalho contínuo em torno da construção de uma identidade nacional,

podemos assumir a importância que o tema cultura passa a ter no sistema internacional: ela é

moldada pelos Estados Nacionais de tal forma que possa incluir a maior parte de uma

sociedade e construir elementos que possam ser considerados como típicos da identidade do

país; tudo construído em torno de alcançar objetivos determinados por governantes ou como

ferramenta de controle. Brandt (2009), ao citar a visão do antropólogo Clifford Geertz, que

acreditava que a cultura funciona como um conjunto de mecanismos criados para governar

comportamentos, acaba indo além e discute a capacidade de terceiros também influenciarem

a visão em relação a um determinado grupo social. Isso pode ser particularmente comum em

Estados que acabam se ausentando da sua função de garantidor de cultura e diversidade,

passando essa atuação principalmente para atores privados.

Sob essa perspectiva, ainda é válido mencionar que muitos países assumem o

compromisso de garantir os direitos culturais de suas populações, em um trabalho que tem,

entre os seus eixos principais, a garantia da diversidade de manifestações culturais de

diferentes grupos sociais que podem existir dentro de suas fronteiras. Nesse sentido, podem

ser englobados desde a proteção do patrimônio histórico em situações de conflitos bélicos e

da autoria de um povo em relação a suas obras e eventos até o fornecimento de condições,

principalmente socioeconômicas, de participação na vida cultural de forma ativa, tendo o

direito de expressar a cultura de seu grupo de forma livre; e, principalmente, o espaço para

participar da formulação de políticas públicas que sejam relacionadas à vida cultural. Nesse

aspecto merece ser destacado o trabalho realizado pela Organização das Nações Unidas para

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em nível multilateral, formulando algumas

das principais convenções relacionadas à proteção da cultura e da identidade.

Assim, é possível compreender que a construção do que faz ou não parte da cultura

pode envolver dois processos: o primeiro está associado à construção participativa, na qual o

foco é permitir que o maior número possível de pessoas se sinta incluídas ou representadas

por um traço identitário nacional; o segundo é por meio da seleção de pontos comuns,
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incluindo ou excluindo manifestações de acordo com os interesses e visões de quem está no

poder sobre qual deve ser a cultura do país.

Contudo, poucas são as sociedades que conseguiram permanecer completamente

isoladas em relação a outros grupos sociais. A construção de uma cultura também ocorre

através de um processo de assimilação: quanto mais uma sociedade é exposta a diferentes

contextos sociais, maiores são as chances de aprender e absorver alguns aspectos de culturas

diferentes, internalizando-os e legitimando ações ou manifestações que são associadas a elas.

Porém, com os avanços nas tecnologias de transporte e de comunicação, as barreiras que

impediam a aproximação e a convivência entre o “eu” e o “outro” acabam se dissolvendo

cada vez mais, e esses pontos de contato se dão de diversas formas: ciência; educação;

difusão de um idioma; artes; culinária; turismo; esportes; aspectos populares. O mundo

inteiro está na palma das mãos em um notebook ou em um celular. É possível consumir

conteúdo originado em praticamente qualquer lugar, conhecer outros hábitos, descobrir

novos valores que podem ser aderentes a uma visão de mundo individual.

O processo de difusão cultural está se tornando cada vez mais orgânico e espontâneo,

o “boca a boca” ganha mais importância para a disseminação dos melhores e piores aspectos

de um Estado, e a questão “cultura” se consolida como um importante recurso de projeção

de poder e forma de favorecer ou prejudicar o alcance dos interesses nacionais determinados

pelos governos. Ribeiro (2011, p.24) nos ajuda a compreender a forma como entidades

nacionais reconhecem a importância da cultura como forma de influenciar e ter sua própria

identidade influenciada, a tal ponto que possa causar impactos na unificação social, não é de

se estranhar que cada vez mais busquem ter uma atuação ativa como mediadoras de trocas

culturais.

Essas trocas funcionam como canais de comunicação que permanecem abertos

mesmo em situações que os Estados estejam com relações conflituosas. A percepção de uma

sociedade em relação à identidade de outra ajuda a estabelecer objetivos comuns, estratégias

em caso de alterações na balança do poder, construção da compreensão e do respeito mútuo,

reafirmação dentro da arena internacional da força e do potencial para influenciar outros

Estados.

A proximidade cultural permite conhecer o outro de forma mais próxima e também

pode gerar uma série de crises com que um Estado precisa lidar. Além do aumento da

competitividade do cenário cultural internacional, o grau de aproximação entre duas culturas
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pode gerar um sentimento de rechaço ou de construção da visão de uma determinada

sociedade como uma possível ameaça à identidade nacional, com potencial para gerar graves

conflitos, e por essa razão, vemos cada vez mais os temas “identidade” e “cultura” sendo

ligados a agendas de segurança internacional e manutenção da paz, principalmente dentro da

Teoria Construtivista de Segurança, que de forma resumida, analisa como a forma que os

Estados entendem uns aos outros e como interpretam os fatos ajuda a determinar o nível de

tensão que essas relações vão ter. A partir daí, pode-se entender a importância de que

Estados encontrem as formas corretas de disseminar sua própria cultura e de criar noções

sobre “o outro” de tal forma que alguns pontos sejam considerados:

1) Que a difusão não seja vista como uma forma de imperialismo pelo sistema

internacional. O foco é obter uma legitimação voluntária para suas ações sem precisar

recorrer à coerção para obter resultados;

2) A importância de se escolher de forma assertiva qual aspecto ou manifestação

cultural deverá ganhar foco, de acordo com os objetivos nacionais do Estado e com a visão

que ele deseja que seja construída no exterior;

3) Escolher quais características que se deseja ou não que sejam associadas à

identidade nacional. Assim, existe um trabalho constante para influenciar a visão de outros

Estados em relação a si e aos demais;

4) A proximidade cultural permite que os Estados com problemas em comum

encontrem soluções que beneficiem a todos;

5) Permite aos Estados a construção de relações bilaterais que sejam duradouras e

pacíficas e que consigam sobreviver mesmo em situações de desacordo, funcionando de

forma especial para a redução de desconfianças entre as duas partes.

A cultura funciona como um canal de abertura que traz uma série de benefícios para os

Estados, mas carrega consigo uma série de desafios. Bound et al. (2007) sugerem que os

principais desafios com que os Estados precisam lidar, em relação às mudanças nas trocas

culturais dentro do sistema internacional, são baseados em duas necessidades: estabelecer

uma forma de continuar e proteger sua identidade dentro de um cenário internacional cada

vez mais interligado e competitivo; e permitir que grandes populações sejam capazes de

entender seu próprio povo, ao mesmo tempo em que se busca que o maior número possível

de pessoas compreendam e respeitem as outras, inclusive aquelas com culturas que parecem

ser tão distantes ou diferentes. Além desses dois desafios, é válido mencionar que muitos
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Estados não possuem instituições culturais que recebam a devida atenção, embora esse seja

um cenário que esteja mudando, principalmente em países em desenvolvimento, os quais já

começaram a compreender o papel que a cultura pode exercer na construção de uma

influência política de poder. Os países desenvolvidos, por sua vez, há muitos anos já

reconhecem e utilizam os benefícios políticos que a difusão cultural pode trazer para a sua

política externa.

Ao longo desse primeiro capítulo serão discutidas questões da relação entre cultura e

globalização e das práticas de difusão cultural, principalmente da diplomacia cultural, a qual

vem crescendo ao longo dos anos em diversos Estados.

1.1 O Impacto Da Globalização Nas Discussões Sobre Cultura No Sistema

Internacional

Embora as trocas culturais sempre tenham existido, ao longo dos últimos anos vemos

esse processo sendo intensificado de forma jamais vista. As economias estão cada vez mais

interligadas; novos atores das mais diversas naturezas emergem no cenário global com

capacidade de impactarem pessoas nos locais mais distantes do globo. Por trás desse novo

cenário temos o processo chamado globalização, conforme apontado por Cooper et.al (2013)

dentro da introdução do livro “The Oxford Handbook of Modern Diplomacy”, a

globalização é caracterizada principalmente pela superação por parte dos fluxos das mais

diversas em relação às fronteiras físicas: finanças, bens, ideias, serviços, informações; tudo

isso pode ser disseminado em uma velocidade jamais vista devido a um mundo cada vez

mais interconectado e interdependente.

Graças a esse processo marcado pela interdependência complexa, vemos que fatos que

ocorrem em um determinado Estado acabam impactando diretamente os demais atores do

sistema internacional. A comunicação, devido aos avanços tecnológicos, passa a acontecer

de forma praticamente instantânea, e todos os atores do sistema internacional são impactados

diretamente pelos efeitos da globalização, nos mais diversos aspectos e nos mais diferentes

graus. Levando tal fato em conta, é inegável que isso irá impactar as discussões sobre cultura

a nível global.

A velocidade de transmissão de ideias e valores é drasticamente aumentada; todos

podem conhecer diferentes aspectos culturais de outros países apenas com smartphones, o

que gera um debate de duas vias para o Estado. A primeira envolve como lidar com a
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formação de sociedades globais, em que pessoas de diversos Estados passam a compartilhar

valores que são considerados universais (e muitos desses valores têm origem ocidental); um

exemplo desse movimento de construção de valores universais pode ser dado através da

ascensão de discussões a nível global em relação aos conceitos de “liberdade” e

“democracia”, difundidos por meio do papel hegemônico dos Estados Unidos. A segunda

via de debate está relacionada à necessidade dos países de protegerem a sua própria

identidade cultural frente à ascensão dessas sociedades globais, protegendo os valores e a

sobrevivência de sua cultura. Gomes (2019) destaca em seu artigo a dicotomia que esse

assunto possui dentro de duas perspectivas – a cética e a globalista: os céticos defendem que

não existe a construção de uma sociedade global, mas sim uma construção ideológica que

não chega a ser de fato ameaçada por valores considerados universais; já a segunda corrente,

composta por globalistas, discute que de fato a globalização impacta as culturas nacionais e

destaca o papel de outros atores além dos estatais nesse processo de construção de uma

cultura global, como as indústrias privadas de entretenimento e outras empresas

multinacionais.

Toda essa situação leva a novas dinâmicas por trás dessa batalha de projeção de

interesses: Estados desenvolvidos, que já possuem experiência em difundir sua cultura por

diversas vias, tentam renovar a sua posição através de novas formas de difundir seus valores

a nível global. Também passa a ser analisada o que Gomes (2019) define como

“globalização alternativa”, quando movimentos culturais que não são ocidentais causam

impacto a nível global, por exemplo: a ascensão das culturas japonesas e sul-coreanas ao

redor do mundo; a ascensão de Estados emergentes realizando práticas de difusão cultural,

normalmente com finalidade de gerar desenvolvimento e desconstrução de estereótipos

(estratégia adotada pelo Brasil e por outros países emergentes); e algo que se pode definir

como um novo nacionalismo cultural, em que a revitalização e a defesa da própria

identidade passa a assumir um caráter de luta contra o imperialismo e práticas neocoloniais.

1.2 Diplomacia Cultural

No meio da ascensão das teorias neoliberais dentro das relações internacionais, o

conceito de “Soft Power” foi um dos que conseguiram se manter mais relevantes mesmo

após tantos anos. O termo, criado por Joseph Nye Jr, um importante cientista político

estadunidense, se refere principalmente à capacidade de influenciar a política internacional
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sem recorrer a meios coercitivos, e sua principal característica é o poder de atração que

busca construir, com o objetivo de se tornar mais atraente dentro do sistema internacional

através da disseminação de valores e crenças que passam a ser associados a um determinado

Estado.

Soft power is not merely the same as influence. After all, influence can also1

rest on the hard power of threats or payments. And soft power is more than just

persuasion or the ability to move people by argument, though that is an important

part of it. It is also the ability to attract, and attraction often leads to acquiescence.

Simply put, in behavioral terms soft power is attractive power. In terms of resources,

soft-power resources are the assets that produce such attraction. (NYE,2005,p.6)

As ações de um Estado sob o conceito de soft power são baseadas principalmente na

cooptação, na criação de uma agenda internacional pautada principalmente na construção de

uma imagem positiva para alcançar determinados resultados, em realizar políticas públicas

tanto nacionais quanto internacionais – as quais sejam enxergadas como legítimas pela

audiência pública internacional sem recorrer ao uso da força para alcançar os objetivos

determinados – e em construir uma imagem que seja positiva. Alguns dos principais meios

para se alcançar um soft power eficaz podem ser a construção e a venda de uma cultura que

seja atraente dentro do sistema internacional, o desenvolvimento de valores políticos

positivos que possam ser associados a um determinado Estado e a criação de uma política

externa que consiga, através da persuasão, convencer o sistema internacional de que as ações

tomadas são necessárias, boas e/ou legítimas.

Segundo Carvalho (2019, p.15) apresenta alguns motivos, de forma concisa, pelos

quais os Estados recorrem a ferramentas de soft power, dentre os quais vale a pena destacar:

a) A construção de uma imagem pacífica e atraente no sistema internacional,

principalmente em situações em que o país esteja passando por mudanças

intensas dentro d o seu ambiente doméstico;

b) Com o objetivo de mobilizar o apoio de outros países com relação a uma

determinada prática de política externa. Normalmente em situações de guerra

1 Tradução: Soft power não é simplesmente a mesma coisa que influência. Afinal, influência também
pode se basear no poder duro através de ameaças ou pagamentos. E soft power é mais do que a
persuasão ou habilidade de comover pessoas por meio de argumentos, apesar disso ser uma
importante forma. É também a capacidade de atrair, e atração frequentemente leva à aquiescência.
Simplesmente, em termos comportamentais soft power é o poder da atração. Em termos de recursos,
soft power são os meios que produzem tal atração.



12

justa ou para legitimar a intervenção em um determinado Estado; pode

envolver também a construção de uma imagem negativa de outro competidor

do sistema internacional;

c) Para manipular o modo de pensar e as preferências de outros atores.

Usualmente através da criação e disseminação de conceitos e paradigmas que o

Estado deseja que sejam tratados como únicos e/ou corretos;

d) Com a finalidade de manter a união entre um grupo de países, focando na

construção de um sentimento de lealdade dentro de uma comunidade ou rede

de atores;

e) Para aumentar os índices de aprovação de um líder ou obter apoio a um

governo, principalmente por meio da criação de discursos patrióticos ou de

figuras associadas à imagem de herói nacional.

Contudo, a utilização do soft power pode ter alguns empecilhos que acabam levando

ao questionamento com relação à sua prática: se o alvo percebe que está sendo manipulado

através da cooptação, isso pode gerar uma repercussão negativa; além disso, os resultados

práticos do soft power podem demorar a aparecer e são de difícil mensuração; e muitas vezes

os governos não conseguem controlar de forma total os resultados, porque eles também

depende do quão receptiva está a audiência pública internacional.

A prática de diplomacia cultural é considerada uma ferramenta de soft power capaz de

influenciar ações de outros atores do sistema internacional através da persuasão. Apesar de

amplamente discutido, não existe um consenso na literatura de relações internacionais sobre

o que está inserido no conceito de soft power , e um dos motivos para que isso ocorra é que

mesmo dentro da Academia não se dá uma devida atenção à importância da abordagem

cultural para a formulação de política externa. Além disso, outra situação que acaba

prejudicando que essa prática de fato seja valorizada é a dificuldade de separá-la de outras

ferramentas que são usadas pelos atores estatais para difundir sua cultura.

A prática da diplomacia cultural costuma ter a sua execução influenciada

principalmente pelo contexto histórico e político da época que será objeto de análise. Além

disso, é preciso ter em mente que apenas o seu uso não necessariamente será suficiente para

alcançar os resultados desejados pelos atores, sendo necessário conciliar essa prática com

outras frentes de atuação. A diplomacia cultural possui a capacidade de facilitar a abertura

de espaços de trocas das mais diversas naturezas: políticas, econômicas, ideológicas, etc.
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Contudo, uma política externa cultural mal construída pode vir a dificultar as relações com

outros Estados e atrapalhar uma possível aproximação; além disso, é importante levar em

conta que a questão cultural impacta diretamente outras agendas que interessam ao sistema

internacional, como a de segurança internacional e a de desenvolvimento. Reconhecer a

importância das discussões sobre diplomacia cultural acaba tocando em um ponto que

transpassa fronteiras entre os ambientes domésticos e internacional: no doméstico, envolve o

reconhecimento da importância da diversidade e da construção da identidade nacional; já a

nível internacional, isso leva a discussões relacionadas a temas como migração,

reconhecimento da diversidade entre estados e a criação de indústrias culturais

multinacionais.

Goff (2013) destaca que a diplomacia cultural é uma ação estatal, normalmente

realizada por ministros de relações exteriores, e sua burocracia, cuja prática está focada em

realizar difusão da cultura nacional de um Estado a níveis bilaterais ou multilaterais,

baseando-se em uma compreensão mútua, na qual os Estados envolvidos forneçam espaços

para que outros atores estatais venham e apresentem sua própria cultura, ao mesmo tempo

em que é fornecida a certeza de que esses mesmos atores, que no momento são receptores

culturais, passem a ter espaços para também difundir sua cultura de forma segura e

respeitosa, tudo construído com base no princípio de reciprocidade. As manifestações

culturais que serão apresentadas para a opinião pública internacional podem ser elementos

da tratada “cultura erudita” ou da cultura popular, e a escolha da manifestação que será

apresentada é feita de forma estratégica e de acordo com a impressão que o Estado deseja

passar ou associar à sua identidade nacional pelo sistema internacional. Normalmente, as

finalidades do uso da diplomacia cultural são: mudar impressões negativas que são

associadas ao país; desconstruir estereótipos; reduzir hostilidades e buscar elementos que

sejam comuns entre os países participantes.

A principal diferença em relação à diplomacia pública é que essa prática normalmente

adquire o caráter de propaganda, focada na criação de uma marca nacional que muitas vezes

pode ser transformada em produto no exterior. Além disso, costuma ser realizada de forma

unilateral e não fornece espaço para que o outro apresente sua cultura. Apesar de tudo,

alguns estudiosos admitem que é extremamente difícil separar a diplomacia pública da

cultural.
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Indeed, one of the most important contributions that culture can make to a

country’s public diplomacy is its ability to showcase a diversity of views,

perspectives and opinions, breaking down persistent national stereotypes and

challenging the perception that a contry’s political leaders and their policies are

identical with the views of their citizens (BOUND, BRIGGS; HOLDEN; JONES,

2007, p.27)2

O grande ponto é que a utilização de diplomacia cultural demanda um

comprometimento estatal a longo prazo, e é difícil dimensionar de forma exata os ganhos

que isso irá trazer em relação a determinadas audiências. Além disso, é necessário construir

instituições sólidas com direito a investimentos constantes, algo que poucos Estados se

interessam em manter.

A grande questão da diplomacia cultural também é não ser algo restrito a um

público-alvo: enquanto a diplomacia tradicional é feita por diplomatas para diplomatas, na

perspectiva que leva a importância da questão cultural em conta, existe a preocupação em

alcançar uma audiência maior e mais diversa, atingindo a população comum. Pensando em

alcançar uma camada mais popular, a diplomacia cultural pode ter os seguintes objetivos:

aumentar a familiaridade com uma cultura diferente, ajudando a mudar a visão da audiência

sobre o Estado; gerar uma percepção positiva em relação a ações tomadas; servir como

propósito de gerar um engajamento em relação a uma cultura, o que é importante para

impulsionar áreas como turismo e educação; influenciar comportamentos da população de

outro Estado, principalmente por meio do compartilhamento de valores.

As ações de diplomacia cultural se diferem das relações culturais normais. Ambas

visam o entendimento mútuo, porém, enquanto a primeira é algo construído e mantido pelo

Estado, sempre visando a alcançar objetivos como interesses nacionais, as relações culturais

são mantidas por atores não estatais e focam principalmente na compreensão mútua, sem

necessariamente focar no alcance de um objetivo considerado como estratégico; é um tipo de

relação construída de maneira mais orgânica. Bound et al. (2007) definem que para a

diplomacia cultural funcionar de forma efetiva, o Estado precisa ser capaz de estabelecer:

uma comunicação rotineira que acompanhe novas agendas e entenda como elas são capazes

de impactar as audiências nacional e internacional; uma boa comunicação estratégica que

2 Tradução: De fato, uma das contribuições mais importantes que a cultura pode fazer para a diplomacia pública de um país
é sua capacidade de mostrar uma diversidade de pontos de vista, perspectivas e opiniões, quebrando estereótipos nacionais
persistentes e desafiando a percepção de que os líderes políticos de um país e suas políticas são idênticos com as opiniões de
seus cidadãos



15

lida com a percepção geral de um Estado em relação a outro; e relações duradouras com

outros atores. Os principais segmentos incentivados pela diplomacia cultural são:

intercâmbio estudantil; incentivo à produção e à distribuição de obras audiovisuais; esportes,

dança e música; ensino de idiomas; artes públicas, etc.

A prática da diplomacia cultural pode ser traçada pelo menos desde 1870, tendo

origem na França, mas seu formato e foco de atuação foi se modificando com o passar dos

anos. Zamorano (2016) também entende a diplomacia cultural como uma ação baseada

principalmente na intervenção estatal realizada de forma sistêmica, contudo, ele vai além ao

descrever o que acredita serem as características do modelo atual: surgimento de agentes que

lidam com diplomacia cultural em diferentes níveis (local, nacional e internacional);

crescimento da importância do tema cultural dentro de organizações supranacionais, como a

UNESCO e a União Europeia (UE); a ascensão de atores de diferentes naturezas passando a

se interessar pela formulação de política externa cultural.

Por fim, vale destacar que existem dois principais modelos de ação de diplomacia

cultural que os Estados costumam seguir. O centralizado, adotado principalmente pela

França (precursora do uso da cultura como ferramenta de projeção de poder), em que o

Estado assume todo o processo de diplomacia cultural de forma direta, uma atividade que

normalmente é realizada pelo Ministério de Relações Exteriores de cada país, e é o governo

que cria estratégias, realiza implementações e monitora o andamento das ações. E o

descentralizado, cujo principal representante é o Reino Unido, em que o gerenciamento das

relações culturais realizadas são acompanhadas por agências semi-independentes do aparato

estatal; são elas que realizam toda a parte de operacionalização das ações, entretanto,

precisam prestar contas de suas atividades para o governo.

2.  A Evolução Da Diplomacia Cultural Brasileira

Apesar de o foco deste trabalho ser a análise da diplomacia cultural realizada pelo

governo Lula, é necessário compreender as ações realizadas por governos anteriores por dois

motivos: em primeiro lugar, algumas características do que é considerada identidade

brasileira e do que se quer vender ao exterior como valores associados ao Brasil são

construídas principalmente entre 1920 e 1990, com destaque para ações realizadas no

governo Vargas, que foram as primeiras no sentido de moldar uma identidade nacional mais
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abrangente e popular. Em segundo lugar, porque alguns dos problemas que perduram na

construção da política externa cultural brasileira também têm origem nesse mesmo período.

É necessário destacar que os governos do Brasil anteriormente tinham muitas

expectativas com relação aos resultados que a diplomacia cultural poderia trazer, contudo,

não eram realizados investimentos financeiros e de outras naturezas que tornassem possível

alcançar as metas estabelecidas. O desinteresse prático pelo tema no Brasil também pode ser

associado, segundo Barão (2014), à diplomacia cultural não possuir relevância no país por

não ser associada de forma imediata à capacidade de impulsionar o seu desenvolvimento,

nem de torná-lo um competidor mais forte na arena internacional. Além disso, embora os

estudos cresçam a cada ano, a Academia brasileira também não dá a devida atenção ao

assunto; Barão também aponta algumas razões para isso: a cultura ser considerada um fator

de análise dispensável; o domínio das teorias realistas entre os estudiosos; a diplomacia

cultural não ser considerada como algo capaz de ajudar a superar a condição de Estado em

desenvolvimento.

A diplomacia cultural brasileira começa a apresentar sinais de vida nos anos 1920,

com o Itamaraty agindo para apresentar o Brasil ao mundo. Até pelo menos 1937, o Estado

era considerado apenas como um receptor cultural que tentava copiar comportamentos e

valores europeus, principalmente os importados da França, em uma busca constante pela

aprovação das grandes potências da época. Boa parte das ações realizadas nesse período

tinham como principais objetivos afastar a imagem de país miscigenado e selvagem, onde a

nossa diversidade étnica era rechaçada, e tentar se consolidar como uma nação pacífica.

Nesse período existe uma tendência à valorização apenas da cultura erudita, utilizada para

vender a imagem de um país etnicamente branco e próximo a um padrão que poderia ser

valorizado na Europa; as principais ações para difusão brasileira no momento estavam

relacionadas ao intercâmbio literário entre autores nacionais e estrangeiros, com foco em

difundir a literatura nacional.

O governo Vargas é destacado pela participação estatal na construção da cultura

brasileira, e isso se manifesta principalmente pela construção de uma institucionalidade

focada no desenvolvimento da cultura nacional, principalmente por meio do Ministério da

Educação e da Cultura. Nesse período existe uma reformulação da identidade brasileira,

quando é elaborado o mito da “democracia racial”, em um movimento que ressalta a

miscigenação e a diversidade étnica do país como algo a ser celebrado, tentando criar no
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imaginário do sistema internacional a imagem de um país criativo, diverso e pacífico, onde

todos conseguem conviver mesmo com diferenças, e que poderia servir como um exemplo

para outros países.

Para Dumont (2014, p.207), outra característica do período Vargas e que iria continuar

durante boa parte da história da diplomacia cultura do Brasil, é a falta de unificação

institucional em relação a qual órgão deveria ser responsável pela formulação da nossa

política externa cultural. De um lado, existia o Departamento de Imprensa e Propaganda

(DIP), que era responsável pelo assunto a nível doméstico, bem como pela censura e pela

propaganda das obras do governo brasileiro. Do outro, a Divisão de Cooperação Intelectual,

subordinada ao Ministério de Relações Exteriores (MRE), responsável por difundir a cultura

do país no exterior. Os dois órgãos tinham atritos com relação a responsabilidades,

disparidade entre orçamentos e sobre o que deveria ser considerado como propaganda e

cooperação internacional. Por fim, é preciso levar em conta dois pontos: em primeiro lugar,

que foi um período no qual diversos artistas e pensadores brasileiros ajudaram a difundir o

Brasil no exterior e a repensar a ideia do que é “ser brasileiro” – destaque para Carmen

Miranda, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, entre outros. O segundo é que foi um período de

difusão da nossa cultura na América Latina, principalmente por meio da língua portuguesa,

bolsas para intercâmbio estudantil e celebração de acordos bilaterais.

Os governos Juscelino Kubitschek (JK), Jânio Quadros e João Goulart (Jango)

trouxeram poucas inovações com relação à diplomacia cultural brasileira comparados com o

governo Vargas, tanto a nível doméstico quanto internacional, entretanto, é nesse período

que começa a surgir o investimento de empresários na cultura com cada vez mais força.

Machado (2012, p.37) destaca o início do uso do futebol como um traço que é associado à

identidade brasileira e que passa a ser um símbolo do sucesso da miscigenação no país, uma

vez que boa parte da seleção é composta por atletas negros. Por sua vez, durante o governo

Jânio Quadros, são dados os primeiros passos de uma aproximação com o continente

africano através dos laços culturais.

Durante os anos de ditadura militar (1964-1985), as divisões responsáveis pela

Diplomacia Cultural do país eram frequentemente alteradas, e suas atribuições variavam

constantemente. Dumont e Fléchet (2014) apresentam em seu trabalho as estruturas que

foram montadas e descontinuadas durante o período dentro do MRE e outros ministérios,

alguns exemplos foram:
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● Conselho Federal da Cultura: criado durante o governo Castelo Branco e

subordinado ao Ministério da Educação e Cultura, designado para definir a

política cultural brasileira e dar diretrizes centrais para ações de difusão do

país;

● Departamento Cultural de Informações: responsável por lidar com temas de

cooperação internacional, divisão cultural e compartilhamento de informações;

● Departamento de Cooperação Cultural, Científica e Tecnológica: lidava com os

itens citados no Departamento cultural e também com assuntos associados à

cooperação focada em tecnologia e ciência;

● Divisão de Divulgação: focado em promover a imagem do Brasil no sistema

internacional através da TV e do cinema.

Machado (2012, p.39) aponta que o futebol continuou a ser utilizado como uma

ferramenta de diplomacia cultural, principalmente durante o governo Médici, que o usou

como fator de aproximação com a África e com o Oriente Médio, algo que seria a marca do

sucesso brasileiro. A política externa cultural dos anos militares também pode ser

caracterizada pela difusão de outras manifestações culturais brasileiras no exterior: o cinema

e a televisão começam a ser vendidos para outros países, bem como exposições de artistas

plásticos e celebração de acordos culturais. Ironicamente, apesar de o cenário cultural

brasileiro ser extremamente reprimido pela ditadura no ambiente doméstico e de existir uma

forte censura contra artistas, no exterior a música brasileira era ressaltada e isso se deve ao

fato de existir demanda pelos nossos produtos culturais. É nessa fase que o tema cultura

passa a ser visualizado no país como uma questão de segurança nacional.

Nos anos 1980, os primeiros trabalhos acadêmicos sobre o assunto surgiram no país, e

o principal destaque foi o de Edgard Telles Ribeiro , em 1989, que até o presente momento é3

considerado como uma das referências de estudo de diplomacia cultural realizado por

brasileiros . Brandt (2009, p.52) ainda aponta que durante os anos dos governos Sarney e4

Collor, existiu uma terceirização da formulação de política cultural a nível nacional para o

setor privado, por meio de leis de incentivo de financiamento sob justificativa de cortes de

custos, inclusive com o governo Collor fechando o Ministério da Cultura.

4 Em 2003 Edgar Ribeiro Telles foi convidado para chefiar o Departamento Cultural do Itamaraty.

3 TELLES, Edgard Ribeiro. Diplomacia Cultural: seu papel na política externa brasileira. 2. ed. Brasília: Fundação Alexandre
de Gusmão, 2011. 128 p.
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O governo de Fernando Henrique Cardoso deu continuidade às políticas neoliberais

estabelecidas pelo presidente Collor. Diplomaticamente, é um governo marcado por uma

maior aproximação com os Estados Unidos e uma maior participação em fóruns

multilaterais, além de uma aproximação com os países da América do Sul. As leis de

incentivo de financiamento cultural por setores empresariais foram mantidas e ampliadas,

com destaque para a Lei Rouanet, que trabalhava essencialmente com isenção fiscal. Uma

das consequências disso é que apenas produções culturais que poderiam dar retorno

financeiro eram beneficiadas pela lei, por conseguinte, as ações culturais ficaram menos

diversificadas e isso se refletiu no que era difundido no exterior.

Se durante os governos Vargas e na ditadura a diplomacia cultural era algo exercido de

forma conjunta pelo Ministério da Cultura e pelo MRE, nos anos FHC a política externa

cultural ficou praticamente toda a cargo do Itamaraty. Algumas das ações de diplomacia

cultural que merecem destaque são: a participação no desenvolvimento dos órgãos culturais

dentro do Mercosul, com a criação do Mercosul Cultural e do Parlamento Cultural do

Mercosul – enquanto o primeiro (2017) era um fórum para discussão composto por

membros dos órgãos estatais dos países integrantes do Mercosul, o segundo focava em

conciliar as legislações culturais dos Estados membros –, e a difusão do português falado no

Brasil, com a construção da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em

1996, o que aproximou países onde o português era a língua materna.

3. A Diplomacia Cultural durante o Governo Lula

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva sempre contou com uma alta popularidade que

foi mantida até o final do seu segundo mandato como presidente do Brasil. Lula ficou no

poder entre 2003 e 2010, que foi um período marcado pela inclusão social, em um

reconhecimento das desigualdades que sempre marcaram a história do país. O então

presidente conseguiu recuperar a economia brasileira, além de ampliar e estruturar alguns

programas sociais que foram criados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com

destaque para o Bolsa Família e o Programa Fome Zero.

O contexto do sistema internacional também favoreceu a ascensão externa e doméstica

que a imagem brasileira tinha no exterior: era uma época caracterizada pela ascensão de

potências emergentes, que estavam construindo sólidos resultados econômicos. Destaque

para a ascensão da economia chinesa, que apresentava um crescimento acelerado, e para a
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ampliação do G7 para G20; houve também um enfraquecimento da imagem dos Estados

Unidos devido à política externa unilateral que o país passou a adotar graças à Guerra ao

Terror; um crescimento da economia mundial de forma praticamente generalizada até 2008;

após 2008, a crise financeira originada nos Estados Unidos impactou todos os países

desenvolvidos, e por fim, o foco na Guerra ao Terror afastou os Estados Unidos da América

Latina, e o Brasil viu a oportunidade de ocupar esse espaço e se firmar como um líder

regional.

A política externa durante o governo do político petista era caracterizada pelo ministro

Celso Amorim “Ativa e Altiva”, com a maior participação brasileira no sistema

internacional com o objetivo de consolidar a imagem de um dos futuros líderes do sistema

internacional. Internamente isso se consolidava através de indicadores econômicos e sociais

sólidos, já externamente o Brasil se envolvia cada vez mais com questões de governança

global, suas ações eram cada vez mais multilaterais, permitindo a aproximação com outros

países, principalmente do sul global. Apesar disso, em nenhum momento a política externa

de Lula rompeu com a tradição diplomática brasileira: a orientação desenvolvimentista, a

postura de player que valoriza o diálogo e a defesa do princípio de não interferência. A

atuação do Estado brasileiro adquire a identidade de um “Estado Logístico”, que não apenas

atua como um prestador de serviços, mas também como um planejador que cria estratégias

para alcançar o desenvolvimento, e a diplomacia se torna uma ferramenta para materializar

essa estratégia de forma prática, cujos objetivos podem ser resumidos em:

“(...) Com esses pressupostos, fixa os objetivos externos: o liberalismo de

mercado com regras de reciprocidade de benefícios, a expansão dos negócios no

exterior pela via do comércio e a internacionalização de empresas brasileiras, e

enfim, o reforço de poder para influir sobre o ordenamento global e os regimes

setoriais. (CERVO, BUENO, 2011, p.528)

Algumas atuações e/ou alguns objetivos merecem ser destacados como símbolos da

posição que o país tentava alcançar no sistema internacional, tais como: A busca por um

assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) -

como um dos países que mais ocupou uma cadeira como membro rotativo do Conselho de

Segurança, o Brasil defendia uma reforma dentro do Conselho que refletisse a nova

configuração da balança de poder mundial, com a participação de outros países além dos

vencedores da Segunda Guerra Mundial. Outro objetivo internacional almejado pelo

governo Lula foi a Reforma do Sistema Financeiro Global, em que a atuação da diplomacia
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dentro desse tópico visava a aumentar a influência de países emergentes na formulação de

política financeira, tanto em instituições globais – como o Banco Mundial e o Fundo

Monetário Internacional (FMI) – como em fóruns políticos. Os esforços resultaram numa

maior participação do Brasil dentro do FMI e também em uma reestruturação de um

importante fórum de negociação: o G7 passa a ser G20, e as discussões do fórum passam a

ser sobre reformas estruturais do sistema financeiro internacional;

A aproximação com países do Sul Global, principalmente através do multilateralismo

ocorreu nesse período através de fóruns como BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia,

Índia, China e África do Sul) e IBAS (grupo composto por Índia, Brasil e África do Sul).

Enquanto o primeiro é focado em temas políticos e econômicos, principalmente de reformas

estruturais em órgãos de governança global, o segundo lida principalmente com temas nas

áreas social e comércio. O aumento das relações Sul-Sul: o governo Lula assume uma nova

postura sobre o relacionamento de parceiros não considerados tradicionais do país,

conseguindo principalmente novas oportunidades comerciais para empresas brasileiras e

defesa para demandas internacionais comuns. Vale mencionar a aproximação com países da

América Latina, principalmente através do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas

(UNASUL), da Ásia e do Oriente Médio e com a África. Além disso, existiu um forte papel

da diplomacia presidencial para firmar essas relações.

3.1 O Conceito De Cultura e a Política Cultural do Governo Lula

Conforme citado anteriormente, é comum que governos determinem o que pode ser

englobado dentro do conceito de “cultura”, e isso é importante porque as atividades ou

manifestações que foram incluídas nessa concepção serão difundidas no exterior como parte

da identidade brasileira e utilizadas pela diplomacia cultural. A diplomacia cultural do país

tem um histórico de articulação intergovernamental, ou seja, diversos ministérios trabalham

em conjunto, normalmente numa colaboração próxima entre os Ministérios da Cultura,

Educação e o Itamaraty, e muitos ministérios possuem inclusive departamentos ou

secretarias próprias para lidar com questões internacionais ou que envolvam uma atuação

bilateral ou multilateral em sua área de atuação específica. O primeiro exemplo, e talvez o

mais importante que possa ser citado, é a elaboração do conceito de cultura pelo Ministério

da Cultura (MinC) durante a gestão do Ministro Gilberto Gil .5

5 Gilberto Gil foi Ministro da Cultura entre 2003 e 2008.
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O MinC, a partir de 2003, começou a adotar uma visão antropológica de cultura,

analisando-a e reconhecendo-a dentro de três perspectivas: simbólica, econômica e cidadã. A

primeira ajuda a determinar a cultura como um conjunto de símbolos de natureza diversa,

como religiosa, gastronômica, artística, etc., como uma manifestação de todas as

experiências a que um grupo social foi submetido, admitindo essas experiências para a

formação da sua identidade e do comportamento, e que a sua compreensão poderia gerar

transformações na vida do país em diversos âmbitos. A perspectiva econômica reconhece

que a cultura é capaz de ajudar no crescimento econômico via construção das indústrias

criativas capazes de gerar empregos, e por fim, a dimensão cidadã admite o papel da

proteção cultural para a criação de uma sociedade mais justa e inclusiva, além disso permite

ao governo ajudar a construir políticas públicas que englobam a proteção e a difusão de

manifestações de formas mais diversas em termos sociais e regionais, fugindo um pouco do

eixo sudestino que acabou dominando a vida cultural brasileira.

Dessa forma, é possível perceber que o Estado brasileiro mais uma vez acolhe o papel

da cultura como uma ferramenta capaz de gerar desenvolvimento econômico para a nação.

Porém, agora ele assume um papel muito mais direto: o de formulador de políticas públicas

na área cultural.

A política cultural do governo reafirma os elementos do

planejamento-intervenção, essenciais para a configuração de uma política cultural.

Seu principal fundamento está na abrangência dos conceitos e ações: primeiro, por

meio da ampliação do sentido cultura, que representará a ampliação do campo de

ação do Ministério; e, segundo, pela extensão de suas ações para todos os estratos da

sociedade e todas as regiões do País, almejando a universalização das condições de

acesso, fruição e produção de cultura (LIMA, 2013, p.39)

Assumir o papel de formulador de política cultural permitiu ao governo agir como um

planejador de políticas culturais, conseguindo receber demandas da sociedade, analisar,

implementar e mensurar resultados na área cultural para tomar medidas que visam a garantir

a universalização do acesso e da produção cultural. O papel do Estado como planejador

cultural já é reconhecido no artigo 215 da Constituição Federal, de 1988, com isso, o6

governo é obrigado a garantir que os cidadãos possam exercitar sua vida cultural e difundir a

cultura brasileira dentro dos ambientes domésticos e internacionais. Isso permitiu que o

6 Artigo 215 da Constituição: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
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MinC estabelecesse três metas que iriam parametrizar suas ações: criar uma política cultural

a nível nacional; democratizar o acesso e a criação de cultura; criar um sistema nacional de

financiamento para a produção cultural a nível nacional.

Por meio do Plano Nacional de Cultura (PNC), o orçamento do Ministério da Cultura

foi aumentado, após ter sido extinto ou ter sua importância reduzida em governos anteriores.

A elaboração do PNC contou com a participação da sociedade civil e envolvia também uma

série de ações estatais para proteger a cultura e promover a diversidade cultural do país ao

longo da década, além de trazer o cidadão para o centro do debate público em relação a

políticas culturais. Isso permite apresentar para o sistema internacional outras visões sobre o

que é o Brasil e o que é ser brasileiro.

Ao determinar que a política cultural brasileira deveria ser capaz de garantir a

diversidade do país, passa a existir a proteção e a difusão de manifestações culturais

consideradas normalmente marginalizadas a nível internacional, repercutindo principalmente

na aproximação do país com a UNESCO, presente na elaboração de convenções e

declarações internacionais da organização em prol da defesa da identidade cultural. A nossa

diplomacia cultural busca apresentar para o sistema internacional a imagem de um Estado de

caráter moderador, cuja principal característica é a mestiçagem que se torna mais uma vez

valorizada, e os aspectos africanos e indígenas da nossa cultura são apresentados como

traços essenciais.

Apesar de a diplomacia cultural ainda ser utilizada com parceiros tradicionais, como

Estados Unidos e Europa – com destaque para o "Ano do Brasil na França" –, ela se tornou

também uma importante ferramenta para aproximação com novos parceiros. Um dos

melhores exemplos da atuação da política externa cultural brasileira com essa finalidade é a

aproximação com o continente africano, utilizando laços históricos e culturais

compartilhados entre Brasil e África: o Brasil possui o maior número de pessoas africanas

localizadas fora da África, além disso, a cultura brasileira conta com uma enorme

popularidade nos países africanos. Segundo Chatin (2019) o governo brasileiro criou uma7

série de políticas que buscavam ressaltar a cultura africana dentro do país, com destaque

para a obrigatoriedade do ensino da história africana e de aspectos afro-brasileiros, a

aproximação com países do continente que falam português, a criação da Universidade da

7 CHATIN, Mathilde. Lula’s Brazil in Africa: cultural diplomacy as an instrument of soft power. Revista de Estudos
Culturais, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 37-51, fev. 2019.
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Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), a oferta de bolsas de

estudos para estudantes africanos, além de projetos de cooperação cultural e técnica. Isso

resultou principalmente em um aumento do comércio com a África e abriu portas para a

entrada de empresas brasileiras na região .8

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil atua, desde o século XX, para realizar a

difusão da cultura brasileira no exterior. Entre as principais atribuições da instituição estão:

auxiliar a presidência da república na construção da nossa política externa; ter contato

diplomático com outros Estados e organizações; realizar serviços consulares; participar de

negociações de diferentes naturezas com finalidade de representar o interesse nacional

brasileiro; difundir a cultura brasileira e ajudar na construção de oportunidade de negócios.

Como o processo de formulação da diplomacia cultural é interministerial, é comum ver uma

articulação constante com o Ministério da Educação e com o Ministério da Cultura.

Durante o governo Lula, o Itamaraty contava com a Subsecretaria Geral de

Cooperação, Cultura e Promoção Comercial. Essa estrutura era focada em temas de

cooperação nas áreas culturais e comerciais e formada por três departamentos: a Agência

Brasileira de Cooperação, o Departamento de Promoção Comercial e o Departamento

Cultural. O papel do Departamento Cultural é o de divulgar a cultura brasileira no exterior e

o português falado no Brasil, participar de Organizações Internacionais de caráter cultural e

negociar acordos culturais. É comum que a burocracia desse departamento também se

envolva com assuntos educacionais, normalmente relacionados com mobilidade acadêmica e

troca de conhecimento de naturezas diversas. Esse departamento era composto por seis

divisões responsáveis por lidar com temas específicos.

A Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) era a responsável pela difusão

do português falado no Brasil e da cultura brasileira no exterior. O ensino do idioma para

outros Estados foi um elemento típico da política externa cultural do país desde o governo

Vargas, começando durante a gestão do Itamaraty por Osvaldo Aranha. A DPLP foi criada

em 2003 sob gestão do ministro Celso Amorim, à frente do MRE. Entre os principais projeto

da repartição, merecem destaque: a continuidade da Rede Brasileira de Ensino no Exterior

(REBx), composta por Centros Culturais Brasileiros, que além de difundir o idioma,

ajudavam com a divulgação da literatura brasileira, além de realizar exposições de arte e

8 Um dos casos mais emblemáticos foi a expansão de empreiteiras brasileiras como a Odebrecht e a Andrade
Gutierrez
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distribuir materiais informativos sobre o Brasil em conjunto com os Institutos Culturais. O

modelo da REBx já era realizado em governos anteriores, entretanto, o governo Lula

adicionou o programa dos Leitorados, em que professores brasileiros especializados no

português atuavam em universidades e instituições do exterior também para difundir nosso

idioma. Além disso, a estrutura também atuava em conjunto com o MEC para realizar a

aplicação de exames de proficiência CELPE-BRAS , e em outros trabalhos relacionados ao9

incentivo de pesquisas para a promoção do idioma.

A Divisão de Operação de Difusão Cultural (DODC) tinha a função de coordenar e

difundir projetos artísticos e culturais do país, com exceção dos projetos de audiovisual e de

língua portuguesa, que possuíam divisões específicas para lidar com o tema. Agia em

conjunto com a Divisão de Assuntos e Acordos Multilaterais na elaboração de acordos

multilaterais e também fazia a coordenação dos programas culturais realizados pelo

Itamaraty no sistema internacional em conjunto com outros atores que também tinham ações

relacionadas à construção e à promoção da cultura brasileira. A DODC também era um dos

responsáveis pela elaboração dos Programas de Difusão Cultural, que era uma articulação

centralizada das atividades relacionadas ao tema cultura, e por criar uma padronização. O

comum era que os postos localizados nos países enviassem o seu cronograma de atividades,

e a DODC realizasse uma análise, e caso o programa fosse aprovado, os postos recebiam

autorização e recursos para realizar as atividades que desejavam. Conforme apontado por

Finzetto (2017), os critérios para aprovação envolviam: abrangência, o foco deveria ser

apresentar a diversidade de manifestações culturais do país; interesse local, deveria ser

apresentada uma expectativa de público para as ações planejadas; se as atividades planejadas

complementam as atividades que serão realizadas por outras divisões do Departamento

Cultura; as despesas para a realização do evento devem ser bem descritas, e finalmente, se

será algo que irá beneficiar não apenas o posto que realizar a atividade, mas também algo

que aumente o interesse pela cultura brasileira a nível regional. Alguns projetos de destaque

da DODC são o "Ano do Brasil na França" e a "Copa da Cultura".

A Divisão de Temas Educacionais (DCE) era focada em lidar com cooperação e

assuntos educacionais. Tinha uma proximidade com o MEC e com o Ministério de Ciência e

Tecnologia para discussão de convênios educacionais para programas de Graduação. O DCE

também participava de negociações para acordos e atos de cooperação voltados para a área

9 Exame de Proficiência em Língua Portuguesa.
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educacional, e também auxiliava na divulgação de vagas de empregos e estudos para

brasileiros. Seus programas de destaque são: Programas de Estudantes-Convênio de

Graduação (PEC-G) e Programas de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). Os

dois envolviam a abertura de vagas nos cursos de graduação e de pós-graduação de

universidades brasileiras para alunos que são de outros países em desenvolvimento, com

quem o Brasil tivesse acordo de cooperação cultural ou educacional. Boa parte dos

estudantes do PEC-G e PEC-PG vinham do continente africano e podiam contar com bolsas

de estudos, as quais, conforme apresentadas por Machado (2013), poderiam ser por mérito

(ofertadas para estudantes que tinham um ótimo desempenho acadêmico), próprias do MRE

(focadas em atender alunos que estão em situação vulnerável após chegarem e se manterem

por um ano no país), e bolsa emergencial, para alunos que estejam em situação de extrema

vulnerabilidade. Após o fim dos programas, os alunos contemplados deveriam retornar para

o seu país de origem e aplicar o conhecimento que receberam ao longo do período de curso.

A Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV) estava em funcionamento desde 2007,

e suas principais funções eram relacionadas com divulgação, promoção e apoio ao cinema

brasileiro, e também produções de televisão e publicidade. Seu trabalho era realizado em

conjunto com a Secretaria de Audiovisual e com a Agência Nacional de Cinema (ANCINE),

apoiando a participação de filmes do país em circuitos de festivais e eventos internacionais,

ajudava a divulgar oportunidades de trabalho dentro do setor audiovisual e tinha programas

para formação de jovens em cinema, com destaque para o Talent Campus, e realização de

workshops focados em roteiro.

A Coordenação de Divulgação (DIVULG) funcionava como uma assessoria de

comunicação do Departamento Cultural e era responsável por difundir as ações de política

externa brasileira para o sistema internacional, principalmente das políticas públicas

executadas pelo Brasil. Seus projetos mais conhecidos eram o Programa de Divulgação da

Realidade Brasileira, que disseminava valores e culturas que o Brasil tinha no exterior, e o

Programa de Formadores de Opinião, em que diversos jornalistas eram convidados a

visitarem o país e conhecerem os projetos e a cultura brasileira in loco. Também existiam

programas de rádio que divulgavam a música brasileira em países onde o Brasil possuía

representação diplomática.

Por fim, a Divisão de Assuntos e Acordos Multilaterais (DAMC) era a responsável por

uma aproximação com órgãos e fóruns multilaterais focados em temas culturais. Sua função
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primordial era a de negociar e acompanhar processos de acordos multilaterais até que

chegassem na fase de ratificação. O Estado brasileiro tem proximidade com a UNESCO

desde os anos 1950, quando foram iniciadas pesquisas sobre diversidade racial e racismo no

Brasil, e posteriormente, também houve proximidade com a organização mundial para temas

relacionados à educação, formulação de políticas para redução da pobreza e formas de

promover a diversidade cultural do país. Durante a gestão de Lula, representantes do

Ministério da Cultura e do MRE tinham presença constante nas reuniões da UNESCO, e o

Brasil foi um dos principais defensores da Convenção da Diversidade de Expressões

Culturais, focada em dar suporte para políticas públicas voltadas à criação e à distribuição

dos bens e manifestações culturais. Apesar de ser um país em desenvolvimento, o Brasil

realizava doações para as instituições e era um compartilhador de know how relacionado a

técnicas e políticas para conservação e herança cultural. As ações do Brasil dentro do órgão

também tinham a intenção de mostrar a sua capacidade de liderança e de se projetar como

um líder de governança a nível global.

Embora buscasse novas parcerias dentro do sul global, ainda existia uma assimetria na

atuação da diplomacia cultural realizada pelo Governo Lula. Novais (2013, p.84), ao listar as

ações do Departamento Cultural realizadas entre 2003 e 2010, verificou que as regiões que

receberam mais iniciativas culturais foram América do Sul e Europa, seguidas por África e

América Central.

TABELA 1 - Ações do Departamento Cultural do MRE por região entre

2003-2010

Continente DPLP DODC DAMC DIVULG DAV DCE TOTAL

América do Sul 446 166 46 163 26 140 987

Europa 151 94 36 32 25 3 341

África 66 34 12 4 16 138 270
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América Central e
Caribe

96 25 1 0 2 112 236

América do Norte 55 37 15 11 6 12 136

Oriente Médio 9 64 1 1 38 0 113

Ásia 29 14 1 2 11 15 72

Oceania 3 9 0 0 6 0 18

Total 855 443 112 213 130 420 2173

Fonte: Novais, 2013, p.84

Segundo Novais (2013, p.84), o que se pode observar nas ações de diplomacia cultural

brasileira é que algumas divisões do MRE tinham atuação mais presente em algumas regiões

específicas, por exemplo, a forte ação do DCE no continente africano e na América Central.

Ainda segundo o autor, a explicação para que a Europa continue em segundo lugar como um

dos principais receptores da cultura brasileira pode estar relacionada a dois fatores: o

primeiro seria a compreensão do momento de que o continente europeu estaria mais aberto

para programas de difusão cultural, já o segundo seria o tradicionalismo das relações entre

Brasil e Europa.

Finzetto (2017, p.71) também destaca que embora exista a retórica de priorização da

diplomacia com países do Sul global, no que se refere à política externa cultural, isso não

chega a ser concretizado em países de fora da América do Sul. Apesar de o comércio com a

África, Ásia e entre os países dos BRICS ter crescido em ritmo acelerado, na diplomacia

cultural essa aproximação não foi repetida: dos países do continente africano, apenas

Guiné-Bissau está entre os 10 Estados que mais receberam ações do Departamento de

Diplomacia Cultura entre 2003 e 2010, e mesmo assim recebeu quase metade das iniciativas

que os Estados Unidos tiveram ao longo do mesmo período. Um outro exemplo da não

concretização da priorização do Sul nas ações de diplomacia cultural é o fato de que os

Estados Unidos receberam 95 ações entre 2003 e 2010, enquanto a China, por sua vez,
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recebeu apenas 7, e a Rússia contou com apenas duas ações de difusão da cultura brasileira

em sete anos.

TABELA 2 - Países contemplados com ações do Departamento Cultural do MRE

entre 2003-2010

País DPLP DODC DAMC DIVUL
G

DA
V

DCE TOTAL Posição
no
ranking

Argentina 41 24 1 15 9 12 102 1º

EUA 35 30 15 11 3 1 95 2º

Espanha 37 16 6 32 1 1 93 3º

Israel 0 27 0 0 29 0 56 4º

Colômbia 30 3 0 0 0 21 54 5º

França 0 26 27 0 0 0 53 6º

Paraguai 25 6 1 1 1 16 50 7º

Chile 23 5 2 1 0 15 46 8º

Guiné-Bissau 8 7 1 0 11 16 43 9º

Bolívia 22 7 1 0 0 10 40 10º

África do Sul 14 3 0 0 0 0 17 23º

Índia 0 2 0 0 3 4 9 29º
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China 2 0 0 0 1 4 7 31º

Rússia 0 1 0 0 1 0 2 36º

Fonte: Novais, 2013, p.89

3.2 Cases De Diplomacia Cultural Brasileira: O Ano Do Brasil Na França E A

Copa Da Cultura

Apesar de a cultura brasileira ser difundida em diversos países, a Europa foi palco de

duas das ações de difusão cultural mais conhecidas durante o governo Lula: o Ano do Brasil

na França, realizado em 2005, e a Copa da Cultura, realizada na Alemanha, em 2006. Ambas

são bons exemplos de casos de difusão cultural brasileira realizada de forma organizada que

conseguiu alcançar resultados em outras áreas, principalmente comerciais.

A França possui um histórico de realizações de trabalhos e exposições focados em

difusão cultural, e anualmente um país é convidado oficialmente por representantes culturais

do governo francês para realizar apresentações sobre a própria cultura. Essa difusão cultural

tem um caráter recíproco: a França convida o país e ao mesmo tempo espera ser convidada a

apresentar sua própria cultura. Tal fato é compreensível, visto que a França foi o primeiro

país do mundo a utilizar sua cultura como ferramenta para projeção de seus interesses, e

muito da diplomacia cultural brasileira é inspirada no modelo francês: seu planejamento é

uma atividade estatal; existe uma força nas ações de disseminação do idioma, principalmente

através da Aliança Francesa; as ações culturais da França também eram utilizadas em

destinos diversos, especialmente países da África e da Ásia, para gerar aproximação,

principalmente após o fim do neocolonialismo. Entre março e novembro de 2005, o Brasil

realizou mais de setecentos eventos em cem cidades francesas diferentes, e segundo Boy e

Menezes (2019), esse foi um dos eventos de diplomacia cultural mais bem sucedidos

realizados na França. O Brasil procurava apresentar aspectos de sua identidade cultural que

não fossem associados com futebol e samba, mas sim um tipo diferente de brasilidade,

focada nas manifestações artísticas culturais que o país possui graças à diversidade de seu

povo. Boy e Menezes (2019) destacam as seguintes iniciativas como algumas das mais

importantes:
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● A exibição de trabalhos indígenas no Museu do Louvre, ao todo foram

exibidos mais ou menos quatrocentos trabalhos com o objetivo de exaltar as

nossas origens indígenas. Os trabalhos eram tanto arqueológicos quanto

étnicos, trabalhando a estética indígena;

● Apresentação da arte popular brasileira com destaque para a música. Os

franceses foram apresentados a diversos ritmos essencialmente brasileiros,

como o samba, o baião e o funk. O interesse brasileiro nesse tipo de

apresentação era relacionar a música com aspectos da história do país;

● Trabalhos de reciclagem e recreação, ressaltando a capacidade dos brasileiros

de criarem artes e coisas novas a partir de materiais descartados ou velhos;

● Representações de diversas revoltas que ocorreram no país e a importância

delas para a formação da identidade brasileira;

● Criação do Espaço Brasil: um local que funcionava como um centro cultural,

com um espaço físico para trocas e dedicado a atrair franceses para o Brasil.

Encarado como um espaço de discussão para novos negócios;

● Viva Brasil: espaço para destacar a identidade mestiça dos brasileiros e

demonstrar como ela foi importante para a criação da riqueza cultural do país.

FIGURA 1: Espaço Brasil criado durante o Ano do Brasil na França (2005)

Fonte: https://miro.medium.com/max/1400/1*vwdAUoQA-B-t4QBTq2bFTA.png

https://miro.medium.com/max/1400/1*vwdAUoQA-B-t4QBTq2bFTA.png
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FIGURA 2: Selo comemorativo do Ano da França no Brasil (2009)

https://www.blogsoestado.com/josejorge/2009/10/06/selo-comemorativo-do-ano-da-franca-no-brasil-e-l

ancado-na-casa-franca-maranhao/

O projeto da Copa da Cultura começou como sugestão do Ministro Gilberto Gil

durante uma visita oficial realizada na cidade de Berlim. A Alemanha possui uma instituição

focada em difusão cultural de países não europeus, a Casa das Culturas do Mundo, que

trabalha em cooperação recíproca com instituições culturais dos mais diferentes países,

realizando atividades anuais. Dado o contexto da realização de uma Copa do Mundo na

Alemanha, em 2006, e a identificação do Brasil com o tema futebol, as linhas gerais do

projeto envolviam associar o esporte como símbolo da cultura brasileira, a associação do

estilo de jogar futebol no país com outras manifestações culturais próprias do Brasil, como

as danças, a influência do futebol em outras atividades, como a música e as artes plásticas, e

a característica diversa do esporte, associado a uma imagem de diversidade e,

principalmente, de inclusão racial. Além disso, o evento realizado na Alemanha tinha como

objetivo incentivar a economia associada à cultura, abrindo espaços para interesse do povo

alemão em produtos culturais brasileiros e para incentivo ao turismo do Brasil; o evento

também seria uma oportunidade para estimular as relações bilaterais dos países envolvidos.

Assim como a maioria das ações de diplomacia cultural realizadas durante o governo

Lula, esse foi um trabalho essencialmente interministerial do Itamaraty juntamente com o

Ministério da Cultura. O MinC, dadas as dificuldades de conseguir financiamento para o

projeto junto a instituições culturais alemãs, negociava em conjunto com o Itamaraty a

participação de atores privados, alguns deles foram: Fundação Armando Álvares Penteado

https://www.blogsoestado.com/josejorge/2009/10/06/selo-comemorativo-do-ano-da-franca-no-brasil-e-lancado-na-casa-franca-maranhao/
https://www.blogsoestado.com/josejorge/2009/10/06/selo-comemorativo-do-ano-da-franca-no-brasil-e-lancado-na-casa-franca-maranhao/


33

(FAAP), a Petrobrás e a Agência Brasileira Promoção de Exportações e Investimentos

(Apex-Brasil). Apesar de ter tido uma repercussão interessante, conforme apresentado por

Lima (2013), a mobilização de público da Copa da Cultura foi oscilante, e em alguns casos,

não se considera que ela obteve o mesmo sucesso que o Ano do Brasil na França, que foi

realizada um ano antes.

Apesar de tudo, houve um aumento na cooperação entre instituições dos dois países,

principalmente nas áreas educacionais e culturais. Lima também destaca o aumento da

parceria comercial entre Brasil e Alemanha, tornando o país europeu o sexto maior

comprador de produtos brasileiros no ano de 2011. A Alemanha realizou em 2013 um

evento cultural no Brasil, em contrapartida à realização da Copa da Cultura – uma prova da

reciprocidade.

FIGURA 3: Gilberto Gil entrega uma camisa do Brasil para o Ministro da

Cultura alemão Bernd Neumann

Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2005/12/051208_damascenorg

FIGURA 4: Gilberto Gil e Pelé realizam juntos a divulgação da Copa da Cultura

https://www.dw.com/pt-br/especial-copa-da-cultura/a-2060608

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2005/12/051208_damascenorg
https://www.dw.com/pt-br/especial-copa-da-cultura/a-2060608
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da cultura para a formação da sociedade é um objeto de estudo antigo,

principalmente quando seu papel é analisado na formação de Estados Nacionais. Uma vez

que os Estados passam a utilizar a cultura como forma de gerar unidade em seu território e

também de aumentar a sua zona de influência no sistema internacional, sem precisar recorrer

à violência. Para alcançar tal objetivo, o Estado começa a trabalhar com o conceito de

“identidade nacional”, tentando associar um conjunto de manifestações, atitudes e valores à

figura da sua população de forma coletiva, como valores que pertencem a todos os seus

cidadãos. Além disso, como o conceito de “cultura” adotado pelos países costuma variar de

acordo com o contexto histórico que está sendo analisado. É comum que manifestações e

valores sejam encarados como parte da identidade do país com o passar do tempo, e graças à

influência direta dos governantes que estão no poder. A globalização é um processo que

impacta diretamente na forma como o uso da cultura é enxergado, e o que pode ser

observado ao longo dos anos é um aumento da interdependência cultural, em que as culturas

começam a influenciar mais umas às outras, o que obriga os Estados a repensarem a forma

como enxergam a cultura.

O soft power é uma forma de projeção de poder onde os Estados buscam influenciar o

sistema político internacional através do poder de atração, construindo uma imagem positiva

que o ajude a alcançar os seus interesses nacionais. A diplomacia cultural deve ser vista

como uma ferramenta de soft power administrada por uma burocracia estatal, a qual procura

difundir uma cultura de forma bilateral ou multilateral em caráter recíproco. Países

emergentes como o Brasil encaram a diplomacia cultural como uma forma de reduzir

estereótipos negativos e gerar desenvolvimento, em que a demanda pela nossa cultura

poderia impactar outras áreas, como a economia, e abrir possibilidade para uma maior

aproximação política. O Brasil começou a utilizar a cultura como ferramenta na política

externa a partir de 1920, e em 1937, deixou de ser apenas um receptor da cultura europeia

para começar a difundir de fato a cultura através da divulgação da literatura.

O governo Vargas foi o primeiro a dar início a algumas tradições, que iriam perdurar

ao longo da história do país, de prática de difusão cultural: a ideia de democracia racial e da

valorização da miscigenação; a construção da diplomacia cultural através de cooperação

entre diferentes ministérios do governo; e a do brasileiro como um povo pacífico, criativo e

cordial. Durante um bom tempo, o que se viu foi uma alternância de órgãos lidando com o
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tema de diplomacia cultural e avanços e recuos do papel de planejador de políticas culturais

que o Estado assumia domesticamente. Se durante a ditadura militar o controle da gestão

cultural era encarado como uma questão de segurança nacional, que demandava um maior

controle estatal, os governos Sarney, Collor e FHC foram pelo caminho contrário e

afastaram o Estado do controle da produção cultural – cuja gestão foi transferida para a

iniciativa privada. Esse fato impactou diretamente a versão de Brasil que era difundida no

sistema internacional: a cultura produzida e apresentada no sistema internacional era uma

visão que não abrangia boa parte da sociedade brasileira, afastando manifestações culturais

de minorias.

Quando o presidente Lula subiu ao poder, no período de 2003 a 2010, teve um

governo reconhecido pela sua inclusão social e trabalho com programas sociais voltados ao

combate à fome. Sua política externa era considerada “altiva e ativa”, buscando uma maior

inserção dentro do sistema internacional, assumindo o papel de líder regional na América do

Sul, e também de candidato a líder de governança global. Entre os principais objetivos

culturais do governo Lula, merecem destaque: a busca por um assento permanente no

Conselho de Segurança da ONU; a reforma do sistema financeiro global; e uma maior

aproximação e cooperação Sul-Sul.

A diplomacia cultural do Brasil durante o governo Lula foi marcada por uma intensa

cooperação interministerial, principalmente entre o Ministério da Cultura e o Ministério de

Relações Exteriores. Um dos trabalhos realizados pelo MinC foi estabelecer um novo

conceito de cultura dentro de três perspectivas básicas: a simbólica, que reconhece a cultura

como um conjunto de símbolos construídos com base na experiência que um grupo social

acumulou; a econômica, que reconhece o potencial da indústria cultural de gerar empregos;

e a perspectiva cidadã, na qual a proteção cultural ajudaria a criar uma sociedade mais justa

e inclusiva. Seguindo por esse caminho, o Estado assume o papel de formulador de políticas

públicas culturais, tentando também aproximar a sociedade civil nesse processo de

formulação de políticas.

Dentro do Itamaraty foi criado o Departamento Cultural, e entre suas principais

responsabilidades estava a divulgação da cultura e do idioma brasileiros. O Departamento

Cultural é composto por seis divisões, cada uma focada em um aspecto a ser difundido. A

Divisão de Promoção da Língua Portuguesa era responsável pela difusão do português

falado no Brasil em outros países do sistema internacional; a Divisão de Operação de



36

Difusão Cultural difundia as principais manifestações brasileiras, com exceção do

audiovisual e do idioma. A DODC também tinha a função de elaborar os Programas de

Difusão Cultural, que era uma forma de coordenar as atividades culturais realizadas pelos

diferentes postos diplomáticos do governo brasileiro no exterior.

A Divisão de Temas Educacionais tratava de assuntos sobre cooperação na área

educacional, atuando em conjunto com o Ministério da Educação para firmar acordos

bilaterais e multilaterais na área da educação. A Divisão de Promoção de Audiovisual tinha a

função de apoiar a criação e a produção da televisão e do cinema brasileiros no exterior,

principalmente em festivais e eventos internacionais. A responsabilidade da Coordenação de

Divulgação era difundir ações de política externa e valores brasileiros no exterior.

Finalmente, o trabalho da Divisão de Assuntos e Acordos Multilaterais era lidar com órgãos

e fóruns multilaterais que lidavam com o tema cultural.

Duas das ações de diplomacia cultural mais conhecidas do governo Lula foram: o

“Ano do Brasil na França”, realizado em 2005 em mais de cem cidades francesas, o qual

tentava apresentar traços da cultura brasileira que não fossem associados ao futebol e ao

samba (foram apresentados trabalhos realizados por indígenas, apresentações de música e

cinema brasileiros, e foi dado destaque para a identidade miscigenada do brasileiro); e a

"Copa da Cultura", realizada na Alemanha em 2006, a qual mostrava o impacto mútuo do

futebol sobre outras manifestações culturais tipicamente brasileiras.
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