
 

 

 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SOCIOLOGIA POLÍTICA 
DANIEL LOPES BRETAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PROCESSO SELETIVO DOS DIPLOMATAS 
BRASILEIROS (1995-2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 
2017 

 



 

 

 



 

 

 

DANIEL LOPES BRETAS 

 

 

 

 
O PROCESSO SELETIVO DOS DIPLOMATAS 

BRASILEIROS (1995-2010) 

 

 

 

 

 
Tese submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia 

Política da Universidade Federal 

de Santa Catarina para a 

obtenção do grau de doutor em 

Sociologia Política. 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis,  

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS 

 Produzir uma tese de doutorado é muito similar a 

construir todos os andares de um prédio ao mesmo tempo. 

Nos apropriamos dessa metáfora, feita originalmente pela 

economista Maria da Conceição Tavares para definir a 

industrialização brasileira nos anos 1960
1
, e aproveitamos o 

ensejo para advertirmos desde o primeiro parágrafo que há 

nesta tese múltiplas conexões e conceitos que sem as devidas 

contextualizações poderiam parecer não apenas mais 

originais do que de fato são como também menos razoáveis. 

Assim, muitos dos parágrafos que apresentamos ao longo da 

tese remetem a tal necessidade de referenciação: optamos por 

explicar e explicitar o processo e como chegamos às 

conclusões que expomos, quais foram as bases para nossas 

análises, qual era o contexto em que os textos específicos 

eram lidos. 

 De fato, uma vez que estudamos nesta tese livros, 

ensaios, artigos e de forma mais geral textos, como estes 

foram recebidos, agrupados e organizados, e propomos 

formas sobre como foram selecionados e exigidos, fizemos a 

opção de explicar o máximo possível nosso objeto através 

dele próprio, de tentar inserir o leitor na erudição necessária 

para compreender uma temática que, atraente, pode parecer 

(e é) enganadoramente simples: os diplomatas estudados não 

são, ao contrário de muitos outros grupos-objetos das 

ciências sociais, desprovidos de discurso próprio altamente 

articulado e, ainda mais importante, de conhecimento, as 

vezes profundo, dos próprios textos das ciências sociais. 

Oferecem aos pesquisadores sua própria visão acerca de si, 

visão esta que muitos pesquisadores acadêmicos acabaram 

por incorporar ao referir-se a eles. Desconstruir a imagem 

                                                 
1
 “Resumindo, podemos concluir que, nas condições do modelo de 

substituição de importações, é praticamente impossível que o 

processo de industrialização se dê da base para o vértice da 

pirâmide produtiva, isto é, partindo dos bens de consumo menos 

elaborados e progredindo lentamente até atingir os bens de capital. 

É necessário (para usar uma linguagem figurada) que o 'edifício' 

seja construído em vários andares simultaneamente, mudando 

apenas o grau de concentração em cada um deles de período para 

período.” (TAVARES, 1974, p. 46). 



 

 

dos diplomatas não significa dizer que estes não tem direito a 

construir uma definição própria de si mesmos, ou mesmo que 

tal definição, por ser construída, não é vivenciada como real 

em vários níveis; mas apenas, e principalmente, em nossa 

opinião, que o acadêmico não deveria (eventualmente) 

aceitá-la sem antes percebê-la, explicitá-la e refletir sobre 

ela. 

 O presente trabalho não é e não se pretende uma obra 

de antropologia, embora nos anos de sua elaboração e antes, 

seu autor tenha estado várias vezes em contato com 

diplomatas e seus familiares, em situações muito diversas 

entre si. Obras antropológicas já foram produzidas sobre a 

diplomacia brasileira, e o leitor será remetido a uma delas no 

primeiro capítulo, caso tenha interesse em ler mais sobre o 

assunto. Embora durante o período de formulação dessa tese 

o autor tenha feito uma enorme quantidade de perguntas a 

diplomatas, o autor gradualmente percebeu que muito mais 

interessante que o conteúdo das respostas que eram 

oferecidas, por refinadas e sofisticadas que estas as vezes 

fossem, era a forma de tais respostas: eram invariavelmente 

respostas produzidas para o conhecimento público, discursos 

que, mesmo quando eram escandalosamente politizados, 

mostravam concepções acerca de qual deveria ser o papel do 

diplomata na sociedade. Longe de serem inúteis, tais 

respostas ajudaram o autor a perceber que seu tema original, 

sobre cultura humanista e a diplomacia brasileira, incorreria 

nas mesmas armadilhas de tantos outros trabalhos anteriores 

a ele. 

 No processo de tentar formular métodos mais 

sistemáticos para compreender o mundo da diplomacia, o que 

haveria de comum entre os diplomatas das diferentes 

gerações, dos diferentes campos políticos dentro e fora da 

burocracia ministerial, das diferentes formações anteriores, 

dos diferentes níveis da carreira, surgiu a ideia de estudar a 

diplomacia brasileira através de sua prova de ingresso, e dos 

cadernos ou guias de estudo para o Concurso de Admissão à 

Carreira Diplomática, documentos não apenas oficiais como 

também públicos, embora alguns deles não estejam 

facilmente disponíveis em quase nenhum lugar. O ensaísta (e 

diplomata) mexicano Octavio Paz, em obra clássica sobre a 

identidade de seu país, referiu-se a sua escolha em estudar o 



 

 

 

que havia por trás da máscara que recobria a sociedade 

mexicana e sua história
2
; aqui, optamos por estudar a própria 

máscara, ao nos debruçar sobre os documentos oficiais e 

analisá-los, e a partir deles propôr reflexões acerca da 

diplomacia brasileira enquanto burocracia. 

 Uma ponderação sobre a redação: elegemos escrever 

com maiúscula os substantivos sempre que nos referimos às 

provas do concurso: assim, escrevemos sobre “a lista (da 

prova) de História do Brasil”, por exemplo, ou sobre “a 

bibliografia (da prova) de Noções de Economia”. Quando nos 

referimos “a interpretação de história do Brasil de Caio 

Prado Jr” ou “a tradição de relações internacionais em 

francês”, por exemplo, redigimos em minúsculas. Fazemos 

tal esforço no sentido de especificar diante do leitor sempre 

que nos referimos às provas, tentando evitar eventuais 

confusões. 

 Tendo formulado estes esclarecimentos, gostaríamos 

de agradecer, in memorian, ao professor doutor Héctor 

Ricardo Leis, nosso primeiro orientador no doutorado, que 

infelizmente afastou-se de forma precoce da experiência 

acadêmica por motivos de saúde. Seu espírito 

permanentemente generoso e provocador, dotado de grande 

curiosidade intelectual acerca das questões que não dominava 

mas pelas quais se interessava de forma contínua, pairou 

sempre sobre nossa relação. Embora nossas opiniões políticas 

fossem frequentemente contrastantes, as dele sempre me 

soaram respeitáveis e estimulantes, e tal diversidade de 

percepções jamais impediu que dialogássemos. 

 Tendo feito essa homenagem, gostaríamos de 

agradecer também ao professor doutor Ricardo Silva, que 

gentilmente concordou em nos orientar no doutorado, 

seguindo inclusive a sugestão do professor Héctor. 

 Entre os outros professores doutores dentro e fora do 

programa de pós-graduação em sociologia política mas todos 

integrantes de minha nova alma mater que é a Universidade 

Federal de Santa Catarina, gostaria de agradecer 

especialmente a professora Ilse Scherer-Warren e sua 

paciência com o “conservador” e suas intervenções 

frequentes em sua disciplina; ao professor Yan Carreirão e 

                                                 
2
 PAZ, 2006, A menção é da p. 195. 



 

 

sua cordialidade não apenas quanto a sua própria erudição 

sobre sistemas políticos de uma forma geral mas também a 

biblioteca do núcleo de estudos; e aos professores Jacques 

Mick, Ricardo Müller, Raul Burgos, Elizabeth Farias da 

Silva, Lígia Lüchmann, Tiago Losso e Ary Minella, pela 

abundante e notória paciência com um estudante que vinha 

de outras alma mater e outra formação, assim como pelas 

conversas que entretivemos. No programa de pós-graduação 

em história, gostaria de agradecer aos professores Alexandre 

Busko Valim, que pacientemente suportou todas as minhas 

perguntas sobre cinema em suas representações e histórias; 

Aline Dias da Silveira; e Silvio Marcus de Souza Correa, 

cujos convites a professores de história da África em todo o 

país viessem promover palestras permitiram-nos formar uma 

imagem mais completa acerca da diplomacia brasileira 

voltada a este continente. No programa de pós-graduação em 

relações internacionais, gostaríamos de agradecer à 

professora Mónica Solómon, com quem já tínhamos tido 

oportunidade de ter contato ainda antes de ingressar na 

UFSC, enquanto aluno da pós-graduação da Federal do Rio 

Grande do Sul. Dos docentes exteriores a UFSC, 

agradecemos a orientadora de graduação do autor, a 

professora Kátia Gerab Baggio, do programa de história da 

Federal de Minas, e a orientadora de mestrado, a professora 

Maria Luiza Fillipozzi Martini, do programa de história da 

UFRGS. A todos estendemos nossos agradecimentos pelas 

contribuições em minha formação. 

 Agradecemos também aos servidores do programa de 

pós-graduação em sociologia política da UFSC, e 

especialmente à funcionária Albertina Buss Volkmann, que 

realmente vestiu a camisa do programa, no sentido de com 

ele se identificar e importar-se, cultivando-o de todas as 

formas que estavam ao seu alcance. 

 Gostaria de agradecer a todos os integrantes da turma 

de doutorado em sociologia política ingressante de 2010, da 

qual tive o prazer de fazer parte: Domitila, Ana Maria, 

Mariana, Zenalda, Denise, Ana Paula, Marcos, Maria de 

Lourdes, Rosana, Mamadu e especialmente a meu grande 

amigo Cleber. Possa ficar aqui, também, uma palavra in 

memoriam acerca de Karla Terezinha Rosa, doutoranda 

falecida durante o curso. Entre os muitos e muitos outros 
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questões. 
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RESUMO 

Este trabalho estuda as provas de ingresso no Instituto Rio 

Branco durante o período de 1995 a 2010, dedicando especial 

atenção às provas de história do Concurso de Admissão à 

Carreira Diplomática (CACD). Uma vez que durante o 

período mencionado existe uma alternância democrática de 

partidos políticos a frente do executivo federal brasileiro, 

considera-se o período ideal para tentar captar quais 

mudanças no processo de seleção seriam mudanças inerentes 

a diplomacia brasileira enquanto burocracia e quais seriam 

resultado da ação e influência de diferentes grupos políticos 

no poder executivo federal. Como hipótese presente no 

trabalho, sugerimos que a prova seletiva do corpo 

diplomático brasileiro não estaria tão interessada em 

selecionar especialistas que dominem a bibliografia 

acadêmica mais atual acerca de um tópico, mas indivíduos 

que consigam manusear minimamente a bibliografia para 

argumentar acerca de uma questão dada, sendo indiferente se 

eles (ou elas) o fazem seguindo a opinião do mainstream 

acadêmico sobre aquela questão. 

Palavras-chave: Itamaraty; História Política; Seleção de 

diplomatas 



 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present theses studies the accessing examinations of the 

Rio Branco Institute (Brazilian Foreign Office Ministry's 

School) during the period of 1995 to 2010, dedicating special 

attention to the exams of history in the Diplomatic Career 

Admission Process (CACD, after its' initials in Brazilian 

Portuguese). Once that during the mentioned period there is a 

democratic alternance of political parties in the control of the 

Brazilian federal executive, it was considered that the period 

was ideal for trying to catch which changes in the selection 

process were inherent changes to the Brazilian diplomacy as 

a bureaucracy and which were results of the influence of 

different political groups in power. As a working hypothesis, 

we postulate that the selection exams of the Brazilian 

diplomatic group is not interested in recognizing and 

selecting specialists that masters the academic bibliography 

in a given topic, but rather individuals who can handle 

minimally the bibliography in order to build an argument 

about a given topic, being indifferent if they do so following 

the mainstream opinion about such question. 

Key-words: Itamaraty, Political History, Foreign Service 

Officer Test. 

 



 

 

 



 

 

 

 

RESUMÉ 

Cette these recherche les preuves d'admission dans le Institut 

Rio Branco (l'école de formation de le Ministére des 

Relations Etrangêre brésiliene) parmi les annees de 1995 et 

2010; on dedié spécial attention aux preuves d'histoire dans 

cette examen. Comme il y a de alternance democratique des 

partis politiques au niveau federale brésilien dans cette 

periode, on en considere ideelle pour compris quelles 

changes dans cette preuves d'admission sont de la 

bureaucratie diplomatique brésilienne elle même et quelles 

sont produit pour l'influence des divers groupes politique au 

pouvoir. Comme un hypothesis dans cette travail, on croit 

que les examens du corp diplomatique brésilienne ne sont pas 

interessés en la selection des especialistes que sont des 

maîtres en la bibliographie academique plus actuel sûr un 

topique, mais au contraire des individus que peut s'utilizer, 

même que minimellement, de cette bibliographie pour faire 

une argumentation sûr un topique choisi, ayant indifferent si 

lui faire cette argumentation en suyant l'opinion mainstream 

sûr cette question ou non. 

Mots-clef: Itamaraty, Histoire Politique, Recrutement 

d'Attachés Diplomatiques;  



 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

La presente tesis estudia las pruebas de acceso al Instituto 

Rio Branco (la escuela del Ministério de Relaciones 

Extranjeras de Brasil) durante el periodo de 1995 a 2010, con 

especial enfasis a las pruebas de historia del referido 

concurso (llamado CACD - Concurso de Admisión a la 

Carrera Diplomatica). Una vez que durante el periodo 

aludido hay una alternancia democratica de partidos politicos 

frente al ejecutivo federal brasileño, considerase el periodo 

perfecto para ententar compreender cuales de los cambios 

son cambios intrinsecos a la diplomacia brasileña como 

burocracia de accesión y cuales resultan, al revés, de las 

influencias de diferentes grupos políticos en el poder. 

Como hipotesis presente en el trabajo, sugerimos que la 

prueba selectiva del cuerpo diplomatico brasileño no está 

interesada en la selección de especialistas que dominen la 

bibliografia académica más actual acerca de un tópico, sino 

indivíduos que consigan argumentar a partir de un 

conocimiento minimo de esta bibliografia, poco importando 

se ellos (o ellas) lo hacen empleando la opinión mainstream 

acerca de aquella cuestión. 

Palabras-clave: Itamaraty, Historia Política, Reclutamiento 

Diplomático  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho analisa os processos de seleção 

dos candidatos do Instituto Rio Branco (IRBr) do Ministério 

das Relações Exteriores brasileiro (Itamaraty). Apresentado 

recorrentemente como modelo de eficiência burocrática, o 

Itamaraty é composto de funcionários admitidos por meio de 

concursos de provas e títulos, progressivamente a partir de 

1945 e exclusivamente na atualidade. Ocultas abaixo desta 

aparente homogeneidade, existem descontinuidades e 

mudanças ao longo da trajetória institucional, 

descontinuidades e mudanças estas, por vezes bastante 

acentuadas, que materializam escolhas feitas pelos 

organizadores e gestores responsáveis pelos referidos 

processos de seleção. Embora o ministério enquanto 

instituição tenha tido uma existência não apenas longeva 

como ininterrupta ao menos desde a Independência (algo que 

os diplomatas nunca parecem relutantes em recordar), este 

trabalho analisa apenas um período relativamente curto de 

tempo (1995-2010), totalmente inserido na Nova República 

brasileira. 

Ao contrário do que supúnhamos no início dessa 

pesquisa, o Itamaraty enquanto instituição foi objeto de uma 

grande quantidade de estudos tanto estritamente acadêmicos 

quanto oriundos das áreas de mestrados profissionalizantes e 

políticas públicas (com especial destaque para as dissertações 

e teses profissionalizantes produzidas por diplomatas no seio 

do próprio Instituto Rio Branco, a escola de formação do 

MRE
3
). Este corpus de trabalhos analisou uma gama bastante 

ampla de questões, tão diversas entre si quanto, por exemplo, 

a presença das diplomatas mulheres na corporação
4
 

(BALBINO, 2005), a ritualística diplomática e o cerimonial 

                                                 
3
 Note-se que tais trabalhos talvez não devessem ser lidos, ou 

interpretados, como acadêmicos, mesmo que estejam 

(relativamente) próximos destes em muitos aspectos. Discutiremos 

esta questão no segundo capítulo. 
4
 BALBINO, Viviane Rios. Diplomata – substantivo comum de 

dois gêneros. Um estudo sobre a presença feminina no Itamaraty. 

Brasília: 2005. Dissertação profissionalizante em Diplomacia, 

defendida no Instituto Rio Branco. 
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vistos a partir do Itamaraty
5
 (MINERVINO,1996), a política 

externa na área cultural e sua relação com o MRE
6
 

(CRESPO, 2006), pelo menos quatro sobre o programa de 

ações afirmativas do Instituto Rio Branco para 

afrodescendentes e seus efeitos
7
, os processos de socialização 

dos ingressantes no Instituto do ponto de vista de um 

conjunto de “ritos de passagem”
8
, e a arquitetura do Palácio 

Itamaraty
9
, além de estudos a partir de recortes cronológicos, 

como por exemplo aquele que toma como objeto a reflexão 

sobre a influência da burocracia diplomática no processo de 

tomada de decisões da política externa brasileira entre 1969 e 

1979
10

, ou as discussões que pretendiam se focar no “habitus 

                                                 
5
 MINERVINO, Ana Cristina de Magalhães de Giácomo. O Brasil 

vai a Portugal: Um olhar português na Ritualidade Diplomática 

Brasileira. Tese de doutorado em Comunicação e Semiótica 

defendida na PUCSP. 1996. 
6
 CRESPO, Flávia Ribeiro. O Itamaraty e a cultura brasileira: 1945-

1964. Dissertação de Mestrado em História. UERJ, 2006. 
7
 LIMA, Vera Lúcia Alves Rodrigues. A inserção do negro na 

carreira de diplomata: Ação afirmativa para o instituto Rio Branco. 

Dissertação de Mestrado em Sociologia e Antropologia. UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2005. SANTOS, Enilson Barbosa dos. Ações Afro-

afirmativas e Direitos Humanos: O Programa de Ação Afirmativa 

do Instituto Rio Branco. Dissertação de Mestrado em Políticas 

Públicas e Formação Humana – UERJ. Rio de Janeiro, 2009. (Não 

foi possível localizar o texto final desta dissertação.) OLIVEIRA, 

Jackson Luiz Lima. Negros e diplomacia: presença de afro-

descendentes no Ministério das Relações Exteriores. Estudo 

comparado Itamaraty- Departamento de Estado americano. 

Dissertação de mestrado profissionalizante. Brasí lia: IRBr, 2011. 

OLIVEIRA, Ana Paula Conceição. Diplomatas Negros(as). Ação 

Afirmativa no Instituto Rio Branco e Trajetórias de Diplomatas 

(ex)Bolsistas. Dissertação de mestrado defendido no PosAfro da 

UFBA. Salvador, 2011. 
8
 MOURA, Cristina Patriota de. Jovens Colegas: um estudo de 

carreira e socialização no Instituto Rio Branco. Dissertação de 

mestrado. Museu Nacional/UFRJ, 1999. 
9
 GRILLO, José Carlos Soares. Reabilitação ambiental de edifício 

público moderno: O caso do Palácio Itamaraty. Dissertação de 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, UnB, 2006.  
10

 BOGO, Karla Lisandra. Década de 1970: A política externa e o 

papel do Itamaraty. Dissertação de 
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diplomático” durante o período militar
11

. Mesmo que não 

houvesse tal abundância de obras (para não fazer menção às 

referências dispersas, incontáveis, na literatura acadêmica 

não especializada neste assunto), entretanto, a análise 

clássica de Zairo Borges Cheibub
12

, que se debruça sobre a 

organização do MRE inspirado em Max Weber, permanece 

bastante atual em suas inferências e constatações – tanto que 

tal obra será retomada e problematizada ao longo deste 

trabalho, já que as análises de Cheibub não apenas produzem 

um quadro geral válido para reflexões a respeito do 

Itamaraty, como também antecipam, sem se deter em, 

algumas das questões levantadas aqui. 

Assim sendo, seria válida uma indagação: em que 

seria proveitoso mais um trabalho acerca do Instituto Rio 

Branco? Mesmo sendo relativamente escassos os estudos 

acerca das elites brasileiras, não seria mais pertinente 

simplesmente recomendar a consulta à competente obra de 

Cheibub e aos outros trabalhos? Uma primeira resposta seria 

que um trabalho de “ciência crítica” que analisasse os 

trabalhos produzidos e não apenas os listasse como também 

os comentasse, gerando um texto-base que pudesse servir 

como guia para pesquisas posteriores, já seria de grande 

valia, uma vez que não encontramos nada semelhante na 

bibliografia, ao menos desde a dissertação de Cheibub 

defendida no IUPERJ em 1984. O fato de que muitas das 

obras mais interessantes acerca do Itamaraty nunca terem 

sido publicadas e nem estarem facilmente disponíveis para 

consulta (quer por desinteresse de seus autores, quer por 

serem dissertações profissionalizantes que cumprem funções 

outras que as dissertações “normais”, quer por outros 

motivos) sublinharia a importância de um “mero” trabalho 

descritivo acerca da questão. Em complemento ao exposto, 

muitas das obras consultadas acerca do tema demonstraram 

                                                                                              
Mestrado em Ciência Política, USP, 2007. 
11

 BATISTA, David do Nascimento. Habitus Diplomático: Um 

estudo do Itamaraty em tempos de regime Militar (1964-1985). 

Tese de doutorado em Sociologia, UFPE, 2010. 
12

 CHEIBUB, Zairo Borges. Diplomacia, Diplomatas e política 

externa: aspectos do processo de institucionalização do Itamaraty. 

Dissertação em Ciência Política, IUPERJ, 1984. 



30 

 

 

um grande desconhecimento da bibliografia produzida 

anterior ou simultaneamente, vácuo surpreendente mesmo se 

considerarmos que tais trabalhos foram produzidos por uma 

grande variedade de enfoques acadêmicos distintos 

(sociologia, antropologia, ciência política, relações 

internacionais, história, arquitetura, comunicação, teoria da 

literatura etc.), o que implicaria ainda mais destaque para tal 

resposta. Mesmo assim, pode-se argumentar que tal 

compêndio estará desatualizado no momento mesmo em que 

for concluído, uma vez que trabalhos sobre o Itamaraty 

continuarão sendo escritos e publicados. Um novo marco será 

interessante e válido; mas esta justificativa não é a única 

possível, nem, talvez, a mais convincente. 

Uma segunda resposta possível para a questão 

levantada acima (sobre a pertinência de se escrever sobre um 

tema acerca do qual já existe bibliografia) seria a 

possibilidade de se levar indagações a um espaço muito 

especial do discurso diplomático – aquele que norteia o que o 

acólito da carreira “realmente” deveria saber. Sem querer 

menosprezar de maneira alguma trabalhos de outras 

naturezas, que contemplem outros conjuntos de fontes acerca 

da diplomacia brasileira enquanto burocracia e/ou façam 

perguntas diferentes das nossas, tatear este espaço pode 

fornecer informações acerca de como ressoam as decisões, 

escolhas e opções da política externa brasileira, não sem 

adiantamentos, atrasos, idiossincrasias e lógicas específicas, 

de uma forma que seria mais difícil de perceber com a 

atenção voltada para outros canais de expressão da política 

externa brasileira
13

. 

                                                 
13

 Fornecemos um exemplo. Após uma palestra sobre a China e 

suas relações com o Brasil feita por um diplomata de carreira 

brasileiro na Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais, demandamos a ele sobre os livros na bibliografia 

específica do CACD acerca de tal país, lembrando a ele que 

conseguíamos nos recordar apenas de umas poucas obras sobre a 

Ásia e uma obra específica sobre a China (o livro Em Busca da 

China Moderna, de Jonathan Spence, que comparecia na lista em 

inglês). O diplomata, depois de nos ouvir com atenção, lembrou 

que quando ele próprio ingressou na carreira no começo dos anos 

2000, simplesmente não havia interesse específico em China, uma 

vez que o comércio brasileiro com este país era muitas vezes menor 
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Uma terceira resposta para a questão é a abordagem 

ou recorte e o problema que nos leva a elegê-lo e discuti-lo. 

Pretendemos analisar aqui os processos de admissão e 

seleção do diplomata brasileiro no período compreendido 

entre 1995 e 2010 a partir do ponto de vista da análise da 

ciência política informada historicamente, compondo um 

estudo de caso que constitui o cerne da pesquisa desta tese, 

nos moldes propostos pelo historiador e cientista político 

Quentin Skinner
14

. 

                                                                                              
que hoje, e sintetizou que o Itamaraty, assim como muitos setores 

da sociedade brasileira, tinha sido incapaz de prever os 

desdobramentos do relacionamento entre Brasil e China. Para além 

de um distanciamento necessário do discurso do ator investigado e 

necessariamente falando num espaço público (diplomata), a 

hipótese subjacente apresentada por ele, tanto mais por não ser 

autolaudatória e reconhecer uma limitação do ministério, parece 

bastante razoável. Seja como for, o aparecimento, tardio ou não, de 

obras acerca de temas específicos no CACD relaciona-se, assim, 

com mudanças na sociedade brasileira. Não será possível explicitar 

as escolhas de todas, mas acreditamos poder produzir um mapa 

acerca delas. 
14

 Um interessante trabalho sobre as bases filosóficas da obra de 

Skinner, que infelizmente não se propõe a debruçar detalhadamente 

acerca dos pressupostos metodológicos do autor inglês, pode ser 

encontrado na dissertação de mestrado de Isadora COAN, 

intitulada As bases filosóficas da metodologia de Quentin Skinner 

para a história cultural (Florianópolis, PPGSP-UFSC, 2013, 

disponível virtualmente na biblioteca da UFSC, em 

https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php ). Em 

adição as reflexões sobre autores que influenciaram as concepções 

de Skinner, inclusive sobre a linguagem, Coan mostra como vários 

analistas e comentadores de Skinner refletem sobre seu trabalho. 

De particular interesse para nosso trabalho talvez seja a 

explicitação por parte de Coan de que em alguns momentos da  obra 

de Skinner, este daria a entender que não se deveria buscar nos 

autores algum tipo de “fundamento e  sentido último e definitivo” 

para as obras. Assim, não seria buscando sentidos últimos nas 

decisões individuais de um burocrata-gestor, responsável pela 

redação dos Guias de Estudo, que se encontraria os efeitos das 

escolhas e seleções nos Guia de Estudo, inclusive as obras 

constantes nas listas sugeridas. 
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Para além do eventual interesse demonstrado por 

Skinner em suas obras acerca de ritos diplomáticos
15

, 

educação, formação intelectual, processos de seleção ou 

formulação de modelos de escrita
16

 (que o historiador 

britânico emprega para estudar grupos, sociedades e períodos 

muito diversos daqueles que trabalharemos na presente tese), 

que constituiria uma aproximação óbvia para sua obra, 

buscamos aqui seguir seu exemplo ao formular questões, nos 

inclinar sobre as fontes e lidar com as dificuldades próprias 

da pesquisa. 

Talvez não seja demais enfatizar que, dentre as 

propostas da história intelectual, o presente trabalho não 

parte da histoire du livre (“história do livro”), de inspiração 

francesa. Nas páginas iniciais de seu livro sobre as obras 

proibidas na França pré-revolucionária, o historiador Robert 

Darnton assim classifica os dois grandes ramos da história 

intelectual: 

 
 A posteriori, parece claro que no final 

da década de 1960 ocorreu uma 

bifurcação de caminhos na história 

intelectual. Por um lado, estudiosos 

atraídos pela história social passaram a 

abordar assuntos como difusão de 

ideologia, cultura popular e mentalités 

coletivas. Por outro lado, estudiosos 

                                                 
15

Por exemplo, em passagens como: “Esse avanço no uso dos 

exemplos retóricos teve um óbvio significado prático, 

especialmente numa sociedade que lidava com todos os seus 

negócios legais, políticos e diplomáticos por meio de discursos e 

debates formalizados”. SKINNER, Quentin. As fundações do  

pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996. A citação é da página 52. Todas as outras referências a 

número de página nesse parágrafo e nos excertos subsequentes 

remetem a esta obra.  
16

 Por exemplo, ao falar da “introdução da leitura dos textos 

clássicos tendo se originado no modelo de educação francês e sido 

inicialmente repudiado pelos italianos” (pp.57-8), do surgimento 

do interesse pelos autores clássicos pelo seu valor literário e não 

por sua utilidade no começo do século XIV, por parte de  advogados 

(p.59) e da “sofisticação da teoria política pelas novas influências 

clássicas” (p.60). 
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voltados para a filosofia concentraram- 

se em análise de textos, 

intertextualidade e sistemas lingüístico 

que constituíam escolas de pensamento.  

 A bifurcação e as ramificações 

produziram uma infinidade de campos 

especializados, porém duas grandes 

tendências se destacaram, cada qual de 

um lado do divisor principal. A 

primeira pode ser caracterizada como 

'estudos de difusão'. Envolvia 

basicamente o estudo dos livros e da 

palavra impressa como força atuante na 

história e tinha sua sede intelectual em 

Paris, onde Henri-Jean Martin, Roger 

Chartier, Daniel Roche, Frédéric 

Barbier e outros transformaram a 

histoire du livre numa disciplina 

autônoma.  

 A segunda tendência veio a ser 

conhecida como 'análise do discurso'. 

Dizia respeito à história do pensamento 

político e floresceu em Cambridge, 

Inglaterra, onde John Pocock (um 

neolandês [sic] que mais tarde se 

transferiu para os Estados Unidos), 

Quentin Skinner, John Dunn e Richard 

Tuck transformaram o entendimento da 

cultura política no mundo anglófono
17

. 

A tipologia proposta por Darnton não é isento de 

controvérsias (por exemplo, porque o próprio Skinner 

manifesta interesse nas mentalités, algo que, na 

categorização de Darnton, estaria mais próximo do espectro 

da história social). Seja como for, aspectos como as 

experiências de apropriação dos documentos por parte de 

candidatos individuais, disputas internas nas editoras que 

publicavam os livros do edital ou uma visão elaborada sobre 

                                                 
17

 DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França pré-

revolucionária. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. A citação 

é da página 186. 
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estratégias editoriais, temas pesquisados por Darnton
18

, não 

comparecem no presente trabalho, em parte pela ausência de 

fontes a respeito, mas principalmente pela crença que a 

opção por se debruçar sobre tais questões diluiria 

irremediavelmente nosso trabalho. Assim, embora nosso 

trabalho se beneficie de alguns dos insights da história 

“editorial”, ele constitui-se, organiza-se e reflete sobre o 

tema a partir da obra de Skinner. 

Esse trabalho é um estudo de ciência política 

informada historicamente composto de análises sobre os 

documentos oficiais acerca dos processos de seleção para a 

carreira diplomática, seus conteúdos e suas formas, 

mapeando discursos implícitos e opções realizadas por 

diferentes planejadores a luz de reflexões sobre discussões 

mais amplas que aconteciam nas sociedades em que tais 

planejadores estavam inseridos.  Essa discussão não é 

fundamentalmente distinta daquela realizada de forma 

magistral por Quentin Skinner em As fundações do 

pensamento político moderno. Assim como Skinner, 

atentamos para questões do desenvolvimento histórico da 

sociedade na qual nosso objeto de estudo se manifesta; mais 

do que encararmos nosso objeto (as provas para a carreira 

diplomática brasileira do período 1995-2010) como um 

precipitado químico que um dia esteve na solução da história 

vivida por uma sociedade, na metáfora do teórico da cultura 

inglês Raymond Williams, acreditamos que refletir acerca de 

                                                 
18

 Por exemplo, no livro O iluminismo como negócio: história da 

publicação da “Enciclopédia”, 1775-1800 (São Paulo: Companhia 

das Letras, 1996), produzido a partir da leitura dos arquivos e 

livros de uma casa editorial suíça do século XVIII que chegaram 

aos nossos dias, Darnton discute as manobras comerciais dos 

diferentes atores responsáveis pela produção dos volumes de 

Enciclopédia: casas impressoras, “editores”, censores 

governamentais, guildas de tipógrafos, copistas, filósofos e outros  

intelectuais, mascates que vendiam livros, assinantes das coleções 

que desejavam mais volumes, fiscais de alfândegas, entre outros. 

Darnton, compreensivelmente, se debruça sobre as questões que o 

arquivo investigado lhe permite iluminar: o complicado processo 

de negociação, pirataria e trapaças entre os  atores do que 

chamaríamos hoje como mercado editorial, dando especial destaque 

aos contratos assinados. 
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processos, eventos e mudanças (a princípio aparentemente) 

exteriores ao objeto pode ajudar a deslindar mecanismos e 

dinâmicas no interior do próprio objeto, evidenciar 

características para as quais não teríamos atentado de outra 

forma e explicar por perspectivas mais completas do ponto 

de vista sócio-histórico, proporcionando mais conhecimento 

acerca  do objeto. Como veremos mais adiante, a relação que 

pretendemos estabelecer entre textos e contextos é de duplo 

viés; e nesse aspecto seguiremos de perto o exemplo de 

Skinner, que enuncia em sua metologia e inclusive a explicita 

entre seus objetivos 

 
o de utilizar os textos de teoria política de fins 

da Idade Média e começo da modernidade, 

com o intuito de iluminar um tema histórico 

mais amplo. Desejo apontar, aqui, alguns 

aspectos do processo pelo qual veio a formar-

se o moderno conceito de Estado (SKINNER. 

Op. cit.. p.9). 

Como já mencionamos, nosso enfoque aqui não é, 

obviamente o mesmo período de Skinner (que logo em 

seguida ao trecho citado esclarece: “Começo em fins do 

século XIII e sigo até o final do XVI” SKINNER. Op. cit. 

p.9), nem tampouco algo tão vasto quanto a análise do 

conceito moderno de Estado de uma perspectiva global; nos 

centramos aqui num estudo de um aspecto das ideias, 

instituições e práticas políticas brasileiras. 

Nos aproximamos ainda de Skinner em seus 

objetivos, quando este afirma que o terceiro e último dentre 

seus 
interesse[s] consiste em ilustrar um 

certo modo de proceder ao estudo e 

interpretação dos textos históricos. (…) 

Pois entendo que a própria vida política 

coloca os principais problemas para o 

teórico da política, fazendo que um 

certo elenco de pontos pareça 

problemático, e um rol correspondente 

de questões se converta nos principais 

tópicos em discussão. Isso não quer 

dizer, porém, que eu trate essas 

superestruturas ideológicas como uma 
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consequência direta de sua base social. 

Considero igualmente essencial levar 

em conta o contexto intelectual em que 

foram concebidos os principais textos – 

o contexto das obras anteriores e dos 

axiomas herdados a propósito da 

sociedade política, bem como o 

contexto das contribuições mais 

efêmeras da mesma época ao 

pensamento social e político. Pois é 

evidente que a natureza e os limites do 

vocabulário normativo disponível em 

qualquer época dada também 

contribuirão para determinar as vias 

pelas quais certas questões em 

particular virão a ser identificadas e 

discutidas. Tentei, assim, escrever uma 

história menos concentrada nos 

clássicos e mais na história das 

ideologias, tendo por objetivo construir 

um quadro geral no qual possam ser 

situados os textos dos teóricos mais 

proeminentes da política. (SKINNER. 

Op. cit. pp.10-1) 

Talvez não seja demais lembrar aqui que nossa 

perspectiva é muito mais modesta que a de Skinner – 

buscamos simplesmente estudar um conjunto de documentos 

oficiais em seu contexto, num período consideravelmente 

mais curto que o de Skinner. Ainda assim, e ainda que o 

período estudado não esteja afastado pelos séculos como o 

fim da Idade Média e princípios da modernidade estudado 

pelo autor, nos esforçamos no sentido de “recuperar suas 

mentalités” (SKINNER. Op. cit., p.11), inclusive no sentido 

de entender suas motivações, estímulos e horizontes de 

possibilidade, porque acreditamos ser 

 
difícil perceber como poderemos chegar a essa 

espécie de compreensão histórica [almejada] 

se continuarmos, no estudo das ideias 

políticas, concentrando o eixo de nossa 

atenção naqueles que debateram os problemas 

da vida política num nível de abstração e 

inteligência que nenhum de seus 
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contemporâneos terá alcançado (SKINNER. 

Op.cit., p.11) 

a partir do qual se poderia começar a estabelecer, sempre 

segundo Skinner, “uma história da teoria política de caráter 

genuinamente histórico” (SKINNER. Op.cit., p.11). 

 Adicionalmente a perspectiva de Skinner, este 

trabalho pretende, em menor grau, estabelecer diálogos com 

a análise de segmentos da elite intelectual da Alemanha, de 

Fritz Ringer, em sua obra clássica sobre os “mandarins” 

alemães
19

, inclusive em sua reflexão sobre a trajetória das 

instituições ocupadas pelos acadêmicos e pensadores que 

examina (no nosso caso, o correspondente sendo as reflexões 

sobre as mudanças nas formas de seleção e treinamento do 

diplomata brasileiro). Não obstante, existem diferenças 

fundamentais. Ringer nunca abre totalmente mão de uma 

análise global da sociedade na qual seu objeto está inserido, 

preocupando-se com as grandes mudanças políticas na nação 

alemã e no mundo e encadeando-as com as correntes de 

pensamento que está analisando
20

. Embora a presente análise 

fosse sem dúvida ganhar muito com um enfoque semelhante, 

temos um escopo mais modesto, em parte por nos faltarem as 

grandes obras de análise com o distanciamento de décadas 

com as quais Ringer pode contar acerca do período estudado. 

É difícil ter uma compreensão profunda da política brasileira 

de 1995 para cá (embora seja muito fácil ter uma opinião), e 

é especialmente difícil entender as atitudes, mudanças e 

permanências de nossas elites
21

.. O que podemos afirmar com 

                                                 
19

 RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães: a 

comunidade acadêmica alemã 1890-1933. São Paulo: EDUSP, 

2000. 
20

 Como ao constatar que as designações políticas não são a melhor 

estratégia para estabelecer a correspondência possível para os 

diferentes setores de “mandarins”, como acomodacionistas e 

liberais (p.134). Observamos que Ringer escreveu acerca da 

extração social dos universitários (p. 71-2), e inclusive produziu 

um trabalho retrospectivo, a medida que recontava a trajetória dos 

alemães do ponto de vista dos professores (p.92). Todas as 

referências nesse parágrafo se referem a RINGER. Op.cit..  
21

 Renato Lessa, na introdução de seu trabalho sobre as instituições 

políticas da Primeira República, após refletir sobre a compressão 
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certeza é que o período compreendido entre 1995 e 2010 

assiste a uma alternância de grupos políticos a frente do 

poder executivo federal brasileiro e concomitantemente a 

mudanças dos responsáveis pela formulação das provas e 

currículos do Instituto Rio Branco. Formam-se assim 

possibilidades de se analisar a construção de diferentes 

diálogos com as tradições, diálogos estes formados de 

recortes estabelecidos tanto pela (centro)direita quanto pela 

(centro)esquerda. Embora os modelos da prova de admissão 

(e do correspondente curso de formação à carreira 

diplomática) tenham permanecido (relativamente) constantes 

ao longo do período, ocorreram mudanças importantes, a 

mais notável das quais talvez seja o fim das provas orais no 

processo de admissão. Apresentar as interpretações, 

percepções e representações dos grupos políticos rivais a tais 

mudanças, que foram menos bruscas do que pode-se 

imaginar, possuindo muitas vezes antecedentes, foi feito 

sempre que possível ao longo deste trabalho, principalmente 

através de artigos de jornais e outros periódicos através dos 

quais críticos (especialmente os oriundos da própria 

burocracia do MRE) se manifestavam. 

 Dialogando com tais modelos, fizemos a opção de 

nos concentrarmos nos conteúdos das provas de História do 

                                                                                              
do tempo passado e alinhar algumas das pesquisas mais recentes 

sobre a República Velha, lamenta-se que “ainda não foram 

desenvolvidas pesquisas sobre a primeira República com alcance 

semelhante aos trabalhos de Sérgio Buarque de Hollanda, Fernando 

Uricoechea e José Murilo de Carvalho, que trataram, por diferentes 

caminhos, da ordem política imperial e da construção do  Estado 

Nacional Brasileiro” (LESSA, Renato. A invenção republicana: 

Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira República 

brasileira. São Paulo: Vértice/Rio de Janeiro: Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1988. A citação é da 

p.12). Embora exista uma boa quantidade de análises sobre o 

período 1995-2010, que estudamos nessa tese, a academia parece 

longe de ter selecionado os estudos clássicos sobre o período, além 

de, pelo próprio volume de pesquisas acerca deste, imenso e 

sempre crescente, parecer ser muito mais difícil produzir trabalhos 

de síntese sobre a época. Por estes motivos, bastante diversos 

daqueles alinhados por Renato Lessa acerca da Primeira República, 

notamos estar em situação semelhante a descrita por ele.  
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Concurso de Admissão à Carreira Diplomática (CACD). Tal  

decisão reporta-se a duas racionalidades. A primeira é a 

centralidade da prova de História no CACD; a segunda, da 

nossa formação acadêmica pregressa. 

Ao longo do período estudado, as provas de admissão 

mudaram, mas a existência de provas de História, com 

subdivisões mais ou menos estanques entre História do Brasil 

e História Mundial, permaneceu uma constante. Ainda mais 

do que isso, a importância da prova de História comparece de 

diversas formas no desenho institucional da prova mesmo 

antes de 1995. Por exemplo, no Guia de Estudos de 1994 

(anterior, então, ao período estudado) é especificamente 

referido o caráter eliminatório da prova de História
22

; entre 

as questões dos anos anteriores para a prova de Francês 

fornecidas para a preparação do candidato, uma delas, de 

1990, pede a discussão da necessidade de uma formação em 

história para se compreender o mundo; entre as obras básicas 

para a preparação para a prova de Questões Internacionais 

Contemporâneas é expressamente demandado “um texto de 

nível superior de história diplomática contemporânea” (p.42), 

recomendação repetida duas páginas depois na forma de 

“conhecimento razoável da história contemporânea das 

relações internacionais”, que imediatamente insta a “(ver a 

bibliografia para a prova de História)” (p.44). Por fim, na 

prova de Noções de Economia, sempre do mesmo ano, 

encontramos a seguinte afirmação: “a preparação do 

programa de Noções de Economia só poderá beneficiar-se se 

for concebida dentro de um enfoque interdisciplinar com 

outras matérias do exame de admissão ao CPCD, 

notadamente história.” (p.75-6; itálicos nossos.) Tal 

centralidade da prova de História, de formas diversas, 

apresenta-se ao longo de todo o nosso período. 

                                                 
22

 Entre as provas escritas, com duração quatro horas e meia cada, 

de Francês, Noções de Economia, Noções de Direito, Geografia, 

História, todas eram classificatórias, e apenas a de História 

eliminatória, com nota mínima 50, o que significa que para ser 

aprovado nas provas escritas, o candidato tem que ter  mais de 50 

na prova de História e mais de 0 nas outras. Guia de Estudos de 

1994, página 8. 
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 Assim, enquanto algumas das provas, como Questões 

Internacionais Contemporâneas, são acréscimos 

relativamente recentes a prova segundo a bibliografia 

especializada
23

, tanto quanto sabemos as provas de história 

estão presentes em todas as fontes que dispomos, inclusive 

aquelas do final da década de 1950, de acordo com Cheibub 

(que, não estando particularmente interessado na dimensão 

das provas de admissão, e menos ainda em seus aspectos 

diacrônicos, ainda assim registrou em sua dissertação uma 

nota bastante rica em dados acerca da questão
24

). 

 A segunda lógica, a que reporta-se a nossa formação 

acadêmica pregressa, relaciona-se com o fato que somos 

graduados e mestres em história
25

. Dispondo de tal formação 

anterior, tanto na graduação quanto no mestrado, acreditamos 

poder fazer uma reflexão mais profunda acerca dessa questão 

ao examinar as obras sugeridas ano a ano e comentá-los, 

juntamente com os comandos das questões. Desde já, 

entretanto, cabe destacar que as provas do IRBr não parecem 

particularmente interessadas apenas em habilidades 

acadêmicas; não obstante, o conhecimento dos textos 

                                                 
23

 Ferraz, por exemplo, afirma que a “mudança substancial nos 

exames [ao longo do período que ela estuda em sua obra, de 1984 a 

1996] (...) foi a introdução da prova de Questões Internacionais  

Contemporâneas, em 1987” (FERRAZ, Op. cit., p.47).  
24

 “Em 1966, quando ainda se aceitava candidatos do nível 

secundário, o exame vestibular constava de provas discursivas 

sobre as seguintes matérias: Português, Francês, Inglês, Geografia, 

História do Brasil, História Mundial e Noções Fundamentais de 

Direito, sendo que inglês e francês ainda era oral, Anuário do IRB, 

1966/1967, p.17. Para uma melhor avaliação do nível de 

conhecimento exigido deve-se examinar também os programas de 

provas, idem, pp. 51-62. Nos anos anteriores existiam ainda as 

provas de Elementos de Economia Política e a de Cultura Geral, 

Anuário do IRB, 1958/1959/1960, p.11.”  CHEIBUB, Op. cit.. A 

citação é da nota número 17, constante nas páginas 76 e 77.  
25

 Licenciatura em História pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) em 2001-2005. Mestrado em História pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2007-

2010. Currículo lattes disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47758

79U6 
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históricos demandados se apresenta como uma vantagem 

inegável para discutir as provas de história do concurso, que 

serão também, sempre que possível, analisadas dentro de seu 

contexto. 

 Talvez não seja demais enfatizar ainda uma vez que 

não tentamos aqui tanto localizar sentidos “últimos” das 

escolhas e orientações dos gestores, embora reflexões sobre 

possíveis intenções destes compareçam em nosso espectro de 

análise. Nos importamos muito mais com as formas como os 

documentos oficiais podem ser compreendidos, como 

dialogam entre si não apenas de ano a ano mas também por 

vezes no interior de um mesmo documento, de parte a parte, 

e como dialogam com seus contextos. Especial atenção 

concedemos aos livros da bibliografia sugerida. 

 O leitor da tese observará também que, dentre as 

outras matérias e conteúdos, examinamos com especial 

detimento a forma como a literatura e, em menor grau, a 

teoria literária foram cobradas. Isso deve-se ao fato de que, 

como teremos oportunidade de mostrar, tais conteúdos são 

fundamentais para a realização da prova. De novo, nossa 

escolha também se relaciona, por outro lado, com o fato de 

que recebemos formação, tanto em nível de graduação como 

de pós-graduação, na área de estudos da linguagem, aí 

incluindo não apenas linguística como literatura de língua 

inglesa e, especialmente, teoria da literatura, na Universidade 

Federal de Minas Gerais, tendo iniciado, ainda que não 

concluído, uma graduação na área de letras na modalidade 

letras português nessa instituição
26

. 

 Finalmente, tanto quanto nos foi possível, lançamos 

mão dos conhecimentos das disciplinas que frequentamos em 

relações internacionais (e também em história), na 

Universidade de Brasília, e em relações internacionais; 

geografia; economia; e ciência política na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Mesmo que estejamos fazendo 

                                                 
26

 Frequentamos e concluímos dezenas de disciplinas de graduação 

e pós-graduação na Faculdade de Letras da UFMG e nos programas 

de pós-graduação em teoria da literatura; e em linguística 

associados a FaLe/UFMG. Currículo lattes disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do? 

id=K4775879U6 
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uma opção consciente em nos concentrar no exame das 

provas e temas que dominamos melhor pela formação 

pregressa do autor, nos esforçamos em conquistar 

ferramentas específicas para entender e investigar as outras 

disciplinas (um exemplo além dos já citados seria a 

assistência da Cátedra da Corte Internacional de Justiça 

realizada pelo programa de Direito da UFSC, assim como os 

cursos de idiomas das provas de idiomas estrangeiros 

exigidos). 

 A escolha do período compreendido entre 1995 e 

2010 refere-se a questão de até que ponto as políticas de 

acesso à carreira diplomática brasileira são tributárias de 

programas de partidos políticos específicos. De primeiro de 

janeiro de 1995 a primeiro de janeiro de 2003, o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) esteve a frente do  

executivo central brasileiro; de 1 de janeiro de 2003 a 1 de 

janeiro de 2011, foi a vez do Partido dos Trabalhadores (PT) 

brasileiro ocupar este posto. Existiram muitas mudanças ao 

longo desses dezesseis anos nos exames; uma das hipóteses 

deste trabalho é a de que algumas dentre estas foram 

provocadas por servidores públicos que foram selecionados 

para ocupar posições de poder, sendo tais alterações 

reportam-se então, de alguma forma, a tal alternância. 

 Outras dentre estas mudanças, entretanto, podem ser 

apresentadas como alterações imanentes a tal burocracia 

estatal do executivo. Embora os dois tipos de alterações 

provavelmente se misturem e se confundam, observar um 

período similar de governo (dois mandatos de quatro anos 

para o PSDB, dois mandatos de quatro anos para o PT) é 

provavelmente a melhor possibilidade de obter uma 

observação não-enviesada do ponto de vista axiológico, tanto 

quanto isto é possível. Adicionalmente, no princípio do 

trabalho, desconhecíamos pesquisa que abarcasse todo o 

período histórico que agora estudamos (1995-2010). 

 Em uma versão anterior da pesquisa, cogitamos 

estabelecer uma comparação entre os processos de ingresso 

para as carreiras diplomáticas na Argentina e no Brasil. Por 

diversas razões, este projeto foi sendo abandonado. Em que 

cumpre, ao contrário do senso comum vigente no Brasil e 

mesmo em certa parte da academia brasileira, o Brasil e 

outros países da América Latina terem nível de 
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desenvolvimento institucional similar, sendo especialmente 

frutíferas as comparações entre Brasil e outros países da 

região, faltaram-nos subsídios e pesquisas referentes a 

carreira diplomática enquanto burocracia na Argentina (que 

parece ainda não ter tido “seu Cheibub”).  Um segundo 

motivo foi que nosso orientador original na pesquisa de 

doutorado, o professor doutor Héctor Ricardo Leis, que se 

apresentava de forma bem-humorada como “um brasileiro 

nascido na Argentina”, tendo se naturalizado brasileiro já 

adulto, retirou-se de forma prematura, por razões de saúde, 

da experiência acadêmica. Durante o processo de 

investigação, entretanto, localizamos dois pesquisadores 

argentinos que interessavam-se pela temática (a diplomacia 

argentina enquanto burocracia), com os quais trocamos 

informações, reflexões e artigos acadêmicos. Existe, 

inclusive, uma tese de antropologia da Universidade de 

Brasília que, em um de seus capítulos, tece comparações 

entre os diplomatas do Mercosur como brokers (“fiadores”, 

em tradução nossa) do processo de integração regional. Esses 

artigos e trabalhos são apresentadas ao longo do texto da tese 

e foram incorporados a esta sempre que, através de tal 

procedimento, parecia possível expandir a análise. 

 Alguns pesquisadores talvez sugerissem, entretanto, 

que a comparação devesse ser estabelecida não entre 

Argentina e Brasil mas entre Brasil e Chile, uma vez que este 

último país era, ao lado do Império do Brasil, tão respeitado 

pelos observadores e credores internacionais dos países 

centrais na década de 1860, antes da meteórica ascensão da 

Argentina nas décadas finais do século XIX, de seu entrave e 

de sua relativa decadência posterior a Segunda Guerra 

Mundial
27

. Um dos diplomatas brasileiros mais famosos (e 

autor da obra Minha Formação, livro listado como 

obrigatório para a prova de Português do CACD em 2009 e 

                                                 
27

 Christian Edward Cyril Lynch, professor e pesquisador do IESP-

UERJ, por exemplo, chamou a atenção para as similaridades 

institucionais entre o Chile e o Brasil no Ciclo de Debates do 

Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade da 

UFOP, com fala intitulada “Modulando o tempo histórico Bernardo 

Pereira de Vasconcelos e o conceito de regresso na virada 

conservadora brasileira (1938-1939) apresentado em 2014. 
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2010), Joaquim Nabuco, publicou um livro sobre um 

presidente chileno e os desenvolvimentos institucionais que 

conduziram a uma guerra civil entre este e o parlamento, no 

final do século XIX; não obstante tal obra de Nabuco 

(intitulada Balmaceda, o nome do presidente chileno) 

segundo analistas atuais nos dizer muito mais a respeito de 

Nabuco e das ideias que este queria expressar do que do 

processo histórico chileno que pretende descrever, é 

interessante observar a representação feita por este, que 

afirma que 

 
Pelo Chile sempre senti grande admiração. Há 

mais energia nacional, quer me parecer, nessa 

estreita faixa comprimida entre a Cordilheira e 

o Pacífico do que em todo o resto da América 

do Sul. Sem nenhum pensamento de 

desconfiança contra o nosso vizinho do Prata 

que nos faça cultivar, por motivo político, a 

amizade do Chile, temos, para procurar essa 

amizade, as mais elevadas razões que se 

possam dar entre dois países. Não sei que 

homem de espírito disse, há anos, que só 

encontrara duas nações organizadas e livres na 

América Latina: o Império do Chile e a 

República do Brasil. Apesar de sermos nós (a 

história dirá se apesar da monarquia, se devido 

a ela), a sociedade, sem exceção alguma, mais 

igualitária do mundo, e de ser o Chile, pelo 

contrário, uma aristocracia política, tínhamos 

a mesma continuidade de ordem, de gôverno 

parlamentar, de liberdade civil, de pureza 

administrativa, de seriedade, decôro e 

dignidade oficial. Um e outro govêrno eram 

exceções genuínas na América do Sul, 

saliências de terra firme entre ondas revôltas e 

ensangüentadas
28

.   

                                                 
28

 NABUCO, Joaquim. Balmaceda – a intervenção estrangeira 

durante a revolta de 1893. São Paulo: Instituto Progresso Editorial 

S.A., sd. (Disponível em:                                

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/02404920#page/5/m

ode/1up). A citação é da página 8 e os grifos são de Nabuco. 

Nabuco, monarquista, no trecho citado acima repete alguns dos 
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 O cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, 

ao comparar histórias institucionais das nações latino-

americanas, aproxima os sempre referidos como “para ísos da 

democracia” Chile e Uruguai na bibliografia acadêmica 

internacional do Brasil e afasta as trajetórias dos três em 

número de rupturas institucionais das outras trajetórias 

nacionais latino-americanas
29

. A comparação de Santos, ao 

destacar que existem na Hispano-América nações de 

estabilidade institucional no mínimo comparável a do Brasil, 

é especialmente interessante porque nos leva a repensar e 

talvez explicitar ideias preconcebidas que herdamos acerca 

de nossos vizinhos falantes de espanhol; longe de serem 

recentes ou pertencerem apenas a segmentos menos educados 

da população, cumpre notar que elas aparecem em uma obra 

tão central para a cultura brasileira quanto o romance Esaú e 

Jacó (obra cujo conhecimento e análise foi demandada no 

                                                                                              
estereótipos e imagens veiculados por estrangeiros e correntes em 

nossa elite. O “motivo político” referido por ele no  trecho e 

apreensível ao leitor da elite brasileira da época seria a formação 

de uma aliança Brasil-Chile contra a República Argentina, nação 

na época em plena expansão econômica e percebida como uma 

ameaça em potencial para os dois países da possível aliança.  
29

 “Reconsiderando antigo estereótipo historiográfico, assinalo que 

Chile e Uruguai, constantemente mencionados como os exemplos 

latino-americanos que mais se aproximaram de uma tradição 

democrática, estiveram submetidos a tantos golpes de Estado 

quanto o Brasil, e, os três, apreciavelmente distantes da 

instabilidade argentina, colombiana, peruana, equatoriana, 

boliviana, paraguaia ou venezuelana”. SANTOS, Wanderley 

Guilherme dos. O ex-Leviatã brasileiro: do voto disperso ao 

clientelismo concentrado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006. A citação é da página 13. Talvez seja interessante mencionar 

que esta obra de SANTOS é a mais recente dentre cinquenta e duas 

obras apresentadas no livro Livros para se conhecer o Brasil, 

organizado pela FUNAG (disponível no link: 

http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0363.pdf ). 

Wanderley Guilherme dos Santos é um pesquisador do Brasil de 

grande renome na academia; um exemplo, importante para nossa 

formação intelectual, de tal renome foi a presença de uma de suas 

obras entre a lista demandada para a prova de doutorado em 

Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, no 

processo seletivo de 2009-2010. 
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CACD várias vezes durante o período analisado). Assim, na 

narrativa ficcional das aventuras de um diplomata brasileiro 

no final do século XIX feita por Machado de Assis em Esaú 
e Jacó, encontramos uma passagem tão reveladora quanto 

esta, em que o personagem Conselheiro Aires, diplomata 

[p]arou, tornou a si, e continuou a 

andar com os olhos no chão e a alma 

em Caracas. Foi em Caracas, onde ele 

servira na qualidade de adido de 

legação. Estava em casa, de palestra 

com uma atriz da moda, pessoa chistosa 

e garrida. De repente, ouviram um 

clamor grande, vozes tumultuosas, 

vibrantes, crescentes… 

 – Que rumor é este, Cármen? – 

perguntou ele entre umas carícias. 

 – Não se assuste, amigo meu; é o 

governo que cai. 

 – Mas eu ouço aclamações… 

 – Então é o governo que sobe. 

Não se assuste. Amanhã é tempo de ir 

cumprimentá-lo
30

. 

                                                 
30

 MACHADO DE ASSIS. Esaú e Jacó. IN: Obras completas. 

Volume 1. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2008. Pp.1073-

1226. A citação é da página 1126. Seria difícil exagerar a 

importância de Machado de Assis na cultura brasileira. O ex-

presidente fundador da Academia Brasileira de Letras  (ABL) tem 

sido submetido a uma crescente quantidade de pesquisas 

acadêmicas, no Brasil e no exterior,  tendo sido o único brasileiro 

enumerado na obra Gênio do teórico literário estadunidense Harold 

Bloom (BLOOM, Harold. Gênio: os 100 autores mais criativos da 

história da literatura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003); mas não 

conhecemos nenhum estudo que reflita sobre as representações 

presentes em suas letras acerca da política externa brasileira, da 

diplomacia brasileira ou das relações internacionais da  época. 

Embora aparentemente Machado nunca tenha se afastado mais que 

cento e vinte quilômetros de sua cidade nativa, o Rio de Janeiro 

capital, sua influência é grande e ultrapassa o campo da literatura. 

Com os rumores da fundação de um Instituto Machado de Assis 

para a divulgação da cultura brasileira no exterior, fica aqui uma 

sugestão de pesquisa posterior (o das reflexões de Machado sobre 

diplomacia e política externa). 
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 No trecho citado acima, a característica de 

instabilidade política hispano-americana presente no 

imaginário brasileiro é evidenciada numa anedota que não 

destoaria da percepção brasileira sobre nossos vizinhos, 

assim como no discurso de Nabuco referido acima. Não nos 

interessa aqui tanto a reflexão sobre a realidade (ou não) 

subjacente destes lugares comuns, mas apenas referi-los e 

mostrar que também eles estão presentes em um espaço tão 

central para a formulação da política externa brasileira 

quanto o CACD. 

 Aproveitando de outra forma o espaço aberto para 

reflexão, a construção comparativa de Santos é tanto mais 

valiosa quanto diversos estudos clássicos sobre o Brasil 

tecem poucas comparações com a Hispano-América. Embora 

a tendência esteja se modificando a ritmo acelerado nas 

últimas duas décadas, muitas comparações institucionais 

feitas na academia brasileira preferiam comparar os 

processos e instituições políticos brasileiros com os dos 

países centrais (como França, Reino Unido ou Estados 

Unidos); tal transformação parece acompanhar uma gradativa 

mudança de autopercepção dos brasileiros quanto a América 

Latina, incorporando-se paulatinamente nela. Se ainda são 

correntes afirmações do tipo “o Brasil e a América Latina” (e 

não “o Brasil e os outros países da América Latina”, ou “o 

Brasil e a Hispano-América”, nesse último caso excetuando 

países como Haiti), e se é possível afirmar que partes do 

Brasil se reconheciam como latino-americanos (o exemplo 

mais óbvio talvez sendo o Rio Grande do Sul, que tende a se 

identificar fortemente como sendo parte da história e cultura 

platina, ou seja, da bacia do Rio da Prata), a lei que promulga 

o ensino de espanhol no ensino médio brasileiro (lei que fala 

do espanhol como sendo “de oferta obrigatória pela escola e 

de matrícula facultativa para o aluno”
31

) e a introdução da 

                                                 
31

 Lei no.11.161, de 5 de agosto de 2005, sancionada, portanto, 

dentro do período estudado por essa tese.  (Consultada em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11161.htm).  Aparentemente ocorreram ao longo 

da história brasileira várias tentativas de transformar o espanhol 

como matéria escolar, tentativas essas prejudicadas pelos lobbies 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
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prova de espanhol no CACD durante o período por nós 

estudado são sinais interessantes das dimensões políticas de 

uma opção identitária
32

, quer inovadora, quer aprofundando 

processos mais antigos. 

                                                                                              
de outros idiomas (como o francês e o italiano), ao menos desde a 

presidência de Juscelino Kubitschek. A aprovação de tais regras 

agora, entretanto, pode ser encarada como desdobramentos de 

processos políticos. 
32

 Cumpre notar que no Brasil “América Latina” é frequentemente 

associado algo “de esquerda”. Seria  interessante produzir um 

mapeamento de onde surge tal associação, sendo que é razoável 

presumir que a revolução mexicana, a revolução cubana (dois 

tópicos, como veremos, especificamente demandados nas  provas de 

História a partir do Guia de Estudos do CACD de 1996), a eleição 

a presidência do Chile do socialista Salvador Allende e sua 

derrubada três anos mais tarde e a revolução nicaraguense 

poderiam ser parte das peças encontradas na arqueologia desta 

associação. Textos clássicos sobre o relacionamento entre Brasil e 

América espanhola, como o artigo de Maria Ligia Coelho Prado 

intitulado “O Brasil e a distante América do Sul” (Revista de 

História da USP 145 [2001], pp.127-149) remetem às diferenças 

entre processos históricos no Brasil e na América espanhola desde 

as independências, mostrando como questões como federalismo e 

estado unitário (adotado então no Brasil), república e monarquia  

constitucional (de novo, adotado então pelo Brasil) e escravidão 

(mantida no Brasil) eram responsáveis por construções discursivas. 

Provavelmente, na associação entre América espanhola e esquerda 

no imaginário brasileiro os tópicos mais recorrentes herdados do 

período das independências seriam anarquia em repúblicas 

caudilhistas, com o complemento de comprometimento a 

estabilidade social. Um trabalho que fornece subsídios para essa 

reflexão para um período posterior as independências é o de 

Natally Vieira DIAS, intitulado O México como “lição”: A 

Revolução Mexicana nos grandes jornais brasileiros e argentinos 

(1910-1915) (Dissertação de mestrado em História, UFMG, 2009), 

no qual a autora lembra que um jornal brasileiro do período, o 

oficialista Minas Gerais, comprometido com a manutenção do 

status quo tanto no Brasil quanto no México, afirma que os  

exércitos de Zapata são compostos de leprosos (p.132). A autora 

nos mostra uma interessante associação entre América Latina e 

antiimperialismo nos periódicos estudados (p. ex., pp.133-4, assim 

como p.160 e seguintes). Um outro trabalho interessante é o de 

Priscila Ribeiro DORELLA, intitulado Silvio Julio de Albuquerque 
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 Santos se refere também ao legado deixado pela 

gestão Vargas na construção de um estado nacional, algo que 

ele apresenta como positivo e que outras ditaduras latino-

americanas não tiveram: uma nova organização da burocracia 

estatal. Um dos ícones dessa nova organização da burocracia 

do executivo federal foi justamente o Instituto Rio Branco. 

 O Instituto e seu ministério correspondente tem uma 

história, inclusive em estabelecimento de marcos, que 

reproduz, não sem atrasos e idiossincrasias, a trajetória do 

Estado brasileiro como poucas histórias institucionais 

fizeram. A transferência do IRBr para Brasília durante a 

ditadura, por exemplo, enquanto órgãos como a Biblioteca 

                                                                                              
Lima: um precursor dos estudos acadêmicos sobre a América 

Hispânica no Brasil (Dissertação de Mestrado em História, UFMG, 

2006), sobre “um dos primeiros acadêmicos brasileiros a  se 

dedicar, sistematicamente, a estudos sobre a América Hispânica”, 

sendo, entretanto “atualmente, um autor desconhecido no Brasil” 

(p.8); Silvio Julio e suas obras não são citados, por exemplo, na 

HinB, embora o autor fosse professor da Universidade Nacional do 

Brasil (atual UFRJ) e tivesse diálogo com intelectuais como Cecília 

Meireles e Luís da Câmara Cascudo, entre muitos outros. Dorella 

anota que, ao pesquisar as obras de intelectuais brasileiros sobre a 

América espanhola no começo do século XX, “Baggio constatou, 

nas obras da maioria dos autores analisados, a presença de imagens 

que enfatizaram a 'anarquia, caos social, desordem, instabilidade, 

barbárie, atraso, militarismo, autoritarismo, ditadura,  violência 

política, convulsão, fragmentação, federalismo degenerado, guerras 

civis, caudilhismo, demagogia, selvageria'” (p.30). Talvez não seja 

demais lembrar que, embora o termo “América Latina” tenha sido 

inventada na França na década de 1860/1870 e apropriado por 

motivos políticos (principalmente justificar a  intervenção do 

Imperador Napoleão III no México, onde instaurou um imperador 

da família Habsburgo) ao identificar a França às nações católicas e 

falantes de idiomas latinos do Novo Mundo, a dúvida sobre  se o 

Brasil (e também o Haiti) fariam parte dessa irmandade duraria, no 

imaginário e nos discursos, ao menos até a virada do século 

XIX/XX, quando vários pensadores, entre os quais o uruguaio José 

Enrique Rodó, afirmou definitivamente que o Brasil pertencia à 

família latino-americana. 
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Nacional permaneceriam ainda por décadas no Rio de 

Janeiro, de alguma forma ilustra isso
33

. 

 É bastante comum encontrar, em textos dedicados ao 

desenvolvimento do Estado no século XX no Brasil (ou 

mesmo em textos mais gerais, dedicados ao desenvolvimento 

do Estado na América Latina como um todo) referência ao 

processo de seleção do IRBr. Por exemplo: 

 
A Constituição de 1934 instituiu um 

sistema judiciário unificado dotado de 

grande autoridade, ênfase no 

profissionalismo e considerável 

autonomia em relação aos interesses 

                                                 
33

 Estes acompanhamentos não se dão sem marcas no imaginário 

referente ao IRBr, inclusive no interior da instituição. A 

pesquisadora Cristina Patriota de Moura refere-se a um 

“saudosismo” por parte dos alunos do Instituto Rio Branco pelo 

tempo em que este ficava no Rio de Janeiro, em plena década de  

1990, “saudosismo” este que seria comparti lhado mesmo por 

estudantes que não são originários do Rio de Janeiro. (MOURA, 

Cristina Patriota de. O Instituto Rio Branco e a diplomacia 

brasileira: um estudo de carreira e socialização. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2007. A citação é da página 94.) Seria de se 

perguntar se existiria alguma correlação entre tal saudosismo e a 

própria representação das elites fluminenses, da Proclamação da 

República até ao menos meados da década de 1990, de uma “idade 

de ouro” anterior, a medida que o Estado do Rio perde pos ições de 

destaque, funções e instituições que se concentravam ali, processo 

descrito por Marieta de Moraes Ferreira em Em busca da Idade do 

Ouro: As elites políticas fluminenses na Primeira República (1889-

1930) (Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Edições Tempo Brasileiro, 

1994), livro que constou na lista de História do Guia de Estudos. 

De passagem, cumpre notar que a idealização de uma “idade de 

ouro” no passado entre os fluminenses (e os alunos do IRBr…)  vai 

na contramão da expectativa popular brasileira, de que o futuro 

ainda estaria por vir, expectativa essa descrita por Boris Fausto e 

Fernando Devoto no ensaio introdutório do livro Brasil e Argentina 

(1850-2002): um ensaio de história comparada (São Paulo: Editora 

34, 2004), em que se sugere que os argentinos, de forma similar 

com a elite fluminense, teriam estabelecido um período de ouro 

idealizado no final do século XIX e começo do século XX, 

momento de sua bonança material (no caso argentino) ou de 

centralidade política no período imperial (no caso fluminense). 
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constituídos. Em 1936, foram criadas 

comissões de salário mínimo e depois, 

com o advento do Estado Novo, foi 

instituído um novo departamento 

administrativo – Departamento 

Administrativo do Serviço Público 

(DASP) – cuja função era introduzir as 

reformas e preparar o orçamento anual. 

Havia um consenso geral de que as 

responsabilidades por demais ampliadas 

do governo federal, expressas através 

dos novos ministérios e dos recém-

criados órgãos de planejamento, iriam 

exigir um funcionalismo civil, 

profissional e altamente treinado, 

recrutado com base no mérito e 

aprovado em concursos. Embora se 

aceite de modo geral que o DASP e 

outros novos organismos estavam muito 

distantes de qualquer ideal weberiano, 

admite-se também que representavam 

um aumento muito grande das 

capacidades administrativas federais, 

em particular depois que a inchadíssima 

burocracia federal conseguiu atrair 

novos recrutas capacitados mediante a 

oferta de salários atraentes e um 

impressionante conjunto de privilégios. 

(…) Ao término do Estado Novo, houve 

uma tentativa de extinguir o DASP, 

mas este conseguiu sobreviver (numa 

forma reorganizada) até 1948 e, assim, 

fornecer uma importante fonte de 

continuidade e foco para a 

centralização administrativa.  (…) No 

pós-guerra, a expansão do emprego 

público foi impulsionada mais por 

considerações sociais e menos pela 

lógica do controle do Estado. Na 

década de 1950, Vargas e Kubitschek 

aperfeiçoaram o projeto da burocracia 

“compartimentalizada”, como foi 

rotulada, com tecnocratas capazes 

recrutados por méritos para alguns 

órgãos (por exemplo, o BNDE, a 
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Petrobrás, a Sumoc, o Itamaraty), ao 

mesmo tempo em que os empregos por 

apadrinhamento eram distribuídos por 

outros canais (principalmente os 

Ministérios do Trabalho e da 

Agricultura, além dos institutos de 

previdência social). Isso acabou sendo 

um ato de equilíbrio instável e entrou 

em colapso no começo da década de 

1960
34

. 

 Tornaremos a nos referir mais adiante acerca de 

alguns dos desenvolvimentos institucionais e intelectuais que 

antecederam e seguiram a fundação do IRBr, em 1945. Ainda 

dentro do tópico de comparações com outras experiências 

nacionais, entretanto, cabe uma ponderação. Embora sejam 

citadas uma boa quantidade de obras sobre a figura do 

diplomata no Ocidente, em particular a partir da criação do 

estado-moderno francês, nenhuma das dissertações, teses e 

artigos encontrados sobre o tema tem em seu cerne 

comparações com os “países centrais” acerca do tema. Algo 

que pode ser depreendido da leitura tanto das pesquisas de 

base antropológicas quanto daquelas da área de 

comunicações é a constante referência a obras sobre a 

sociedade de corte europeia e a importância das aparências 

nesta no período de formação dos estados-nacionais 

modernos, e, coincidentemente, são usados trabalhos (mesmo 

não sendo pesquisas que se citem mutuamente, ou que 

exibam sinais de se conhecer) do filósofo Renato Janine 

Ribeiro sobre a questão. 

 Da bibliografia estudada, existem algumas exceções a 

essa tendência (de não fazer comparações entre o serviço 

diplomático brasileiro e aquele do mundo desenvolvido na 

atualidade); mas poucas se alguma dentre tais exceções 

discutem em seu cerne tais comparações. Duas delas, um 

artigo e uma tese estadunidense que, dialogando com um 

                                                 
34

 WHITEHEAD, Laurence, “A Organização do Estado na América 

Latina após 1930” pp.19-124. IN BETHELL, Leslie. História da 

América Latina. Volume VII. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2009. A citação é das páginas 62-64. Esta obra 

contava da lista de obras recomendadas do Guia de Estudos do 

CACD. 
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presumido público leitor estadunidense dos anos 1960 e 

1970, falam da diplomacia brasileira, não se importando em 

fazer citações bibliográficas específicas, de modo que as 

comparações que poderiam ser óbvias àqueles acadêmicos 

estão infelizmente perdidas, necessitando de um esforço 

específico para ser encontrado, esforço este que, por não ser 

central a nossa tese, e por não se revelar em nenhuma das 

obras, não foi empreendido por nós aqui, ficando como 

sugestão para pesquisa futura
35

. Adicionalmente, não 

encontramos diretamente referencial teórico acerca desta 

questão em nenhuma das bibliotecas compulsadas, que 

muitas vezes abundam em volumes de memórias de 

                                                 
35

 Iremos nos referir a estas obras no capítulo de revisão 

bibliográfica; mas uma consideração que talvez deva ser feita é que 

não é impossível que o modelo de carreira diplomática que temos 

no Brasil, com a união entre carreira consular e diplomática, 

determinada a décadas por ingresso meritocrático e regido por 

regras de avanço internas, pode ser bem mais raro que o brasileiro 

típico imagina – de certa forma, ele pode muito bem ser único ao 

Brasil, e, como veremos, inclusive supostamente invejado por 

vizinhos. Entre as grandes nações, a carreira diplomática 

estadunidense divide-se aparentemente em cinco grandes áreas; 

enquanto que a carreira diplomática alemã, que parece nos anos 

2000 ter processos de seleção razoavelmente similares com aqueles 

brasileiros que descreveremos aqui, carregou por algum tempo a 

mácula da proximidade com o estado nazista: “Quando, com o 

advento da Guerra Fria, os Aliados abandonaram os esforços 

destinados a erradicação do nazismo, ficou claro que o impacto do 

projeto tinha sido bastante limitado. (...) Em 1949, a recém-criada 

República Federal pôs um fim a todas as investigações de conduta 

pregressa de funcionários públicos e oficiais do Exército. Em 1951, 

na Bavária, 94% dos juízes e promotores públicos, 77% dos 

funcionários do Ministério da Fazenda e 60% dos funcionários 

públicos do Ministério Regional da Agricultura eram ex-nazistas. 

Em 1952, um em cada três funcionários do Ministério das Relações 

Exteriores, em Bonn, era ex-membro do Partido Nazista. No novo 

corpo diplomático da Alemanha Ocidental, 43% do quadro eram 

formados por ex-integrantes do Serviço Secreto (SS) e 17% tinham 

atuado junto ao Serviço de Segurança (SD) e à Gestapo.” JUDT, 

Tony. Pós Guerra: Uma história da Europa desde 1945. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2008. A citação é das páginas 71-2. 
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diplomatas – algumas das quais faremos referência ao longo 

desta tese. 

 Ainda nesta introdução, cabe uma explicação acerca 

da forma como este trabalho foi organizado. Tomamos o 

cuidado de assinalar as obras que, por nós utilizadas, estavam 

presentes nas relações bibliográficas sugeridas pelo Instituto 

Rio Branco aos candidatos nos Guia de Estudo para o 

Concurso de Admissão a Carreira Diplomática  (ou Guia de 
Estudos para simplificar, um documento oficial, divulgado 

tradicionalmente em nova forma a cada novo concurso), uma 

vez que tais listas bibliográficas compõe parte das fontes 

examinadas. Acreditamos que através da observação das 

escolhas dos títulos podemos observar mudanças e 

continuidades, por vezes notáveis, principalmente quando 

apresentamos estes dados com outros aspectos do discurso 

institucional. Tais listas bibliográficas compõe também um 

contexto dentro do qual as reflexões poderiam ser tomadas. 

Assim, a bibliografia destas relações pode ser 

simultaneamente fonte, contexto e bibliografia acadêmica, 

tentando fornecer material para reflexão sobre o contexto 

segundo o modelo de Skinner. Uma vez que este processo é 

pouco usual, exemplificamos como pretendemos proceder, a 

partir de um tópico básico, próximo de nossa pesquisa: a 

questão da eficácia do Itamaraty enquanto instituição. 

Ela é representada, e talvez enaltecida, como um 

exemplo de “burocracia weberiana” por diplomatas: 

 
Há uma diferença entre os princípios do 

relacionamento internacional e a 

definição de política externa. As 

grandes linhas estão na Constituição. 

Política muda em vários momentos. O 

Itamaraty sempre teve uma boa noção 

da defesa do interesse nacional. É uma 

burocracia, no sentido weberiano da 

palavra, muito bem formada
36

. 

                                                 
36

 Entrevista concedida pelo Ministro Celso Amorim, originalmente 

concedida à revista CartaCapital, 15 de maio de 2006. IN: 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Secretaria de 

Planejamento Diplomático. Repertório de política externa: posições 

do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. A 
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 Destacamos aqui que a associação (Itamaraty – 

burocracia weberiana), veiculada originalmente em 

entrevista, independentemente de ser ou não originalmente 

acidental, foi compilada como posição oficial do governo 

brasileiro na obra citada, que constava da lista de livros 

recomendados aos candidatos ao CACD
37

. 

Em adição a isso, pesquisadores nacionais também se 

referem à eficácia do Itamaraty. Por exemplo: 

 

Um dos importantes elementos 

explicativos da relativa estabilidade das 

políticas econômicas foi a razoável 

eficiência dos processos decisórios 

relativos a investimentos públicos. Para 

isto foi importante a relativa estabilidade 

das elites burocráticas que, em distintas 

instituições ao longo do tempo, 

asseguraram, por longo período, qualidade 

razoável nas principais decisões relativas 

à alocação de recursos, mesmo que, 

muitas vezes, com base em instrumentos 

opacos e discricionários. Assim, 

sucessivamente, grupos de burocratas em 

distintos ministérios – como os da 

Agricultura, Fazenda e Relações 

Exteriores –, no Conselho Técnico de 

Economia e Finanças, no Departamento 

Nacional de Produção Mineral, no 

Conselho Federal de Comércio Exterior, 

no Departamento Administrativo do 

Serviço Público, nas grandes empresas e 

bancos estatais – a começar pela Petrobrás 

e pelo BNDES e seus respectivos sistemas 

                                                                                              
citação encontra-se nas páginas 23-24 e os grifos são nossos. Em 

outras publicações, Amorim tem uma visão um pouco mais 

complexa desta burocracia, quando diante de outro público.  
37

 O Repertório de política externa esteve presente na lista 

específica da disciplina Política Internacional nos Guias de Estudo 

para o CACD de 2008 a 2010. 
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–, no Conselho de Desenvolvimento, na 

CEMIG e depois na Eletrobrás, no 

Ministério do Planejamento, foram 

capazes de, em distintos momentos, 

garantir a continuidade necessária para 

que se estabelecesse um razoável padrão 

de competência nas decisões relativas aos 

investimentos públicos. Grandes erros 

foram cometidos mas não comprometeram 

de forma significativa este desempenho 

até o final dos anos 70. Esta tradição foi 

rompida no início da década de 80, pelo 

menos em parte devido às restrições 

impostas pela não solução dos problemas 

relativos à incompatibilidade entre 

estoque da dívida externa, capacidade de 

geração líquida de divisas e manutenção 

do crescimento econômico
38

. 

 A citação feita acima é parte do prefácio da obra A 

ordem do progresso, uma coletânea de análises econômicas, 

em sua quase totalidade produzidos por pesquisadores 

formados ou associados a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Esta obra consta no Guia de Estudos para 

o CACD, na lista de Noções de Economia, de 1996 a 2010, 

atravessando assim gestões do PSDB e do PT a frente do 

executivo central (embora deva ser notado que o mencionado 

livro não estava presente na lista de 1995, durante o último 

ano da direção de Sérgio Bath no IRBr, como veremos). 

 Intelectuais estrangeiros também se referem a esta 

competência por parte do Itamaraty, como por exemplo no 

seguinte excerto: 

 
A criação de um serviço público é uma 

tarefa urgente, e que terá repercussões 

em quase toda a América Latina. De 

novo existem exceções. O Itamaraty, 

                                                 
38

 ABREU, Marcelo de Paiva (org). A ordem do progresso: cem 

anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. A citação é da página 9 e os grifos são nossos.  
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como é conhecido o Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro, e 

Tlaltelolco, a Secretaria de Relações 

Exteriores do México, são sedes de 

serviços de carreira conhecidos por sua 

competência e honestidade
39

. 

 

O trecho acima é do pesquisador mexicano Jorge 

Castañeda (que chegou a ser chanceler de seu país anos após 

a publicação desta obra). O comentário de Castañeda foi feito 

enquanto este enumerava as medidas que, argumentava ele, 

uma esquerda responsável deveria urgentemente adotar como 

plano de governo na América Latina. A obra cujo trecho é 

citado, A utopia desarmada, constou na lista de História 

Mundial do Guia de Estudos do CACD de 1996 a 2010, além 

de estar presente na lista de Questões Internacionais 

Contemporâneas em 2002 e 2003
40

. 

                                                 
39

 CASTAÑEDA, Jorge G. Utopia desarmada: intrigas dilemas e 

promessas da esquerda latinoamericana. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. A citação é da página 320. 
40

 Notemos de passagem que, a despeito de quaisquer 

julgamentos que possam ser feitos nos dias atuais, no prefácio à 

edição brasileira dessa mesma obra, Castañeda refere-se a FHC 

como um candidato de esquerda – então, o manifesto pode ser 

visto como dirigido também às gestões do PSDB: “No momento 

em que escrevo [1994], os dois candidatos que estão à frente da 

disputa presidencial [no Brasil]– Lula e Fernando Henrique 

Cardoso – vieram ambos da esquerda (...) o próprio Cardoso 

defende um programa reformista de centro-esquerda, que pouco 

se diferencia daqueles de vários candidatos da mesma corrente 

em outros países. (...) No caso de Fernando Henrique Cardoso 

ser o vencedor, existem razões para se pensar que irá governar a 

esquerda do que desejam muitos de seus partidários. A agenda 

social brasileira e a redução das desigualdades é tão urgente que 

não restará outro caminho a alguém com os antecedentes e a 

honestidade de Cardoso.” CASTAÑEDA. Op. cit. Prefácio à 

edição brasileira. A citação é da página 16. Mesmo com toda a 

dificuldade da aplicação de termos como direita e esquerda no 

Brasil atual, cumpre notar que, no campo da política externa, 

seria possível identificar as gestões de FHC como 

significativamente mais “a direita” do que as de Lula, inclusive 
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 Outra reflexão acerca do Itamaraty, esta mais 

genérica, pode ser encontrada em um manual acerca da 

história da política externa e da diplomacia argentina, a obra 

Um lugar no mundo, do sociólogo e pesquisador de relações 

internacionais argentino José Paradiso: 

O julgamento sobre a inconsistência e o 

caráter errático do desempenho diplomático 

reconheciam uma antiga tradição limitada por 

opiniões de personalidades de grande 

prestígio, as quais muitas vezes lembraram a 

célebre frase 'la Victoria no da derechos ' 

pronunciada por Mariano Varela no fim da 

Guerra do Paraguai, assim como o antecedente 

de uma atitude de idealismo excessivo, 

marcada pela discpliência no respeito aos 

interesses políticos dos Estados. (…) As 

críticas à fragilidade e à ineficiência da 

Chancelaria – acompanhadas, de modo geral, 

de menção à eficácia das chancelarias chilena 

e brasileira – ressurgiriam algumas vezes, seja 

como resultado da lógica da oposição, que 

permeou toda a vida política do país, seja 

como fundamento de colocações específicas 

nessa matéria
41

. 

Após o olhar do mexicano Castañeda e do argentino 

Paradiso, remetemos ao olhar de um estrangeiro à região, o 

brasilianista Alfred Stepan, um pesquisador inglês que 

escreveu diversos livros sobre o Brasil e que assim 

caracteriza o Itamaraty no final da ditadura militar, em livro 

que constou na lista de história do CACD: 

                                                                                              
com a nomeação de diplomatas identificados com valores 

conservadores aos mais altos cargos dentro do MRE.  
41

 PARADISO, José. Um lugar no mundo – a Argentina e a busca 

de identidade internacional. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 2005. A citação é das páginas 10-1. A obra constou na 

lista de Política Internacional do Guia de 2008 a 2010. José 

Paradiso lecionou na FLACSO, na Universidade de Buenos Aires e 

no Instituto del Servicio Exterior de La Nación (ISEN), sendo esta 

última instituição o “IRBr argentino”. 
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Finalmente, o fato de que o Brasil exporta 

armas para mais de quarenta países no mundo 

abre um vasto campo de lucrativas missões 

externas e cargos de adidos e assessores no 

exterior. Sob a égide do excelente e agressivo 

serviço diplomático (o Itamaraty), a 

distribuição de armamentos em países em 

conflito ou produtores de petróleo serão 

utilizadas para que o Brasil firme o pé, 

estrategicamente, em novos mercados
42

. 

Veremos com algum detalhe no primeiro capítulo 

algumas reflexões sobre o Itamaraty feitas por especialistas 

estrangeiros de língua inglesa (ainda que talvez deva ser 

destacado que tais análises são dos anos 1960 e 1970); de 

forma geral, tais avaliações costumam ser positivas, e não é 

impossível que, se referindo ou não a uma qualidade 

específica da diplomacia brasileira, a obra de Stepan seja 

herdeira de tais avaliações. 

No meio termo entre os dois casos supracitados 

(intelectuais brasileiros e estrangeiros) poderíamos inserir o 

seguinte trecho: 

 
Nessa busca, os intelectuais e as elites 

argentinas por vezes encontraram no Brasil 

alguns modelos que lhes pareciam invejáveis: 

os empresários paulistas, supostamente 

schumpeterianos; a diplomacia do Itamaraty; 

ou mesmo a classe política
43

. 

Embora a obra Brasil e Argentina não conste de 

nenhuma das listas de bibliografia sugerida, ao menos um 

dos comandos das questões das provas de admissão ao 

CACD durante o período demandava um comentário de um 

                                                 
42

 STEPAN, Alfred C. Os militares da abertura à Nova República. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. A obra de Alfred Stepan foi 

demandada na lista de 1994 (fora, então, do nosso período de 

estudo). A citação é da página 101 e os grifos são nossos. 
43

 DEVOTO, Fernando & FAUSTO, Boris. Brasil e Argentina 

(1850-2002): um ensaio de história comparada. São Paulo: Editora 

34, 2004. A citação é da página 26 e os grifos são nossos.  
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excerto dela
44

. Adicionalmente, uma obra anterior de Boris 

Fausto a partir da qual os parágrafos acerca do Brasil no livro 

conjunto foram obviamente baseados constou na lista de 

História do Brasil do Guia de Estudos do CACD
45

 durante o 

período. 

Por fim, é de uma obra constante da lista de História 

do Brasil do Guia de Estudos do CACD, escrita por um 

diplomata aposentado, e compondo simultaneamente um 

trabalho de narração (que poderia então ser visto como algo 

apologético à gestão do presidente Jânio Quadros, gestão da 

qual o autor fez parte) e um esforço de pesquisa, que 

retiramos o seguinte trecho: 

 
Os moldes da diplomacia brasileira, 

considerados ainda ‘vitorianos’ pelo 

presidente, caracterizavam-se, segundo 

ele, por uma supremacia do fútil sobre 

o essencial, embora reconhecesse 

existir uma tendência para arejar os 

processos da política externa, tornando-

a competitiva e abrangente. ‘A quero 

tenaz, arguta, previdente, dentro das 

melhores tradições da Casa de Rio 

Branco’, declarava logo após sua 

eleição, em outubro de 1960, na 

primeira entrevista coletiva à imprensa, 

em São Paulo. De uma maneira geral, 

os diplomatas adaptaram-se sem 

dificuldade às mudanças, dentro da 

versatilidade que deve caracterizar o 

agente diplomático
46

. 

                                                 
44

 O trecho encontra-se originalmente em DEVOTO & FAUSTO, 

op. cit. página 292, e a questão, da prova de História do Brasil de 

2006, foi reproduzida no Guia de Estudos de 2007, em sua página 

28. 
45

 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: 

EDUSP/Imprensa Oficial, 1995, 2001, 2002. Esta obra está 

presente nos Guias de Estudo para o CACD de 1996 a 2010. 
46

 BARBOSA, Carlos Alberto Leite. Desafio Inacabado: A política 

externa de Jânio Quadros. São Paulo: Atheneu, 2007. A citação é 

da página 47. Esta obra esteve no Guia de Estudos para o CACD 

em 2008, 2009 e 2010. Não listaremos aqui todas as opiniões que 
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A obra de cujo excerto provém, Desafio Inacabado, 

de Carlos Alberto Leite Barbosa, como referimos, narra e 

analisa as vicissitudes do governo Quadros. Tendo sido um 

presidente que desmereceu explicitamente os funcionários 

públicos brasileiros como indolentes quatro décadas antes de 

Collor
47

, o ataque ao Itamaraty enquanto instituição não 

parece surpreendente, assim como não parece surpreendente 

o segundo parágrafo, que pode ser visto tanto descritivo 

quanto prescritivo. 

Diante de referências deste tipo, acreditamos que 

assinalar quando as citações que fazemos vêm de livros que 

constaram nas bibliografias sugeridas pelos Guia de Estudos 

é algo que ajuda a contextualizar o leitor diante dos temas 

levantados, lançando uma luz sobre as hipóteses feitas e 

sobre de onde vem o suporte para os argumentos construídos. 

Não propomos um “desmerecimento” dos títulos por 

constarem das listas bibliográficas do CACD, mas 

                                                                                              
os próprios diplomatas detinham em suas obras biográficas sobre o 

Itamaraty enquanto burocracia 
47

 E também antes da década de crise que parece ter sido os anos 

oitenta para a administração pública brasileira: “Durante a década 

de 1980, o Estado brasileiro parecia ter perdido espetacularmente 

sua capacidade ou de integrar os novos setores sociais ou de 

instaurar algum modelo coerente de desenvolvimento econômico. 

Um forte indicador desse fato foi a aceleração da inflação a um 

nível tal que as finanças públicas ficaram quase totalmente 

desorganizadas. Tentativas sucessivas de restaurar a ordem na 

administração pública apenas redistribuíram os problemas. Por 

exemplo, diante dos privilégios jurídicos que impediam a demissão 

dos funcionários públicos brasileiros, o Estado respondeu à 

prolongada crise fiscal deixando que as rendas reais desses 

funcionários (excluída a inflação) caíssem abruptamente, 

aparentemente a quase dois terços entre 1980 e 1990. O resultado 

foi um recrudescimento da desmoralização, levando a numerosas 

greves do setor público que, longe de resolver a situação, serviu de 

estopim para uma reação cada vez mais forte da opinião pública 

contra os funcionários públicos em geral. Também provocou, como 

era previsível, um aumento incontrolável da corrupção.” “A 

organização do Estado na América Latina após 1930” IN 

WHITEHEAD, Laurence. BETHELL, Leslie (org.). História da 

América Latina, Vol. VII. pp.19-124. A citação é das páginas 66-7. 
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acreditamos que este é um dado relevante do trabalho (tanto 

que analisaremos parte das listas no terceiro, quarto e quinto 

capítulo), ao sugerir afinidades ideológicas entre uma dada 

gestão e um dado “ordenamento bibliográfico”. (A 

neutralidade axiológica das obras acadêmicas é uma quimera, 

ainda que uma que tenha sido buscada sem descanso no 

presente trabalho.) Obviamente, este mapeamento de 

posições não significa que nosso arcabouço teórico tenha se 

limitado às listas, e sempre que referências “externas” à 

bibliografia em questão eram relevantes para debater os 

aspectos discutidos, as contribuições foram trazidas e as 

citações feitas. No exemplo que estamos usando – a eficácia 

do Itamaraty – Cheibub levanta em sua obra ao menos três 

considerações valiosas. Primeiro, nos lembra que o serviço 

diplomático de um país subdesenvolvido pode ser muito 

eficiente (CHEIBUB. Op.cit., pp. 22-29); segundo, 

comentando a constante mudança dos egressos do Itamaraty 

para outras instituições do governo brasileiro, que teriam 

interesse em contratá-los, escreve: 

 
[Se] os baixos salários se constituem num 

incentivo a que os diplomatas procurem outras 

agências, a aceitação por parte das outras agências 

é motivada pela “crença” ou “consciência” de que 

o diplomata é, em geral, um profissional bem 

preparado para o exercício de tarefas ligadas à 

administração do Estado
48

. 

Terceiro, refere-se ele próprio a uma 

crescente burocratização desse Ministério. Esse 

termo visa sumariar uma série de transformações 

históricas caracterizadas, principalmente, pela 

                                                 
48

 CHEIBUB. Op.cit. A citação é da página 64. Na página 63, 

existe um quadro mostrando para quais instituições os diplomatas 

estavam “migrando” (Governos Estaduais, Escolas Militares 

Avançadas, órgãos de formulação de política econômica, EMFA 

[Estado Maior das Forças Armadas?], Presidência da República e 

Vice-Presidência da República, e “outros ministérios”). Cheibub 

cita também reportagens (do Globo e da Folha de São Paulo 

(incluindo uma intitulada “A evasão de diplomatas já preocupa 

Itamaraty”) para corroborar sua afirmação. 
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criação de estruturas que se aproximem ao tipo 

ideal de burocracia, nos moldes estabelecidos por 

Weber. Assim, um processo de burocratização 

implica a gradativa de um conjunto de atributos, 

entre os quais estão, principalmente: distribuição 

dos serviços definidos por leis e regulamentos; 

uma hierarquia de funções; a separação completa 

entre a função e o homem que a ocupa; proteção 

dos funcionários no exercícios de suas funções; 

recrutamento através de recursos ou exames; 

remuneração regular de um funcionário na forma 

de um salário fixo e a possibilidade de promoção 

segundo critérios objetivos e, em geral ligados ao 

mérito, eliminando, assim, a margem de arbítrio 

da autoridade. (CHEIBUB. Op.cit. pp. 1-2.) 

Cheibub traça paralelos entre a carreira do diplomata 

e do militar no caso brasileiro, remetendo a obra de seu 

próprio orientador, Alexandre Barros, acerca da socialização 

da carreira militar no Brasil. Uma vez que essa definição de 

burocracia é suficiente para os fins deste trabalho, a 

empregaremos, mesmo havendo sido criados pelo governo 

brasileiro concursos para cargos temporários (de dois anos de 

duração, com a possibilidade de expandi-lo por mais dois) de 

Analista de comércio exterior, com provas semelhantes ao 

MRE (inclusive tendo em comum com este a exigência do 

candidato ser brasileiro nato, algo que cargos teoricamente 

tão vitais para o interesse de Estado brasileiro como o de 

oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência 

não exigem), que, pode ser afirmado, remontam a concepções 

de burocracia “não estável”, “pós-weberiana”, uma vez que 

estes processos não são os que estaremos analisando aqui
49

. 

                                                 
49

 O economista sul-coreano Ha-Joon Chang faz referência a essas 

concepções “pós weberianas” em obra que constou na lista de 

Política Internacional em 2004, ainda em inglês, e, já em 

português, da lista de Noções de Economia do CACD em 2005, 

2006 e 2007. CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do 

desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: UNESP, 

2004. As concepções weberianas encontram-se expostas, por 

exemplo, em WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. São 

Paulo: Editora Cultrix, 200?, falando sobre bens da administração 
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 Estes são indícios interessantes para se pensar como 

o Itamaraty supõe que o candidato deve perceber esta 

burocracia governamental em que visa ingressar. Agora, 

vejamos um exemplo de como isso é demandado do 

candidato, através de uma citação um pouco longa de um dos 

Guia de Estudo do CACD. (Estes reproduzem respostas 

consideradas exemplares das provas dos anos anteriores.) 

 
Texto I 

Vasco Leitão da Cunha 

 

Durante oito anos não houve concurso, 

de maneira que eu via as pessoas serem 

nomeadas e fiquei achando que não 

teria ocasião de entrar para o Itamaraty, 

porque não me considerava 

suficientemente apadrinhado. Torcia 

pela abertura do concurso, achava que 

era a maneira séria e correta de entrar.  

Foi o Mangabeira quem reabriu os 

concursos, que passaram a se realizar 

todo mês de junho, durante quatro anos. 

Minha banca, em 1927, foi presidida. 

[...]. Éramos 20 e só dois fomos 

aprovados. [...]. Comecei no Itamaraty 

como terceiro-oficial da Secretaria de 

Estado, ganhando 450 mil réis. No 

escritório do meu avô eu ganhava o 

dobro, um conto de réis. [...] A 

diplomacia estava à espreita, estava me 

esperando, acho que desde sempre. [...]  

Diplomacia em alto-mar: depoimento 

ao CPDOC. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV; Brasília: FUNAG, 2003. 

p. 9-10. 

(...) 

Parte I – Redação 

Elabore uma dissertação com base no 

texto I, podendo privilegiar um de seus 

aspectos. Dê título a sua dissertação. 

Extensão: de 600 a 650 palavras 

                                                                                              
(p.60), estado burocrático (p.61) e prevalência da carreira 

burocrática na consolidação do estado moderno (p.69).  
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(valor: 60 pontos) 

Fabiano Rubio Scarano (55,5/60) 

O acesso à carreira diplomática e a 

excelência do Itamaraty 

O texto de Vasco Leitão da 

Cunha, extraído de Diplomacia em 

alto-mar: depoimento ao CPDOC, 

serve, sobretudo, para ilustrar o 

tradicional empenho do Itamaraty em 

formar quadros de alto nível. Aquele 

depoimento certamente surpreende o 

leitor contemporâneo alheio ao fato de 

que o Itamaraty vem realizando 

concurso há muito tempo, mesmo 

quando o nepotismo, o tráfico de 

influências e o “apadrinhamento” eram 

antes regra que exceção nas formas de 

acesso ao serviço público brasileiro. 

Essa tradição de excelência foi 

reforçada com o passar dos anos, a 

ponto de o Ministério das Relações 

Exteriores ser hoje reconhecido por 

oferecer profissionais do mais alto 

nível para a República. 

É sintomático que, desde o 

Governo Itamar Franco, tenha crescido 

significativamente o número de 

diplomatas atuando em outros 

ministérios, em muitos casos, na 

assessoria direta dos respectivos 

ministros de Estado. Essa tendência 

demonstra a proficiência desses 

servidores públicos não apenas como 

agentes políticos do Brasil no exterior, 

mas também como adjuvantes na 

elaboração das políticas nacionais, 

hoje tão carregadas de dimensão e 

implicação internacional. 

 O Instituto Rio Branco e sua 

prova de admissão à carreira de 

Diplomata são, seguramente, o ponto 

de partida dessa trajetória de êxito 

profissional. O elevado grau de 

dificuldade do concurso tende a 

selecionar apenas aqueles de formação 
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mais sólida, de modo a permitir que o 

curso oferecido pelo Instituto se 

beneficie do alto nível de seus alunos. 

 Entretanto, uma importante 

questão, que veio ganhando relevo 

juntamente com o fortalecimento da 

democracia brasileira, após o fim da 

ditadura militar, é a da democratização 

do acesso à instituição. Há até pouco 

tempo, apenas membros da elite 

brasileira, incluindo os próprios filhos 

de diplomatas, tinham formação 

adequada para passar no concurso. 

Esse fato motivou o Ministério das 

Relações Exteriores a implementar 

iniciativas destinadas a melhor nivelar 

o campo de disputa entre os aspirantes 

à carreira diplomática. Uma delas, que 

merece os maiores elogios, é a 

realização das provas, 

simultaneamente, em diversas capitais 

brasileiras, desobrigando os 

candidatos a deslocarem-se para 

Brasília, o que, em muitos casos, 

representava imensa dificuldade 

financeira. 

 Mais recentemente, o Instituto 

Rio Branco vem incrementando seus 

esforços em direção à maior 

democratização de acesso à carreira 

diplomática, especialmente no que se 

refere ao formato do concurso. A 

medida mais polêmica nesse sentido é 

aquela que torna a prova de inglês 

classificatória, em oposição a seu 

tradicional caráter eliminatório, o que 

tem sido motivo de intensas críticas 

daqueles que temem queda no padrão 

de qualidade dos aprovados e prejuízo 

para a reputação de excelência daquela 

carreira. 

 Independentemente de questões 

técnicas relacionadas ao formato do 

concurso, constata-se hoje um evidente 

avanço na diversidade do perfil e da 
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qualificação dos jovens diplomatas. 

Advogados, economistas, jornalistas, 

engenheiros: integrantes de todas as 

fileiras profissionais, enfim, logram 

aprovação no concurso do Rio Branco, 

o que é garantia de um Itamaraty mais 

sinceramente representativo da 

sociedade brasileira, sem, de modo 

algum, comprometer a qualidade de 

seus quadros. Pelo contrário, o 

fenômeno da globalização e o crescente 

interesse da sociedade brasileira em 

assuntos relacionados a questões 

internacionais motivam uma 

visibilidade e um poder de atração do 

Itamaraty sobre os jovens profissionais 

que só podem favorecer a continuação 

do alto nível da instituição. 

 Na época de Vasco Leitão da 

Cunha, eram apenas vinte os 

candidatos para aquele concurso. Em 

menos de um século, o Brasil pode-se 

vangloriar do fato de que esse número 

se aproxima dos seis mil, conforme as 

estatísticas relativas ao exame do ano 

de 2006. Isso indica sensível elevação 

do nível educacional brasileiro e o 

crescente interesse da sociedade em 

acompanhar seu processo de 

internacionalização. Felizmente, o 

Itamaraty, considerado um das 

instituições mais tradicionais da 

República, dá sinais claros de que 

acompanha a evolução dos tempos e 

está perfeitamente habilitado a cumprir 

seu papel, seja auxiliando o Presidente 

na formulação de nossa política 

externa, seja na motivação e 

conscientização da sociedade para a 

relevância do tema. (Guia de Estudos 

do CACD de 2007, pp. 19-21.) 

 
Pedimos desculpas pela citação um tanto longa; dada 

a sua importância para as questões discutidas, consideramos 
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relevante tornar evidente que o Itamaraty dispõe de 

instrumentos e mecanismos para mostrar a forma como aceita 

ser representado. Alguns dos temas referidos pelo candidato 

tornarão a aparecer ao longo desse trabalho; nesse instante, 

nos interessa apenas assinalar que a representação do 

Itamaraty construída pelo candidato está em consonância 

com as ideias expostas na bibliografia fundamental (ainda 

que a resposta seja uma no mínimo tão interessada na 

adequação e qualidade de sua prosa quanto com tais ideias). 

O caráter “excepcional” do Itamaraty na sua forma de 

seleção, sugerido no trecho de Leitão da Cunha, é retomado 

pelo candidato. Sua afirmação de que desde o governo Itamar 

Franco os diplomatas migram para outras instituições é 

corroborada por Cheibub, desde que corrijamos a data (o 

início do processo seria anterior, segundo Cheibub, ou talvez 

sejam manifestações muito diferentes de um mesmo 

processo) e embora aqui esta migração pareça ocorrer sem 

quebra do vínculo com o MRE, ao contrário da anterior, 

motivo que poderia torná-la muito mais agradável aos olhos 

do corretor. 

 O sociólogo Marcelo Passini Mariano, escrevendo 

sobre a influência do Itamaraty na política externa brasileira 

quanto ao Mercosul e a opacidade da compreensão dos 

mecanismos deste nos temas de sua pesquisa, sugeriu:  

Mesmo não sendo o objetivo deste trabalho 

fica a sugestão para um maior aprofundamento 

futuro desta questão, pois no levantamento 

bibliográfico para esta pesquisa foi notória a 

escassez de estudos baseados em instrumentais 

analíticos e teóricos específicos para o 

entendimento do desenvolvimento e 

funcionamento do corpo diplomático 

brasileiro. Talvez essa sugestão de análise 

possa ajudar a melhorar as explicações das 

descontinuidades na política externa brasileira, 

como já havia alertado Lima (1994), 

permitindo compreensões mais profundas 

como o da formulação da política externa 

independente no início dos anos 1960, 

elaborada por um grupo restrito liderado por 

San Tiago Dantas trabalhando à margem do 



69 

 

 

Itamaraty (CERVO, 1994), ou para o breve 

período do Governo Collor
50

. 

Nossa intenção aqui é entender como se dá o funcionamento 

de uma parte pequena, mas fundamental, do 

“desenvolvimento e funcionamento do corpo diplomático 

brasileiro”: a seleção das novas gerações. Para isso, 

tentaremos estudar um caso concreto de instituições e ideias 

políticas, fazendo a este perguntas recorrentes originárias da 

ciência política informada historicamente. 

Encerrando essa introdução, uma última ponderação. 

O Itamaraty foi visto em alguns trabalhos como um objeto 

particularmente interessante para as análises de questões 

“identitárias-subalternas”: por um lado, por compor-se de 

locus privilegiado de manifestação das decisões sobre os 

conteúdos básicos da formação dos representantes da 

nacionalidade congregando de alguma forma a visão oficial, 

governamental, visão esta que muitas vezes está em disputa 

no campo político nacional; por outro, expressando esta 

mesma visão oficial através de seus burocratas nas missões 

bi- ou multilaterais brasileiras, em negociações e confrontos 

com posições oficiais de outros países ou com as posições de 

outros atores do sistema internacional. Dito de outra forma, 

em alguns dos tópicos da construção da(s) “comunidade(s) 

imaginada(s)” brasileiras, para usar a expressão título da obra 

de Benedict Anderson, o Itamaraty e sua burocracia 

desempenha um papel central. Diante disso, consideramos 

oportuno destacar que não nos aproximamos do marco 

metodológico das discussões “identitárias-subalternas”, ou 

das correntes ditas “pós-modernas”. 

Muitas destas considerações pós-modernas na 

academia possuem um caráter denuncista, que foram 

extremamente relevantes e ainda possuem valor, mas que 

com alguma frequência acabam por constituir-se num 

discurso libertário com efeitos opressivos, ao rejeitar de 

forma excessivamente crítica as tradições ocidentais e ao 
negar qualquer possibilidade de universalidade do sujeito.  

                                                 
50

 MARIANO, Marcelo Passini. A política externa brasileira, o 

Itamaraty e o Mercosul. Tese deDoutorado em Sociologia, UNESP 

(Araraquara), 2007. A citação é das páginas 20-1. 
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O parágrafo anterior não se pretende como um 

desmerecimento ao conjunto dos pesquisadores guiados por 

questões “identitárias-subalternas”. Entretanto, embora 

compartilhemos em alguma medida com estes a crença de 

que as obras clássicas das ciências humanas são incapazes de 

responder, ou mesmo de compreender, a totalidade das novas 

questões propostas pelos estudos “identitários-subalternos”
 

51
, não compartilhamos da convicção de que os problemas 

“identitários-subalternos” teriam um caráter central ou 

privilegiado para a compreensão das dinâmicas sociais, 

convicção que muitos destes pesquisadores apresentam, tanto 

a respeito de seus focos de estudo específicos (gênero, etnia, 

entre outros), quanto a respeito das discussões pós-modernas 

como um todo. Estas afirmações devem ser entendidas diante 

do fato, mencionado acima (e que é em parte desenvolvido 

no primeiro capítulo), de que existem trabalhos tanto sobre as 

mulheres na diplomacia brasileira como sobre a integração 

do negro na carreira diplomática
52

, questões que não parecem 

(suficientemente) contempladas nos textos “clássicos”, como 

os de Cheibub (mesmo porque este não era o objetivo de sua 

obra). 

                                                 
51

 Para uma visão contrária, que tenta reabilitar o pensamento 

marxista de forma criativa, ver BERMAN, Marshall. Tudo o que é 

sólido se desmancha no ar. Cia das Letras: São Paulo, 1986. Esta 

obra constou na lista de História Mundial do Guia de Estudos do 

CACD de 1997 a 2002. 
52

 Notamos de passagem que a obra sobre as mulheres tem um 

caráter muito mais acadêmico, ao passo que os trabalhos sobre o 

negro na carreira diplomática são explicitamente manifestos 

políticos; para além de sugerir aqui comparações mais aguçadas a 

respeito desta questão, anotamos que não é impossível que a 

estrutura diferenciada destes trabalhos reflita de alguma forma a 

integração diferente dos dois grupos analisados ao processo (e 

também dos pesquisadores): as mulheres representavam em 2003 

19% dos funcionários de carreira no Itamaraty (nos diz uma 

pesquisadora diplomata em obra competente), ao passo que os 

negros detinham uma representação muito inferior: 1%, a crermos 

em uma dos três enfáticos pesquisadores (três dos pesquisadores 

que escreveram dissertações acerca do Programa de ações 

afirmativas do IRBr eram, à época da escritura de seus trabalhos, 

concorrentes ao Instituto Rio Branco). 
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Algumas obras das correntes “pós-modernas”, e 

especialmente as mais “moderadas” entre elas, como, por 

exemplo, Orientalismo, de Edward Said, e A Dominação 
Ocidental na Ásia, de K. M. Panikkar

53
, que comparecem nos 

Guia de Estudo do CACD, possuem inegável mérito 

intelectual – mas no presente trabalho não temos a pretensão 

de seguir nenhuma dessas correntes, especialmente as não-

“moderadas”. Esta advertência talvez não seja desnecessária 

por dois motivos. O primeiro é que, conforme acabamos de 

nos referir, obras como as supracitadas, de Said e Panikkar, 

comparecem na bibliografia do concurso, de modo que nosso 

objeto não encontra-se isolado das problemáticas do que 

estamos chamando de estudos “subalternos/identitários”. O 

segundo é que algumas das análises produzidas sobre o 

Instituto Rio Branco, como as já referidas reflexões sobre a 

mulher e sobre os negros no interior do IRBr, aproximam-se 

ou encontram-se dentro do campo de estudos 

“subalternos/identitários”. 

Este trabalho divide-se em cinco capítulos, em adição 

às considerações finais. 

O primeiro capítulo compõe-se de uma revisão 

bibliográfica da produção acadêmica e acadêmica-

profissionalizante acerca do Instituto Rio Branco e da 

burocracia do Itamaraty. 

O segundo refere-se a aspectos sociológicos do 

processo de seleção do Itamaraty enquanto instituição, como 

tradições identitárias ou relações regionais. 

O terceiro capítulo trata das relações entre literatura e 

a prova do CACD: como ela foi demandada no concurso, 

inclusive nas memórias publicadas de diplomatas, além de 

outras relações entre literatura e diplomacia brasileira em 

autores como José de Alencar e Machado de Assis, além de 

outros, mais contemporâneos. 

O quarto capítulo centra-se em uma análise dos 

concursos de admissão, dos tópicos e das respostas 

consideradas exemplares (e, assim, publicadas), embora estas 

também compareçam, como já compareceram, ao longo de 

todo o trabalho. 

                                                 
53

 Estudaremos com mais vagar as mencionadas obras de K.M. 

Panikkar e, especialmente, Edward Said no capítulo cinco. 
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O quinto capítulo centra-se nas questões e conteúdos 

das provas de História nos Guia de Estudo do CACD ao 

longo do período compreendido entre 1995 e 2010. 

Nas considerações finais, retomamos, discutimos e 

concluímos acerca de temas trabalhados ao longo desta tese.  
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CAPÍTULO 2 TRABALHOS JÁ EXISTENTES SOBRE O 

TEMA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Desde o início da década de 1980 a diplomacia 

brasileira enquanto burocracia vem sendo submetida a 

análises e monografias realizados a partir de diferentes 

campos acadêmicos no Brasil. 

Antes deste período, foram produzidas reflexões 

sobre tal objeto, embora estas sejam costumeiramente parte 

integrante de descrições e histórias da política externa 

brasileira de forma mais ampla, não apresentando dados para 

alicerçar muitas de suas assertivas e abrangendo e 

incorporando impressões e idealizações acerca desse tema. 

Estas reflexões geralmente eram produzidas por estudiosos e 

acadêmicos estrangeiros, principalmente de países de língua 

inglesa, escrevendo acerca da política externa do Brasil. 

 Das obras brasileiras que analisaremos neste capítulo, 

apenas a tese de mestrado de Zairo Cheibub
54

 dialogam com 

tais reflexões anteriores. Cheibub, em particular, o faz de 

forma bastante crítica e assinalando mais de uma vez que 

estas não apresentam indícios e dados para corroborar parte 

de suas afirmações
55

. 

                                                 
54

 Embora não a analisemos nesse capítulo por se tratar de trabalho 

que pouco tem a ver sobre nosso trabalho, cumpre lembrar que a 

obra de Paulo Goes Filho sobre os diplomatas brasileiros nas 

Nações Unidas também dialoga com as reflexões anteriores. GOES 

FILHO, Paulo. O clube das nações: a missão do Brasil na ONU e 

no mundo da diplomacia parlamentar. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2003. 
55

 Para um exemplo de uma obra acadêmica que faz inferências 

acerca da diplomacia brasileira enquanto burocracia bastante 

competente no escopo do que se pretende examinar (que não é, 

frisamos, a diplomacia brasileira enquanto burocracia), ainda que 

parcialmente deslumbrado com o desenvolvimento econômico 

brasileiro na década de 1970, ver a obra de Wayne SELCHER, 

Brazil’s Multilateral Relations: Between First and Third Worlds 

(Boulder, CO: Westview Press, 1978), que não é citada por  

Cheibub. 
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Depois da explanação destes estudos, exporemos as 

obras acadêmicas que tivemos acerca do tema da diplomacia 

brasileira enquanto burocracia. 

Adicionalmente a estes dois grupos de trabalhos, 

analisaremos neste capítulo também uma obra 

profissionalizante. 

Embora referências a esta bibliografia encontrem-se 

presentes ao longo de todo o trabalho, acreditamos ser 

importante um reservar um espaço para apresentar este 

mesmo material ao leitor e eventualmente explicitar nossas 

discordâncias com o material já existente. Optamos por 

apresentar tais autores em uma parte do texto específica e 

não ao longo de todo o trabalho, como feito por exemplo por 

Quentin Skinner, que se inclina por diluir as discussões a 

medida que apresentava os assuntos a elas concernentes, em 

parte por ter como um público-alvo diferente dos nossos (a 

presente tese é uma tese acadêmica). Voltaremos com alguma 

frequência a tais autores, o que também justifica o fato de 

estarem bem apresentados. 

 O critério adotado para a exposição dos trabalhos 

nesse capítulo é o cronológico. Se dois ou mais textos foram 

publicadas no mesmo ano optamos por expor antes aquela 

que mais frequentemente cita a bibliografia examinada. 

 Cumpre notar aqui que expusemos em mais detalhes 

as obras que eram mais interessantes para nosso trabalho, ou 

que acreditamos que possam ajudar pesquisa futuras sobre 

temas correlatos. 

 Este capítulo encontra-se dividido em quatro partes: 

na primeira nos referiremos às análises em língua inglesa 

anteriores a 1980, na segunda nos referiremos às obras 

acadêmicas brasileiras e na terceira nos referiremos a uma 

obra profissionalizante. A quarta parte é dedicada a um 

comentário expositivo acerca das obras localizadas sobre a 

diplomacia argentina enquanto burocracia, dado o interesse 

comparativo das mesmas para reflexões sobre a diplomacia 

brasileira enquanto burocracia. 

 
2.1 OBRAS ESTRANGEIRAS PRÉ-1980 SOBRE A 

DIPLOMACIA BRASILEIRA ENQUANTO BUROCRACIA 
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 Antes de nos debruçarmos sobre a fundamental obra 

de Cheibub, cumpre expor duas obras publicadas em língua 

inglesa, ambas citadas por este: um artigo dos anos 1960, 

que, ao contrário do restante da bibliografia deste tipo, se 

concentra no serviço diplomático brasileiro: “A critique of 

the Brazilian Foreign Service”, de H. Jon Rosenbaum
56

; e a 

dissertação The Foreign-policy making process in Brazil, de 

Roger Warren Fontaine, defendida na John Hopkins 

University em 1970. 

 
2.1.1 “A critique of the Brazilian Foreign Service” (1968), 

de H. Jon Rosenbaum 

 

Neste artigo relativamente curto (15 páginas), repleto de 

impressões antropológicas, encontramos muitas das ideias e 

conceitos acerca da diplomacia brasileira que estarão 

presentes mais tarde, em outros trabalhos, como por exemplo 

a ideia de que a diplomacia brasileira é eficiente
57

; a 

afirmação que existem famílias tradicionais na diplomacia 

brasileira, noção que Cheibub (e mais tarde Moura) 

debaterá
58

; a noção de que o Itamaraty foi relativamente 

                                                 
56

 Este artigo é, dentre os que escritos sobre o tema, o mais citado 

por Zairo Cheibub entre seus interlocutores pregressos. “A critique 

of the Brazilian Foreign Service”, de H. Jon Rosenbaum (IN The  

Journal of Developing Areas; vol.2, no.3, abr; pp.377-92; 

http://www.jstor.org/stable/4189484 ). 
57

 Referindo-se à diplomacia brasileira, escreve: “scholars consider 

to be one of the most professional, if  not best, foreign services of 

developing nations” (p.378), e na mesma página “although the 

quality of the Brazilian foreign services is admirable”. 
58

 “Family tradition in the service is strong and has produced, in 

effect, a foreign service oligarchy. At least 10 percent of the 

diplomats have fathers, sons or brothers who also are diplomats” 

(p.379). Destacamos aqui que Rosenbaum assinala especificamente 

irmãos, algo que a bibliografia continua a assinalar até os anos 

2000, aparentemente sem ter conhecimento do trabalho de 

Rosenbaum – o que poderia ser interpretado como um indício de 

um fator recorrente na própria diplomacia. 
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poupado dos expurgos do período 1964-8
59

; a existência de 

provas seletivas muito rigorosas de idiomas estrangeiros, 

especialmente inglês
60

; a menção a cursos preparatórios para 

a prova de seleção (p.384) e a observação de que uma imensa 

quantidade de pessoas que prestam o exame vestibular são 

residentes do Rio de Janeiro (também na página 384), sendo 

esta uma primeira reflexão sobre o aspecto “espacial-

geográfico”, ou de hierarquia das cidades, existente no 

concurso. Rosenbaum, muito provavelmente tendo sua 

atenção desperta pelos conflitos em voga dos direitos civis 

nos Estados Unidos da década de 1960, escreve sobre a 

presença (na verdade, para ele, a virtual ausência) de negros 

no Itamaraty, explicando a seu leitor que o conceito de negro 

no Brasil não é exatamente o mesmo que nos Estados 

Unidos
61

; sobre mulheres na diplomacia brasileira (p.386) e 

                                                 
59

 Como em “only one career officer has resigned since 1958 

although four individuals were ousted after the 1964 'Revolution'” 

(p.380; ver também página 388). 
60

 “According to an informant who has graded these examinations, 

a candidate speaking grammatically perfect English, for example, 

but with little knowledge of slang will not be passed” (p.383).  
61

 Negros no Itamaraty são mencionadas na p.384; o autor destaca 

também Raymundo Souza Dantas, um diplomata que não é de 

carreira, designado embaixador brasileiro em Gana (p.384). Essa 

última informação também é apresentada em SARAIVA, José 

Flávio Sombra. O lugar da África: a dimensão atlântica da política 

exterior do Brasil. Brasília, EDUNB, 1996, livro presente na lista 

de Política Internacional do CACD em 2004 e 2005. Assim como 

em LEITE BARBOSA, Carlos Alberto. Desafio Inacabado: A 

política externa de Jânio Quadros. São Paulo: Atheneu, 2007: 

“Desde o início da nova administração, o Itamaraty começou a 

providenciar o preenchimento das missões africanas. Para dar a  

medida de seu interesse, o presidente indicou em junho um seu 

colaborador direto para ocupar a representação brasileira em Acra: 

Raimundo Souza Dantas, jornalista e escritor baiano, escolhido por 

José Aparecido para oficial do Gabinete Civil da Presidência, e que 

nunca havia pensado em ocupar um cargo diplomático. A decisão 

foi-lhe comunicada de surpresa durante despacho do Ministro 

Afonso Arinos no Palácio do Planalto e causou-lhe grande impacto. 

Era o primeiro negro a ocupar um cargo diplomático  brasileiro no 

exterior, em posto de observação para o acompanhamento dos 

eventos independentistas.”(pp.273-4). 
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mesmo alguns parágrafos sobre os homossexuais no 

Itamaraty
62

, sendo que sobre essa última questão a 

bibliografia posterior quase totalmente silencia. 

 O autor também se refere a algumas críticas 

veiculadas pelo historiador brasileiro José Honório 

Rodrigues ao Itamaraty (p.390), inclusive em alguns 

momentos elencando as afirmações de Rodrigues sobre o 

tema (por exemplo, a ideia que a diplomacia portuguesa já 

seria propensa a segredos, aí se encontrando a explicação ao 

menos parcial para tal tendência no Itamaraty, segundo 

Rodrigues). Acerca da formação pregressa dos candidatos a 

diplomatas, afirma que nove de cada dez candidatos 

admitidos no IRBr já tem concluíram um curso universitário, 

afirmação para a qual não se preocupa em citar fontes (p.381; 

como já foi neste trabalho, nos anos 1960 não era obrigatória 

uma graduação universitária completa para o ingresso no 

Instituto Rio Branco), temática que aparecerá novamente no 

trabalho de Cheibub (talvez influenciado por Rosenbaum). O 

autor estadunidense escreve sobre os professores do Instituto, 

afirmando que metade dos docentes são diplomatas de 

carreira ou economistas do governo (p.382), pouca interação 

existindo fora de sala de aula entre professores e alunos, 

sendo que vários destes docentes teriam outras obrigações 

profissionais (p.386, tema sobre o qual o trabalho de Cristina 

Patriota de Moura, décadas mais tarde e aparentemente sem 

conhecer diretamente a obra de Rosenbaum, descreverá de 

forma muito similar); uma grande concentração ao longo do 

curso em estudos de direito e leis; a virtual inexistência de 

estudos de relações internacionais enquanto campo autônomo 

no Brasil da época (p.385), referindo-se também a um projeto 

e currículo proposto de um economista para transformar o 

curso do Instituto Rio Branco em um curso de quatro anos de 

duração (p.388). 

 O autor cita ainda a existência de dois grupos no 

Itamaraty, sendo que um deles, associado a economistas, 

                                                 
62

 Rosenbaum escreve, num trecho que seria melhor compreendido 

no momento de sua escrita: “that the  Brazilian diplomat is a 

homosexual is current but without foundation. These ugly rumors 

stems mainly from the affectations of some diplomats and the 

exclusiveness of their social circle” (p.390).  
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estaria empreendendo esforços modernizadores no interior do 

curso (p.387), e que teriam a oposição de setores 

“tradicionalistas”. Rosenbaum parece bastante inclinado a 

elogiar os esforços de modernização dos economistas, 

concedendo a eles bastante espaço em seu trabalho. 

 Como já mencionamos, exceto pelo trabalho de Zairo 

Cheibub, nenhum trabalho posterior demonstra ter 

conhecimento do artigo de Rosenbaum, embora ele antecipe 

questões que estão presentes em muitas das temáticas 

escolhidas. Cheibub critica por vezes essa literatura anterior 

por não apresentar um número suficiente de fontes
63

, e de 

fato em muitos momentos tal artigo parece aproximar-se das 

opiniões (razoavelmente bem informadas) do autor. O artigo 

de Rosenbaum pode parecer um pouco datado, tanto por parte 

do observador (que traz consigo as inferências da sua 

sociedade estadunidense em sua forma de perceber e em sua 

forma de se explicar, num artigo em inglês publicado para 

um público estadunidense), quanto por parte do objeto – o 

Itamaraty passava por um momento institucional complicado, 

com a inibição e cerceamento dos simpatizantes das ideias da 

Política Externa Independente por parte do diplomata Manoel 

Pio Correa, segundo o próprio Rosenbaum. 

Um tanto curiosamente, o trabalho de Rosenbaum é um dos 

que mais estabelece comparações, tanto com os outros 

serviços diplomáticos latino-americanos (ao afirmar que o 

Brasil teve um dia grande vantagem nesse quesito diante de 

seus vizinhos, vantagem que teria diminuído sem se perder, a 

medida que estes modernizaram seus serviços diplomáticos) 

quanto com o serviço diplomático estadunidense, 

especificamente quanto as reformas que o serviço brasileiro e 

o estadunidense teriam atravessado nos anos 1930. Em que 

pesem essas comparações serem pontuais, são uma exceção 

bem-vinda. De forma correlata, os trabalhos que encontramos 

sobre o serviço diplomático argentino tampouco estabelecem 

comparações, quer com o de países desenvolvidos, quer com 

o de outros países latino-americanos, como o Brasil. 

                                                 
63

 Por exemplo, na página 90 de sua dissertação de mestrado: “No 

entanto, estes estudos não mostram nenhuma evidência de suas 

afirmações”. CHEIBUB. Op.cit. 
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Uma vez que o artigo de Rosenbaum, até onde saibamos, 

jamais foi traduzido, paira uma barreira linguística sobre essa 

obra, que, curta, é bastante válida para o estudioso do tema. 

 
2.1.2 “The Foreign-policy making process in Brazil”, de 

Roger Warren Fontaine
64

 

 

 A tese de Roger Warren Fontaine acerca do processo 

de formulação da política externa brasileira, defendida em 

1970, é uma obra que teve envergadura bastante ampla e que, 

na época, poderia ter a pretensão de ter (tanto quanto isso 

seria possível) esgotado o tema. Na academia atual, em que é 

impossível ter a última palavra sobre um assunto, mas é 

possível ter a primeira palavra acerca de uma matéria, a obra 

de Fontaine talvez mereça ser lembrada, não apenas porque a 

obra de Cheibub dialoga especificamente com ela, ou ainda 

porque nos ofereça uma representação reveladora de 

processos em atividade num determinado momento histórico, 

mas também por suas qualidades intrínsecas. 

 A obra é erudita acerca do tema bem sintetizado em 

seu título, apontando algumas das estranhezas e contradições 

das manifestações da política externa brasileira (como 

algumas acusações veiculadas pela extrema direita brasileira 

de que a ditadura militar em 1965 estaria sendo conivente e 

permissiva ao extremo com o comunismo) com uma visão de 

alguém que não era um nacional do país e portanto tinha uma 

perspectiva diversa para afirmá-lo, e é tremendamente 

informativa. Até onde saibamos, a obra jamais foi publicada, 

e foi apenas numa das melhores bibliotecas concernentes a 

política externa brasileira (a central da Universidade de 

Brasília) que a encontramos. A busca por essa tese foi 

originalmente motivada por sua citação na obra de Cheibub; 

talvez não seja demais frisar que em adição aos motivos já 

mencionados para expô-la aqui, acreditamos que ela ajuda a 

contextualizar uma tese tão central para o pensamento da 

diplomacia brasileira enquanto burocracia quanto a de 

Cheibub. 

                                                 
64

 FONTAINE, Roger Warren. The Foreign-policy making process 

in Brazil. Thesis (Doctor of Philosophy). John Hopkins University, 

1970. 
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 Após esclarecer o leitor que seu propósito é estudar o 

processo de formulação de política externa brasileira, o autor 

nos diz que “No centro mesmo da tomada de decisões está o 

Ministério das Relações Exteriores – uma instituição que tem 

a muito tempo uma reputação de eficiência no lidar com os 

interesses da nação. Quão verdadeira essa impressão é e 

quanto o Ministério das Relações Exteriores tem tido que 

compartilhar seus poderes com outros será uma preocupação 

maior deste projeto” (p.6)
65

. Pouco antes, havia dito também 

que: “O ministério é totalmente composto de diplomatas 

profissionais que conseguem conduzir as rédeas da 

formulação das políticas a despeito da falta de pessoal 

qualificado”, no sentido de que haveria necessidade de mais 

quadros
66

. 

 De forma geral, a análise de Fontaine tende a afirmar 

que a diplomacia brasileira é de fato competente. Ele afirma 

a alta qualidade da diplomacia brasileira pessoal e no contato 

face a face (p.30), que os diplomatas brasileiros 

desempenhariam suas funções tradicionais “competentemente 

e as vezes com vigor” (p.319), refere-se a aura de 

competência do Itamaraty (p.277), que de forma geral 

haveria duas avaliações do Itaramaty por parte dos 

brasileiros, como sendo simultaneamente competente e 

distante (p.278), e refere-se ao fato de que a ideia de 

competência estaria relacionada a aceitação por parte dos 

militares a deixar a formulação da política externa a cargo do 

MRE (p.343 e p.349), uma sugestão interessante. 

 Embora Fontaine faça críticas aos diplomatas 

brasileiros, estas parecem relativamente circunscritas: por 

exemplo, em um evento internacional, os representantes 

brasileiros seriam incapazes de falar espanhol, anota ele, por 

exemplo (p.80-1, n.98). 

                                                 
65

 Tradução nossa de: “At the very center of decision-making is the 

Foreign Ministry - an institution which has long had a reputation 

for efficiency in its handling of the nation's interests. How true this  

impression is and how much the Foreign Ministry has had to share 

its powers with others will be a major concern of this paper” (p.6). 
66

 Tradução nossa de: “The ministry is wholly composed of 

professional diplomats who manage to fold the reins of policy-

making despite the lack of qualified personnel” (p.IV).  
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 Algumas das observações mais gerais das ideias de 

Fontaine, como a de que no Brasil o Congresso teria pequena 

parte em política externa de forma geral (p.IV), em uma 

comparação com os EUA, onde tal papel seria muito mais 

intenso, por exemplo, mostra uma tendência da política 

externa brasileira que encontraria eco em avaliações 

anteriores ou posteriores, inclusive sobre outros regimes, 

como aqueles sobre a república do período 1945-64, ou a 

Nova República; em outras palavras, tal tendência não parece 

ter se modificado sensivelmente ao longo de diferentes 

regimes na história do Brasil. 

 Entre os outros aspectos que Fontaine se refere 

incluem-se a loquacidade como uma das características dos 

brasileiros (p.19) que atingiria a seu corpo diplomático. Entre 

os autores brasileiros citados por Fontaine encontram-se 

Clodomir Vianna Moog (p.17), autor que, dotado de uma 

bolsa Guggenheim, escreveu uma tese comparativa entre as 

trajetórias de colonização entre Brasil e EUA
67

, o que poderia 

ajudar a explicar o interesse de Warren Fontaine por este 

autor em particular; José Honório Rodrigues (p.20), que, 

como vimos, também foi citado no artigo de Rosenbaum, o 

que pode ajudar a lembrar a centralidade e a originalidade de 

tal autor ao discutir política externa brasileira; Roberto 

Campos, a quem se refere como um especialista na questão 

de relações internacionais (empregando a palavra “pundit” 

para descrevê-lo) e de quem descreve a trajetória (p.327); 

Alberto Guerreiro Ramos, de quem usa a definição de 

“entreguista” (p.77), definição esta que é a mesma a usada 

pelo professor de redação e autor Othon Moacyr Garcia no 

livro Comunicação em Prosa Moderna (uma obra dedicada 

aos alunos de Moacyr Garcia no concurso do IRBr, para a 

qual nos voltaremos mais tarde), devendo ser bastante 

difundida na época; Gilberto Freire, citado na tradução 
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 Sobre a bolsa Guggenheim, a informação consta no site da 

Academia Brasileira de Letras: 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid

=112&sid=108 . A tese de Vianna Moog sobre a comparação entre 

as duas colonizações encontra-se sintetizada na obra Bandeirantes e 

pioneiros: paralelo entre duas culturas. 12a. edição. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1978. 
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inglesa de sua obra Casa Grande e Senzala (Master and 

Slaves, p.98-9), obra esta que constou, em português, no 

Guia de Estudos do CACD; e Álvaro Lins, autor que também 

constou na bibliografia do Guia de Estudos do CACD 

durante o período que analisamos com uma biografia sobre o 

Barão do Rio Branco. Fontaine refere-se também a “uma 

explosão de livros sobre Relações Internacionais entre 1955 e 

1968”, escritos por pessoas de uma variedade de formações, 

nenhuma das quais especificamente a de relações 

internacionais, que na época virtualmente inexistente no 

Brasil. 

 Fontaine nos fala de temas polêmicos dentro do 

MRE, referindo-se a questões de discriminação racial 

(p.328), a formação de castas ou famílias diplomáticas dentro 

do MRE (p.328-9), referida por outros autores, inclusive, 

como já vimos, o artigo de Rosenbaum, com Cheibub 

fazendo um ataque a esta noção e Maria Mota Monteiro o 

problematizando; e ao nacionalismo do Itamaraty (p.329-

330), que é definido como sendo existente, mas frio e 

pragmático, ao invés de composto por arroubos juvenis. 

Refere-se também a comissões de busca a comunistas dentro 

do MRE depois do golpe de 1964 (p.340), e nos dá uma 

informação interessante, a de existe um limite fixado por lei 

de dez por cento dos embaixadores indicados que poderiam 

não ser dos quadros do MRE
68

, referindo-se também à 

irritação com a indicação de pessoas que não são da carreira 

para as embaixadas (p.227, p.229 n.19). 

 Fontaine fala especificamente acerca das questões de 

treinamento dos diplomatas ingressantes em sua época num 

trecho que merece ser citado: 

 
Isso nos traz ao maior problema final 

enfrentado pelo Itamaraty – o 

treinamento de novos diplomatas. 

Como tem sido notado, o Instituto Rio 

Branco foi estabelecido em 1945 para 

fornecer dois anos de treinamento para 
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 “The percentage of non-professionals is fixed by law (…) The 

exact figure is 10% which means that corrently only half-dozen 

appointees can be made outside the foreign service (p.356)”.  
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aqueles que eram capazes de passar os 

exames diplomáticos. Os números 

selecionados eram poucos, mas suas 

capacidades eram altas. No Instituto 

cursos em linguagem, direito e história 

diplomática são oferecidos. Mas apesar 

do caráter único deste estabelecimento 

(do qual os brasileiros estão bastante 

orgulhosos), o Instituto tem 

inadequações. 

 O mais óbvio deles é que os 

jovens diplomatas não são preparados 

para o dia-a-dia do trabalho 

diplomático. Seu treinamento tem sido 

altamente acadêmico, o que é em 

grande medida o resultado de recrutar 

uma faculdade fora da comunidade 

diplomática (o Brasil tem poucos 

profissionais para empregar para 

propósitos de ensino). Então enquanto 

estudantes recebem grandes doses de 

direito internacional, suas habilidades 

para lidar com a rotina das questões de 

decidir políticas públicas é limitada. 

 Outro problema é a falta de 

equilíbrio no currículo. Temas maiores 

como economia internacional ou 

política internacional foram até 

recentemente em grande medida 

desprezados. Então, a menos que um 

diplomata tenha recebido seu 

treinamento em outro lugar (e deve ser 

admitido que muitos o recebem), ele 

emergirá de seu treinamento com sérias 

deficiências em sua apreensão da vida 

internacional. 

 O Instituto, entretanto, está 

experienciando mudanças. Um grupo de 

estudos foi organizado para fazer 

sugestões para melhoras. O grupo é 

aparentemente focado em fazer a 

faculdade mais profissional e em fazer 

o currículo mais ligado a vocações. 

Adicionalmente, a Secretaria Geral foi 

autorizada a encorajar diplomatas em 
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postos no exterior a entrar em estudos 

de pós-graduação em ciência política, 

política internacional, direito 

internacional e administração pública. 

O encorajamento consiste em pagar os 

custos da educação. O treinamento 

então é repolido no Itamaraty. Quão 

profundas as mudanças serão, e quão 

efetivamente elas encontrarão os 

requisitos das crescentemente 

complexas demandas da diplomacia só 

poderá ser sabido em uma data futura. 

As chances parecem boas entretanto 

que o Itamaraty terá ao menos chances 

suficientes de manter seu treinamento 

diplomático em um nível relativamente 

alto (pp.362-64)
69

. 
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 Tradução nossa de “This bring us to the final major problem 

faced by Itamarati – the training of new diplomats. As has been 

noted, the Rio Branco Institute was established in 1945 to provide 

two years of training to those who were able to pass the diplomatic 

exams. The number selected are few, but their capabilities are quite 

high. At the Institute courses in language, law, and diplomatic 

history are offered. But despite the uniqueness of this facility (of 

which Brazilians are quite proud), the Institute has  inadequacies. 

“The most obvious of these is that young diplomats have not been 

prepared for the day-to-day work of diplomacy. Their training has 

been highly academic, which is largely the result of recruiting a  

faculy outside of the diplomatic community (Brazil has few 

professionals to spare for teaching purposes). Thus while students 

receive large doses of international law, their abilities to handle the 

routine policymaking questions is limited. “Another problem is the 

lack of balance in the curriculum. Major subjects such as 

international economics or international politics have until recently 

been largely overlooked. Thus, unless a diplomat has received this 

training elsewhere (and it must be admitted that many do), he shall 

emerge from his training with serious deficiencies in his grasp of 

international life. “The Institute, however, is undergoing changes. 

A study group has been organized to make suggestions for 

improvement. The group is apparently focusing on making the 

faculty more professional and on making the curriculum more 

vocational. In addition, the Secretary General has been authorized 

to encourage diplomats in foreign assignments to enter post -

graduate studies in political science, international politics, 
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 Registramos en passant que o encorajamento aos 

estudos mencionado por Fontaine parece similar a processos 

de educação de idiomas estrangeiros adotados na década de 

2000 pelo IRBr. 

 Algumas das afirmações de Fontaine, como aquela 

que o MRE tinha uma projeção dentro do governo que 

ultrapassava os limites meramente da política externa, no 

caso mencionado por Fontaine em como seria desenvolvida a 

energia nuclear brasileira (em que a versão de 

desenvolvimento atômico do MRE teria sido derrotada em 

favor de outra mais próxima daquela desejada pelos EUA) 

tem uma ressonância curiosa com análises posteriores, como 

a de Mariano, que afirma que o Itamaraty conseguiria ter 

controle sobre a política externa na área econômica no 

espaço da integração econômica do Mercosul. 

 

2.2 OBRAS ACADÊMICAS BRASILEIRAS PRODUZIDAS 

SOBRE DIPLOMACIA BRASILEIRA ENQUANTO 

BUROCACIA 

 

 Os trabalhos sobre a diplomacia brasileira enquanto 

burocracia pertencem a diferentes campos acadêmicos, o que 

será evidenciado abaixo. Talvez também cumpra lembrar que 

eles foram produzidos em diferentes instituições 

universitárias, havendo pouca ou nenhuma concentração. 

 

2.2.1 “Diplomacia, diplomatas e política externa: aspectos 

do processo de institucionalização do Itamaraty” 

(1984), de Zairo Borges Cheibub
70

 

                                                                                              
international law, and public administration. The encouragement 

consists of paying the costs of the education. Training then is being 

re-furbished at Itamarati. How profound the changes will  be, and 

how effectively they will meet the requirements of the  increasingly 

complex demands of diplomacy can only be known at a future date. 

The chances seem good though that Itamarati will at least  make 

enough changes to keep their diplomatic training program at a 

relatively high level” (pp.362-64). 
70

 CHEIBUB, Zairo Borges. Diplomacia, diplomatas e política 

externa: aspectos do processo de institucionalização do Itamaraty. 

Tese de mestrado, IUPERJ, 1984. Tanto quanto saibamos, a obra 
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A obra brasileira com a qual começamos nosso 

mapeamento é a dissertação de Zairo Cheibub. Embora, 

como já foi explicitado, o critério seja cronológico, sendo sua 

a primeira obra acadêmica brasileira produzida 

especificamente acerca do assunto, em 1984, se 

empregássemos o quesito de importância e acuidade das 

reflexões também poderíamos começar pela mesma obra. Um 

terceiro aspecto, diferente mas relacionado, o de influência 

sobre obras posteriores, daria com certeza a palma a este 

trabalho, tanto diretamente quanto através de citações de 

autores e autoras que de suas reflexões iniciaram suas 

próprias análises. Cheibub está diretamente relacionado com 

a produção de ao menos uma das dissertações seguintes sobre 

a questão, a de Joana Ferraz (que o agradece textualmente 

além de citar sua dissertação), indicando um continuado 

interesse pela temática assim como o contato com os canais 

institucionais para estimular estudos sobre esta. 

Acreditamos ser importante destacar que Cheibub 

esteve envolvido com o Ministério das Relações Exteriores 

num evento acerca da reestruturação do curso do Instituto 

Rio Branco, nos anos 1990. Sem prejuízo da consideração 

                                                                                              
de Cheibub jamais foi transformada em livro. Dois dos artigos do 

mesmo autor, que se compõe basicamente de desdobramentos de 

sua obra de mestrado, também contribuíram para o texto deste 

tópico, sendo examinados aqui conjuntamente, sendo mais citado 

no corpo do texto. O artigo "A carreira diplomática no  Brasil: o 

processo de burocratização do Itamaraty" (Rev. Adm. públ., Rio de 

Janeiro, 23(2)97-128, 2o. trim. abr. 1989) é uma versão da parte 

sociológica do trabalho, enquanto o artigo “Diplomacia e  

construção institucional: o Itamaraty em uma perspectiva histórica” 

(Dados - Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol.28, n.1, 

pp.113-131, 1985) é um artigo mais voltado à parte histórica, com 

traduções de algumas citações antes em espanhol e inglês. De 

forma análoga, o trabalho apresentado por Cheibub em seminário 

no próprio Instituto Rio Branco no começo dos anos 1990, ou ao 

menos o texto transcrito publicado em brochura a que tivemos 

acesso, que examinaremos no tópico seguinte, é uma variação do 

texto da dissertação de mestrado. Todas as referências a número de 

página nesse tópico, entretanto, se referem ao trabalho de mestrado 

de Cheibub. 
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sobre os riscos que correm os intelectuais ao estabelecer 

vínculos de proximidade com o poder, dos quais nos alerta o 

filósofo Michel Foucault
71

, isso pode ser visto como um 

indício de que a obra de Cheibub foi considerada interessante 

por parte dos próprios diplomatas e foi por estes apropriada. 

O fato de Zairo Cheibub ter sido por muito tempo um dos 

poucos a escrever detidamente sobre assunto parece uma 

condição que aumenta seu interesse para os burocratas do 

MRE. Num curioso caso de contato entre o espaço acadêmico 

e o burocrático-governamental-institucional, um artigo de 

Cheibub é citado numa obra específica para o Concurso, num 

dos Manual do Candidato – Política Internacional, o que de 

certa forma traz o próprio Cheibub para o campo de estudos 

dos candidatos ao concurso ao longo do período que estamos 

estudando
72

. 

De qualquer forma, a obra de Cheibub tem uma série 

de características que aparecem recorrentemente na 

bibliografia posterior acerca do tema, como por exemplo a 

constante, explícita e recorrente comparação com os 

militares. 

Cheibub analisa a carreira diplomática contrastando-a 

reiteradamente com a carreira militar, quase sempre com o 

exército (embora as outras armas também sejam referidas). 

Cumpre lembrar que o momento em que o trabalho foi 

redigido e defendido, ainda num período político em que os 

militares permaneciam no centro da vida política brasileira, 

parece um motivo razoável para a opção por essa forma de 

expor o tema. 

A comparação com os militares feita pelo autor 

comparece nas primeiras páginas (já na página 3), em que 

afirma que a diplomacia tem uma institucionalização maior 
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 Ver por exemplo o capítulo IV de Microfísica do poder, de 

Michel Foucault, capítulo intitulado “Os  intelectuais e o poder”, 

em seu diálogo com Deleuze. (FOUCAULT, Michel. Microfísica 

do poder. 10a. Edição. Rio de Janeiro: Graal, 1992.) 
72

 A citação de Cheibub aparece em MAGNOLI, Demétrio. Manual 

do Candidato: Política Internacional (3.ed. atua. e rev. Brasília: 

FUNAG, 2004), na página 18, nota 8. A obra de Magnoli constou 

no Guia de Estudos durante o período estudado. 
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do que qualquer outra instituição, exceto o exército
73

, 

inferindo que seria tal institucionalização a que permitiria a 

burocracia diplomática usar seu peso enquanto setor do 

governo para controlar a política externa brasileira (controle 

que aliás ainda será observado nos anos 2000, segundo outro 

pesquisador, Marcelo Passini Mariano, ao discutir o 

Mercosul). Já vimos que Fontaine faz a interessante sugestão 

que a autonomia concedida aos diplomatas pelos militares 

pode ter a ver com a impressão transmitida de competência 

dos primeiros. O paralelismo com os militares no trabalho de 

Cheibub é explicitado (p.4); diplomatas e militares são 

referidos como tendo modos de vida “comuns” (p.13), e as 

posições semelhantes relativas a ambas as carreiras dentro do 

Estado Nacional são referidas (p.23-4). 

O autor refere-se a uma discussão de seu orientador
74

, 

sobre a importância da formação das elites civis e militares 

(p.7) assim como a questão da formação das elites similar ao 

exército (p.49), sendo que a questão dos símbolos fundadores 

nas diferentes instituições é mencionada quando Cheibub 

estabelece um paralelo entre a importância de Caxias, 

Tamandaré e Rio Branco (p.48), em uma das poucas 

referências que faz a marinha; uma nova comparação com o 

exército aparece na página 119. Cheibub propõe uma 

complementaridade entre as reflexões sobre a importância 
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 No ensaio bibliográfico (apresentando indicações bibliográficas 

para uma pesquisa aprofundada por parte dos leitores sobre os 

temas) de Alain Roquié sobre “Os Militares na América Latina 

Após 1930” da HALC, ao final do volume correspondente da série 

(volume VII), o autor observa como muitas pesquisas  acadêmicas 

supostamente sobre as “forças armadas” acabam por falar (apenas) 

sobre o exército (p.576). Observamos nesse ponto do texto de 

Cheibub uma tendência semelhante, quer por convenção quer por, 

de fato, não estar estendendo sua reflexão sobre as outras forças 

armadas. 
74

 Parte de sua proximidade com a questão talvez venha do fato de 

que seu orientador, Alexandre de Souza Costa Barros, escreveu um 

trabalho de doutorado acerca dos militares no Brasil, mais  

especificamente a respeito da formação das elites milita res, 

trabalho que Cheibub cita (p.19). Cheibub refere-se também um 

trabalho na ANPOCS escrito em co-autoria com seu orientador, o 

que corrobora essa chave interpretativa. 
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das práticas e instituições militares na formação histórica dos 

Estados Nacionais com análises semelhantes acerca do papel 

exercido pela diplomacia nessa mesma constituição (p.9) e 

identifica tanto exércitos quanto diplomacia permanentes 

como parte da exportação do modelo do estado nação 

europeu (p.26); várias das atribuições que Cheibub elenca 

para diplomatas concernentes a guerra, como reconhecimento 

dos terrenos e tropas inimigas (no período compreendido 

entre o século XVI-XIX, época chave da formação do estado-

nação europeu) talvez pertencessem hoje mais propriamente 

a espiões/oficiais de inteligência, ainda que também os 

diplomatas se relacionassem com as guerras (p.11); nessa 

mesma página cita a arquifamosa frase de Carl von 

Clausewitz sobre a continuidade entre a guerra e a política.  

Em seguida, não enquanto comparação, mas enquanto 

relação entre os dois grupos, afirma que haveria 

reconhecimento “principalmente por parte dos militares” 

quanto aos diplomatas, uma vez que estes teriam 

compreensão do valor da disciplina aos olhos dos primeiros 

(p.44; também p.45 n.37; esta noção será retomada com 

frequência por parte de Karla Lizandra Gobo), tema de certa 

forma recuperado quando assinala a ideia que os diplomatas 

são percebidos como competentes porque organizados diante 

dos militares (p.61). Há várias comparações entre o IRBr e a 

Escola Superior de Guerra (p.55, p.56 e p.60), além de 

referência a diplomatas que fazem cursos na Escola Superior 

de Guerra e quais os efeitos destes na carreira de tais 

diplomatas (pp.108-9
75

). 

Diante do trabalho de Rosenbaum, que faz uma 

brevíssima referência ao assinalar que os oficiais militares 

brasileiros tem cursos de formação mais longos que os 

diplomatas da mesma nação, Cheibub disserta profundamente 

sobre tal aspecto. Parte dessa diferença pode ser explicada 

através da diversidade nos períodos (um Itamaraty e um 
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 Cheibub afirma que os efeitos seriam basicamente imperceptíveis 

em termos de avanço funcional, sendo que os diplomatas que 

cursam esta instituição militar não progridem mais rapidamente 

que a média em suas carreiras; Cheibub sugere que os contatos 

estabelecidos no curso não seriam do tipo valorizado pelo 

ministério. 
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Brasil ainda relativamente pouco tocados pela ditadura 

militar descrito por Rosenbaum, um ministério e um país 

depois de duas décadas de ditadura militar analisado por 

Cheibub). A obra de Karla Gobo repete várias vezes tal 

associação, embora deva ser notado que ela lida 

especificamente com um período da ditadura militar; com 

justificativa muito semelhante, essa associação é feita 

também para a obra de David do Nascimento Batista
76

. 

Mesmo na obra de Cristina Patriota de Moura essa noção 

aparece, ainda que apenas pontualmente. 

Cheibub é bastante perspicaz quanto a ideias, 

convicções e crenças, analisando-as como representações 

sociais e não necessariamente verdades objetivas, como se 

percebe ao analisar o quanto os diplomatas brasileiros são 

percebidos como competentes por outros órgãos do governo 

(pp.63-4), como já nos referimos na introdução deste 

trabalho. 

No campo das famílias diplomáticas, referidas por 

Rosenbaum, Cheibub fala dos descendentes das famílias 

imperiais no Itamaraty (p.48) e refere-se a uma mudança na 

origem social de seus quadros devido a abertura de concursos 

(p.55), ideia que mais tarde será retomada por Ferraz e por 

Maria Mota Monteiro. Cheibub, que se refere a uma 

“expansão excessiva do ensino superior” (p.59) que estaria 

ocorrendo no Brasil ao longo do período que estuda 

(principalmente da década de 1930 até 1982), emite um 

parecer geral bastante positivo em relação a uma progressiva 

democratização do acesso aos quadros da carreira 

diplomática, tanto com uma relativa desconcentração do 

ponto de vista de origem geográfica dos candidatos quanto 

com considerações sobre ascensão socioeconômica, como 

detalharemos a seguir. 

Cheibub, assim, se interessa por questões que podem 

ser descritas como a geografia da prova (p.69ss). O faz, por 

exemplo, referindo-se as iniciativas institucionais, como a do 

Itamaraty para atrair candidatos paulistas através da 

divulgação do concurso na capital e no interior do estado de 
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 David do Nascimento Batista cita apenas o artigo de Cheibub de 

1985, texto que, como vimos, é um desdobramento da parte 

histórica da dissertação de Zairo Cheibub. 
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São Paulo na década de 1970 (pp.69-70), política pública de 

desconcentração geográfica que não constaria na prova 

exemplo em nossa introdução, e possivelmente desconhecida 

mesmo do corretor de tal prova. Obras posteriores, referindo-

se a bolsas de ações afirmativas para afrodescendentes, falam 

de esforços de divulgação no Nordeste nos anos 2000, num 

paralelo institucional interessante. Embora refira-se a um 

relativo sucesso desta iniciativa, o que estaria conduzindo a 

uma desconcentração paulatina dos aprovados do Rio de 

Janeiro, Cheibub refina sua reflexão ressaltando que as taxas 

(proporções) estaduais de inscrições são bem diferentes das 

taxas (proporções) estaduais de aprovação: “No primeiro 

vestibular, o Rio de Janeiro apresentou somente 52,1% dos 

candidatos, mas obteve quase 80% das aprovações” (p.70). 

Para além de destacar aqui trabalhos que já se referiram à 

concentração de candidatos habitantes do Rio de Janeiro, ou 

mesmo do “saudosismo” por esta cidade já mencionado na 

introdução, caberia aqui mencionar uma comparação com um 

fenômeno descrito por Viviane Balbino, que mostra como a 

proporção de mulheres aprovadas no concurso é 

significativamente menor que a proporção de mulheres 

inscritas para o concurso nos anos analisados pela autora.  

Referindo-se a centros de prova, Cheibub comenta: 

“Belém, que iniciou a realização de provas em 1979, e 

Fortaleza, que começou em 1977, não tiveram nenhuma 

aprovação até 1982. Outros centros regionais, principalmente 

no Norte e Nordeste, apresentam uma situação quase idêntica 

à mencionada” (p.70). Tal situação descrita por Cheibub 

parece prosseguir, pelos dados que dispomos, em muitos 

centros até os dias de hoje; Cheibub faz uso de três fatores 

para explicar essa defasagem entre ampliação do número de 

centros que aplicam a prova e ausência de aprovações no 

processo de seleção: um nível de ensino regional 

diferenciado, principalmente no nível universitário, com as 

melhores universidades brasileiras no centro-sul (pp.70-1); a 

existência de cursos preparatórios, não mais apenas no Rio 

de Janeiro como mencionado no artigo de Rosenbaum nos 

anos 1960, mas já agora também em Brasília (p.72); e, a 

favor de uma maior aprovação nos novos centros, uma 

mudança nos critérios das provas de idiomas correspondendo 
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a um aumento em aprovações em cidades “não tradicionais” 

na prova (pp.71-2). 

Após um interessante quadro com origem geográfica 

dos candidatos (p.73), Cheibub fala de um aumento nas 

participações de São Paulo e do Sul, e um declínio do Rio de 

Janeiro (p.74), o que leva a pensar se transformações 

demográficas no Brasil, não mencionadas pelo autor, 

poderiam fazer parte desta alteração. Inexoravelmente 

haveriam candidatos aprovados que não seriam residentes no 

Rio de Janeiro (p.74). 

Quanto às matérias exigidas no concurso, 

relembramos aqui que estas seriam Português, Francês, 

Inglês, Geografia, História do Brasil, História Mundial e 

Noções Fundamentais de Direito, em 1966; num período 

anterior (compreendido entre 1958-60) estas compreenderiam 

também Cultura Geral, assim como Economia Política (p.76 

n.17
77

). 

Ao se referir a formação dos candidatos, Cheibub 

fala de uma maioria temporalmente decrescente de bacharéis 

em direito, empregando o termo “bacharelismo” (p.81), que é 

mais tarde retomado, inclusive por Ferraz e Moura, e que 

parece ter paralelismo para o único caso que conhecemos de 

estudos de outro país latino-americano, a Argentina. A essa 

contínua redução da proporção de formados em direito 

acompanharia um aumento no número de economistas (p.79); 

alguns diplomatas concluiriam o curso superior após o 
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 Cabe lembrar que Economia Política era uma matéria constante 

dos cursos de direito brasileiros no século XIX: “Perfilando a 

tradição de Coimbra, o curso compunha-se de nove cadeiras, nas 

quais se ensinavam: Direito Natural, Direito Público, Análise da 

Constituição do império, Direito das Gentes e Diplomacia, Direito 

Pátrio Civil, Direito Público Eclesiástico, Teoria do Processo 

Criminal, Direito Mercantil e Marítimo, Teoria e Prática do 

processo adotado pelas leis do império e Economia Política”.  

ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal 

na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. A citação é 

da página 95 e os itálicos são nossos. Esta obra de Sérgio Adorno, 

útil para se identificar e refletir sobre os discursos das elites 

intelectuais e acadêmicas brasileiras no século XIX,  constou na 

lista de História do Brasil dos Guia de Estudos ao longo do período 

analisado. 
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ingresso na carreira (p.80). Cheibub assinala também a 

distribuição dos mestrados acadêmicos entre diplomatas, 

principalmente em economia (e, em um caso registrado, 

administração), ciências sociais e direito (p.81). 

O autor se interessa também pela distribuição 

geográfica das universidades que formavam os candidatos 

(p.83), com o progressivo crescimento da participação de 

instituições de São Paulo e um decréscimo dos estados da 

Guanabara e Rio de Janeiro, além de um grande aumento do 

Centro-Oeste (p.83), este último facilmente associável a 

própria construção de Brasília e da UnB. 

Ao considerar o quesito “profissão dos pais” (p.86ss), 

Cheibub critica a visão que o Itamaraty é dominado pelos 

ricos (p.88-9), e embora fale de um crescimento de filhos de 

“trabalhadores manuais” (p.87), centra sua argumentação no 

fato de que os rebentos da classe média alta representassem 

54,9%, não sendo assim “originários do mais alto estrato 

socio-cultural do país, mas basicamente da classe média” 

(p.87-8). Essa informação pode ser encarada como consoante 

com as análises e reflexões da pesquisadora da educação 

Maria Alice Nogueira sobre não necessariamente existir uma 

correlação entre riqueza e sucesso escolar; assim, não apenas 

na carreira diplomática no período estudado por Cheibub, 

mas em outros espaços e períodos brasileiros também se 

poderia perceber padrões semelhantes
78

. Agora para além das 

considerações geográficas mencionadas acima, refere-se a 

criação de um “sistema de bolsas” (p.89) e ao já mencionado 

fim dos exames orais de inglês e francês (p.89) como 

medidas responsáveis por uma paulatina democratização do 

acesso. 

Acerca da questão de famílias diplomáticas, além da 

já referida dúvida lançada quanto a sua existência, o autor 

escreve sobre os sistemas de parentesco entre os diplomatas 

(p.89ss), citando duas opiniões acadêmicas sobre o assunto, 
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 NOGUEIRA, Maria Alice. “Favorecimento econômico e 

excelência escolar: um mito em questão”. IN:  Revista Brasileira de 

Educação. No.26. Rio de Janeiro, Maio/Agosto de 2004. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782004000200011 
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ambas favoráveis a sua existência e ambas sem demonstrar 

evidências, como ressalta Cheibub. O autor lembra que 

aparentemente uma boa quantidade de pais adidos militares 

que desempenharam funções no exterior (p.90), e inclusive 

assinalaria um paralelo entre as tendências de rebentos de 

famílias militares tornarem-se também eles militares e 

rebentos de famílias diplomáticas se tornarem também eles 

diplomatas (p.90-1). Entre os motivos facilitadores dos filhos 

de diplomatas emularem a carreira dos pais, estaria a 

tendência a que crianças de diplomatas estudem no exterior 

(p.91). 

Cheibub refere-se a existência de 24 pares de irmãos 

na carreira, compondo 6% do corpo diplomático brasileiro 

(p.93), ponto que como vimos mencionado por Rosenbaum 

para os anos 1960; Monteiro descreve um padrão semelhante 

da diplomacia brasileira, nos anos 2000. O autor conclui pela 

existência de diplomatas parentes (p.93-4), referindo-se a 

elas como ao “problema da ‘família diplomática’” (p.94).  

Cheibub discute a seguir as questões na progressão na 

carreira: sintetizando-as, a experiência profissional anterior 

não influenciaria na carreira (p.100), filhos de diplomatas 

demorariam mais tempos que de militares, funcionários 

públicos ou do judiciário para progredir pelos os níveis da 

burocracia diplomática brasileira (p.101), sendo que 

mestrados adiantariam em dois anos a ascensão aos postos 

mais altos (p.102), e os dois primeiros lugares de cada turma 

do IRBr teriam uma progressão mais veloz em comparação a 

seus colegas, demorando 2,3 anos menos que a média para 

chegar ao topo de suas carreiras (pp.104-5), com 

demonstração estatística disso (p.107). Cheibub extrai em 

parte destes dados um aumento da autonomização do 

Itamaraty enquanto burocracia (p.112), concluindo que o 

Itamaraty é uma “estrutura burocrática no sentido weberiano 

do termo” (p.118). 

Acerca das vicissitudes da trajetória do corpo 

diplomático brasileiro, Cheibub escreve, por exemplo, que no 

período compreendido entre 1964-7 o MRE “trocou sua 

‘ideologia’ pela sua integridade” (p.123), afirmação 

compatível, embora não igual, a de Rosenbaum acerca desta 

questão. Para um período ainda mais recuado, Cheibub 

escreve que “Jânio Quadros nomeou mais embaixadores de 
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fora da carreira do que era costume, reduziu a remuneração 

dos diplomatas, além de não articular as missões de seus 

enviados especiais com a rotina do Itamaraty” (p.122)
79

. 

Em sua conclusão, Cheibub fala de problemas 

institucionais do Itamaraty, inclusive uma falta de disposição 

dos ministros de primeira classe (os mais graduados dentre os 

diplomatas) em assumirem embaixadas recém-abertas em 

países periféricos. Acerca destas dificuldades, Cheibub 

parece fundamentalmente otimista em seu diagnóstico: “Em 

relação aos aspectos considerados até agora, o Itamaraty tem 

demonstrado uma capacidade tanto de absorver as 

transformações ocorridas na sociedade brasileira como de 

responder a evolução da profissão diplomática” (p.84-5). 

Além de na prática iniciar as comparações entre 

diplomatas e militares, Cheibub parece ter sido um pioneiro 

no uso de memórias e relatos de diplomatas como 

complemento e contextualização a pesquisa que leva a cabo 

(por exemplo, Oliveira Lima, citado na página 53), artifício 

ao qual recorreram vários outros pesquisadores do tema. O 

autor usa também reportagens jornalísticas como fonte (por 

exemplo, na p.63 n.70), o que propicia um contato com 

percepções exteriores ao Itamaraty e expressando-se em 

veículos externos ao Ministério de outros grupos ao longo 

das décadas sobre os processos sociais e institucionais 

envolvendo o MRE brasileiro. 

Por positiva que seja sua avaliação global do 

ministério, Cheibub não é inocente em sua concepção deste, 

tanto ao desnaturalizar os conceitos positivos acerca do 

diplomata brasileiro, como já vimos, quanto em afirmações 

como “Pode-se dizer que a ‘política burocrática’ substitui a 

‘política” (p.96), uma assertiva que pode ser comparada 

comparar com Rosenbaum, que fala de grupos 

“modernizadores” e “tradicionalistas”, e talvez também com 

Maria Mota Monteiro, que fala dos grupos dentro do 

Itamaraty ligados a políticos como deputados. 

Acerca dos fatores que teriam motivado a obra de Cheibub, 

Monteiro escreve: “De fato, a experiência do Itamaraty na 

década de 70, quando chanceleres de carreira passaram a 
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 Afirmação que pode ser corroborada com a citação a que já nos 

referimos a Leite Barbosa. 
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liderar não só a Casa, mas também ter alguma autonomia na 

concepção das diretrizes da política externa brasileira, com 

menor ingerência do poder executivo, parece ter sido o 

cenário que mais influenciou Cheibub (1984) na elaboração 

de seu estudo sobre a carreira” (MONTEIRO, op. cit., p.99). 

Essa avaliação é interessante e bastante plausível, feita por 

uma pesquisadora perspicaz, embora talvez seja expressa em 

termos inadequados em alguns aspectos. O Itamaraty sempre 

fez parte do poder executivo; a autora provavelmente se 

refere a autonomia concedida ao MRE pelos militares, 

autonomia esta que permitiu o reconhecimento de Angola, 

por exemplo, que se independizara sob um regime comunista 

de Portugal nos anos 1970. 

A obra de Cheibub permanece fundamental para 

estudos da carreira diplomática brasileira, mesmo que jamais 

tenha sido publicada, exceto através dos já referidos artigos. 

Como já assinalamos, a pesquisa de Cheibub parece ter 

tornado se parte da forma como o Itamaraty se percebe, 

incluindo como uma contribuição chave para os diplomatas 

afirmarem-se como uma “burocracia weberiana”
80

. Suas 

análises são sofisticadas, percucientes e as melhores obras 

posteriormente escritas sobre o tema se beneficiaram delas; 

as obras produzidas sem conhecimento desta, ou com 

conhecimento apenas parcial, teriam se beneficiado muito se 

o tivessem lido integralmente. 
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 Como um exemplo adicional pode-se elencar que a obra Por uma 

academia renovada: Formação do Diplomata Brasileiro (Brasília: 

FUNAG, 2013; disponível em 

http://funag.gov.br/loja/download/1069_por_uma_academia_renov

ada.pdf) de um ex-diretor do Instituto Rio Branco, o embaixador 

Fernando Guimarães Reis, refere-se e dialoga com a obra de 

Cheibub, por exemplo na página 38, nota 66: “Traços weberianos 

de nossa burocracia diplomática – além do ingresso por concurso 

público no grau inicial da carreira – foram pioneiramente estudados 

na tese de Zairo Borges Cheibub já citada (Diplomacia, Diplomatas 

e Política Externa: Aspectos do Processo de institucionalização do 

Itamaraty, 1984)”. 
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2.2.2 “A formação do diplomata e o processo de 

institucionalização do Itamaraty: uma perspectiva 

histórica e organizacional” (pp.5-30) de Zairo 

Borges Cheibub
81

 

 

 Como já mencionamos, Zairo Cheibub tem alguns 

artigos dedicados a diplomacia, na qual basicamente 

reproduz temas de sua competente dissertação de mestrado, 

talvez de modo a atingir outros públicos. De fato, a tese de 

doutorado de David do Nascimento Batista sobre o “habitus” 

diplomático no período militar (1964-1985), tese que 

examinaremos mais a frente, cita apenas um artigo de 

Cheibub. Ao invés de nos referirmos a todos os artigos de 

Zairo Cheibub, nos referiremos brevemente aqui apenas a 

outro de seus textos, em adição a dissertação que acabamos 

de analisar com profundidade. 

 Publicado num boletim interno do IRBr/MRE
82

 a 

partir de seminário realizado em nove de outubro de 1992, 
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 CHEIBUB, Zairo Borges. “A formação do diplomata e o 

processo de institucionalização do Itamaraty:  uma perspectiva 

histórica e organizacional” IN: MRE/IRBr. Leituras Especiais 

No.25, 1o. de 1994. Brasília, 1o. semestre de 1994. pp.5-30. Na 

mesma publicação (Leituras Especiais), que nos informa que a 

“edição das Leituras Especiais que apresentamos traz em si toda a 

diversidade de opiniões que a escola diplomática poderia 

apresentar aos que nela chegam” (p.3), encontramos texto 

reproduzindo a fala do (embaixador) Gelson Fonseca Júnior, 

intitulada “Notas sobre a formação de diplomatas” (pp.31-40), fala 

na qual o Fonseca Júnior elogia a então professora do IUPERJ 

Maria Regina Soares de Lima (p.39), mostrando outro indício de 

uma proximidade entre burocracia governamental do MRE e 

academia, ou uma parte da academia; e texto reproduzindo o que 

aparentemente foi a intervenção do um aluno do Instituto Rio 

Branco, João Lucas Quental Novaes Almeida (pp.41-8), que 

reclama do vestibular quanto “à inexistência de cursos  

preparatórios senão em uma ou duas capitais” (p.42) e sugere 

estimular “a criação de cursos preparatórios  em todo o país 

(inclusive mediante convênios), e manter uma lista atualizada 

desses cursos à disposição dos candidatos” (p.43). 
82

 O caderno é acompanhado dos seguintes dizeres: “Boletim 

interno, exclusivamente para distribuição aos alunos do IRBr como 

apoio às atividades curriculares. Os textos publicados não refletem 
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seminário este que deu origem aos textos coligidos (segundo 

somos informados na página 3 do mesmo caderno Leituras 

Especiais), Cheibub começa esclarecendo ao ouvinte/leitor: 

“Este artigo é um resumo global de outros trabalhos que 

realizei” (p.5 n.1). De fato, a maior parte do texto é uma 

apresentação de sua dissertação sobre o tema. Em alguns 

poucos temas, Cheibub oferece uma informação nova, como 

ao dizer “a substituição de quadros através de concursos 

públicos (o primeiro foi em 1918), dando início a uma maior 

abertura social dos seus membros” (p.11). 

É interessante que o IRBr/MRE tenha trazido 

Cheibub para tomar parte no seminário, indicando talvez um 

grau de proximidade entre o trabalho deste e o MRE. Mesmo 

que seu trabalho não tenha sido oficial, ele talvez tenha sido 

apropriado de uma forma muito especial pelo Ministério – 

relação que sua presença no seminário ajuda a delinear em 

sua realização. 

 

2.2.3 “A Experiência Institucional do Itamaraty de 84 a 

96: Entre a tradição e a Mudança” (1998), de Joana 

D’Arc Fernandes Ferraz
83

 

 

 A dissertação de Joana Ferraz, escrita acerca do 

período de 1984 a 1996, explicita em sua introdução que 

comporá um contraste com a obra de Cheibub (p.15), a quem 

a autora agradece nas páginas iniciais, associando-o ao fato 

de ter ganho a Bolsa Rio Branco. Entre as páginas 2 e 14, a 

autora expõe um mosaico de mudanças mundiais ao longo 

dos anos que trabalhará e seus reflexos sociopolíticos no 

Brasil; por sua obra se debruçar sobre pouco mais de uma 

década, é possível afirmar que a autora esforça-se em 

relacionar eventos socioeconômicos com as transformações 

na carreira diplomática brasileira, mais do que, por exemplo, 

                                                                                              
a opinião do Ministério das Relações Exteriores, nem dos editores, 

e são de exclusiva responsabilidade dos seus autores.” 
83

 FERRAZ, Joana D’Arc Fernandes. A Experiência Institucional 

do Itamaraty de 84 a 96: Entre a tradição e a Mudança. Dissertação 

de mestrado em Ciência Política, Universidade Federal 

Fluminense: Niterói, 1998. Todas as referências a número de 

página neste tópico remetem a tal obra. 
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na obra de Cheibub (que, como vimos, abrange um período 

significativamente mais longo). A obra de Cheibub tem 

também uma envergadura muito mais ampla do ponto de 

vista conceitual e teórico, que Ferraz não almeja. Como 

hipótese inicial, a autora sugere que teria ocorrido uma lenta 

democratização do acesso, posterior a descrita por Cheibub; 

em sua conclusão, a autora nos fala de uma “diversificação, 

embora lenta, da composição social” (p.101).  

 Ferraz propõe uma diferenciação entre “as alterações 

da instituição em si, e as alterações decorrentes da 

necessidade de reformulação da política externa” (p.15; no 

resumo inicial refere-se a mudanças “para dentro” e “para 

fora” na instituição, na p.VII), categorias que por vezes se 

confundem um pouco em sua exposição. 

 Mesmo com seus objetivos mais sintéticos, essa 

dissertação encontra-se mais próxima do foco de nosso 

trabalho, inclusive compartilhando com ele parte do período 

analisado (embora proponha-se a trabalhar até 1996, é feita 

menção aos concursos e provas de um ou dois anos depois 

disso). 

 Ferraz começa o primeiro capítulo indagando: “A 

representatividade regional, tão importante para um projeto 

maior de ampliação da democratização difundido pelo 

Instituto Rio Branco (IRBr), é uma realidade?” (p.20) A 

representatividade que a autora tem em mente tem mais de 

um enfoque – embora ela não pareça particularmente 

interessada em questões de mudanças demográficas e 

geracionais, por exemplo (assim como Cheibub não está e 

que são, como veremos, mencionados apenas en passant por 

Moura, quando esta se refere a dois grupos de candidatos 

aprovados: jovens que vivem com os pais, e funcionários 

públicos mais velhos). 

 Seguindo Cheibub, a autora se propõe a discutir o 

local de nascimento dos aprovados (pp.23-5). Após afirmar 

que o Instituto Rio Branco se transferiu para Brasília em 

1986, associa a quantidade crescente de pessoas originárias 

do Centro-Oeste que ingressam na carreira à quantidade de 

funcionários públicos em Brasília (p.24); a autora destaca a 

enorme quantidade de diplomatas da cidade do Rio de 

Janeiro, quase o triplo dos diplomatas de São Paulo, 

município que comparece em segundo lugar; e chama a 
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atenção para a desproporção dessas duas cidades, as únicas 

que aparecem com categorias próprias no quadro (p.25); a 

autora refere-se, também, a candidatos aprovados nascidos 

fora do Brasil (p.24). 

 Quanto ao local de conclusão da graduação, no 

período 1984-96 (p.26), Ferraz divide o quadro nas 

categorias Rio de Janeiro (36,8%), Outras Cidades (49%), 

Não Consta (10,2%) e Exterior (4,0%). 

 Ao longo do período estudado, 123 diplomatas 

concluíram suas graduações no Rio de Janeiro ao passo que 

134 nasceram nessa cidade; a autora sobrepõe as duas 

informações para descobrir que existem 111 diplomatas que, 

nascidos no RJ, concluíram ali sua graduação; 23 que 

nasceram no RJ e se graduaram fora desta cidade; e 20 que 

nasceram fora do RJ e que se graduaram fora no RJ (p.27), 

demonstrando assim a influência e o impacto multifacetado 

da antiga capital federal. 

 A autora conclui que: (1) perdura desigualdade entre 

as regiões; (2) o Rio tem uma vocação para a carreira 

diplomática, que ela associa as famílias de diplomatas que 

habitam essa cidade; e (3) os cursos de formação dessa 

cidade – Ferraz não os menciona em Brasília, ao contrário do 

que vimos da pesquisa anterior, de Cheibub (p.28). Não 

obstante, a autora prevê a emergência de Brasília e São Paulo 

como polos de aprovação, “uma vez que está atingindo áreas 

de concentração de grandes universidades, de grande fluxo 

de informações e cultura, oferecendo meios para que pessoas 

residentes nestas cidades possam concorrer, em condições de 

igualdade com os candidatos do Rio de Janeiro” (p.35). A 

autora não faz referência as iniciativas do MRE para atrair 

candidatos a carreira diplomática no interior de São Paulo 

(mencionadas por Cheibub; na verdade, ela nem sequer 

menciona as existentes no período anterior citadas por 

Cheibub), de modo que não sabemos se existe um 

componente institucional no desdobramento que ela acredita 

que acontecerá. 

 Quanto a formação acadêmica, a autora nos diz que, 

do total de 336 alunos para o período, a área de humanas 

produziu 267, a biomédica, 7, as exatas, 24; outros 38 não 

especificaram este dado. (Até 1994, Ferraz nos lembra, não 

era necessária a conclusão da graduação, o que pode 
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contribuir para a categoria “não especificado”.) A autora 

emprega a expressão de Cheibub lembrando a existência, até 

1982, de um “bacharelismo” (compreendido como uma 

grande afluxo de graduados em ciências jurídicas aprovados 

no concurso), o que ela se dispõe a analisar (p.29). Mais 

adiante na dissertação, entretanto, Ferraz fala do fim do 

“predomínio do ‘bacharelismo’” (p.95-6). Ferraz apresenta 

uma tabela de cursos para o período, na qual Direito tem 

32,5% dos aprovados, Economia 12,2%, Letras 8,0%, 

História 5,6%, Relações Internacionais 5,6%, Ciências 

Sociais 2,9%, outros cursos da área de humanas 12,5%, os 

cursos da área de exatas 7,1%, os cursos da área de 

biológicas 2,1%, e aqueles sem especificação comporiam 

11,3%. 

 Contrastando seus dados com aqueles coligidos por 

Cheibub, a autora se inclina pela afirmação da presença ainda 

de um “bacharelismo”, mesmo com um relativo declínio da 

área de Direito (que entre 1946-60 tinha 73,6%) e um 

declínio de Letras (que passa de 10% em 1946-60 a 5,6% em 

1984-1996), que não recebe designação específica. Algumas 

das conclusões do texto de Ferraz não parecem ser 

corroboradas pelas tabelas que a própria autora apresenta. 

Por exemplo, ela sugere uma substituição do curso de 

Ciências Sociais pelo curso de História (p.32), mas embora o 

gráfico indique tal diminuição dos ingressantes oriundos de 

Ciências Sociais, eles permanecem em número superior aos 

formados em História (que cresce ao longo do período). 

 A autora associa o fim de um modelo 

desenvolvimentista de estado com uma relativa decadência 

do curso de Administração no número de aprovados (p.33), e 

o aumento do curso de Economia ao “acirramento da 

competição econômica determinado pela globalização da 

economia”, apresentando uma citação de Celso Lafer para 

corroborar sua ideia, embora a citação não mencione os 

cursos (p.33). 

 Concluindo a discussão sobre as graduações, a autora 

lembra que existem apenas dois cursos de relações 

internacionais no Brasil em sua época (UnB e Estácio de Sá 

do Rio) (p.33). Exceto por isso, a autora não se mostra 

interessada em refletir acerca de mudanças no interior das 

universidades brasileiras ao longo do período. 
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 Após lamentar-se por não ter os dados 

socioeconômicos dos candidatos aprovados (como vimos, a 

única variável nesse quesito de que dispunha Cheibub era a 

profissão do pai), a autora apresenta uma tabela com a 

participação das mulheres em cada um dos anos no período 

(1984-1996), participação que varia entre 8 e 29%. 

 A pesquisadora afirma que haveria uma tendência 

crescente ao aumento do ingresso de mulheres no Instituto 

nos últimos dois anos (1995 [25%] e 1996 [29%]), embora se 

possa dizer que um percentual parecido tenha sido aprovado 

em 1992 [26%] e em 1987 [27%], tendo sido mais baixo nos 

outros anos.) Ela comenta também que o percentual de 

aprovadas em 1997, que não faz parte de sua análise, foi o de 

21%, “o que demonstra uma continuidade do percentual 

feminino na carreira” (p.22). 

 Não obstante estes indícios, destaca Ferraz, em “sua 

maioria, os diplomatas que foram recrutados neste período, 

nasceram no Rio de Janeiro, graduaram-se em Direito [sic; 

são o maior grupo, com 32,5%, mas não a maioria] também 

no Rio de Janeiro e são do sexo masculino.” (p.34) 

 Dedicando seu segundo capítulo ao recrutamento e a 

especialização, a autora, após uma breve apresentação da 

trajetória institucional do processo de recrutamento da 

carreira diplomática brasileira, lembra a obrigatoriedade do 

concurso público para ingresso na carreira a partir da 

fundação do IRBr, em 1946 (p.39); menciona a ocorrência, 

ao longo dos anos, de sete concursos diretos para a carreira, 

sem necessidade do curso de formação, com a única 

diferença do concurso direto para o concurso regular sendo 

que o candidato devia dispor do diploma de uma faculdade 

completa; os sete teriam sido realizados em 1954, 1955, 

1962, 1967, 1975, 1977 e 1978 (p.39). 

 Ferraz assinala que os diretores do IRBr sempre são 

diplomatas de carreira (p.40), e que os objetivos do curso 

incluiriam harmonizar o conhecimento universitário com o 

conhecimento na carreira (p.41). 

 A autora passa então a referir-se às mudanças 

recentes na prova de admissão, enxergando três tipos de 

mudança. O primeiro seria composto daquelas que 

expandiriam a base social de recrutamento: a retirada da 

prova de Francês (que estudaremos com mais detalhe mais a 
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frente) e o aumento da idade máxima de ingresso de 32 para 

35 anos (p.43); ambas, lembramos, teriam passado a 

funcionar no princípio da gestão FHC. No segundo tipo, a 

criação do PROFA-I, “a que teve um caráter de dar maior 

qualificação ao diplomata” (p.43), a qual Ferraz também 

atribui textualmente a mesma propriedade que identifica nas 

duas supracitadas: “esta ampliou a base social dos 

candidatos”. Ferraz provavelmente se refere ao fato que, os 

aprovados não eram mais estagiários e sim Terceiros 

Secretários de Chancelaria, com uma melhora no salário que 

permitia que eles se mantivessem na carreira acompanhando 

as aulas do curso de formação. (Cheibub se refere a prática 

de algumas famílias de complementar a renda ou sustentar 

um rebento aprovado no concurso durante as funções mais 

baixas em período anterior, embora Ferraz não o cite nesse 

quesito.) 

 Ferraz afirma que a exigência, a partir de 1994, de 

uma graduação completa para inscrição reduziu o número de 

candidatos. É possível que esta exigência tenha impedido um 

aumento maior no número de inscrições, mas se em 1995 o 

número de inscritos foi de 545, no ano seguinte o número foi 

de 2358, como a própria pesquisadora nos mostra em um de 

seus quadros. 

 O terceiro tipo de mudança, de acordo com Ferraz, “a 

que colaborou para uma elitização na entrada na carreira” 

(p.43) foi a criação do Teste de Pré-Seleção (p.44), que 

exclui os candidatos que não tinham acesso a cultura geral 

demandada pelo concurso. A autora reproduz o Guia de 

Estudos de 1997 acerca do TPS, especificamente quanto ao 

fato de essa não ser uma prova previsível (p.44-5). Afirma 

ainda que a “mudança substancial nos exames (...) foi a 

introdução da prova de Questões Internacionais 

Contemporâneas, em 1987” (p.47). 

 
As provas de Noções de Direito e de 

Noções de Economia foram as que mais 

sofreram alterações em seu conteúdo, 

ao longo deste período. Na prova de 

Noções de Direito, a parte relativa a 

Direito Internacional foi retirado. Isto 

aconteceu, supostamente, devido ao 
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caráter desnecessário desta abordagem 

temática na prova mencionada, uma vez 

que ele já será explorado na prova de 

Questões Internacionais 

Contemporâneas. No que concerne à 

prova de Noções de Economia, 

aumentou o foco do interesse em 

relação ao mecanismo de mercado, à 

ação econômica do governo e aos 

mercados financeiros. Estas mudanças 

no conteúdo da prova supracitada estão 

vinculadas às recentes crises 

macroeconômicas, tais como: a do 

petróleo, a dos juros da dívida, que 

incitam a demanda por profissionais de 

carreira diplomática possuidores de 

afinidade com os temas afeitos às 

relações do Brasil com o exterior, no 

que se refere a questões 

macroeconômicas. (pp.47-8) 

 

 Para Ferraz, pessoas com formações diversas das 

habituais estariam ingressando no concurso com mais 

frequência devido as alterações na prova (p.35). 

 Não obstante a prova de Noções de Direito de 1997 

conter questões ligadas a direito internacional, assim como a 

lista de títulos sugeridos para a preparação do candidato para 

essa prova incluía livros e manuais de Direito Internacional 

Público, vemos aqui uma tentativa por parte da autora de 

associar as transformações socioeconômicas no mundo e no 

Brasil com mudanças nas provas. A autora não se debruça 

nesse tópico, mas, para a pesquisa que desenvolveremos em 

nosso trabalho, esta iniciativa é muito interessante. 

 No capítulo 3, a autora passa a se referir aos cursos 

oferecidos no IRBr, para a qual não cita nenhuma fonte ao 

longo da descrição, sendo que provavelmente está usando 

como fonte documentos oficiais; a favor desta hipótese está o 

fato que ela repete vários termos, como “administração 

pública”, grafando-os com a primeira letra em maiúscula, 

assim como faz com os idiomas. Embora Ferraz também faça 

referência ao CAD e ao CAE (cursos voltados para a 

progressão na carreira diplomática), nos concentraremos aqui 



105 

 

 

em sua descrição do PROFA-I, antigo CPCD (que ela 

descreve nas pp.49-54). 

 O CPCD tinha parte acadêmica de um ano e meio; já 

o PROFA-I teria dois anos de duração e funciona em período 

integral; “é mais valorizado o aspecto profissionalizante (no 

CPCD as aulas teóricas tinham mais peso)” (p.49). Os 

objetivos do PROFA-I, listados, incluem a harmonização do 

conhecimento universitário com a carreira diplomática 

(p.49). “Do ponto de vista acadêmico, o antigo CPCD foi 

reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, em 1975, 

como curso de graduação, reconhecimento ainda válido para 

o PROFA-I”. Existiria um interesse por parte do IRBr em 

transformar o PROFA-I num curso em nível de mestrado, 

especialmente a partir de 1994, quando tornou-se obrigatória 

a conclusão da graduação como requisito básico”.  

 A autora escreve que “[s]egundo informações de 

alguns diplomatas”, o interesse na transformação do PROFA -

I “num curso de mestrado visa incentivar o aspecto 

profissionalizante deste.” Segundo comunicação pessoal de 

Ferraz ao autor, a transformação em mestrado possibilitaria 

que o curso fosse mais breve que um curso de graduação. 

 
No antigo Curso de Preparação à 

Carreira Diplomática (CPCD) as 

matérias eram organizadas em três 

seções: 

1 – seção de línguas – Espanhol, 

Francês e Inglês. Outras línguas 

estrangeiras também eram oferecidas 

aos alunos, tais como, Alemão, Árabe, 

Japonês, Russo etc (p.50-1) 

 

 Note-se, então, que o Espanhol era obrigatório 

durante o curso de formação, estando agrupado junto ao 

Francês e ao Inglês. Essa é uma característica institucional 

que ajuda a explicar o surgimento da prova de Espanhol no 

CACD (em período posterior a 1996, com o qual Ferraz não 
trabalha). 

 Embora os demais idiomas citados sejam 

aparentemente ilustrativos, não custa destacar sua 

proximidade com os idiomas demandados no CACD em 2007 

(que eram, além do obrigatório Inglês, uma escolha entre 
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Espanhol e Francês, Alemão, Árabe, Chinês [Mandarim], 

Japonês e Russo). Nisso, a diplomacia brasileira seria 

diferente da argentina, onde se daria mais importância ao 

italiano e menos ao japonês; como hipótese, podemos sugerir 

que talvez isso seja devido ao imenso fluxo de migrantes 

japoneses para o Brasil no começo do século e a importância 

relativamente maior da Itália na política externa argentina. 

Notamos de passagem ainda que um idioma como italiano, 

que segundo o trabalho profissionalizante de Ana Paula Kobe 

era demandado por parte dos concursos para cargos da 

diplomacia brasileira ao final do século XIX, não comparece 

nessa lista. Cumpre notar, entretanto, que essa enumeração 

tem algo de genérica, e não discrepa, igualmente, daqueles 

ensinados em outros locais do serviço público brasileiro (por 

exemplo, no Serviço Nacional de Inteligência
84

). 

 Prosseguindo com a descrição das matérias, havia 

 
2 – seção básica – incluía as matérias: Direito, Ciência Política, 

Economia, Estudos Brasileiros, Relações Internacionais e Relações 

Diplomáticas do Brasil. Estas matérias eram distribuídas em várias 

cadeiras ao longo dos dois anos do curso. 

 3 – seção profissionalizante – são cursos em forma de 

conferências e seminários diretamente relacionados às atividades 

diplomáticas, dando ao aluno conhecimento prático da profissão 

que irá exercer. 

 Além destas seções, a partir de 1976, também foram 

incluídas atividades extracurriculares, tais como viagens de estudos 

pelo Brasil, para que os alunos pudessem conhecer diversas regiões 

do país. Estas viagens têm como objetivo inteirar os alunos dos 

problemas nacionais permitindo-lhes conhecer melhor o Brasil, 

bem como oferecer um treinamento em caráter nacional, nos 

moldes em que serão exigidos no desempenho de suas funções 

(p.50-1) 

 

 Vimos até aqui a descrição dos conteúdos do CPCD. 

Vejamos agora o do PROFA-I, o curso no qual eram 

matriculados os candidatos aprovados, que incluía: 

                                                 
84

 A referência é dos laboratórios de aprendizado de línguas 

estrangeiras do SNI, na obra de divulgação de Lucas Figueiredo 

intitulada O ministério do silêncio: a história do serviço secreto 

brasileiro de Washington Luís a Lula 1927-2005 (Rio de Janeiro: 

Record, 2005). 



107 

 

 

PROFA-I. Matérias “[c]onceituais: 

Direito Internacional Público, Economia, 

Diplomacia, Relações Internacionais e 

Leituras Brasileiras”; 

“[p]rofissionalizantes: Linguagem 

Diplomática e Instrumentos Diplomáticos 

(Técnicas de Negociação, Planejamento 

Estratégico, Administração da 

Informação e Administração Pública)” 

“[i]diomas: Inglês, Francês e Espanhol e 

línguas estrangeiras complementares. 

Somente as notas de Inglês são 

consideradas para fins de aprovação no 

PROFA-I. A aprovação em Francês e 

Espanhol é pré-requisito para a primeira 

remoção ao exterior, embora isto não 

esteja definido no Regulamento de 

Promoções.” 

Note-se aqui que existia então um critério para 

demandar fluência de Francês e Espanhol, mesmo quando 

essas línguas não são cobradas na seleção. 

Os professores das áreas conceituais e 

profissionalizantes do PROFA-I são 

escolhidos dentre os professores 

universitários (com, pelo menos, o título 

de Mestre) e dentre os próprios 

diplomatas. No ensino de línguas é 

indicado um diplomata, que deverá 

fornecer o material e a orientação 

necessários para reforçar o uso dos 

idiomas com instrumento de trabalho. 

(p.52) 

 Havia uma missão de 91 dias numa “missão 

transitória no exterior”; e nos oito meses seguintes, 

“encontros dos novos diplomatas com os Chefes de 

Departamento; aulas de idiomas como reforço, se necessário; 

e sessões práticas de técnicas de gestão do Itamaraty nas 

unidades do Ministério: administração financeira e 

orçamentária, administração de pessoal, promoção comercial, 

cerimonial, informática, prática consular” (p.53).  
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 Existem também, no PROFA-I, a possibilidade de 

que se organizem viagens pelo Brasil e “estágios em outros 

órgãos da Administração Pública” (p.53). Em determinado 

ponto, a pesquisadora afirma ao leitor: “Desde a fundação do 

Rio Branco, ainda não houve caso de reprovação de nenhum 

aluno, porém, existe a possibilidade de reprovação, desde que 

este não obtenha desempenho satisfatório” (p.54 n.46).  

 No capítulo 4, intitulado “O Repensar do Itamaraty” 

(p.87ss), Ferraz emprega o modelo de análise de política 

externa da pesquisadora Letícia Pinheiro (p.89 e 91). Uma 

vez que este não é o cerne de nosso trabalho (que lida, 

lembramos, com questões de seleção e não com questões de 

treinamento), apresentaremos apenas sucintamente as 

questões descritas por Ferraz. Ela se refere a existência de 

votação horizontal e vertical (p.92-3), a exigência da 

presença de um ministro lotado no exterior na Comissão de 

Promoções (p.93), e a mudança nos critérios para promoção, 

em questões como: tempo no Instituto Rio Branco contado 

para a carreira e exigência de tempo no exterior para 

promoção. A autora se refere a mudanças quanto a 

composição das bancas formuladoras (p.94), e apresenta a 

criação do Teste de Pré-Seleção “em 1995, [como fator que] 

colabora para diminuição dos gastos públicos, uma vez que 

permite a entrada na carreira de um pessoal mais qualificado, 

dispensando grandes gastos com treinamento” (p.95).  

“Reformas do Itamaraty em relação à adaptação desta 

instituição à formulação da política externa” 

 a partir de 1986, aumento da importância das 

disciplinas da área econômica no CAD (p.96); “Seguindo um 

duplo interesse de conter os gastos públicos e atualizar os 

diplomatas em relação aos acontecimentos atuais” (p.96) 

introdução da prova de Questões Internacionais 

Contemporâneas (p.96-7) 

Note-se que FERRAZ usa o critério de economizar dinheiro 

do orçamento em reformas dos dois tipos 

 O texto parece expressar um julgamento subjetivo ao 

afirmar: “De qualquer forma, já constata-se um avanço, uma 

vez que com a entrada deste pessoal de fora, amplia-se a 

discussão” (p.98); a autora valoriza o aumento de critérios de 

democracia dentro das instituições do Estado, como o 

aumento da participação dos funcionários na seleção de quem 
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ascenderá (p.99), e após mencionar “reflexos aparentemente 

contraditórios” (p.100), lança a pergunta: “Como conciliar o 

jogo de interesses das instituições do Estado, com o jogo de 

interesses da sociedade?” (p.100). (Lembramos que a 

presença de grupos de interesse no interior do MRE é 

mencionada, em circunstâncias e categorias diversas, por 

outros autores.) 

 Em suas considerações finais, a autora, após se 

referir a uma lenta democratização do acesso a carreira 

diplomática, pondera que, para ela, embora “o Itamaraty não 

tenha controle sobre o perfil das pessoas que se inscrevem no 

concurso, o perfil do candidato aprovado altera-se de acordo 

com as modificações no conteúdo das provas” (p.103); para a 

autora, teria havido, em consequência das mudanças em 1994 

e 1995, simultaneamente ao aumento do número de inscritos, 

uma elitização do processo (p.103). Ferraz registraria o que 

percebe como sendo um no processo de democratização do 

ministério, inclusive na timidez na aparição dos atores 

externos para o diálogo (p.105). 

 
Não se questiona a legitimidade do 

Itamaraty, mas acredita-se que seu 

papel seria o de organizador de debates, 

estabelecendo alianças com diversos 

segmentos da sociedade e da burocracia 

governamental, de tal forma que as 

decisões concretas tenham apoio 

político na sociedade, pois, o próprio 

processo de democratização estimula o 

alargamento do debate nacional. 

 Os agentes sociais e políticos 

devem participar na definição de 

propostas e dos rumos que as 

instituições, numa democracia, 

estabelecem. Neste sentido, o Itamaraty 

não pode substituir estes agentes. 

 Ao verificar-se as mudanças 

processadas no Itamaraty no período 

em estudo, conclui-se que, em sua 

maioria, elas estão vinculadas a uma 

atitude centralizadora desta instituição, 

na medida em que as propostas de 

mudança foram sempre efetuadas por 
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um grupo fechado de especialistas. 

Quando seu papel deveria ser o de 

coordenador de um diálogo permanente 

com representantes de diversos setores 

da sociedade. Estado e sociedade civil 

devem agir juntos, em sintonia, na 

busca do fortalecimento das opções que 

melhor sirvam ao país. (pp.105-6) 

 

 Tendo reconstituído aqui a consideração de Ferraz, 

que tivemos o prazer de conseguir contactar e com quem 

dialogamos acerca de seu trabalho, talvez seja o caso de 

mencionar duas considerações. A visão prescrita por Ferraz 

para um funcionamento ótimo desta instância sociedade 

brasileira não comporta reflexões acerca do mercado – 

apenas sociedade civil e Estado. Para Ferraz, o mercado ou 

não é relevante, ou produz exclusivamente efeitos 

desestabilizadores para uma ordem social justa, a despeito da 

importância, potencial e real, de empresas, por exemplo, na 

política externa brasileira, assim como estas tem influência 

na política externa de outros países – na América Latina, 

mais intensamente nos casos das empresas do Chile e do 

México, por exemplo. 

 De forma análoga, embora Ferraz prescreva a 

necessidade de mais democracia no Itamaraty partindo de 

abertura com movimentos sociais, o que se observa na 

história institucional do programa, por exemplo com os 

programas de ação afirmativa, parece ser muito mais um 

desdobramento de iniciativas institucionais por parte do 

Estado que antecedem as demandas por partes da sociedade 

civil organizada. A criação destas iniciativas, no caso do 

programa de ação afirmativa do IRBr, criou organizações na 

sociedade civil acerca destes mecanismos de contato, questão 

que retomaremos ainda neste capítulo. 
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2.2.4 “O Instituto Rio Branco e a Diplomacia Brasileira – 

um estudo de carreira e socialização”, de Cristina 

Patriota de Moura
85

 

 

 Cristina Patriota de Moura produziu vários trabalhos 

acadêmicos acerca da diplomacia brasileira no período, tendo 

sido, assim como Joana Ferraz, em 1998, uma das 

beneficiárias da Bolsa Rio Branco, uma iniciativa 

institucional do MRE para subsidiar pesquisas acerca de 

política externa e do próprio ministério
86

. Moura produziu 

também um livro sobre o Barão do Rio Branco. Sua 

dissertação de mestrado, cerne de suas publicações sobre 

diplomacia, foi defendida em 1999 no Museu 

Nacional/UFRJ, transformada em livro em 2007 (com a 

exclusão de uma pequena parte do texto acadêmico original, 

como nos informa a autora) e contava até 2011 com três 

reimpressões, indício da existência de um público mais 

amplo sobre a temática. Provavelmente em parte devido a sua 

publicação no formato de livro, Moura é bastante citada nos 

trabalhos acadêmicos que analisamos nesse capítulo, 

constituindo uma ponte para que outros pesquisadores que de 

outra forma não conheceriam a obra de Cheibub (que ela por 

sua vez utiliza com atenção) tenham contato com este autor.  

 Um aspecto que merece ser destacado para 

compreender a obra de Patriota é a conexão desta com a 

diplomacia. A própria autora explicita em vários textos ter 

uma inserção especial entre os diplomatas: 
 

O “mundo” e a “cultura” que eu estava 

pesquisando, no entanto, não eram de 

forma alguma completamente estranhos 

a mim. Eram o mundo e a cultura 

prioritários em relação aos quais eu 

mesma fora socializada. Meus dois pais 

são diplomatas. Sou neta, sobrinha, 
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prima e amiga de vários diplomatas e 

vivi até os dezenove anos entre 

superquadras em Brasília, onde muitos 

diplomatas viviam com suas famílias. 

Eu era, sob diversos aspectos, uma 

candidata ideal para o IRBr, o que me 

punha em uma situação na qual podia 

compartilhar diversas referências com 

os alunos [do IRBr, que Moura analisa 

em suas pesquisas]. Tinha a mesma 

idade que a maioria dos alunos, falava 

as mesmas línguas com igual 

proficiência (inglês, francês e 

português), tinha uma formação 

universitária em humanidades e gostava 

das mesmas opções de lazer que a 

maioria dos alunos
87

. 

 

Na apresentação de O Instituto..., a autora escreve 

que o “presente livro é um passo na realização desse projeto 

que inclui minha própria construção como pessoa”, embora 

seja também, e fundamentalmente, um estudo sobre como os 

neófitos da carreira diplomática adquiram “uma maneira de 

pensar e agir”
88

. 

Assim, como veremos, Moura claramente assume sua 

relação com a diplomacia, chegando, como veremos, a 

discutir algumas das implicações desta. Como é referido em 

outras partes deste trabalho, a relação entre os diplomatas e a 

academia é complexa, e ciente disso Moura reflete sobre 

alguns de seus aspectos. De forma semelhante quanto a sua 

própria percepção, na conclusão de seu livro, Moura afirma 

que essa “etnografia, como qualquer outra, é datada. Apesar 

de ter pretensões de compreender um processo dinâmico, é 

também uma fotografia de um momento” (p.110). 

 O “momento” descrito por Moura é compreendido 

por sua pesquisa, compreendida no período entre novembro 
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de 1997 a setembro de 1998, durante o qual frequentou aulas 

no IRBr e teve múltiplas interações com alunos deste 

Instituto, inclusive através de entrevistas e questionários com 

estudantes de duas turmas (p.17-8). Adicionalmente, a autora 

presenciou e se esforçou para descrever o ritual do Dia do 

Diplomata, uma cerimônia do MRE no dia 20 de abril da qual 

participam os alunos do IRBr assim como autoridades como 

o presidente da república e senadores (p.28-40). Ocorre aqui, 

entre outros, a Cerimônia de Formatura dos alunos, com a 

entrega de medalhas (p.30 e 31). Durante o discurso 

presenciado do então presidente FHC, este falou da 

“Tradição de excelência do Itamaraty” (p.32), embora se 

deva destacar a circunstância que está falando (uma 

cerimônia no MRE), assim como também o momento que 

está falando (durante sua presidência, antes das reformas 

promovidas pelos governos do PT a frente do executivo 

federal). Como suporte metodológico para refletir sobre a 

cerimônia e as experiências festivas, Moura usa o 

antropólogo Stanley Tambiah em suas reflexões sobre “ritual 

constitutivo” (p.23; também nas páginas 23-4 e na página 

33), autor do qual chega a citar o mesmo trecho de outra 

pesquisadora do Itamaraty que não estudaremos aqui, Lea 

Maria Tomass. De forma análoga, Moura cita o mesmo 

trecho da biografia do Barão do Rio Branco escrita por 

Álvaro Lins que será citada por Maria Mota Monteiro (p.39). 

Moura relata que, se os diplomatas demonstraram reações 

diversas quanto a outras partes do livro, unanimemente 

manifestaram apreço por seu primeiro capítulo
89

. 

 No segundo capítulo de seu livro (pp.41-68), Moura 

discute aspectos da escolha e da preparação para a carreira 

diplomática por parte dos candidatos, assim como a origem 

social dos candidatos. Moura inicia o capítulo com uma 

epígrafe extraída da autobiografia do diplomata Mário 

Gibson Barboza, Na diplomacia o traço todo da vida (p.41; 

como veremos, tal obra constou da lista de Questões 

Internacionais Contemporâneas de 1998 a 2003, tendo sido 

estudada em detalhe pelo pesquisador David do Nascimento 
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Batista), que a autora usa para refletir acerca das carreiras no 

interior do MRE. Patriota se interessa por questões como de 

que forma os candidatos souberam o que era um diplomata, 

se tiveram contato prévio com estes (identificando a FUNAG 

como uma das responsáveis pela divulgação de informações 

sobre o concurso, na p.53), e sobre as imagens e 

representações existentes acerca dos diplomatas. A autora 

registra opiniões como a que o termo “jeito para diplomata” é 

usado sempre como elogio, segundo um candidato (p.47) e 

que os diplomatas são citados na mídia
90

 e “até em romances 

de Machado de Assis, como o Memorial de Aires” (p.47), 

sendo a diplomacia percebida como uma “classe nobre” . 

Moura percebe uma heterogeneidade entre os ingressantes, 

particularmente entre os mais velhos; embora admita uma 

“predominância de filhos de funcionários públicos, entre 23 e 

26 anos, que moravam com os pais nas grandes cidades da 

região Sudeste (...) e são formados em direito, relações 

internacionais ou economia”, refere-se também a candidatos 

de extração social mais humilde (p.51). A autora se refere ao 

“bacharelismo” mencionado por Cheibub em nota (p.54 

n.23), ao comentar que historicamente muitos dos diplomatas 

vem dos cursos de direito. 

Em adição a sua interação com diplomatas e 

estudantes do IRBr, a autora assistiu também aulas de um 

curso preparatório no Rio de Janeiro (p.57), demonstrando 

assim interesse quanto aos desdobramentos do IRBr em tal 

espaço de interação entre estado e mercado. Na própria 

apresentação de seu livro (publicado em 2007, então oito 

anos depois da conclusão de sua dissertação), Moura assinala 

entre as mudanças ocorridas após o fim da pesquisa o 

surgimento de “cursos preparatórios também em Belo 

Horizonte, Salvador e Recife, além do eixo Rio-Brasília-São 

Paulo, de onde ainda sai a maior parte dos candidatos 

aprovados” (p.12), referindo-se ainda, sobre este tópico, no 
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corpo do texto (de 1999), a existência de professores 

particulares, “indicados pela própria secretaria do IRBr em 

Brasília e no Rio de Janeiro” (p.55). 

Moura refere-se a frustração dos candidatos com o 

TPS (p.60), a ideia do concurso como rito de passagem 

(p.61), e a informalidade entre os candidatos na última etapa, 

a das avaliações físicas e psíquicas, onde quase não há 

reprovações (p.67-8). De forma interessante acerca da 

questão da “geografia da prova”, avaliada em uma 

perspectiva diversa já que os candidatos ainda tinham que 

fazer as etapas finais da prova em Brasília naquele ano, a 

autora relata o temor manifesto pelos outros candidatos 

quanto ao grupo do Rio, que tinha a reputação de ser o mais 

preparado no ano observado (p.63), o que remete a 

considerações em obras anteriores (já expostas em nosso 

trabalho) sobre esta cidade e seu papel na diplomacia 

brasileira; Moura se refere a um grupo do Paraná aprovado 

durante o período examinado, que não se conhecia 

previamente e que acabou por alugar uma casa 

conjuntamente, chamando-a de “República das Araucárias” 

(p.63), embora tal caso seja uma exceção. (Na verdade, a 

própria ausência de conhecimento prévio entre os candidatos 

poderia indicar a inexistência de equipamentos culturais 

adequados que pudesse facilitar aprovações.) 

 Moura escreve que não havia nenhuma escola ou 

curso universitário “especializado em preparar candidatos à 

carreira de diplomata no Brasil” (p.45), uma afirmação 

verdadeira
91

. 
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No terceiro capítulo, Moura fala sobre as formas de 

socialização no Instituto Rio Branco (p.70-90), discute os 

salários/bolsas (p.70-1), a estrutura do curso de formação 

(p.72), a grade das aulas do curso de formação (p.73), a 

comparação com a experiência de socialização no exército, 

ainda que sem citar Cheibub (p.75) e a percepção por parte 

dos alunos de que eles estão perdendo tempo com o curso de 

formação PROFA-I, afirmação da qual parece discordar 

(p.76). Na estrutura mesma do curso, existiriam poucas aulas 

expositivas (p.78), um clima de informalidade surpreendente 

em muitas das aulas, embora todos estivessem o tempo todo 

com trajes de “passeio completo” (p.79); a qualidade das 

aulas seria “altíssima”, ainda que os alunos afirmassem ler 

pouco (p.82). Moura refere-se ao valor do discurso e da 

oratória, assim como a existência de leis de comportamento 

não explicitadas mas atuantes; os professores sabiam quem 

são os alunos, sendo que parte dos professores da “casa” 

criticaria os cacoetes e bocejos por parte dos estudantes, 

enquanto que professores contratados podem ser dispensados 

se os alunos não estão satisfeitos com suas aulas (p.83-4). 

Haveria um esforço de “adaptação à Casa”, um julgamento 

de que o curso Rio Brando seria academicamente muito 

pobre (p.85). Não se constitui uma identidade enquanto 

turma (p.87); observa a existência de “regras estáticas” mas 

“indivíduos dinâmicos” (p.88); a realização de viagens de 

estudo e de palestras, inclusive algumas emitidas pelo vice-

presidente e por representantes das forças armadas, 

complementariam os cursos de formação (p.89). 

                                                                                              
cursos da Universidade São Marcos em São Paulo Publicidade”. 

Folha de São Paulo, 01/06/2012. Disponível no endereço eletrônico 

http://www1.folha.uol.com.br/saber/1099087-mec-encerra-86-

cursos-da-universidade-sao-marcos-em-sao-paulo.shtml . Note-se 

que, apesar de existirem outras graduações com propostas 

institucionais próximas mas não iguais as de Relações 

Internacionais, como a de Relações Internacionais e Integração,  da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 

não conhecemos outra graduação que seja especificamente voltado 

para a área de Diplomacia. (Sobre o curso de Relações 

Internacionais e Integração, ver http://unila.edu.br/cursos/relacoes-

internacionais) 
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Em seu quarto capítulo (p.91-105), acerca das 

experiências dos diplomatas no interior do Ministério das 

relações exteriores, a autora começa empregando o termo de 

“instituição total”, de Erving Goffman, que vários diplomatas 

demonstraram conhecer quando interpelados sobre o assunto 

(p.91-3). (Em outro artigo, a autora escreve sobre o que isso 

pode significar acerca das interações entre diplomacia e 

academia.) Moura estabelece uma comparação com um 

estudo sobre um instituto educativo de internação militar (a 

Academia Militar de Agulhas Negras, AMAN), para afirmar 

que o Itamaraty não é uma “instituição total”, embora 

compartilhe algumas características com esta (p.92-3). 

Patriota afirma que a mudança do MRE para Brasília 

promoveu um insulamento de seus membros (p.93), antes 

mais integrados a uma sociedade urbana mais diversificada, 

registrando inclusive uma “nostalgia” pelo tempo do MRE no 

Rio (p.94), a que já nos referimos repetidas vezes. Os 

diplomatas em Brasília frequentariam, mesmo nos momentos 

de lazer, os mesmos lugares (p.94-5). Moura fala então dos 

novos documentos de identidade para toda a família nuclear 

(cônjuges e filhos; p.95-6), e recorda que houve uma época 

em que havia necessidade de pedido para um diplomata 

casar-se (p.97), discutindo então a questão se haveria 

casamento preferencial entre diplomatas (p.97-9) e se 

inclinando por uma resposta positiva a essa pergunta. Moura 

fala da existência de uma Associação de Cônjuges de 

Diplomatas (p.99) e faz reflexões sobre experiências 

relatadas em seu trabalho de graduação acerca da situação de 

filhos de diplomatas (p.101-2). Após referir-se a famílias da 

corte imperial brasileira que fizeram parte da diplomacia 

nacional (p.103), a autora fala sobre patrimônio imaterial 

(p.104), e conclui o capítulo falando sobre os Palácios 

Itamaraty (que tem o mesmo nome no Rio
92

 e em Brasília, 

sendo o primeiro um espaço ainda constante nos Guia de 
Estudos no período por nós analisado como um espaço para 

informação dos candidatos) (p.104). 
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Em sua conclusão (p.107-110), a autora fala da 

proximidade do Itamaraty com um modelo de burocracia 

racional weberiana (p.107), afirmando que o MRE é racional 

nas formas de recrutamento, ainda que não no plano 

simbólico do imaginário e das relações de pertencimento 

(p.109). A autora cita Raymundo Faoro na concepção deste 

autor sobre estamentos (p.108), assim como Cheibub, embora 

o critique ao afirmar que a percepção weberiana do 

Itamaraty, embora real, não faz referência ao nível simbólico 

(p.108). Por fim, a autora lembra que a etnografia foi feita na 

passagem do CPCD para o PROFA-I, afetando assim o 

caráter dos ingressantes durante o período do treinamento 

(p.110); como já vimos, ela lembra que essa etnografia foi 

feita é um “retrato de um momento”. 

Como consideração global sobre o livro de Moura, 

cumpre notar que, se a obra de Cheibub foi bem recebida 

dentro da diplomacia, esta obra de Cristina Patriota de Moura 

parece ter sido uma das, senão a, que mais encontraram 

público externo, sendo comum encontrar relatos episódicos 

de candidatos que nomeiam o livro como parte de sua 

trajetória em direção ao Instituto Rio Branco. Os outros 

artigos de Moura, que analisaremos abaixo, embora escritos 

com esmero, não parecem possuir impacto social semelhante.  

 
2.2.5 “O inglês, o parentesco e o elitismo na Casa de Rio 

Branco”, de Cristina Patriota de Moura
93

 

 
Em artigo publicado em 2006, Moura se propôs a refletir 

sobre a mudança no caráter da prova de inglês na prova do 

IRBr e as opiniões manifestas acerca desta. 

 
Em janeiro de 2005, as páginas dos 

principais jornais e revistas de 

circulação nacional estiveram repletas 

de editoriais, artigos de opinião e cartas 

que tinham como tema a retirada do 
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caráter eliminatório da prova de língua 

inglesa do concurso de admissão à 

carreira de diplomata. Entre os críticos 

mais acirrados da medida estavam 

alguns embaixadores aposentados e 

muitos críticos do governo Lula. Entre 

os defensores da medida estavam 

partidários do PT, intelectuais, 

jornalistas e ex-ministros, assim como 

os representantes autorizados da Casa 

de Rio Branco. De fato, o assunto deu o 

que falar e, entre o que foi dito, é 

interessante notarmos algumas 

representações sobre a carreira de 

diplomata. (p.21) 

 

 A autora assinala que era uma ideia recorrente nos 

artigos que as provas do Instituto selecionariam os filhos dos 

diplomatas, mesmo com décadas de concurso público (p.23). 

A autora analisa artigos de Mário Gibson Barboza na Veja, 

assim como de Flecha de Lima (ambos na p.27), e de Nelson 

Motta (p.28). 

 
Vale ressaltar, ainda assim, que as 

acusações de que os novos diplomatas 

seriam monoglotas, medíocres e 

possivelmente até analfabetos, não 

levaram em conta, em nenhum 

momento, o fato de que a retirada do 

caráter eliminatório da prova de língua 

inglesa veio acompanhada da inclusão 

de outros dois idiomas no concurso: o 

francês, que havia sido eliminado do 

concurso desde 1996 (sob protestos de 

outra ordem, no governo Fernando 

Henrique Cardoso) e o espanhol que, 

pela primeira vez, aparece entre as 

provas classificatórias do concurso de 

admissão à carreira de diplomata. 

(p.28) 

 
 Infelizmente, Moura não entra em detalhes sobre qual 

seriam os “protestos de outra ordem” que teriam 

acompanhado a retirada do francês da prova do IRBr, os 
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quais não foram possíveis de serem localizados. O acréscimo 

do espanhol tem um precedente institucional indicado no 

trabalho de Joana Ferraz, como vimos. 

 A interpretação de Moura sobre o processo, bastante 

interessante, parece ser sintetizada no parágrafo que segue: 
 

O MRE tem tomado medidas visando recrutar 

membros de segmentos menos favorecidos da 

população, como atestam programas de bolsas 

para alunos negros que desejam se preparar 

para o concurso. Não obstante, persiste a 

preocupação em manter a posição de prestígio 

e centralidade da Casa de Rio Branco como 

instância não só responsável pela formulação 

de nossa política externa, mas também 

depositária da honra nacional. O que as 

exaltadas reações de “embaixadores de boa 

linhagem” demonstram, muito mais do que 

uma questão de habilidade específica dos 

novos diplomatas, é o medo de que a Casa de 

Rio Branco se torne apenas mais uma 

instituição burocrática. (p.31) 

Neste artigo, o interesse da pesquisadora por 

discussões no espaço público concernentes ao Instituto e sua 

formação é demonstrado. Aqui, as questões da representação 

acerca das formas, da imagem do processo seletivo, tanto ou 

mais quanto o processo seletivo em si mesmo, são realçadas 

e desmistificadas. 
 

2.2.6 “A inserção do negro na Carreira de Diplomata: 

Ação Afirmativa para o Instituto Rio Branco”, de 

Vera Lúcia Alves Rodrigues Lima
94

 
 

 A dissertação de mestrado de Vera Lúcia Alves 

Rodrigues Lima é uma obra especialmente interessante para 

aqueles que gostariam de saber mais sobre os efeitos das 
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Antropologia, IFCS/UFRJ, 2005. Todas as referências a número de 
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ações afirmativas para afrodescendentes no período 

analisado. O trabalho ressente-se um pouco da falta de um 

melhor tratamento e organização do texto; ao sermos 

informados, no último capítulo, que Lima desde 1998 presta 

o CACD (p.108), sendo assim uma participante do processo 

descrito, nos interrogamos se não contribuem para tanto suas 

idiossincrasias na escrita de alguém voltado as provas de 

redação. A autora cita autores e fontes que não identifica 

mais tarde na bibliografia; não parece muito preocupada em 

expor os critérios científicos que garantem a 

representatividade de sua amostra; e seu trabalho torna-se um 

manifesto em favor de mais negros no Itamaraty (pp.118-9), 

incluindo sugestões para políticas públicas voltadas para tal 

(pp.120-1) entre as quais uma redução do grau de dificuldade 

das provas, e sugere um estudo sobre a discriminação que 

com certeza se dá, assegura ela, com os 1% de diplomatas 

negros dentro da Casa (p.120). 

 Entre os méritos de Lima, que mais que justificam 

sua leitura, encontram-se uma discussão e apropriação 

competentes, embora lamentavelmente curta, acerca do 

conceito de “privação relativa” de Robert K. Merton, e o 

caráter pioneiro de seu trabalho acerca do tema (ações 

afirmativas e o IRBr). 

 A obra de Lima parece ser, em si mesma, uma das 

expressões de um fenômeno sociológico: o surgimento de um 

grupo altamente contestatório do que ela denomina como 

“classe média negra” que deseja ingressar no Itamaraty. 

Note-se que esta apresentação se coaduna com o trabalho de 

Lima, tanto individualmente (como já vimos, ela concorre a 

prova, chegando inclusive a dizer que existem conteúdos 

demais cobrados nesta) como enquanto representante de um 

grupo: ela alude a 

 
hipótese de que os candidatos que 

procuraram o concurso fazem parte de 

uma demanda 'reprimida' da “classe 

média negra” intelectualmente 

preparada para assumir posição de 

destaque na sociedade brasileira, em 

função da sub-representação dos negros 

no Itamaraty (p.20). 
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Produzido em 2005, o trabalho foi feito ainda com 

relativamente poucos anos de amadurecimento do projeto, 

que, em 2016, continuava a existir, ainda que bastante 

modificado. 

 Lima registra tópicos muito interessantes sobre a 

evolução do concurso como um todo e as representações 

desta evolução. Ela cita, por exemplo, as opiniões do 

diplomata brasileiro então aposentado Manoel Pio Corrêa 

(1918-2013). Pio Corrêa, conservador que cerceava 

progressistas na hierarquia do Ministério depois de 1964 a 

crermos no artigo de Rosenbaum, teve um de seus livros de 

memórias na lista de Questões Internacionais 

Contemporâneas do Guia de Estudos do CACD de 1998 a 

2003, intitulado O mundo em que vivi (obra analisada por 

David do Nascimento Batista em sua tese); no trecho 

elencado por Lima vemos a crítica dele a própria ideia do 

programa de ações afirmativas, afirmando em artigo do 

jornal O Globo de 06/05/2004 que 

 
Aliás, a qualificação ideal para o Instituto Rio 

Branco não é apenas questão de desempenho 

acadêmico. Ela requer uma certa bagagem 

cultural que não se adquire em cursinhos 

improvisados. Ela vem do seio de famílias, às 

vezes muito modestas, mas informadas e 

instruídas, de lares onde existem estantes de 

livros e conhecimentos gerais sobre o mundo 

em que vivemos. O diplomata é chamado a 

conviver com as camadas mais cultas dos 

países onde serve. É bom que esteja preparado 

para isso. Não me parece interessante ir buscar 

deliberadamente candidatos subprivilegiados 

culturalmente, independentemente de sua 

origem étnica. (APUD LIMA, p.32) 

 
Percebemos aqui a veiculação da ideia da 

necessidade de formação erudita do diplomata brasileiro indo 

além do debate sobre políticas de ações afirmativas: os 

próprios cursinhos convertem-se em alvos. 

 Lima nos informa que 
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Sendo uma Instituição [o IRBr] 

socialmente reconhecida pela sua 

excelência, observa-se uma grande 

preocupação do programa ser 

confundido com a polêmica sobre as 

cotas. A ênfase no mérito individual é 

constantemente evocada pelo diretor do 

Instituto que faz questão de dizer, em 

todas as suas entrevistas, que o 

programa apenas concede bolsas de 

estudos para negros e não reserva vagas 

para ninguém, pois o Concurso de 

Admissão à Carreira de Diplomata se 

fundamenta no mérito individual e é 

igual para todos os candidatos, 

independente das diferenças sociais. O 

diretor do Instituto Rio Branco acredita 

que a bolsa é um excelente meio para 

diminuir as desigualdades do país. 

Observa que “por esse sistema, 

ninguém pode levantar nenhuma 

suspeita da capacidade dos bolsistas 

aprovados no concurso do Rio Branco”; 

“todos os candidatos são aprovados por 

excelência no Rio Branco. As provas de 

admissão para a carreira continuam 

iguais”, (João Almino, 2004). (p.13-4) 

 

 Segundo a embaixadora Vera Pedrosa “os diplomatas 

desfrutam do prestígio outorgado ao Itamaraty que tem a 

fama, e zela por ela, de constituir-se em uma instituição a 

contar com excelentes funcionários” (p.38). Este parece um 

indício interessante que mesmo grupos minoritários dentro 

do Ministério (como as mulheres diplomatas) parecem 

dispostas a valorizar o esprit de corps da carreira diplomática 

brasileira. 

 Mais adiante, somos informados que 

 
há que se constatar que, ao longo dos anos, 

muitas outras mudanças têm ocorrido no 

Instituto Rio Branco desde a sua criação sem, 

contudo, provocar esse “estouro” na mídia 

[por causa do Programa de Ações 

Afirmativas]. Outras mudanças podem ser 
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verificadas, ao longo dos anos, no processo de 

seleção e formação de novos diplomatas. 

(p.34) 

 

Pouco depois de sermos apresentados a discussão na 

imprensa sobre a mudança no caráter da prova de inglês, de 

eliminatória para classificatória (p.33-4), discussão esta 

explorada em artigo específico de Cristina Patriota de Moura, 

que já vimos. 

 Lima se preocupa em apresentar as políticas públicas 

de ações afirmativas, fazendo referência a intenção do 

presidente Fernando Henrique Cardoso de “colorir” o grupo 

de representantes brasileiros (p.21), completo com um 

comentário deste de que desejava que as políticas públicas 

brasileiras “não fossem meras cópias de soluções dadas em 

outros contextos” (p.26); Lima prossegue referindo-se a 

questões de autoestima (p.23), apontando a expansão do 

número de bolsas do programa (de 20 para 30) assim como 

do valor destas (de 15 mil para 25 mil reais) (pp.23-4), 

apresentando uma lista dos acordos internacionais em que o 

Brasil é signatário e infringiria ao permitir a perpetuação das 

desigualdades (p.25), temas que são seguidos por uma breve 

descrição histórica de como estes processos foram 

incorporados no Brasil (p.14, e também pp.25-9), com 

alguma concentração no congresso de Durban, na África do 

Sul (pp.27-8). 

 A respeito dos dados de sua amostragem, Lima 

apresenta dados como existirem mais mulheres que homens 

(p.57), passando por considerações como faixa etária (p.61), 

grau de escolaridade (p.69), cursos superiores (p.70), e dados 

da região (p.74), com a cidade de Salvador com 4,6% da 

amostra (p.75): Lima afirma que “decidi procurar os 

residentes no Rio de Janeiro e enviar um questionário para os 

demais das outras regiões” (p.19). 

 Além de autores acadêmicos como Robert Merton e 

Pierre Bourdieu, Lima cita documentos e discursos de 

chanceleres e diplomatas de vários alinhamentos políticos, 

como Celso Amorim, Celso Lafer e Luiz Filipe Lampreia. 

Cristina Patriota de Moura é citada na dissertação, embora 

não o seja Cheibub; em um trecho, usa o termo “rito de 

passagem”, talvez empregando Moura (p.19). Embora seja 
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uma estudante para o CACD, Lima, curiosamente, não se 

importa em empregar os livros e textos recomendados para o 

concurso os quais com certeza conheceria de modo a fornecer 

ao leitor algum tipo de contexto do desenvolvimento 

brasileiro – o que talvez seja condizente se pensarmos no fato 

que Lima tem um interesse sincrônico (ou seja, de visualizar 

um momento no tempo), muito mais intenso do que 

diacrônico (ou seja, no sentido de captar um processo). Lima 

usa também memórias de um diplomata em sua dissertação 

(pp.42-3, n.20). 

 O trabalho de Lima foi apropriado habilmente na 

dissertação de Ana Paula Conceição Oliveira, que 

sintetizaremos em outro tópico deste capítulo. 

 
2.2.7 “O Itamaraty e a Cultura Brasileira: 1945-1964”

95
, 

de Flávia Ribeiro Crespo 

 
 A principal hipótese da obra de Crespo, que de certa 

forma sintetiza as questões centrais de seu texto, é  a “de que 

o Itamaraty, a despeito de momentos de inflexão e refluxo, 

forjou uma sólida tradição no planejamento e execução de 

uma política cultural brasileira no exterior que, por sua vez, 

tornou-se elemento fundamental na construção da imagem 

internacional do Brasil.” (p.5) A autora aplica essa premissa 

no período entre o fim da Segunda Guerra e o golpe de 64 

(1945-64). Essa política relativa à imagem internacional, 

mesmo que tenha sofrido disputas no interior do Brasil, como 

as visões propostas por Gilberto Freyre, tem ligações com 

uma suposta prerrogativa do Itamaraty de difundir a cultura 

brasileira no exterior, na ausência de algum órgão da 

administração pública brasileira capaz de fazê-lo (p.52). A 

partir deste prisma, a autora afirma a existência de uma 

autonomia do ministério, escrevendo que esta foi “lograda a 

partir do entendimento de que a política externa é uma 

política de Estado e não de governo” (p.22). Haveria uma 
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preocupação crescente por parte do Itamaraty com a 

continuidade das políticas públicas: 

 
A preocupação com a não-interrupção das 

ações, assim como a organização interna da 

Divisão responsável, será progressiva, a partir 

de 1946; a importância da política cultural 

externa dentro da estrutura funcional do 

Itamaraty ensejará o aumento do número de 

funcionários que a ela se dedicarão, num 

processo que culminará, finalmente, na 

transformação da DCl em Departamento 

Cultural e de Informações. (p.152) 

Crespo refere-se em diferentes passagens à “conhecida 

autonomia do Itamaraty” (por exemplo, nas páginas 22 e 29). 

A representação da autora do MRE aparece no texto ligada a 

independência deste: 

Como é de praxe nos regimes de exceção, 

também a ditadura de Vargas causou, no 

interior de ministérios tão independentes 

quanto o Itamaraty, uma contenção, em certa 

medida, na expressão de opiniões, o que se 

refletiu na própria condução da política 

cultural pelo órgão. (p.72) 

Acerca dos funcionários do ministério, embora faça 

pouca ou nenhuma referência sobre o ingresso quer acerca do 

período 1945-64 quer a respeito de períodos mais longos, 

como ao dizer que “no caso brasileiro, o corpo diplomático é 

tradicionalmente composto por membros de uma elite 

intelectual que repousa no interior de uma elite econômica” 

(p.21), a autora afirma o elitismo do ingresso na carreira nos 

primeiros anos da República, [em que] a 

ascensão na carrière ainda estava 

profundamente relacionada com as origens 

sociais dos diplomatas; reproduziam-se, no 

âmbito da diplomacia, as relações que 

permeavam a sociedade brasileira, tendo 

maiores chances de êxito os filhos das 

oligarquias rurais. (p.35). 
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 Sobre essa questão, um texto de Gilberto Freyre é 

mencionado, texto segundo o qual haveria a preocupação do 

Barão do Rio Branco quanto a formar colégios no Brasil para 

que as moças pudessem aprender francês e tornar-se esposas 

de homens públicos, inclusive diplomatas (p.31). (Esta 

informação é corroborada por um trecho da tese de Roniere 

Menezes, que examinaremos mais a frente.) 

 A autora cita trechos acerca do Itamaraty como o 

seguinte, extraído do livro O Itamaraty na Cultura 

Brasileira: 
Poucas instituições públicas – e não penso 

apenas no Brasil – podem orgulhar-se em 

reunir nomes do quilate de Joaquim Nabuco, 

Oliveira Lima, João Guimarães Rosa, João 

Cabral de Mello Neto e José Guilherme 

Merquior [...]. Esses nomes não apenas 

demonstram o nível de excelência da matéria-

prima que constitui a base da Diplomacia 

brasileira, como também ilustram a tradicional 

vocação do Ministério das Relações Exteriores 

como pólo de atração de talentos oriundos dos 

mais variados campos do saber, os quais, em 

sua heterogênea unidade, constituem um 

mosaico vivo que reflete a identidade 

brasileira. (p.14-5) 

 

 A dissertação de Crespo tem como um de seus 

aspectos mais interessantes os efeitos da formação acadêmica 

pregressa de sua autora: Crespo é formada em Produção 

Cultural, tendo escrito sua monografia de conclusão de curso 

acerca do espetáculo da Bossa Nova no Carnegie Hall em 

Nova York e a interação desse evento com o Itamaraty; a 

autora tem sofisticação e atenção a detalhes que um 

pesquisador com uma formação diversa teria mais 

dificuldade em notar. Não apenas isso parece ter criado o 

interesse primeiro na pesquisa, mas também produzido 

conhecimento prévio acerca da história do cinema e da 

música brasileira no período, temáticas que são analisadas, 

aqui, através de sua interação com a estrutura institucional do 

Itamaraty. Talvez também devido a isso, ao longo da 

dissertação Crespo demonstra preocupação em descrever os 
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processos culturais (como, por exemplo, os musicais, nas 

p.49-51) que aconteciam no período estudado, no Brasil. 

 Por outro lado, a dissertação talvez peque por 

incorporar, sem antes submeter a necessária crítica, 

conceitos, termos e ideias de suas fontes. Um ponto em que 

isto é especialmente notável é o emprego do uso “amizade 

histórica” para designar as relações diplomáticas entre Brasil 

e EUA, como no trecho em que fala do surgimento das 

agências de notícia norte-americanas que “irão utilizar-se da 

histórica amizade entre Brasil e Estados Unidos para propalar 

notícias favoráveis a uma colaboração cada vez mais intensa 

entre os dois países.” (p.55), em que a autora pode estar se 

referindo a aliança criada pelo Barão do Rio Branco, e o 

discurso subjacente, quando se refere sobre “a  necessidade 

de se criar formas mais efetivas de divulgação da cultura 

brasileira nos Estados Unidos, dentro de uma perspectiva 

onde a histórica amizade entre os dois países” (p.80), em que 

“histórica amizade” parece um elemento discursivo não 

(suficientemente) problematizado. 

 Isso talvez deva ser destacado pelo fato que a autora 

por vezes parece propensa a acatar sem suficiente reflexão as 

representações do próprio Itamaraty a seu próprio respeito, 

ou mesmo das representações mais amplas sobre o Itamaraty, 

como aquelas sobre as origens de seus funcionários e a 

autonomia do Itamaraty, que vimos acima. Em algumas 

passagens, de qualquer forma, a autora tem bastante 

conhecimento a respeito do que discute e parece saber do que 

diz, como ao afirmar que 

 
É essencial, pois, destacar o papel do 

Itamaraty neste tocante: se a passagem de 

determinadas expressões culturais de um nível 

“inferior” para um “superior” é questão de 

tempo, a música popular, que em breve 

passaria a gozar de um status elevado na 

cultura brasileira, já era então pioneiramente 

vista por determinados diplomatas como 

expressão cultural cuja veiculação no exterior, 

no sentido da difusão da cultura brasileira, 

serviria aos interesses maiores do órgão. 

(p.45) 



129 

 

 

Papel este que é especificado a “membros do corpo 

diplomático brasileiro” (p.45) em outra passagem; discussões 

de diplomatas sobre cultura brasileira, e em particular a 

música, aparecem em outro trecho (p.76-7). A autora refere-

se a como primeiro a música e depois o cinema foram 

utilizados pela política cultura externa do Estado Novo 

(p.46). 

 Além de fazer referência às discussões sobre cultura 

brasileira ser “colonial” ou “inautêntica” ao referir-se ao 

referir-se ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

e um de seus pesquisadores (p.104), a autora reproduz uma 

coluna de Paulo Francis em que este afirma que 

 
existe a tradicional incompetência do 

Itamaraty em questões de cultura brasileira: 

eles, os moços do Itamaraty, com raras 

exceções, acham tudo que se faz neste País 

muito chato e suspiram por Paris e Roma – 

Nova Iorque já é um pouco grosseiro para 

eles. Entre desonestos, incompetentes e 

amadores, o artista brasileiro não sairá do 

país, como merece. (…) O Itamaraty (...) não 

tem perdão, pois pode dispor dos conselheiros 

mais especializados para acabar com as 

brasilianas, skindôs e sandices do gênero, nas 

quais se vai o dinheiro do contribuinte para 

desmoralizar o nome do Brasil no exterior. 

(p.135) 

levando então a questão da ausência de amor pela cultura 

brasileira ao próprio Itamaraty e os efeitos disso. O mesmo 

ISEB é também citado junto com a Escola Superior de 

Guerra espaços frequentados por jovens diplomatas recém-

egressos do IRBr no período 1956-8 (p.96). 

 Em outra passagem, a autora cita o discurso de um 

diplomata, que parece ser uma das fontes de suas concepções 

(“Na sua visão [do diplomata], '(...) Quanto à ação cultural 

propriamente dita, creio que poucos serviços diplomáticos no 

mundo se acham tão capacitados para exercê-la como o 

nosso'” p.171), embora neste trecho em questão a autora não 

pareça subscrevê-la explicitamente. 
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 A autora apresenta uma definição de diplomacia 

cultural (p.18), e usa uma citação do intelectual francês 

Raymond Aron que define os diplomatas e os intelectuais 

como “soldados de tempos de paz” (p.11). 

 Crespo mostra discussões interessante a respeito da 

política externa brasileira, como a proposta de Hélio 

Jaguaribe acerca de um nacionalismo de fins (p.64 n.125), 

embora pareça por vezes apenas repetir os textos que leu, 

sem suficiente senso crítico para uma obra acadêmica da área 

de história, em passagens como aquela em que afirma que 

depois da crise de 1929 a “maioria dos novos governos se 

instala a partir de golpes militares e os líderes que deles 

emergem têm como principal característica o perfil nacional-

populista.” (p.63). 

 Embora não cite nem Cheibub nem Patriota, são 

citados na dissertação as seguintes obras presentes nos Guia 
de Estudo: Paix et guerre entre les nations (Raymond Aron), 

demandado em versão traduzida para o português nas listas 

do CACD; Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda); 

História da Política Externa do Brasil (Clodoaldo Bueno e 

Amado Cervo); A Sociedade Anárquica (Hedley Bull); 

Dependência e desenvolvimento na América Latina  

(Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto); A Era dos 

Extremos (Eric Hobsbawm); A Política entre as Nações 
(Hans Morgenthau); O lugar da África (José Flávio Sombra 

Saraiva) e Relações Internacionais, dois séculos de História , 

volume I e II (organizados por José Flávio Sombra Saraiva); 

Brasil: De Getúlio a Castelo (Thomas Skidmore); um dos 

volumes de História Geral da Civilização Brasileira  

(organizado por Bóris Fausto); A Sociedade do Espetáculo 

(Guy Debord); e Cronologia das Relações Internacionais do 

Brasil (Eugênio Vargas Garcia). Crespo não cita, entretanto, 

nem Cheibub, nem Patriota. 

 Crespo faz algum tipo de conferência entre livros da 

bibliografia do CACD que leu (que não seleciona pelo 

princípio de constarem destas listas, das quais não parece ter 

conhecimento) e os fatos que narra; por exemplo, na página 

140, n.267: “A título de exemplo, podemos citar a 

Cronologia das relações internacionais do Brasil , de 

Eugênio Vargas Garcia, onde a única referência a evento 

cultural, no período 1945-64, é a apresentação de Bossa 
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Nova no Carnegie Hall (p. 140).” de forma análoga ao que 

faz David do Nascimento Batista em um ponto de sua tese, 

como veremos mais adiante. A autora, entretanto, recorreu a 

uma série de fontes, incluindo o site 

www.DominioPublico.com.br, do qual cita uma dissertação 

(p.46 n.98) e o arquivo histórico do MRE no Palácio do 

Itamaraty no Rio de Janeiro. Talvez seja interessante lembrar 

também que a autora usa Jean Baptiste Duroselle e Pierre 

Renouvin, autores da tradição francesa de relações 

internacionais e história das relações internacionais 

atualmente não muito conhecidos na área de relações 

internacionais, ainda que tenham sido bastante usados nesse 

campo acadêmico no Brasil no passado, autores que serão 

comentados no quinto capítulo. Dentro do espectro de refletir 

sobre as tradições de relações internacionais, a autora cita o 

prefácio de Williams Gonçalves à obra A Sociedade 
Anárquica (da edição de 2002 publicada pela Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo e pela EdUnB) que afirma 

que o interesse dos estudiosos britânicos de relações 

internacionais tem pela cultura se deve a relação que o 

Império britânico tinha com os povos dominados (p.9). 

 
2.2.8 “Alteridade e ideia de nação na passagem à 

modernidade: O círculo Rio Branco no Brasil 

'Ubique Patriae Memor'” de Daniella Amaral 

Diniz da Silva
96

 

 
 O trabalho de Daniella Amaral Diniz da Silva estuda 

discussões e embates políticos acerca dos projetos de 

organização e a hierarquia da diplomacia brasileira muito 

antes que o Instituto Rio Branco tivesse sido fundado, 

concentrando sua análise nos últimos anos do século XIX e 

no começo do século XX, com extrapolações temporais nas 

quais a autora fala com menos propriedade acerca das 

décadas anteriores e posteriores a era que pretendeu estudar. 

Em uma passagem, da Silva nos assegura que 
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Havia, portanto, um objetivo concreto a ser 

realizado na permanência de Rio-Branco no 

Ministério das Relações Exteriores, que ia 

para além do âmbito das relações 

internacionais. Este objetivo, em grande 

medida, se concretizou, uma vez que originou 

a construção intelectual do diplomata no 

Brasil, desdobrada na constituição de uma 

escola em nível superior, de especialização 

específica para diplomatas, que hoje, 

corresponde ao Instituto Rio-Branco. (p.28) 

sendo que a suposta correspondência entre a permanência do 

Barão do Rio Branco a frente do MRE entre 1902-1912 com 

a criação do Instituto Rio Branco permanece após a leitura da 

dissertação apenas uma hipótese interessante, não alicerçada 

em nenhuma das provas ou textos apresentados pela autora, 

que pesquisou fontes originais incluindo cartas entre vários 

diplomatas (como Oliveira Lima e o Barão do Rio Branco) e 

intelectuais a eles associados (como Euclides da Cunha e o 

jornalista Domício da Gama). Nesse ponto, como em uns 

poucos outros pontos ao longo da dissertação, a autora parece 

inclinada a elogiar e repetir sem a devida crítica o discurso 

construído por diplomatas acerca da instituição da qual 

fazem parte, afirmando discursivamente continuidades e 

permanências onde seria difícil sustentá-los. Numa avaliação 

global da dissertação, entretanto, a autora empreende de 

análise acadêmica acerca de suas fontes, que, ao enumerar ao 

princípio, inclui memórias publicadas pelos atores (inclusive 

Meu Velho Itamarati, do diplomata Gurgel do Amaral, 

acrescentando que por “se tratar também de um livro de 

memórias, guardamos o cuidado de não utilizá-lo como fonte 

exclusiva.” [p.17]), em adição as já referidas 

correspondências, “além de obras produzidas pelos autores 

que iremos abordar, como as memórias escritas por Oliveira 

Lima e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Além, claro, do 

arcabouço teórico fornecido pelas obras de Carlo Ginzburg, 

Tzvetan Todorov, Edward Said e Carl Schorske.” (p.18)  

 Para pesquisadores interessados em investigar com 

algum grau de detalhe a organização diplomática brasileira 

do período, a leitura da dissertação seria especialmente 
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recomendada, sendo sugerida especial atenção aos 

interessantes quadros esquemáticos com os indivíduos que 

pretende estudar, a partir de informações coletadas do site do 

MRE e da ABL (p.20-3). As relações institucionais entre a 

Academia Brasileira de Letras e o Ministério no período em 

questão é estudada, senão de forma exaustiva, então de forma 

seminal e meritória de detimento. 

 Para a presente tese, existem talvez dois pontos sobre 

a estrutura hierárquica do Ministério que não encontramos 

em nenhum outro ponto da bibliografia, e, embora sejam 

referentes a períodos anteriores aqueles que estudamos aqui, 

merecem ao menos ser mencionados. Em primeiro lugar, a 

autora fornece uma informação interessante, afirmando uma 

proximidade religiosa e institucional entre a Igreja Católica e 

o Império do Brasil, estado com religião oficial católica, ao 

dizer que haveria uma preferência de que entre os diplomatas 

encarregados de lidar com o recrutamento de imigrantes para 

o Brasil fossem católicos (de passagem, cumpre lembrar que, 

segundo o pesquisador Francisco Solanas, o retrato do 

diplomata argentino típico no começo do século XXI era 

também o de homens, e não mulheres, católicos, como 

veremos mais a frente). Nas palavras da autora, 

 
Havia uma forte preocupação por parte do 

governo e da administração imperial 

(principalmente a partir da segunda metade do 

século XIX) de garantir a presença de 

membros do corpo diplomático que fossem 

católicos e tivessem bom relacionamento com 

a Santa Sé, nos assuntos relativos à emigração 

para o Brasil. Como parte da estratégia 

imigratória imperial, defendida por políticos e 

diplomatas, de facilitar a entrada de 

populações de países tradicionalmente 

católicos, em detrimento dos países de forte 

presença protestante. (p.33)
97
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 A segunda informação que a autora faz é a de que, 

em uma reforma empreendida na carreira diplomática em 

1895, surgiu a obrigatoriedade do curso de direito para o 

ingresso na diplomacia. Eis o trecho: 

Por outro lado, tendo em vista o perfil da 

burocracia ligada à diplomacia, esta referência 

revela a preocupação de Oliveira Lima de 

ressaltar a importância do processo de 

aprendizado e formação do diplomata 

iniciante. Apenas com as reformas de 1895, a 

formação em direito passou a ser uma 

exigência para entrada nas funções da 

chancelaria. É possível, portanto, imaginar que 

a narrativa de Oliveira Lima acerca de sua 

entrada para o Itamaraty estivesse intimamente 

ligada a uma preocupação em justificar e 

explicar sua inserção para um universo 

marcadamente aristocrático, sofisticado e 

prestigiado. (p.53) 

 Cumpre notar que um dos mitos mais recorrentes 

acerca do Instituto Rio Branco, combatido inclusive por 

propagandas do cursinhos preparatórios (como o Curso Clio) 

nos anos 2010, presumivelmente em busca de candidatos que 

não se interessariam pelo carreira diplomática por imaginá-la 

vedada a eles, visto não cumprirem tal suposto requisito, é o 

da exigência do curso de direito como requisito para o 

concurso. Seria então possível rastrear tal mito a tal reforma, 

embora, ao menos desde 1945 e a unificação das diferentes 

carreiras diplomática e consular no Brasil, tal exigência não 

mais exista, sendo no máximo correspondida na realidade 

com o “bacharelismo” a que se referiram Cheibub, Ferraz e 

Moura. 

 Um último aspecto da leitura da dissertação que 

destacaremos aqui é o uso de uma boa quantidade de obras 

que frequentaram as listas de obras recomendadas no Guia de 

Estudos do CACD, entre os quais textos básicos como a 

                                                                                              
no Brasil em Meados do Século XIX. Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, v.168, p.9-41, 2007), embora a informação 

sobre a preferência institucional por diplomatas católicos para lidar 

com os assuntos em questão não esteja em tal artigo. 
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História da Política Externa do Brasil de Clodoaldo Bueno e 

Amado Cervo, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre 

(obra que a autora analisa extensivamente no quinto 

capítulo), Nações e nacionalismo desde 1780, de Eric 

Hobsbawm, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 

Hollanda, O Barão do Rio-Branco, de Álvaro Lins, O Corpo 
da Pátria, de Demétrio Magnoli, O espelho de Próspero, de 

Richard Morse, O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro e Por 
uma outra globalização, de Milton Santos, além de Minha 

Formação, de Joaquim Nabuco. 

  

2.2.9 “O traço, a letra e a bossa: Arte e diplomacia em 

Cabral, Rosa e Vinícius”
98

, de Roniere Silva 

Menezes 

 

 O trabalho de Menezes é uma obra proveniente dos 

estudos literários que faz algumas proposições interessantes 

sobre como a posição social de diplomata influenciou a 

escrita e a obra de três artistas-escritores brasileiros: João 

Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e Vinícius de 

Moraes, inclusive em suas concepções de mundo, suas 

formas de perceber o fazer artístico e de representar os 

excluídos da sociedade (os pobres, os sertanejos, os 

retirantes, os favelados, os negros), os quais o autor afirma 

que são defendidos pelos três (p.300). A obra de Menezes é 

bem informada sobre as trajetórias pessoais dos diplomatas 

que estuda, inclusive acerca de seus passos dentro da 

diplomacia: seus ingressos, suas transferências, suas posições 

administrativas, suas querelas dentro do ministério; Menezes 

fez pesquisas em arquivos privados dos autores, como mostra 

em suas notas de rodapé. As inferências entre vida e obra, o 

autor chama de “biografemas”, conceito do teórico literário 

Roland Barthes do qual se apropria (p.32); e um pouco a 

partir destas, afirma que Vinicius poderia ser vinculado à 
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Literários da UFMG. Belo Horizonte, 2008. Todos os números de 
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geração de 1930, enquanto que João Cabral e Guimarães 

Rosa estariam mais próximos da geração de 1945 (p.27). 

 A tese de certa forma herda a originalidade e a 

audácia de outros trabalhos de crítica literária brasileira, que 

estão entre os estudos mais originais das ciências humanas e 

sociais do país. Não obstante, o autor parece alinhar-se com 

fortes críticas, que propõe uma concepção rival, a um destes 

trabalhos clássicos, a Formação da Literatura Brasileira: 
Momentos Decisivos, de Antonio Candido, uma das 

principais obras deste campo acadêmico (p.44). De forma 

análoga, Menezes refere-se a passagem da filósofa e 

historiadora Maria Sylvia de Carvalho Franco em que esta 

ataca a concepção de Antonio Candido sobre as noções de 

cooperação vicinal desenvolvida por este último no clássico 

Parceiros do Rio Bonito (p.324-5, n.95). Apesar da tese 

aparentemente aquiescer com as duas críticas à obra de 

Candido, este é citado num parágrafo em que reflete sobre as 

relações entre literatos e as instituições do Estado brasileiro, 

em que as últimas serviriam de fonte de sustento para os 

primeiros (p.309; o tema da relação entre emprego estatal e 

trabalho artístico é tratado em outras partes, como na página 

190). 

  A obra começa com um relato na primeira pessoa do 

singular sobre as experiências e estranhamentos de infância 

de Menezes com os habitantes do sertão (p.22). O autor faz 

então uma opção por um recorte temporal: 

 
Serão enfatizadas as alterações que a 

tensão entre modernidade e tradição 

gera na sensibilidade, no pensamento e 

no imaginário brasileiros a partir da 

segunda metade dos anos 1950, período 

em que o país elege a política 

desenvolvimentista como projeto 

estatal. Por essa razão, serão enfocadas, 

sobretudo, as obras desses autores 

publicadas entre a segunda metade da 

década de 50 e os primeiros anos da 

década de 60 (p.22). 

 Segundo o autor, a 
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escrita diplomática é marcada pelo aspecto 

protocolar e circula em ambientes oficiais. As 

negociações políticas com outros povos e 

culturas, os conflitos de fronteiras, os acordos 

de paz, objetos do campo diplomático, muitas 

vezes aparecem traduzidos pelo campo 

artístico e reconfigurados no artefato artístico-

literário. Nos textos selecionados, a escrita 

diplomática é tangenciada pela escritura: 

discurso de caráter artístico-literário que traz à 

tona questões relacionadas à reflexão político-

social, voltada prioritariamente para questões 

éticas. A escritura torna-se, neste trabalho, 

modo operatório encontrado pelos autores para 

articular idéias em que o político e o estético 

não se separam. Pode, portanto, surgir em 

diversos espaços discursivos, na poesia, na 

canção, mas também em documentos oficiais 

de embaixadas. (p.23-4) 

Acerca do tema, afirma que a 

escritura, porém, não se situa nem dentro nem 

fora desses limiares. Ela busca neutralizar as 

fronteiras entre imaginação, política, ética e 

estética, como ocorre, por exemplo, em alguns 

textos diplomáticos produzidos por Rosa, em 

que se combinam esmero conceitual, precisão 

lingüística e preocupações humanitárias. 

(p.24) 

 Para o autor, os diplomatas brasileiros questionariam 

o regionalismo rígido e fechado (p.25), sendo que os “três 

escritores questionam a retórica empolada dos salões” (p.27); 

os três teriam herdado lições de Mário e Oswald de Andrade 

(p.44, 89, 159). 

 Acerca do papel do Itamaraty na cultura brasileira, o 

autor escreve que no 

 
Brasil, o Itamaraty, órgão central do governo 

para lidar com as relações internacionais, tem 

contribuído bastante, em sua história, para a 

cultura e as letras nacionais. Poucas 

instituições públicas no mundo puderam 
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contar, entre seus funcionários, com nomes 

ligados às letras da importância dos de 

Varnhagen, Joaquim Nabuco, Aluízio 

Azevedo, Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto, 

Raul Bopp, Antônio Houaiss, José Guilherme 

Merquior, entre outros. São biografias que 

contribuem para o distinto lugar que a Casa de 

Rio Branco ocupa no Brasil. Esses nomes 

marcam um espaço de debates em torno das 

interpretações da nação brasileira, da reflexão 

sobre a língua portuguesa e da invenção 

artística. Cabral, Rosa e Vinicius apresentam 

modos singulares de interpretar o país e de se 

inquietarem diante de seu objeto de trabalho, 

seja o diplomático, o político ou o artístico, e 

manifestam-se de maneiras diferentes quanto 

às demandas sociais da população. (p.87) 

 Em várias passagens o autor reflete sobre as relações 

entre a obra destes autores e a cultura oficial; por exemplo, 

ao se referir sobre as comemorações da criação de Brasília 

por Vinicius e vários outros artistas (p.312-3). É interessante 

lembrar que, acerca da diplomacia brasileira, Menezes cita a 

obra de um diplomata de carreira, o embaixador Alberto da 

Costa e Silva (p.87), um africanista de grande reputação e 

organizador do livro O Itamaraty na Cultura Brasileira, 

citado, como vimos, por Flávia Crespo, o que mostra que os 

estudos acerca do Itamaraty, mesmo sem se conhecer 

mutuamente, frequentemente compartilham textos. Em nota 

de rodapé, o autor tece uma consideração mais incômoda 

para a carreira diplomática brasileira: 

Comentando o fato de que a modernidade 

republicana brasileira foi feita sem a presença 

do povo, que dava alergia à classe dirigente, 

[o cientista político e historiador] José Murilo 

de Carvalho chama-nos a atenção para o fato 

de que o chanceler Rio Branco, por longos 

anos à frente do Ministério das Relações 

Exteriores, reorientou a política brasileira para 

os Estados Unidos, exemplo maior de 

modernidade, mas buscou esconder “o Brasil 

mestiço e ignorante”, ao selecionar para os 

postos do Itamaraty funcionários “de 
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aparência caucasiana”. Além disso, trouxe 

para o país freiras do Sacré Coeur para que 

educassem as jovens e futuras esposas dos 

diplomatas. Era fundamental seguir a melhor 

escola de etiqueta da Europa. (p.117, n.63) 

 Para Menezes, havia uma ambiguidade fundamental 

entre estes escritores diplomatas (p.93), parte da qual 

sintetiza assim: 

A modalidade literária lida com as lacunas e 

as ambigüidades textuais, produtoras de 

cadeias sígnicas abertas; o discurso 

diplomático deve evitar duplicidade de 

interpretações e empreender uma retórica mais 

amarrada e coesa. O escritor-diplomata 

trabalha com acuidade nessas fronteiras de 

onde surgem atentas reflexões sobre as 

nuanças da construção textual. (p.95) 

 Através do estudo destas ambiguidades, o autor quer 

estudar a forma das modernidades tardias no Brasil e as 

representações destas (p.32). O autor afirma que os 

“diplomatas conhecem bem o quanto há de construção 

lingüística, de técnica retórica, de jogos de poder em cada 

trecho de um argumento pronunciado” (p.105) 

 Menezes refere-se em uma passagem ao fato que 

Guimarães Rosa teria estado associado com a prova de 

ingresso no IRBr; passamos a reproduzi-la: 
 

Em 1952, o escritor mineiro é 

convidado a fazer parte da equipe que 

prepararia o Concurso de Provas do 

Instituto Rio Branco. O trabalho 

realizado pelo diplomata refere-se ao 

exame de Cultura Geral e demonstra o 

seu interesse por conhecimentos não 

apenas acadêmicos e formais. Rosa 

valoriza modos de saber que não são 

aprendidos apenas em livros ou em 

bancos escolares, mas os 

“pragmaticamente” utilizáveis. Tais 

conhecimentos seriam gratuitos e 

demonstrariam a curiosidade e a 
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consciência humanística do candidato, 

fatores que contribuiriam para a 

formação de sua personalidade. O 

escritor condena, no texto, a indução do 

concurso a leituras apressadas, que 

produziriam uma espécie de 

'memorização artificial'. Nas palavras 

do diplomata: 

 “Quando se introduziu no 

programa do Vestibular a prova de 

Cultura Geral, o que se teve em mira 

foi um processo de apreciar, no 

julgamento dos candidatos ao Instituto, 

também conhecimentos – científicos, 

artísticos, eruditos, ilustrativos, etc. – 

adquiridos seja mediante 

aprofundamento extraordinário nas 

matérias dos Cursos Ginasial e 

Colegial, seja em cursos outros, seja 

extracurricular e autodidaticamente, 

através de leituras e outros meios de 

informação e enriquecimento do 

espírito; mas conhecimentos 

suplementares ou complementares, 

transcendentes da rotina escolar, bem 

assimilados e sedimentados, 

contribuindo eficazmente para a 

formação do candidato, e resultantes de 

curiosidade intelectual e capacidade 

mental, do gosto pela indagação 

objetiva ou especulativa, de vocação 

cultural e consciência humanística.” 

(p.101) 

 

 Temos aqui um testemunho, que não sendo neutro 

(nenhum o é), é ainda assim interessante para refletir sobre as 

representações presentes no discurso público dos 

formuladores das provas acerca destas, de uma prova (a de 

Cultura Geral) a qual, como já vimos mais de uma vez, o 

próprio Cheibub faz referência (CHEIBUB, 1984, p.76 n.17). 

 Não custa lembrar também que por vezes obras 

destes autores eram demandadas nas provas do CACD 

durante o período estudado, como por exemplo o foi o poema 

“Pernambucano em Málaga”, de João Cabral de Melo Neto, 
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que foi base para as questões 6 e 7 no TPS de 2010 (Caderno 

de provas A, página 3; disponível em 

http://www.cespe.unb.br/concursos/DIPLOMACIA2010/ ). 

 O trabalho de Menezes faz eventualmente referência 

a processos mais amplos que aconteciam no Itamaraty, como 

um período de cassação de homossexuais no interior do 

Ministério no começo da ditadura militar (p.308, n.56), na 

mesma página em que trata da demissão de Vinicius pelo 

regime; este poeta já tinha sido apresentado como tendo 

problemas com aspectos disciplinários da carreira em outras 

partes do texto (p.286, p.307), embora Menezes argumente 

que aquilo que chama de “diplomacia menor”, o trabalho 

não-burocrático praticado por Vinicius como sua relações 

amistosas com músicos de outros países (como com o 

jazzista Louis Amstrong), acaba por gerar frutos para a 

diplomacia brasileira. 

 O autor, Menezes, expõe suas opiniões na tese, em 

passagens como a seguinte: “Entretanto, pensar, como [o 

escritor e viajante estadunidense Waldo] Frank, que o Brasil 

resolveu o problema racial é uma grande ilusão.” (p.287). Ele 

cita várias obras presentes nos Guia de Estudos durante o 

período estudado, inclusive a já citada Formação da 

literatura brasileira: momentos decisivos; Tudo o que é 

sólido se desmancha no ar (Marshall Berman); Os donos do 
poder (Raymundo Faoro); Formação Econômica do Brasil 

(Celso Furtado); O mito da desterritorialização (Rogério 

Haesbaert); Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda); O 
povo brasileiro (Darcy Ribeiro) e A natureza do espaço 

(Milton Santos), o que ajuda a lembrar que muitas destas 

obras continuam presentes e influentes nos debates 

intelectuais-acadêmicos no começo do século XXI. Menezes 

não cita, entretanto, Cheibub, Patriota, ou outros trabalhos 

que examinamos neste capítulo. 

 
 
 

http://www.cespe.unb.br/concursos/DIPLOMACIA2010/
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2.2.10 Habitus Diplomático: Um estudo do Itamaraty em 

tempos de regime militar (1964-1985), de David do 

Nascimento BATISTA
99

 
 

 O trabalho de David do Nascimento Batista, 

concentrado na atuação de diplomatas durante a ditadura 

militar (1964-1985), acompanha de perto obras 

memorialísticas de alguns destes, obras que, inclusive estão 

citadas nas listas de Questões Internacionais Contemporâneas 

do CACD (antes que esta fosse transformada em Política 

Internacional, momento que coincide com a desaparição de 

tais obras dos Guia de Estudo) no período em que estudamos, 

embora Batista não demonstre ter conhecimento de tal fato. 

 A matriz teórica de Batista é o intelectual francês 

Pierre Bourdieu, a partir da obra de quem produz uma 

discussão sobre o conceito de “campo” (p.28), uma discussão 

e exposição do conceito de “habitus” (p.29), reflexões 

sintetizadas sobre questões como indivíduo, conversão e 

escolha (p.30), sobre indivíduo sendo incorporado ou não 

numa organização e medições de desempenho (p.31), falando 

de união ou defecção definitiva do indivíduo diante da 

estrutura ou organização (p.36). O autor também se refere a 

“inércia não raro comum à vida burocrática” sendo um 

elemento participante da lógica do indivíduo unir-se ao 

campo e/ou estrutura (p.36). Acerca de sua metodologia, 

Batista afirma que esta é a de exame de documentos (p.22).  

 O autor faz afirmações curiosas acerca da trajetória 

política brasileira, como ao dizer que vigorou um “um 

sistema bipartidário meramente formal (ARENA vs MDB)” 

no período da ditadura militar (p.17), assertiva que talvez 

necessitasse de mais nuances para alguém que pretende 

estudar o período 1964 a 1985; ou a enunciação do “fato de 

que, pelo menos desde a queda da Monarquia, o Itamaraty 

sempre mantivera uma postura de eqüidistância diante de 

golpes de Estado” (pp.18-9), algo que não parece demonstrar 
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particular erudição para se refletir sobre períodos anteriores 

de ditadura militar no Brasil (por exemplo, o Estado Novo 

durante a Era Vargas) e suas relações com o Itamaraty, 

erudição que talvez contribuísse para subsidiar as pesquisas 

acerca do período 1964 a 1985. 

 Em sua discussão sobre a formação do Estado 

brasileiro, Batista cita Manuel Bomfim para discutir o Estado 

e seu funcionamento (p.41), e refere-se várias vezes a Faoro 

sem especificar se está falando do processo geral de 

formação do Estado ou do português em particular (p.51-2). 

 Assim como outros autores referidos neste capítulo, o 

autor promove em seu texto várias vezes uma aproximação 

entre diplomatas e militares (por exemplo, p.60, p.71-2, p.98, 

p.113-4), inclusive em uma passagem formulada a partir de 

conceitos de Bourdieu: “Portanto, iniciativa é também algo 

subjacente à disciplina institucional que define o habitus 
diplomático: porque uma vez inserido na esfera que constitui 

o seu próprio e inalienável elemento, o diplomata é o que é: 

um soldado do Estado, frente às circunstâncias que ameaçam 

essa estrutura.” (p.95; o itálico é de Batista.) 

 A impressão que resulta da leitura de Batista é que 

ele acredita no discurso dos atores sem problematizá-los o 

suficiente, em passagens como “em depoimento ao CPDOC, 

em 1997, revelou o motivo de o presidente aceitar a 

indicação” (p.79), em que parece ignorar que os motivos e 

exposições de personagens políticos são, ou podem ser, feitos 

para uso público, e talvez devendo ser encarados a respeito 

desse prisma por acadêmicos. 

 Isso é ainda mais grave porque o autor usa longos 

trechos narrativos das memórias O mundo em que vivi, do 

diplomata Pio Correa (ao longo das páginas 130-151), ou do 

também volume de memórias do ex-Chanceler Mario Gibson 

Barboza, Na diplomacia o traço todo da vida (p.173 em 

diante) sem se importar em acareá-los sistematicamente com 

outras fontes. Isso fica patente em sentenças como “Na 

página 863 de suas memórias, Pio Corrêa revela como 

procedia” (p.253, n.67) e, de forma geral, em toda a parte não 

teórica de seu trabalho. 

 Talvez a obra de David do Nascimento Batista possa 

ser encarada com mais propriedade como sendo o “reverso da 

medalha” das memórias dos diplomatas, que ao pesquisador 
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acadêmico podem parecer acríticas ou ingênuas. 

Impressionado pelas fontes, Batista talvez tenha tratado 

aquelas confissões como sendo “verdades reais”. Mesmo que 

estas de fato o fossem (e em várias passagens do texto é fácil 

entender o porquê de David do Nascimento Batista ter 

aceitado tais discursos sem problematizá-los, uma vez que 

poderia ser difícil imaginar porque alguém diria o que diz 

acerca da perseguição que teria realizado contra o ex-

presidente João Goulart, por exemplo, a menos que de fato o 

tenha feito), tais obras deveriam ser enquadrados num 

contexto mais amplo de mudanças, contexto este em grande 

medida ausente da obra de Batista. 

 Um tanto curiosamente, em pelo menos uma 

passagem Batista faz considerações sobre diferenças entre as 

fontes de forma bastante eficaz, mostrando que teria plena 

capacidade para fazê-lo ao longo de todo o seu trabalho se 

assim se dispusesse. Uma vez que tal passagem se refere as 

mudanças na edição de um livro que consta nas listas do 

Concurso no período que estudamos, reproduzimos a 

passagem integralmente abaixo. 

 
Com efeito, o Itamaraty não demonstra 

ter mudado sua postura em relação ao 

episódio. Num fato que passou 

despercebido, mas que analisado com 

atenção demonstra isso, temos a atitude 

do diplomata Eugênia Vargas Garcia, 

de influir discretamente na 

interpretação de fatos que envolvem 

diretamente o Itamaraty no golpe de 

Estado de 1964, ao reeditar 

informações que ele mesmo havia 

publicado a esse respeito, acerca do 

papel desempenhado por Araújo Castro 

na conspiração. Na primeira edição de 

seu livro Cronologia das Relações 

Internacionais do Brasil, Garcia 

escreveu: 

 “1964 (30 de janeiro) – 

Renovado por troca de notas, sem o 

conhecimento do presidente brasileiro, 

o Tratado de Assistência Militar de 

1952 entre o Brasil e os Estados Unido” 
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(GARCIA, 2000, p.142 – o grifo é 

nosso) 

 Quando da reedição do mesmo 

livro, o diplomata alterou o texto, que 

passou a ser o seguinte: 

 “1964 (30 de janeiro) – 

Renovado, por troca de notas entre o 

Itamaraty e a Embaixada norte-

americana, do Tratado de Assistência 

Militar de 1952 entre o Brasil e os 

EUA” (GARCIA, 2005, p.190) 

 Mediante os fatos já descritos e 

analisados ao longo destas páginas, e 

agora frente a essa última evidência, é 

possível fazer uma estimativa do 

incômodo que representa, para o 

Itamaraty, o controverso episódio 

protagonizado por Castro em 1964 e 

que constitui o preâmbulo do 

envolvimento e compromisso do 

Itamaraty com o autoritarismo. (p.245) 

 

 A passagem, interessante em si, é concluída por uma 

argumentação que não convence totalmente o leitor. Batista 

não se refere ao longo de suas páginas a atos como o 

reconhecimento do governo comunista pós-Independência em 

Angola em 1975, promovido em grande medida pelo 

Itamaraty contrariamente aos interesses de amplos setores 

das forças armadas brasileiras, alguns dos quais setores pró-

Portugal e que enxergavam no regime em Angola apenas 

mais um inimigo, por ser comunista. De forma similar, o 

autor talvez exagere ao atribuir ao comportamento de um 

diplomata intencionalidade do Itamaraty como um todo. A 

obra de Eugenio Vargas Garcia não é um documento oficial 

do MRE, ao contrário, por exemplo, dos Guia de Estudos que 

analisamos. 

 Em outra passagem, Batista fala de uma “carta 

aberta, escrita pelo embaixador Marcio Dias, contendo 

críticas ao chanceler Celso Amorim, por ocasião do 

falecimento do ex-chanceler Mario Gibson Barboza” (p.267), 

carta esta reproduzida no Jornal do Brasil (em 16 de 

dezembro de 2007) e também no jornal O Estado de São 

Paulo (em 13 de janeiro de 2008), fazendo “duras críticas ao 
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modo como Amorim vem conduzindo o Itamaraty” (p.268). 

Após reproduzir excertos da carta de Dias e comentá-los, 

inclusive mencionando a oposição de um grupo de 

diplomatas de carreira ao PT (pp.268-274), o autor afirma 

que o silêncio de Amorim seria uma concordância com o teor 

da carta. Mesmo sendo esta uma das possibilidades de 

interpretação do comportamento de Amorim, é bem mais 

provável que o então chanceler simplesmente quisesse 

impedir a a continuidade da polêmica, discordando 

publicamente deste – o que é muito diferente de dizer que 

concordava intimamente com o teor da carta, como afirma 

resolutamente Batista. 

 Batista cita uma pluralidade de autores presentes nas 

listas do CACD, como os já referidos Manoel Bomfim (em 

América latina: Males de origem), Raymundo Faoro (em Os 

Donos do Poder) e Eugenio Vargas Garcia (Cronologia das 
Relações Internacionais do Brasil). Cita, também várias 

obras de memórias de diplomatas que constam na 

bibliografia da obra, como a de Barboza, a de Pio Correa e a 

de Roberto Campos (Lanterna na popa). Adicionalmente, 

Batista cita a biografia de Rio Branco de Álvaro Lins (assim 

como outra, não oficial, de Luiz Viana Filho) e a obra 

Relações Internacionais do Brasil: de Vargas a Lula , de 

Paulo Vizentini, e textos de vários diplomatas 

contemporâneos. Dentre os textos sobre o Itamaraty como 

burocracia, Batista enumera em sua biografia final apenas um 

artigo de Cheibub de 1985, embora seja possível que ele 

conhecesse mais acerca do trabalho deste autor através do 

acesso a Cristina Patriota de Moura, cujo livro O Instituto 
Rio Branco e a Diplomacia brasileira: um estudo da carreira 

e socialização, único dos trabalhos da autora referidos no 

trabalho de Batista, emprega com propriedade a obra de 

Cheibub. 
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2.2.11 “Diplomatas negros (as): Ação Afirmativa no 

Instituto Rio Branco e Trajetórias de Diplomatas 

(ex) Bolsistas”, de Ana Paula Conceição 

Oliveira
100

 

 

Este trabalho de mestrado de Ana Paula Conceição 

Oliveira, defendido em 2011 no Programa multidisciplinar de 

pós-graduação em estudos étnicos e africanos da UFBa, usa 

com bom proveito outra dissertação sobre tema bastante 

próximo, que já analisamos
101

. Além de empregá-la, 

compartilha com esta horizontes e problemáticas, o que pode 

ser inferido, por exemplo, da presença do livro O negro no 

mundo dos brancos, de Florestan Fernandes, nas referências 

bibliográficas de ambas as dissertações. Oliveira faz também 

uso do livro da obra de Moura, através de seu livro, assim 

como cita um de seus artigos sobre o tema (“Considerações 

Etnográficas...”). A autora faz referência ainda a um artigo 

da diplomata, psicóloga e pesquisadora sobre mulheres na 

diplomacia Viviane Balbino, embora não cite Cheibub, nem 

demonstre ter conhecimento de sua obra; em uma passagem, 

entretanto, Oliveira insere um trecho da pesquisadora Letícia 

Pinheiro no qual esta autora parece estar sendo inspirada por 

Cheibub, referindo-se a um “período burocrático-racional” da 

organização diplomática brasileira (p.54) 

Oliveira organizou, assim como Moura, uma lista de 

siglas para facilitar o entendimento de seus leitores; talvez 

isso seja uma inspiração do trabalho desta última (que o faz 

tanto no livro quanto na dissertação), ou um recurso de 

alguém que se preocupa com as estratégias de transmitir 

conhecimento, vinda da formação acadêmica em pedagogia, a 

                                                 
100

 OLIVEIRA, Ana Paula Conceição. Diplomatas negros (as): 

Ação Afirmativa no Instituto Rio Branco e Trajetórias de 

Diplomatas (ex) Bolsistas. Dissertação de Mestrado Defendida no 

Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e 

Africanos, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade federal da Bahia, 2011. 
101

 “Com a pesquisa bibliográfica, foi possível localizar apenas a 

dissertação de Vera Lúcia Rodrigues Lima (UFRJ, 2005), quem 

pesquisou o mesmo tema que desenvolvo.” (p.19) 
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que a Oliveira se refere em seu texto, ao apresentar sugestões 

para a melhora da Política de Ações Afirmativas (p.73). 

Oliveira faz referência a Conferência Mundial Contra 

o Racismo de Durban em 2001 (p.7), também mencionada 

por Vera Lúcia Rodrigues Lima. Enquanto a última acredita 

que as discussões sobre as ações afirmativas são as mais 

tumultuadas na história do IRBr, Oliveira tem como questão 

norteadora “Por que o 'Programa de Ação Afirmativa do 

Instituto Rio Branco – Bolsas-Prêmio de Vocação para a 

Diplomacia' não é alvo de críticas na sociedade?” (p.15) 

Contrariamente a Lima, Oliveira parece não ter conhecimento 

ou interesse prévio na carreira diplomática, o que talvez 

tenha colaborado para que sua exposição acerca do ingresso 

na diplomacia seja boa, mas não perfeita (p.16ss): não são 

mencionadas as provas de Direito e Economia nas etapas da 

seleção, por exemplo; mesmo quanto ao PAA, um dos focos 

de seu trabalho, a autora comete pequenos deslizes, como ao 

afirmar que apenas portadores do diploma de nível superior 

podem receber a bolsa, enquanto que o edital autoriza 

explicitamente a candidatura daqueles capazes de concluir a 

graduação no ano restante. Por outro lado, entretanto, a 

autora refere-se à “lei do boi” (lei brasileira que previa cotas 

para filhos de pais proprietários rurais em instituições de 

ensino federais em cursos de Veterinária e a Agricultura) 

como uma lei que estabelecia cotas (p.25), trazendo um 

argumento diferente para o debate, produto talvez de uma 

formação diversa. 

A trajetória anterior da pesquisadora envolveu 

trabalhos sobre movimentos sociais ligados a afirmação afro, 

e seu interesse em estudar o PAA do IRBr é assimilado a 

estudos sobre as elites, que seriam, para ela, lacunares no 

Brasil (p.15). A autora teria recebido conselhos por parte de 

amigos para que não pesquisasse o tema: 

 
Recordo-me de ter escutado opiniões 

cuidadosas quando abordava entre 

colegas do meio acadêmico que iria 

pesquisar a diplomacia. Alguns me 

alertaram sobre o caráter conservador 

do Itamaraty e de como seria 
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complicado entrevistar os diplomatas 

por causa do acesso dificultado.  (p.16) 

 

 O que não deixa de ser um indício interessante sobre 

a forma como a diplomacia brasileira é vista no espaço 

acadêmico. Os colegas não-identificados de Oliveira teriam 

um posicionamento bastante próximo dos acadêmicos 

também não-identificados no artigo de Moura 

(“Considerações etnográficas...”) que, como mencionamos, 

Oliveira lista na bibliografia final. (Em comum com Moura, 

há ainda a referência a Goffman [que aparece nas p.23 e 28] 

que entretanto não comparece na lista bibliográfica final, 

assim como não o faz a biografia do Barão do Rio Branco, de 

Álvaro Lins [citada na p.53 mas não listada na bibliografia].)  

 A autora explicita seu ponto de vista, sendo favorável 

as cotas étnicas
102

; embora sua dissertação não se torne um 

manifesto expresso (ao contrário da de Lima), mesmo 

fazendo uso constante da primeira pessoa do singular, em 

frases como: “Por isso, não vejo as ações afirmativas como 

um fim, mas como um meio que resgata o respeito entre as 

populações.” (p.34) Ela faz diversas discussões sobre os tipos 

de ações afirmativas (p.31-6), e destaca o papel da sociedade 

civil no processo: 

 
É válido salientar e adotar como 

referência que, sem as pressões dos 

referidos movimentos, possivelmente o 

nosso País ainda estaria em sua 

frequente inércia política com relação 

às desigualdades. Abreviando, a 

atuação da sociedade civil, junto ao 

poder público, foi grande 

                                                 
102

 Em trechos, por exemplo, como o seguinte: “A igualdade formal 

está direcionada à máxima constitucional “todos são iguais perante 

a lei”, que, poderia equivaler-se ao dito popular “nem negros, nem 

brancos, somos seres humanos.” Declaração marcante do 

universalismo que, no contexto, poderia ser substituído por nem 

homens, nem mulheres ou nem homossexuais, nem heterossexuais. 

Conclui-se que esse sistema de conformidade está longe de ser 

efetivado, mas, em certa medida, essa máxima é importante em 

algum tempo para buscar a abolição de privilégios.” (p.27)  
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impulsionadora da aplicação das ações 

afirmativas brasileiras. (MUNANGA, 

2004; BARRETO, 2008; MEDEIROS, 

2005) (p.34) 

 

 Observando o caso do Programa de Ações 

Afirmativas do IRBr, formamos uma impressão oposta: a 

centralidade das decisões do Estado foram as responsáveis 

pela institucionalização deste, e não demandas da sociedade 

civil, que fundamentalmente só se organizou em grupos de 

pressão significativos para demandar por vagas e incentivos 

no corpo burocrático da diplomacia brasileira após a criação 

do programa. A favor dessa consideração, lembramos que 

houve momentos em que os movimentos negros brasileiros 

estiveram bastante organizados no passado, embora 

raramente tenham obtido sucesso. A trajetória parece análoga 

àquela descrita por Ângela de Castro Gomes, em seu livro A 

invenção do trabalhismo
103

; no caso examinado por Gomes 

acerca dos movimentos trabalhistas nos anos 1930 e 1940, 

embora houvesse movimentação por parte da “sociedade 

civil”, será o Estado o agente definidor das novas 

institucionalidades, inclusive concedendo mais do que os 

setores interessados e mobilizados da sociedade civil 

poderiam naquele momento ter esperanças realistas e 

pragmáticas de obter na negociação com o empresariado. A 

analogia que propomos com a conclusão de Gomes 

concentra-se no surgimento do PAA do IRBr – tema que 

pode ser considerado como adjacente ao nosso objeto. 

 Para Oliveira, 

a carreira de diplomata ainda é pouco 

conhecida pelo público externo ao 

ambiente diplomático. O principal 

motivo que pude identificar, com a 

pesquisa e as entrevistas, diz respeito a 

pouca divulgação sobre a carreira. 

(p.47) 
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 GOMES, Angela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. 

Rio de Janeiro: IUPERJ/ São Paulo: Vértice, 1988. 
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 Embora seja difícil julgar isso, Moura também dedica 

atenção ao tópico, preocupando-se em inserir nos 

questionários que distribui um item indagando sobre qual o 

lugar em que o candidato primeiro ouviu falar da carreira de 

diplomata. 

 Oliveira cita uma série de matérias jornalística acerca 

das cotas; Oliveira refere-se também, embora muito 

brevemente, aos cursos preparatórios (p.62), listando 7 

deles
104

. 

 A autora então passa a narrar a história institucional 

do Programa de Ações Afirmativas do IRBr (p.63-6), falando 

das reclamações dos candidatos com o programa (p.67-8), 

preocupando-se com questões como desistência da presença 

na prova seletiva para a Bolsa e em apontar problemas que 

poderiam comprometer o programa (p.68-9). A autora refere-

se a questão da divulgação do concurso (p.70), inclusive a 

uma missão de divulgação no Ceará, por um diplomata de 

nome Lucas, que sugeria o envio de outros diplomatas 

(ex)bolsistas. Oliveira se refere ao programa de divulgação 

como sendo, palavras da autora, “meio mambembe” (p.73), 

apresentando críticas tanto surgidas durante as entrevistas 

quanto próprias. A iniciativa de divulgação, com todas as 

restrições que tenha, tem um antecedente institucional 

interessante naquela referida por Cheibub para divulgar a 

carreira diplomática empreendida também pelo MRE no 

interior de São Paulo, na década de 1970. Outra das 

iniciativas relativas as Políticas de Ação Afirmativa, as 

tutorias em que cada bolsista seria adotado por um 

diplomata, que o auxiliaria em sua preparação,  teriam caído 

em desuso (p.75-6). Para a autora, a existência de aprovados 

com a ajuda das bolsas “mostra que o Programa é eficiente, 

mas que pode ser ainda mais eficaz.” (p.79). 

Ao analisar a trajetória dos diplomatas efetivamente 

aprovados no CACD após terem recebido a ajuda das Bolsas 
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 Registramos que um dos cursos preparatórios, o IBRAE, em 

Belo Horizonte, oferecia um desconto de 50 porcento para qualquer 

aluno que tivesse se inscrito na prova de ações afirmativas – uma 

demonstração interessante, ainda que curiosa, da interação entre os 

espaços do mercado, da sociedade civil e de políticas criados pelo 

estado. 
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de Ação Afirmativa, a autora refere-se a considerações como 

gênero, indicando haver cinco mulheres e onze homens entre 

os diplomatas ex-bolsistas (p.91), referindo-se a suas idades, 

suas trajetórias educacionais, e seus relatos (p.91-99), suas 

formações acadêmicas, incluindo graduações, mostrando 

haver seis mestres, dois dos quais antes de serem aprovados 

no concurso, outros quatro se apresentando como mestres 

devido ao mestrado profissionalizante em diplomacia 

(p.101), e, finalmente, sobre a questão geográfica, 

retomando-a ao analisar as trajetórias e aproximando-a das 

reflexões sobre os cursinhos preparatórios, Oliveira 

interessa-se por questões geográficas (p.89), retomando esta 

questão juntamente com os cursinhos, como ao afirmar que 

 
Os diplomatas nordestinos, em sua trajetória 

de vida, relataram que tiveram que se mudar 

para o sudeste ou centro-este brasileiro para 

conseguirem alcançar a carreira, isto porque, 

os melhores cursinhos preparatórios e 

condições objetivas de estudos estavam 

associados a estados como o Rio de Janeiro, 

São Paulo e Brasília que são tradicionais na 

oferta de preparação para concursos públicos. 

(p.94) 

 
 A autora refere-se, em suas considerações finais, que 

“ausência de pesquisas que pudessem embasar a análise que 

pretendi fazer nesta dissertação de certo deixou lacunas a 

serem preenchidas” (p.114), mesmo que seja visível em seu 

trabalho uma maturidade talvez advinda do conhecimento do 

trabalho de Lima. Para aqueles que se interessam pela 

temática do PAA do IRBr, a leitura de Oliveira é 

especialmente recomendada. 

 

2.3 SOBRE AS DISSERTAÇÕES 

PROFISSIONALIZANTES ACERCA DO 

INSTITUTO RIO BRANCO 

 

 Muitos dos trabalhos profissionalizantes foram 

entregues ao autor a partir de contato direto com os 

pesquisadores, enquanto outras foram estudadas a partir de 
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pesquisa na biblioteca do Instituto Rio Branco em Brasília. 

Optamos por apresentar em apresentar apenas uma das obras 

profissionalizantes aqui, a que mais claramente tem relação 

com nosso objeto. 

 Em dissertação defendida em 2007, a socióloga 

Maria Mota Monteiro contextualiza os trabalhos 

profissionalizantes afirmando que aos “poucos trabalhos 

existentes [sobre a diplomacia brasileira enquanto 

burocracia] até o início da década, somaram-se dissertações 

mais polêmicas feitas por alunos do Instituto Rio Branco 

(IRBr), que agora tem caráter de mestrado profissionalizante, 

certamente um indício de uma incipiente, e interessante, 

reflexividade” (MONTEIRO, op. cit., p.20). Como vimos  na 

apresentação da obra de Joana Ferraz, um dos propósitos do 

curso de formação dos diplomatas posteriormente a sua 

aprovação no concurso é “harmonizar os conhecimentos 

adquiridos no curso universitário com as necessidades da 

formação diplomática” (reproduzido no Guia de Estudos de 

1996, p.101). Tais obras, então, podem ser consideradas 

como produzidas para atender a demandas que não somente 

as acadêmicas, para parafrasear Cristina Patriota de Moura 

em artigo sobre a vivência antropológica no meio 

diplomático. 

 

2.3.1 “O vestibular para embaixador e os Quarto 

Secretários: estudo sobre o Concurso de Admissão 

à Carreira Diplomática”
105

, de Claudia Angélica 

Vasques Silva 

 
 O estudo de Claudia Angélica Vasques Silva pode ser 

considerado um trabalho de antropologia virtual, interagindo 

com candidatos a diplomata em distintas comunidades do 

orkut e grupos de discussão dedicadas a carreira diplomática 

e formulando suas impressões a partir disso, ainda que em 

adição ao uso de documentos oficiais e bibliografia, os quais 
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 SILVA, Claudia Angélica Vasques. O vestibular para 

embaixador e os Quarto Secretários: estudo sobre o Concurso de 

Admissão à Carreira Diplomática. Brasília: Instituto Rio Branco, 

dissertação profissionalizante em diplomacia, 2005. Todas as 

referências a número de página neste tópico referem-se a esta obra. 
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se lamenta por não estarem presentes em melhor ordem: 

somos informados, por exemplo, que alguns dos documentos 

simplesmente não estavam disponíveis por não poderem ser 

localizados (p.6). Citando várias vezes trabalhos de Cristina 

Patriota de Moura, Silva nos fala de um estudo do IUPERJ “o 

qual não conseguiu localizar” (p.42) – com certeza, o de 

Cheibub. Nove anos mais tarde, quando visitamos a 

biblioteca do IRBr, achamos três cópias da dissertação 

clássica de Zairo Borges Cheibub (algo que talvez nos diga 

ainda um pouco acerca da relação estabelecida entre Cheibub 

e as representações do Ministério). De qualquer forma, Silva 

parece ter tido acesso às considerações de Cheibub apenas 

indiretamente, através da obra de Cristina Moura; a autora 

também agradece a Viviane Balbino, a diplomata de carreira 

e psicóloga que escreveu uma dissertação profissionalizante 

sobre as mulheres na diplomacia brasileira. 

 É a própria Vasques Silva quem nos diz que em 

“julho de 2002, o curso de formação de diplomatas do 

Instituto Rio Branco, PROFA-I, foi reconhecido como curso 

de mestrado profissionalizante pela CAPES” (p.2 n.2), sendo 

seu trabalho um dos produtos de tal mudança. Escrevendo em 

2005, a autora observa que até “hoje poucos trabalhos se 

ocuparam em refletir sobre o Concurso de Acesso à Carreira 

Diplomática” (p.1), lacuna que ela se dispõe a preencher 

parcialmente. A autora escreve que na “parte de revisão 

bibliográfica relativa a trajetória das elites em direção ao 

provimento de cargos públicos, há poucas menções aos 

processos seletivos do Itamaraty” (p.47). Ainda em 

comparação a outros concursos públicos, a autora nota que 

“não existem livros ou apostilas que compilem esse material 

[provas antigas], como ocorre em relação a outros concursos 

públicos” (p.31), referindo-se a candidatos “perdidos” com o 

volume de texto (p.29), o que talvez possa ser apresentado 

como um dos elementos que compõe a aura de relativa 

elitização do Concurso. Acerca do CACD, Vasques Silva nos 

oferece essa reflexão: 

 
A bibliografia do CACD tem sido 

modificada: clássicos do pensamento 

social brasileiro foram introduzidos e a 

bibliografia de política internacional foi 
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atualizada pela introdução de 27 livros 

publicados pela FUNAG. Ou seja, nos 

últimos três concursos o número de 

obras na bibliografia cresceu 

consideravelmente. A externa da 

bibliografia é um fator de ansiedade no 

universo dos candidatos. (p.30-1) 

 

 Oferecendo várias informações relevantes acerca das 

diferentes versões do concurso, ela também mostra uma série 

de considerações interessantes sobre desdobramentos e 

reflexos do IRBr no mercado e na sociedade civil. 

 Por exemplo, ela nos apresenta uma versão acerca 

dos cursos preparatórios e de sua multiplicação: o “número 

cresceu de um no Rio de Janeiro, em 1997, para dois no Rio, 

três em São Paulo, um em Ribeirão Preto, três em Brasília, 

um em Belo Horizonte, um em Recife, um em Salvador, um 

em Porto Alegre” (p.24) em 2005, além de referir-se a recusa 

a candidatos por parte do cursinho por falta de vagas (p.30) e 

a existência de cursos preparatórios que eram/ofereciam 

diplomas de especialização citando como exemplo o curso da 

Cândido Mendes do Rio (p.32 n.43). (Por interessante que 

seja este testemunho, cumpre lembrar que a obra de Moura já 

tinha não apenas mencionado os cursinhos como frequentado 

um deles enquanto ambiente de observação antropológica 

para a dissertação acadêmica desta.) Em outra passagem, 

somos informados acerca de um dos termos do título do 

trabalho e seu significado: se “[a]té 1995, a expressão 

'Quarto-Secretário' servia para designar jocosamente os 

alunos do IRBr” (p.1), no momento que a autora escreve o 

termo designa os candidatos ao CACD. A autora observa que 

é “comum, entre os alunos do IRBr, o comentário de que essa 

mudança de estatuto dos alunos [de meros bolsistas do IRBr 

a terceiros-secretários com salário inicial da carreira 

diplomática], ocorrida em 1995, foi decisiva em relação a 

adesão ao projeto de se preparar para o CACD. Ora da parte 

daqueles que têm família, ora dos que já eram funcionários 

públicos” (p.28), tendo tal mudança coincidido com um 

aumento de candidatos (p.10). 

 Vasques Silva, em sua interação com os candidatos 

pela internet, refere-se a uma dúvida constantemente 
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manifestada: “Quais cursos de nível superior o IRBr aceita?”. 

Em outra passagem, a autora escreve que uma das perguntas 

dos candidatos online cita um trecho da biografia do 

Embaixador Meira Pena (p.34). A autora fala de um aumento 

do contato entre os candidatos nos últimos anos (em parte 

devido à internet) e fala de uma diferenciação feita pelos 

próprios candidatos, entre candidato profissional e candidato 

autodidata (p.17), bem como do uso de diferentes termos de 

autoidentificação: candidatos, postulantes, aspirantes, 

wannabe (p.16-7). Para a autora, o aumento na quantidade de 

simulações das nações unidas (p.24) e de cursos de RI (p.25) 

seriam fatores ligados ao forte aumento do número de 

candidatos ao concurso. 

 Acerca das discussões sobre a obrigatoriedade da 

prova de inglês, a qual Vasques Silva se refere, ela oferece 

ao menos dois subsídios para contextualizar a mudança, o 

primeiro sendo o fato que a prova de francês já tinha sido 

eliminada (em 1995), e o segundo que em “2004, foi 

introduzida outra nota de corte, para as questões de Inglês” 

(p.10-1), embora ela própria apenas mencione “a polêmica 

em razão da mudança de status da prova de Inglês do CACD 

de 2005” (p.39), analisada em artigo acadêmico por Moura, 

como já vimos, e não se posicione a respeito em seu texto.  

 Acerca da imprensa, a autora escreve que “ainda é 

comum encontrar várias imprecisões e inverdades sobre o 

CACD na imprensa, bem como a ignorância do fato de que o 

atual Concurso de Formação de Diplomatas (antigo PROFA-

I) engloba um programa de mestrado em diplomacia” (p.11), 

citando também “Clóvis Brigagão, diretor do Centro de 

Estudos das Américas da Universidade Cândido Mendes, 

[que] disse que a diplomacia brasileira é eficiente e testada 

ao longo dos séculos”. 

 Vasques Silva finaliza sua dissertação 

profissionalizante com sugestões de pesquisa futura (“A 

discussão das representações sociais de 'diplomata' e 

'diplomacia' que têm os examinadores das bancas do CACD, 

a comparação do CACD com processos de recrutamento e 

seleção de diplomatas de outros países”; p.52) e conclui com 

um parágrafo que se assemelha a uma avaliação oficial ou 

para conhecimento público: 
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Quanto a tendências e perspectivas, os 

perfis de candidato correspondem a 

uma variedade maior em relação a 

procedência geográfica, gênero, etnia, 

faixa etária e formação acadêmica. 

Quanto à classe social, contudo, não se 

podem ainda distinguir indicativos de 

mudança. A maior oferta de cursos de 

RI e a popularidade de modelos de 

negociação configuram-se como 

prováveis fontes de um número maior 

de candidatos. (p.53) 

 

2.4 UM COMENTÁRIO ACERCA DE TRABALHOS 

SOBRE SOBRE A DIPLOMACIA ARGENTINA 

ENQUANTO BUROCRACIA 

 
 Neste tópico analisaremos brevemente dois trabalhos 

acerca da diplomacia argentina enquanto burocracia
106

. Como 

                                                 
106

 Além dos trabalhos analisados aqui, encontramos também um 

artigo de opinião do jornal argentino La Nación acerca do serviço 

exterior argentino e de sua escola de formação, o ISEN, artigo este 

de Maximiliano Gregorio-Cernadas, publicado com o título de 

“Medio Siglo de Diplomacia Profesional”  (Meio Século de 

Diplomacia Profissional); o texto parece revelador quando a 

difusão de certas concepções e ideias acerca do ISEN junto ao 

público argentino. O artigo pondera acerca da escassez de corpos 

meritocráticos estatais na Argentina, afirmando ser uma das poucas 

exceções aquele formado pelo ISEN do Ministério de Relações 

Exteriores e Culto. O autor fala sobre como este é o símbolo de 

uma instituição que garante a promoção dos interesses argentinos 

no exterior (tradução nossa de “la promoción  de los intereses 

argentinos em el exterior”), sendo uma carreira de estado, e não de 

governo ou política. Além de se referir a fundação do ISEN e aos 

seus concursos públicos imparciais (aparentemente uma exceção no 

país platino), o autor escreve: “O prestígio dos diplomatas 

argentinos inclusive é reconhecido em outros âmbitos, como o 

atesta a quantidade deles que prestam serviços em outras  

repartições nacionais” (tradução nossa de: “El prestigio de los 

diplomaticos argentinos incluso es reconocido em outros ámbitos, 

como lo atestigua la cantidad de ellos que prestan servicios em 

outras reparticiones naconales”). Anotamos aqui a similaridade 

neste aspecto com os diplomatas brasileiros, que também são 
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o próprio trabalho de Natalia Rizzo, redigido em 2012, nos 

informa, parece haver uma escassez de estudos sobre as 

carreiras de Estado em geral no país platino, e em particular 

sobre o ISEN (Instituto del Servicio Exterior de La Nación), 

instituição que corresponderia ao IRBr. O caráter expositivo 

e talvez algo didático do segundo trabalho, de Facundo 

Solanas, nos mostra não apenas as mudanças que 

aparentemente estão ocorrendo no serviço diplomático 

argentino como também o crescimento do interesse de 

estudos sobre o tema. 

 
2.4.1 “Los Profesionales de Estado en Argentina: El Caso 

del Instituto del Servicio Exterior de La Nación 

(ISEN)”, de Natalia Rizzo
107

 

 
 Este breve mas extremamente informativo artigo de 

Natalia Rizzo discorre sobre a trajetória e as características 

do Instituto del Servicio Exterior de La Nación (ISEN), o 

equivalente argentino do IRBr. Embora a comparação com o 

caso brasileiro não seja sistemática, ela aparece em alguns 

momentos do texto de Rizzo, e nós tentaremos estabelecer 

em outros aspectos a apresentação de possíveis paralelos.  

 Já no resumo, a autora nos informa da ausência de 

estudos sobre o tema: 

 
Não conhecemos trabalhos que 

abordem o surgimento desta instituição 

e aqui nos propomos começar a 

organizar os antecedentes do ISEN e 

seu funcionamento nos primeiros anos 

                                                                                              
famosos por serem recrutados para trabalhar em outros órgãos da 

administração pública. GREGORIO-CERNADAS, Maximiliano. La 

Nación. Opinión. 15.01.2014. Disponível em: 

http ://www.lanacion.com.ar/1655609-medio-siglo-de-diplomacia-

profesional 
107

 RIZZO, Natalia. “LOS PROFESIONALES DE ESTADO EN 

ARGENTINA: EL CASO DEL INSTITUTO DEL SERVICIO 

EXTERIOR DE LA NACIÓN (ISEN)”. Cuadernos de Política 

Exterior Argentina (enero-marzo 2012), Nº 107. pp. 1-22. Os 

itálicos do títulos são da autora. Todas as referências a número de 

página nessa seção se referem a tal obra. 
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de vida, procurando observar as tensões 

entre sua autonomia institucional, o 

campo acadêmico e o poder político
108

. 

(p.1) 

Consideração que ela contextualiza mais a frente ao dizer que 

existe “pouca literatura disponível em relação a formação de 

profissionais do Estado na Argentina, e é especialmente 

escassa em relação com o ISEN, seu processo de criação e 

consolidação” (p.3; itálicos da autora)
109

. Como simples 

comentário, é possível que o ISEN tenha recebido um volume 

menor de estudos e reflexões que o Instituto Rio Branco por 

não ter sido o espaço de estudo de um número tão grande de 

gerações de diplomatas, estando, como veremos, menos 

recuado no tempo que a fundação do IRBr em talvez uma 

geração. Isso talvez nos sirva para refletir sobre o fato que o 

processo de afirmação do IRBr, e do MRE brasileiro como 

um todo, tenha recebido mais atenção por ter gerado por mais 

tempo diplomatas de carreira, que se voltavam a ele como 

forma de sua própria afirmação. 

 É curiosa também a menção a tensão entre a 

autonomia institucional e o campo acadêmico, questão que 

praticamente não é enunciada desta forma no caso do IRBr 

brasileiro. 

 A autora prossegue, afirmando que a criação do 

ISEN, no começo da década de 1960, esteve ligada a uma 

vaga internacional pela melhora da administração pública no 

Terceiro Mundo, com apoio da ONU (p.3-4), ciclo que foi 

tardio em comparação com o Brasil (p.5) (assim como foi 

tardia a formação do estado nacional argentino em 

comparação com o brasileiro), além de o Instituto platino 

aparentemente sofrer mais com as rupturas institucionais de 

sua nação. 

                                                 
108

 Tradução nossa de: “No conocemos trabajos que aborden el 

surgimiento de esta institución y aquí nos proponemos comenzar a 

organizar los antecedentes del ISEN y su funcionamiento en los 

primeros años de vida, procurando observar las tensiones entre su 

autonomía institucional, el campo académico y El poder político.” 
109

 Tradução nossa de: existe “poca literatura disponible en relación 

a la formación de profesionales de Estado en Argentina, y es 

especialmente escasa en relación con el ISEN, su proceso de 

creación y consolidación.” Itálicos da autora. 
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Criado em 1963, o funcionamento do 

ISEN esteve marcado pela instabilidade 

institucional e as mudanças produzidas 

entre governos democráticos e golpes 

de Estado, tudo o que debilitava as 

normas que eram modificadas pelas 

necessidades do governo da vez. 

(p.3)
110

 

 

 A autora mapeia algumas das iniciativas 

institucionais de racionalizar a burocracia argentina em 1951 

e em 1958 (p.5). Aparentemente a reforma da administração 

pública argentina esteve conectada com a criação do ISEN, 

assim como o DASP teve relação com o IRBr. Houve a 

fundação de graduações (“carreras”) voltadas para a 

administração pública e a diplomacia em diferentes 

universidades argentinas, algumas das quais antecederam a 

fundação do ISEN. 

 Pela descrição de Rizzo, o ISEN parece ser um dos 

poucos âmbitos de uma burocratização “weberiana” (para 

usar a expressão de Cheibub) da Argentina, afirmação que 

ela formula na seguinte frase: “O Instituto del Servicio 

Exterior de La Nación (ISEN) é um dos poucos âmbitos da 

administração pública nacional que tem um sistema de 

ascensão e uma preparação profissional autônoma acorde 

com essa carreira.” (p.8)
111

, mencionando logo a seguir 

tentativas sem sucesso de organizar o serviço diplomático 

argentino desde a década de 1860 que repetiram-se nos anos 

1920, 1930 e 1940 (p.8)
112

. 

                                                 
110

 Tradução nossa de: “Creado en 1963, el funcionamiento del 

ISEN estuvo marcado por la inestabilidad institucional y los 

cambios producidos entre gobiernos democráticos y golpes de 

Estado, todo lo cual debilitaba las normas que eran modificadas por 

las necesidades del gobierno de turno.” 
111

 Tradução nossa de: “El Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación (ISEN) es uno de los pocos âmbitos de la administración 

pública nacional que tiene un sistema de ascenso y una preparación 

profesional autónoma acorde a esa carrera.” 
112

 Analogamente, existem reformas da estrutura burocrática 

brasileira, embora em datas datas recuadas, remontando a primeira 
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 O ingressante no ISEN o fazia como funcionário-

aluno (pp.8-9), assim como costumava ser o procedimento 

durante alguns períodos nas etapas iniciais dos concursados 

ao MRE brasileiro; a partir de 1969 começou a se oferecer 

uma bolsa para os ingressantes, que recebiam a qualificação 

de I-Agregado (p.10). Os requisitos para o ingresso mudaram 

com o tempo, e embora a autora não tenha uma formulação 

sistemática de tais mudanças, ela faz afirmações como que se 

necessitava de um título universitário a partir de 1971 (p.9-

10), o que permite novo paralelismo comparativo com o caso 

brasileiro, onde algo semelhante se dava, embora a exigência 

da graduação universitária plena para o ingresso no concurso 

só passasse a existir na década de 1990, diferença que talvez 

tenha a ver com a difusão dos sistemas universitários no 

Brasil e na Argentina; acerca das graduações universitárias, a 

autora afirma, por exemplo, que se criou um dispositivo em 

1977 que limitava as habilitações que poderiam prestar o 

concurso às seguintes: 
 

Advogado, Escrivão, Procurador, 

Contador, Licenciado em Economia, 

Administração de Empresas, Comércio 

internacional, Diplomacia, Ciência 

Política, Relações Internacionais, 

História, Filosofia, Letras, Sociologia, 

Geografia, Estudos Orientais, História 

das Artes e Economia Marítima (p.11-

2)
113

.  

                                                                                              
metade do século XIX, segundo somos informados por um livro 

(História da Política Externa do Brasil, que esteve nos Guia de 

Estudo), em passagens como: “O Ministério dos  Negocios 

Estrangeiros foi adaptado às estruturas desse Estado racional, por 

meio de sucessivas reformas (1847, 1851, 1852, 1859) que o 

dotaram de normas adequadas e quadros habilitados” (CERVO, 

Amado & BUENO, Clodoaldo, HPEB, p.67), em que talvez 

possamos perceber um tom laudatório ao ministério por  parte dos 

acadêmicos. 
113

 Tradução nossa de: “Abogado, Escribano, Procurador, Contador, 

Licenciados en Economía, Administración de Empresas, Comercio 

Internacional, Diplomacia, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Historia, Filosofía, Letras, Sociología, Geografía, 

Estudios Orientales, Historia de lãs Artes y Economía Marítima”. 
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 O primeiro exame das provas se realizam em 

distintos pontos do país; caso aprovados, os candidatos 

deveriam locomover-se para Buenos Aires para realizar a 

prova (p.10). Note-se aqui a similaridade com as diferentes 

fases das provas a serem aplicadas, primeiro no Rio de 

Janeiro, depois nos Centros Regionais e Brasília, no caso 

brasileiro. Veremos no próximo capítulo algumas reflexões 

sobre a concentração geográfica da prova. 

 A autora oferece também algumas reflexões sobre os 

docentes do ISEN, afirmando que no início eram 

funcionários e cumpriam suas tarefas didáticas paralelamente 

a realização de suas funções (p.8); pouco depois, o regime 

muda. 

 
Nos primeiros anos de funcionamento, 

os docentes eram contratados por 

períodos curtos, e o arquivo 

administrativo do ISEN contém 

numerosas reclamações dos mesmos 

por falta de pagamento de seus 

serviços, vários meses depois de 

haverem concluído as aulas. (p.12)
114

 

 

Rizzo nos informa que entre 1965 e 1976 houve uma 

progressiva estabilização da contratação e do plano de 

estudos. 

 Estudando os dados para o período 1965-1967, a 

autora lembra que dos 191 pedidos de ingresso no ISEN, 104 

vinham de estudos da área de Direito (p.13), evocando a 

questão do “bacharelismo” discutida por Cheibub e outros 

trabalhos após o dele. Após algumas considerações sobre as 

procedências laborais dos ingressantes, a autora traça uma 

reflexão sobre os idiomas conhecidos por estes: 

 

                                                 
114

 Tradução nossa de: “En los primeros años de funcionamiento, 

los docentes eran contratados por períodos cortos, y el archivo 

administrativo del ISEN contiene numerosos reclamos de los 

mismos por falta de pago de sus haberes, varios meses después de 

haber concluido las clases.”. 
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Outro aspecto importante de sua 

formação era o conhecimento de 

idiomas, já que ao longo dos anos 

sempre se manteve como requisito para 

o ingresso o conhecimento de dois 

idiomas como mínimo. Entre os 191 

aspirantes, 173 manejavam o inglês, 

131 o francês, 86 o italiano, 33 o 

português e 16 o alemão. Ademais 

destes casos que são os mais 

representativos, se registraram idiomas 

como russo, polonês, árabe turco, 

armênio e iugoslavo [sic], que quase 

sempre coincidem com a ascendência 

familiar dos aspirantes. (p.14)
115

 

 

 Rizzo lembra que um dos requisitos do ingresso era 

ser argentino ou naturalizado, estando vedado o concurso 

para estrangeiros (p.14 n.44). A autora também se refere a 

uma concentração espacial dos candidatos na cidade de 

Buenos Aires: 

 
Em coincidência com a maior 

concentração populacional do país, os 

aspirantes procediam em 123 casos [de 

191] da Capital Federal, 52 da 

província de Buenos Aires, o resto de 

diferentes cidades do país, salvo o caso 

de 3 funcionários do Serviço Exterior 

que cumpriam funções no estrangeiro. 

(p.14)
116

 

                                                 
115

 Tradução nossa de: “Otro aspecto importante de su formación 

era el conocimiento de idiomas, ya que a lo largo de los años 

siempre se mantuvo como requisito para el ingreso el conocimiento 

de dos idiomas como mínimo. Entre los 191 aspirantes, 173 

manejaban el inglés, 131 francés, 86 italiano, 33 portugués y 16 

alemán. Además de estos casos que son los más representativos, se 

registraron idiomas como ruso, polaco, árabe, turco, armenio y 

yugoslavo, que casi siempre coinciden con la ascendencia familiar 

de los aspirantes”. 
116

 Tradução nossa de: “En coincidencia con la mayor 

concentración poblacional del país, los aspirantes  procedían en 123 

casos de la Capital Federal, 52 de la provincia de Buenos Aires, el 
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 Note-se aqui, de novo, o possível paralelo com o 

Brasil, a partir da concentração dos candidatos residentes no 

Rio de Janeiro mencionado em vários trabalhos. Mesmo no 

caso brasileiro, em que existe atualmente uma dispersão de 

candidatos aprovados entre Rio, São Paulo e Brasília, parece 

ter havido iniciativas institucionais deliberadas para 

aumentar o número dos candidatos do estado de São Paulo. 

 O trabalho da autora se pretende apenas um esboço, 

como ela mesma nos informa já nas primeiras linhas, mas é 

um início interessante e refletido, que oferece muitas análises 

e relaciona as mudanças e institucionalizações do ISEN. Por 

sua vez, tais mudanças ofereceriam certamente paralelos 

bastante ricos para se pensar o desenvolvimento institucional 

do IRBr no caso brasileiro, algumas das quais apontamos. 

Por fim, não é demais destacar que a autora cita em sua 

bibliografia final Mário Rapoport, autor que comparece nas 

listas dos Guia de Estudo durante o período que estudamos 

com obra sobre o Cone Sul. 

  

2.4.2 “Estado, cuadros profesionales y politica: El caso 

de los diplomáticos argentinos”, de Facundo 

Solanas
117

 

 

 O trabalho “Estado, cuadros profesionales y politica: 

El caso de los diplomáticos argentinos”, apresentado por 

Facundo Solanas no VII Congresso Latinoamericano de 

Estudos do Trabalho, é uma contribuição interessante acerca 

da diplomacia argentina enquanto burocracia, dirigida a um 

                                                                                              
resto de diferentes ciudades del país, salvo el caso de 3 

funcionarios del Servicio Exterior que cumplían funciones en El 

extranjero.” 
117

 117SOLANAS, Facundo. “Estado, cuadros profesionales y 

politica: El caso de los diplomáticos argentinos”. Trabalho 

apresentado em VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

ESTUDIOS DEL TRABAJO - El trabajo en el siglo XXI. Cambios, 

impactos y perspectivas. GT: 17 Sociología de lãs Profesiones. Los 

modelos profesionales en debate. Ciudad Universitaria, 

Universidad de São Paulo, Butantã, São Paulo, Brasil. De 2 a 5 de 

julho de 2013. 
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público mais amplo, provavelmente não-argentino, que não 

seriam especialistas no tema. 

 O autor começa por lembrar que “na foto clássica” os 

diplomatas do país platino são homens, advogados e 

católicos (p.1), ao que já fizemos menção ao discutir o 

trabalho de Daniella Amaral. Solanas nos lembra então que 

eles se inserem num regime profissional diferente de outros 

empregados da administração pública de sua nação: 
 

Os diplomatas argentinos são 

funcionários públicos mas diferentes 

dos demais: se encontram excetuados 

do regime público nacional, se 

distinguem do resto da administração 

pública dado que contam com 

funcionários recrutados em base a um 

rigoroso concurso público como via de 

acesso à carreira diplomática, a partir 

do qual recebem dois anos de formação 

no Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación (ISEN) que os prepara para 

cumprir suas primeiras tarefas e se 

constituem em corpo profissional. 

(p.3)
118

 

 

 Solanas então nos recorda que eles convivem com 

funcionários que não são de carreira, inclusive 

frequentemente o próprio Chanceler, que raramente 

pertenceria a esta (p.3), ao contrário, então, do que ocorre no 

caso brasileiro nas décadas mais recentes. Ele nos lembra o 

aumento dos ingressantes durante o governo Kirchner, de 20 

para 30 a 50 (p.5) (um número comparável ao das vagas 

                                                 
118

 Tradução nossa de: “Los diplomáticos argentinos son 

funcionarios públicos pero diferentes de los demás: se encuentran 

exceptuados del régimen del empleo público nacional, se 

distinguen del resto de La administración pública dado que cuentan 

con funcionarios reclutados en base a un riguroso concurso  público 

como vía de acceso a la carrera diplomática, a partir de lo cual 

reciben dos años de formación em el Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación (ISEN) que los prepara para cumplir sus primeras 

tareas y se constituyen en cuerpo profesional.” 
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anuais na diplomacia brasileira), antes de detalhar as fases da 

prova: em primeiro lugar um teste psicológico, em seguida 

seis provas, de “Princípios de Economia e Comércio 

Internacional; Princípios de Direito Constitucional e Direito 

Internacional Público; História Política e Econômica 

Argentina; Teoria Política Contemporânea; História das 

Relações Políticas e Econômicas Internacionais; Redação e 

Compreensão de Texto” (p.5)
119

; e, por fim, dois ensaios, um 

de Cultura Geral (matéria que já esteve presente nas provas 

da diplomacia brasileira, como vimos) e um de “Temas de 

Actualidad Internacional” (p.6). 

 O autor afirma que, sendo a chancelaria argentina 

pequena em comparação com a brasileira ou a dos países 

avançados, existe uma busca por funcionários mais flexíveis , 

que possam desempenhar diferentes funções (p.6). Ele então 

passa a detalhar a formação dos aprovados no interior do 

próprio ISEN: 

  
Uma vez ingressados no ISEN, 

os bolsistas seguem um programa de 

estudos tendendo a sua formação 

profissional, que inclui as seguintes 

disciplinas: economia, direito, história, 

negociação internacional, normativa e 

gestão pública, promoção das 

exportações, prática consular e 

cerimonial e protocolo. Também se 

realizam seminários especiais sobre 

cultura argentina, linguagem 

diplomática e sobre as questões 

particulares que compõe a agenda 

exterior argentina, uma vez que cursam 

um intenso programa de 

aperfeiçoamento de idiomas 

estrangeiros, que além de abarcar os 

obrigatórios inglês e português, inclui 

                                                 
119

 Tradução nossa de: “Principios de Economía y Comercio 

Internacional; Principios de Derecho Constitucional y Derecho 

Internacional Público; Historia Política y Económica Argentina; 

Teoría Política Contemporánea; Historia de las Relaciones 

Políticas y Económicas Internacionales; Redacción y Comprensión 

de Texto.” 



167 

 

 

vários níveis de francês, alemão, 

italiano, russo, árabe e chinês. Ao 

finalizar cada semestre os candidatos 

realizam práticas profissionais em áreas 

da Chancelaria, com o objetivo de que 

ao terminar estejam familiarizados com 

a maior parte das tarefas que 

desempenha o Ministério (p.6)
120

. 

 

 Destacamos deste excerto não apenas a obrigação do 

aprendizado de português (equiparado ao inglês), como 

também o status concedido ao italiano, que parece maior do 

que aquele concedido pela burocracia da diplomacia 

brasileira, e talvez um status menor concedido ao japonês, 

que parece figurar entre os idiomas-chave da diplomacia 

brasileira. Solanas também se refere ao processo de 

especialização em um idioma e posterior aproximação com o 

país correspondente (p.21). 

 O autor passa então a se referir a mudanças 

contemporâneas no perfil do diplomata argentino, inclusive 

com o ingresso de mais mulheres (agora aproximadamente na 

mesma proporção que homens), da proveniência de 

candidatos de fundamentalmente três formações acadêmico-

profissionais (relações internacionais; ciências políticas; e 

advocacia) e de candidatos mais espacialmente distribuídos 

pelo território argentino (mesmo que continue havendo 

alguma predominância da cidade de Buenos Aires). Solanas 

                                                 
120

 Tradução nossa de: ““Una vez ingresados al ISEN, los becarios 

siguen un programa de estúdios tendiente a su formación 

profesional, que incluye las siguientes disciplinas: economía, 

derecho, historia, negociación internacional, normativa y gestión 

pública, promoción de las exportaciones, práctica consular  y 

ceremonial y protocolo. También se dictan seminarios especiales 

sobre cultura argentina, lenguaje diplomático y sobre las cuestiones 

particulares que componen la agenda exterior argentina, a la vez 

que cursan un intenso programa de perfeccionamiento de idiomas 

extranjeros, que además de abarcar los obligatorios inglés y 

portugués, incluye varios niveles de francés, alemán, italiano, ruso, 

árabe y chino. Al finalizar cada semestre los candidatos realizan 

prácticas profesionales en áreas de la Cancillería, con el objetivo 

de que al egresar estén familiarizados con la mayor parte de las 

tareas que desarrolla el Ministerio.” 
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relaciona tais mudanças com mudanças da própria sociedade 

argentina, além de mudanças nas políticas públicas, como a 

prática das “Charlas informativas” nas diferentes províncias 

e a possibilidade de agora se prestar as provas do exame de 

ingresso não mais apenas em Buenos Aires (p.10), paralelo 

que, como já vimos, existiu no caso brasileiro no interior de 

São Paulo nos anos 1970 e também para a divulgação do 

programa de ações afirmativas nos anos 2000. 

 Após algumas reflexões sobre o papel da mulher na 

diplomacia argentina, inclusive como cônjuge, e da 

referência a associação de cônjuges de diplomatas (p.12), 

mencionada no caso brasileiro por Cristina Patriota de 

Moura, Solanas apresenta nuances e breves reflexões sobre a 

autonomia do corpo diplomático em relação ao poder político 

(pp.16-19), referindo-se especialmente ao aparente paradoxo 

expresso numa fala de um dos diplomatas entrevistados, que 

teria ingressado na diplomacia para não ter que fazer política, 

mas para se ascender a posição de embaixador é necessário 

fazê-lo (p.19), uma reticência quanto a política que talvez ao 

leitor brasileiro recorde de opinião similar enunciada pelo 

personagem diplomata Conselheiro Aires, de Machado de 

Assis. 

 A obra de Facundo Solanas talvez seja um indício do 

desenvolvimento de estudos sobre a diplomacia argentina 

enquanto burocracia. Além da óbvia utilidade de informação 

de sua obra, trabalhos produzidos num estágio mais 

desenvolvido de suas pesquisas beneficiariam enormemente 

dissertações e teses posteriores que estabelecessem 

comparações mais profundas entre as instituições 

burocrático-políticas brasileira e argentina, e não apenas na 

esfera da diplomacia. 
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CAPÍTULO 3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

SOCIOLÓGICAS SOBRE O IRBr 

 

3.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO 

 

 O Instituto foi fundado em 1945, uma data relevante 

do ponto de vista da história global brasileira pelo 

encerramento da era Vargas. Já nos referimos na introdução 

as mudanças geradas na administração pública brasileira 

durante o período. Não deixa de ser interessante observar 

que, embora o teórico literário Wilson Martins em sua vasta 

obra História da Inteligência Brasileira  sequer se refira à 

fundação do IRBr ou as discussões ao redor desta no volume 

cronologicamente correspondente, ele apresenta uma visão 

dos últimos anos da era Vargas (nomeadamente o ano de 

1942 e depois deste) como um período de “efervescência 

cultural” no país, efervescência na qual registra que o 

Ministério das Relações Exteriores serviu como espaço sede 

ou divulgador: em suas palavras: “Encarado, embora, com 

desconfiança e hostilidade por numerosos intelectuais, a 

verdade é que o Estado Novo criara um clima de enorme 

expansão cultural”
121

; ou ainda, comentando a vida 

intelectual da época: “Decididamente, não era a indústria 

editorial que estava em crise, nem a inspiração dos autores se 

sentia oprimida pelo Estado Novo”
122

. 

 Um testemunho, o do diplomata e economista 

Roberto Campos, narra como indivíduos não aprovados 

através de concurso de provas e títulos ainda foram 

efetivadas por Vargas na carreira durante o período e as 

tensões que isso gerou com pessoas como o próprio Campos, 

então um estudante recém-chegado do Mato Grosso a capital 

federal e vivendo em perpétua insegurança financeira, a 

acreditarmos em seu relato em Lanterna na Popa: 

                                                 
121

 MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira. Volume 

VII (1933-1960). 2a. Edição. São Paulo: T.A. Queiroz, 1996. A 

citação é da página 180. 
122

 MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira. Volume 

VII (1933-1960). 2a. Edição. São Paulo: T.A. Queiroz, 1996. A 

citação é da página 177. 
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Tendo feito o concurso em dezembro de 

1938, só fomos nomeados em 31 de 

março para o ministério das Relações 

Exteriores, então chefiado por Oswaldo 

Aranha, e tomamos posse em 1
o
. de 

abril de 1939. Não sem alguma 

frustração, pois que nesse interregno, 

num último lance de paternalismo antes 

que a exigência de concurso se tornasse 

absolutamente imperativa, Getúlio 

Vargas nomeou, sem concurso, cerca de 

13 novos diplomatas, alguns deles 

auxiliares de carreira e outros meros 

apaniguados políticos. A turma dos 18 

do Forte [a qual Campos pertenceu] 

perdia assim alguns pontos de 

antiguidade na classe
123

. 

 

O relato, condizente com o depoimento que vimos na 

questão exposta na introdução, é complementado em um 

segundo trecho nas memórias de Campos, onde, anos mais 

tarde, quando um Vargas reeleito presidente e politicamente 

encurralado busca demandar-lhe lealdade por ter indicado-o 

para a função (através da mera assinatura do decreto para 

efetivação do concurso), Campos repele a tentativa com 

frieza: 

 
Quando cheguei ao Catete, à hora 

aprazada, encontrei Getúlio na sala de 

despachos, andando de um lado para o 

outro, fumando um faustoso charuto. 

Convidou-me a andar com ele e 

perguntou-me logo que sugestões tinha 

para o encontro. Não sem antes, com 

paternalismo gaúcho, lembrar-me que 

eu tinha uma vinculação pessoal com 

ele. 

 - O senhor – disse Getúlio – foi 

por mim nomeado para o ministério das 

Relações Exteriores. 

                                                 
123

 CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1994. A citação é da página 31. 
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 Respondi-lhe: - Sim, senhor 

presidente, por concurso. 

 Lembrou-me em seguida que eu 

tinha sido também por ele promovido. 

Evitando passar à defensiva, 

acrescentei logo: - Por merecimento, 

Excelência. 

 Declarou finalmente que 

pretendia nomear-me para diretor 

econômico do BNDE, em atenção aos 

trabalhos que fizera na Comissão Mista. 

Era visível o seu propósito de 

estabelecer uma relação de dependência 

pessoal. Agradeci-lhe a intenção e 

passamos a discussões mais 

concretas
124

. 

 

 A crermos nas palavras de Roberto Campos, estamos 

diante do testemunho do fim de uma era na burocracia 

diplomática brasileira, sendo que as sobrevivências da antiga, 

com sua atmosfera de nepotismo, ainda subsistiam. 

 Poderíamos nos perguntar sobre a força de tais 

sobrevivências; de qualquer forma, segundo o depoimento de 

Vasco Leitão da Cunha ao CPDOC, que já vimos na questão 

citada na Introdução deste trabalho, já existiam concursos 

para a seleção durante a República Velha, e em uma 

dissertação profissionalizante, que deveria ser encarada com 

cuidado, a diplomata Ana Paula Kobe se refere a provas 

ainda durante o período imperial para cargos da chancelaria. 

Durante a era Vargas, foi sendo produzido um novo ideal de 

gestor de políticas públicas, com medidas como a criação do 

DASP; narrativas institucionais da criação de tal 

Departamento, como as que já vimos na introdução, 

costumam referir-se especificamente a fundação do IRBr e a 

posterior progressiva profissionalização “weberiana” (para 

usarmos o termo de Cheibub) do Ministério das Relações 

Exteriores. 

 Talvez não seja demais enfatizar que tanto os textos 

que citamos na Introdução quanto as memórias de Campos 
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 CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1994. A citação é da página 176. 
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são textos que são usados como sugestões para a preparação 

para o Concurso, fazem referência a burocracia do Ministério 

e ao IRBr. 

 Um outro aspecto da criação do IRBr passa pelas 

discussões internas a burocracia diplomática brasileira; 

Cheibub reproduz um excerto de um documento de 1934 que 

traça uma analogia quanto ao centro de formação que deveria 

ser instituído com a criação de Manguinhos e a criação de um 

centro de excelência e aperfeiçoamento da diplomacia. 

 
Uma das maiores necessidades é o 

recrutamento e selecção de elementos 

próprios para os seus trabalhos e para a 

acção diplomática. Não basta, porém, o 

recrutamento; faz-se mister o 

aperfeiçoamento posterior, dos 

elementos já integrados no Ministério. 

Devemos formar quadros aptos e 

melhorá-los cada vez mais. Para tanto 

cumpre formar ambiente e fazer escola, 

como Oswaldo Cruz fez em 

Manguinhos e Rio Branco, fez, em 

parte, o Itamaraty
125

. 

 

 Além do testemunho de ser já o termo Itamaraty 

corrente para referir-se ao MRE já na década de 1930, o 

trecho supracitado é interessante por procurar um modelo de 

núcleo científico já produzido no Brasil. Acerca de 

Manguinhos, fundado numa geração anterior, o capítulo 

dedicado ao desenvolvimento das ciências na América Latina 

na HALC registra o seguinte: 

O Instituto Soroterápico, fundado, em 1900, 

em Manguinhos, perto do Rio de Janeiro, 

também seguia o modelo pasteuriano, 

sobretudo depois de 1903, quando Oswaldo 

Cruz, ele próprio formado em Paris, tornou-se 

seu diretor. Em carta ao Congresso brasileiro 

                                                 
125

 APUD CHEIBUB. Op. cit. Página 55. O texto original, 

intitulado “Subsídio para uma bôa organização  do Ministério das 

Relações Exteriores”, é de autoria de Jorge Latour e  datado de 

8/12/1934. Os sublinhados são do texto original. 
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do mesmo ano, Cruz deixou claro que tipo de 

estabelecimento tinha em mente: um “centro 

para o estudo de doenças infecciosas e 

tropicais, na linha do Instituto Pasteur em 

Paris”. Evidentemente, o laboratório devia 

fabricar soro e vacinas, mas também dar 

instrução em bacteriologia e parasitologia, de 

modo a “transformar-se num núcleo de estudos 

experimentais capaz de engrandecer o nome de 

nosso país no exterior”. Cruz liderou uma 

campanha contra a febre amarela baseada na 

Doutrina Finlay e, de fato, transformou um 

instituto soroterápico num grande organismo 

de pesquisa, rebatizado, em 1906, com o nome 

de Instituto de Patologia Experimental. A 

equipe original era inteiramente brasileira, 

composta de alunos da escola de medicina do 

Rio de Janeiro, entre eles futuros luminares da 

medicina nacional como Henrique da Rocha 

Lima e Artur Neiva; Cruz ensinou-lhes 

microbiologia num curso esquematizado de 

acordo com famoso curso ministrado em Paris 

por Émile Roux. Com a expansão das 

atividades de pesquisa, os estudantes de 

medicina do Rio de Janeiro foram percebendo 

que estava sendo praticado em Manguinhos 

“um novo tipo de ciência”. O interessante é 

que a campanha de Cruz em 1904 a favor da 

obrigatoriedade da vacinação contra a varíola 

foi combatida pelos positivistas brasileiros, 

que a chamaram de “despotismo higiênico”, ao 

mesmo tempo em que declaravam ser a teoria 

microbiana uma “fantasia”. (BETHELL, 

Leslie (org.) HALC, Vol. 8, pp.260-1) 

 Assim, havia, senão no processo de fundação, ao 

menos no processo de imediata consolidação de Manguinhos 

a noção de “engrandecer o nome” do país, assim como não  

custa lembrar que, mesmo levando ele a prática científica 

brasileira em sua especialidade a um novo nível, enfrentou 

ele oposição na política interna. Era esse um dos modelos 

que tinham os formuladores do IRBr. Quanto a afirmação que 

“Rio Branco, fez, em parte, no Itamaraty”, presente no 

documento de 1943, é difícil saber o quanto isso corresponde 
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a uma realidade e não uma referência perfunctória. Embora 

uma dissertação, a de Daniella da Silva, estabeleça uma 

correlação entre a passagem do Barão pela Chancelaria e a 

formação de uma escola de nível superior de formação de 

diplomatas no Brasil, basicamente no seguinte parágrafo: 

 
Havia, portanto, um objetivo concreto a 

ser realizado na permanência de Rio-

Branco no Ministério das Relações 

Exteriores, que ia para além do âmbito 

das relações internacionais. Este 

objetivo, em grande medida, se 

concretizou, uma vez que originou a 

construção intelectual do diplomata no 

Brasil, desdobrada na constituição de 

uma escola em nível superior, de 

especialização específica para 

diplomatas, que hoje, corresponde ao 

Instituto Rio-Branco. (DA SILVA, 

op.cit. p.28) 

 

 Da Silva não oferece nenhum tipo de informação que 

alicerce tal assertiva, e na verdade nem torna a se referir a ela 

em sua dissertação. É difícil estabelecer aqui até que ponto a 

referência ao Barão e a associação deste com o Instituto 

promovida por da Silva, ou mesmo meramente entre o Barão 

e a melhora do nível intelectual no Ministério era real ou 

meramente deferencial ou perfunctório, sendo talvez 

necessário recordar que os processos de seleção para 

diplomatas na carreira passavam por seleção pessoal do 

próprio Barão durante seus anos a frente do Ministério, por 

critérios que, ao menos no nível anedótico, passavam pelo 

estético pessoal do Barão, e, assim, pelo subjetivo. Cheibub é 

bastante persuasivo ao apresentar o período do Barão a frente 

do ministério como parte do “período carismático” desta 

instituição. É bem possível que da Silva esteja repetindo, ao 

menos em parte, o discurso diplomático acerca de seus 

próprios mitos fundacionais, uma evidência interessante da 

longevidade e do caráter pertinaz deste discurso. Seja como 

for, não encontramos nenhum subsídio quanto a fundação do 

IRBr ter sido acompanhada por um desenvolvimento 

substancial dos estudos de relações internacionais no Brasil, 
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e especialmente não no espaço acadêmico, ao contrário de 

Manguinhos e dos estudos em biologia. Como vimos nas 

descrições feitas pelos pesquisadores anglófonos, originários 

de um espaço cultural onde as relações internacionais 

enquanto disciplina já tinha se desenvolvido e desta forma 

mais sensíveis a esta percepção, nos anos 1960 havia 

ausência de estudos de relações internacionais no currículo 

educacional do IRBr, um indício interessante que o campo 

ainda não tinha sido apropriado pelo Instituto. 

 Além dos aspectos já alinhados referentes a aspectos 

mais ou menos externos ao MRE, cumpre notar que acontecia 

em 1945 também, do ponto de vista da diplomacia brasileira, 

uma das efemérides do tipo que diplomatas adoram 

relembrar: a dos cem anos do nascimento de um dos patronos 

da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. Ele é 

destacado na biografia Rio Branco, escrita por Álvaro 

Lins
126

, que menciona especificamente estar sendo publicada 

em tal dada como parte das celebrações do nascimento; tal 

obra constou não só na lista de estudos gerais do CACD em 

2003 e 2004, lista essa que depois desaparece, como também 

na lista de estudos do CACD em História do Brasil  de 2005 a 

2010, e, igualmente significativo mencionar, também esteve 

entre as três obras selecionadas por Samuel Pinheiro 

Guimarães para classes obrigatórias dos aprovados no 

concurso
127

. 

                                                 
126

 “Este livro foi escrito a convite do Ministério das Relações 

Exteriores para as comemorações do nascimento do Barão do Rio-

Branco. Ao autor ficou assegurada completa autonomia de 

pensamento e de trabalho, e, por isso, são de sua responsabilidade 

tôdas as opiniões e interpretações nêle contidas. Deu o Itamarati 

apoio e colaboração à obra, quase tôda construída com o material 

do seu Arquivo e Biblioteca.” LINS, Álvaro. Rio Branco (Barão do 

Rio Branco): biografia pessoal e história política. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Editora José Olympio, 1945. A citação é da 

página III. 
127

 Segundo Maria Mota MONTEIRO, “As diferentes interpretações 

ficam ainda mais claras quando se examina os discursos da alta 

chefia da atual administração, a do Embaixador Celso Amorim. O 

Secretário Geral Samuel Pinheiro Guimarães, homem mais forte 

dentro do Itamaraty depois de Amorim, é um reconhecido 

entusiasta e admirador da história do barão, tanto que instituiu um 
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 Talvez não seja demais comparar o estabelecimento 

do IRBr no centenário do nascimento do Barão com uma 

efeméride semelhante foi institucionalizada em 1948, em que 

ocorreu a criação da Fundação Joaquim Nabuco, em 1948, 

em homenagem ao centenário de nascimento do colega 

geracional do Barão, também diplomata, com recursos 

demandados pelo então deputado da UDN Gilberto Freyre, 

fundação essa que continua a constituir “um império na 

província”
128

 muito relevante até data muito posterior para as 

ciências sociais brasileiras. 

 Uma terceira instituição que talvez mereça ser citada 

e criada não muito depois do IRBr foi a Escola Superior de 

Guerra. Segundo Wilson Martins, 

 
Em agosto do ano anterior [ou seja, em 

1949], por decreto do presidente Enrico 

Gaspar Dutra, fora criada a Escola 

Superior de Guerra, com a missão de 

preparar civis e militares para funções 

                                                                                              
grupo de estudos no Instituto Rio Branco no qual consta, entre as 

leituras obrigatórias, a biografia de Paranhos escrita por Álvaro 

Lins. Todos os neófitos são obrigados a lê-la e é impressionante o 

efeito que a leitura da biografia tem, ainda mais aliada ao 

posicionamento forte e incisivo de Samuel a favor da personalidade 

capaz de fazer sacrifícios e abnegar a interesses particulares em 

nome da nação, trajetória que ele aproxima de sua própria” 

(MONTEIRO, Op. cit., p.45). Não é impossível que Pinheiro 

Guimarães tenha selecionado tal obra justamente para revestir sua 

tentativa com a tradição associada ao redor do livro, no mínimo 

induzindo seus opositores ideológicos no interior do ministério a 

explicarem que não eram contra o livro em si. Seja como for, 

Álvaro Lins não foi uma figura tranquila nos anais da diplomacia 

brasileira; exercendo função diplomática em Portugal,  abandonou-a 

com um protesto pela tolerância brasileira ao colonialismo 

português na África; mas tal ato, por insubordinado que possa ter 

parecido a seus contemporâneos, não parece ter prejudicado a 

biografia que escreveu. 
128

 Fazemos aqui uma referência ao título do artigo “Um império na 

província: O Instituto Joaquim Nabuco em Recife”, de Paul 

Freston, presente em MICELI, Sérgio (org.) História das Ciências 

Sociais no Brasil. São Paulo: Vértice, editora Revista dos 

Tribunais: IDESP, 1989, nas páginas 316-58. 
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executivas e consultivas, especialmente 

junto aos órgãos responsáveis pela 

formulação, desenvolvimento, 

planejamento e execução da política de 

segurança nacional
129

. 

 

 Wilson Martins assinala em diversas passagens a 

importância do MRE para a vida intelectual brasileira, tanto 

na difusão da cultura brasileira no mundo
130

 quanto em 

debates nacionais
131

. 

                                                 
129

 MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira. Volume 

VII (1933-1960). 2a. Edição. São Paulo: T.A. Queiroz, 1996. As 

citações são da página 287. 
130

 Por exemplo:“Também na crítica e na história literária 

observava-se, a essa altura, o mesmo processo de assimilação 

dialética do Modernismo, seja pelo passado, em que rapidamente se 

integrava, seja pelo futuro, com o aparecimento dos primeiros 

críticos literariamente formados na atmosfera espiritual com que se 

seguia à Semana de Arte Moderna. Sentindo a juventude como 

'apressada', 'irreverente' e até 'agressiva' (queixas habituais em 

quem se vê envelhecer), Sérgio Milliet, ele próprio um dos 'homens 

de 22', publicou nesse ano, jutamente com Oh Valsa Latejante, o 

'bosquejo da evolução da pintura nos Estados Unidos', A Pintura 

Norte-Americana; parte de um programa cultural do Ministério das 

Relações Exteriores a que também pertencem The Press in the 

Intelectual Formation of Brazil, de Elói Pontes; The Brazilian 

Romance (sic), de Prudente de Morais Neto, e The History of 

painting in Brazil, de Carlos Rubens.” (pp.203-4.) “O Ministério 

das Relações Exteriores incluiu o Summary of the History of 

Brazilian Literature, por Pedro Calmon, o seu programa de 

divulgação cultural.” (p.216.) As referências a número de páginas  

se referem a MARTINS, Wilson. História da Inteligência 

Brasileira. Volume VII (1933-1960). 2a. Edição. São Paulo: T.A. 

Queiroz, 1996. 
131

 Por exemplo: “Tentando abolir a História, os modernistas 

haviam repudiado os 'mestres do passado';  agora, era eles próprios 

os 'mestres do passado', iguais e nem sempre superiores a tantos 

outros, como aquele José Verissimo que tanto haviam aviltado e 

que conhecia a retumbante reabilitação da 'Palestra sobre José 

Veríssimo', proferida por Álvaro Lins no Colégio Pedro II (incluída 

na 1a. série do Jornal da Crítica). As críticas e as autocríticas 

estavam sendo feitas publicamente e de corpo presente, nesse 

confessionário simbólico e laico que é a tribuna de conferências: 
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 Curiosamente, como assinala Viviane Balbino em sua 

dissertação profissionalizante (chamada a dialogar inclusive 

por Moura
132

), a instituição do IRBr criou um obstáculo legal 

para a inclusão das mulheres na carreira, na medida em que 

foi proibido a elas ingressar no IRBr, marco que caiu 

totalmente em 1954. 

Em 1918, a primeira colocada para o 

concurso da Secretaria de Estado foi 

uma mulher, Maria José de Castro 

Rebello Mendes. Sua inscrição só foi 

aceita porque Rui Barbosa argumentou 

que o artigo 73 da Constituição de 1891 

usava o termo “todos os brasileiros”, 

sem discriminar o sexo, sobre a 

elegibilidade para cargos públicos. 

 De 1919 a 1938, dezoito 

mulheres ingressaram no Itamaraty. 

Neste ano, as carreiras de cônsules e 

diplomatas foram unidas em uma só (a 

de oficial da Secretaria havia sido 

extinta em 1931). Como para a maioria 

dos diplomatas – todos homens até 

então – era inadmissível ter mulheres 

como colegas, o decreto que uniu essas 

carreiras também determinou que 

apenas brasileiros do sexo masculino 

poderiam ingressar. Apenas em 1953 

                                                                                              
no ciclo promovido pela Casa do Estudante do Brasil no salão 

nobre do Ministério das Relações Exteriores, Mário de Andrade 

falou, a 30 de abril [de 1942], sobre o Movimento Modernista e, a 

29 de outubro, Viana Moog propôs a sua não menos controvertida 

interpretação da Literatura Brasileira.” (p. 192.)  “Em outubro do 

mesmo ano, conforme ficou dito, Viana Moog perguntava, no salão 

de conferências do Itamarati: 'Em que consiste a literatura 

brasileira?'”. (p.195.) Todas as referências a número de páginas se 

referem a MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira. 

Volume VII (1933-1960). 2a. Edição. São Paulo: T.A. Queiroz, 

1996. 
132

 Moura faz a chamada na página 11, logo no primeiro parágrafo 

de sua apresentação. MOURA, Cristina Patriota de. O Instituto Rio 

Branco e a diplomacia brasileira: um estudo de carreira e 

socialização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 
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uma mulher foi novamente aprovada, 

por força de um mandado de segurança. 

Em 1954, a autorização definitiva para 

o ingresso de mulheres foi dada
133

. 

 

 Talvez não seja demais tomar o exemplo como 

interessante para sublinhar que não necessariamente a 

institucionalização gera políticas públicas mais 

“progressistas”; que as burocracias têm suas lógicas de 

funcionamento interno próprias; e que muitos dados que nos 

parecem hoje naturais foram gerados a partir de escolhas 

conflitantes. 

 O requerimento de diplomas escolares anteriores 

necessários para o ingresso no Instituto mudou 

progressivamente. Recorremos mais uma vez a Balbino: 

 
O nível de instrução exigido para a 

inscrição, por sua vez, foi, durante 

décadas, o nível colegial. A partir de 

1967, passou-se a exigir dos candidatos 

ao concurso o primeiro ano de curso 

superior. Em 1968, o segundo ano e, 

em 1985, o terceiro. Desde 1994, 

tornou-se pré-requisito curso superior 

de graduação plena – em qualquer área, 

cabe observar
134

. 

 

 Em 2003, prosseguindo esta tendência ao aumento da 

escolarização mínima, foi determinado no Edital os 

candidatos deveriam ter diploma de mestrado. Embora 

impedido pelo Ministério Público (que teria alegado que o 

título de mestre não era um requisito indispensável para o 

exercício da função de diplomata), este parece constituir -se 

este como um processo mais geral da burocracia do MRE. 

Nesse caso, a lógica desta burocracia parece trespassar as 

considerações sobre quais gestores estavam a frente dos 

cargos de poder dentro do ministério – apontamento que 

parece necessário lembrando que 2003 foi o primeiro ano no 

                                                 
133

 BALBINO. Op. cit. A citação é das páginas 37-8. 
134

 BALBINO. Op. cit. A citação é da página 39.  Balbino condiz 

nesse ponto com outras fontes. 
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qual o concurso foi realizado com a gestão do PT a frente do 

executivo da União. Não custa lembrar também que tal 

período observou uma progressiva difusão do ensino formal 

através do Brasil. 

 

3.2 O INSTITUTO E AS CIDADES 

 

 Um diplomata mais velho, numa das entrevistas, 

contou que entre os motivos de ter escolhido o Itamaraty 

como carreira estava o prosaico fato de que, residindo em 

São Paulo capital, tivesse uma namorada da qual queria 

separar-se mas não encontrava a forma. Prestou, então, o 

concurso, e, sendo aprovado, pode tranquilamente encerrar o 

relacionamento, uma vez que era obrigado a mudar de cidade 

para frequentar o curso de formação. 

 A anedota serve para ilustrar a mobilidade prevista 

para a carreira do diplomata dentro do Brasil, no momento do 

ingresso
135

. A mudança do Instituto do Rio de Janeiro para 

Brasília, acompanhou um tanto tardiamente a mudança das 

outras funções administrativas da capital do país para o 

planalto central. Não é impossível que o próprio caráter 

cosmopolita do Rio de Janeiro tenha contribuído para esse 

atraso. De qualquer forma, como argumentaremos ao longo 

deste texto, é possível notar uma “hierarquia urbana” (para 

usar um termo caro aos geógrafos) entre as cidades onde era 

possível se inscrever e prestar o concurso
136

. 

 A guisa de rápida contextualização, recorramos a 

Viviane Balbino: 

 
De 1946 até 1959, as provas eram 

realizadas apenas na cidade do Rio de 

Janeiro. Naquele ano, a primeira fase 

                                                 
135

 Mais tarde, o funcionário pode, caso opte por isso, trabalhar em 

uma das capitais regionais: “O diplomata pode trabalhar em 

Brasília ou em um dos escritórios de representação regional (Rio de 

Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Belém [sic]).”  

perguntas_freqüentes.xml.htm 
136

 Lembramos que era possível fazer a inscrição nas embaixadas, 

missões diplomáticas e repartições consulares brasileiras no 

exterior, embora não fazer nestas qualquer das fases da prova  
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passou a ser realizada, além de no Rio, 

em São Paulo, em Belo Horizonte, em 

Porto Alegre, em Salvador e em 

Recife
137

. 

 

Deixando de lado como se deu a evolução entre 1959 

e o começo do período em questão (1995-2010), em 1995 era 

possível inscrever-se para a prova, e prestá-la, em doze 

capitais além de Brasília; mas, até 2004, as etapas finais do 

concurso deveriam ser realizadas na sede do IRBr na capital 

federal. Aos candidatos aprovados em outras cidades é 

prometida nos Guia de Estudos “passagem aérea e ajuda 

financeira”. Mesmo assim, o desgaste dos candidatos parece 

ter sido marcante, e a possibilidade de realizar a prova em 

“diversas capitais” é percebida na resposta da prova de 

português sobre a carreira diplomática vista como exemplo 

na Introdução como uma mudança “que merece os maiores 

elogios”. Deixando de lado um protocolar exagero, a 

mudança parece realmente ter ampliado as possibilidades de 

se prestar com sucesso a prova. 

 Vejamos a situação em 1996. Neste ano, todas as 

capitais do Sul estão cobertas, todas exceto uma do Sudeste 

(Vitória), duas da região Norte (Belém e Manaus), uma do 

Centro-Oeste em adição a Brasília (Campo Grande) e três do 

Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador). Comecemos por esta 

última região. 

 Desde a descentralização da prova em 1960, a região 

Nordeste veria o ingresso de apenas uma capital (Fortaleza) 

ao circuito local, constituído inicialmente de Recife e 

Salvador, até 1996. Dentro do período estudado, apenas em 

2005 haverá expansão do atendimento, com a inclusão de 

Natal, seguida por São Luís, em 2006, e será apenas em 2011 

que veremos a expansão para as outras capitais da região. 

Essa relativa estagnação da região Nordeste, enquanto as 

outras regiões avançam, parece corroborar o conjunto de 

dados elencados por Milton Santos, que indicam que até os 

anos 1960 a região tinha índices de desenvolvimento 
semelhante aos do Sudeste e será apenas depois disso que a 

hierarquia se tornará progressivamente mais desfavorável. As 

                                                 
137

 BALBINO. Op. cit. A citação é da página 39. 
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distâncias relativamente pequenas entre algumas das capitais 

(especialmente com relação àquelas relativamente próximas a 

Recife, como João Pessoa) talvez tenham contribuído para 

diminuir as pressões de se habilitar novos espaços nesta 

região, mas note-se que as capitais da região Sul 

(Florianópolis e Curitiba) não atendidas em 1960 o eram em 

1995. 

 Essa configuração já é um indício importante para 

repensar o mito de que “as tradicionais famílias nordestinas 

monopolizam o Itamaraty”, embora os dados acerca lugar de 

nascimento dos candidatos aprovados mostrem uma história 

um tanto diferente, indicando uma situação muito mais 

equilibrada quanto as unidades da federação e a existência de 

mobilidade geográfica de volume significativo entre os 

postulantes – que tenderiam a perseguir formação superior e 

carreiras nas três capitais mencionadas, ou em capitais fora 

da região
138

. Em sua amostra de pesquisa, que incluía 

                                                 
138

 O historiador E. Bradford Burns, escrevendo sobre as relações 

internacionais do Brasil durante a primeira república, tem a 

seguinte passagem acerca das “origens geográficas” dos 

funcionários do MRE: “A política externa continuou a ser, durante 

a Primeira República, como o fora durante o Império, o  domínio da 

elite, incontestado pela opinião pública. Não nos surpreende 

verificar que, até a queda da Monarquia, em 1889, a maioria dos 

Ministros do Exterior e um número considerável de diplomatas  

provinham das províncias produtoras de açúcar do Nordeste, área 

que dominou a política imperial.Durante a Primeira República, 

quando o poder político se transferiu para os Estados cafeicultores 

do Centro-Sul, a maioria dos Ministros do Exterior e diplomatas 

passou a vir dessa área. A elite de ambas as áreas compartia de 

inúmeros interesses comuns, como a unidade nacional, a vantajosa 

demarcação das fronteiras e o equilíbrio do poder na volátil região 

do Prata. Mas também acusava diferenças. Os velhos barões do 

açúcar olhavam com carinho para a Inglaterra. A nova elite do café 

vendia a maior parte do seu produto aos Estados Unidos e 

ambicionava agradar – ou, pelo menos, não alhear de si – o seu 

melhor freguês. Dessa maneira, assim como o poder político se 

deslocou, nos últimos decênios do século XIX, de uma elite para 

outra, assim se deslocou o ponto focal do interesse internacional do 

Brasil”. A citação é da página 378. BURNS, E. Bradford. “As 

relações internacionais do Brasil durante a Primeira República”.  
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diplomatas stricto sensu e oficiais de chancelaria (que não 

são analisados no presente trabalho), Balbino assinala que, 

embora tenha registrado uma presença maior de nativas do 

Sudeste, todas as suas entrevistadas oriundas do Nordeste 

eram diplomatas
139

. 

 Na região Sudeste, a única capital ausente (Vitória), é 

incorporada em 1997, mantendo-se em 1998, mas é removida 

em 1999, e só retornará seis anos depois, em 2005, quando 

uma nova expansão dos locais de realização das provas inclui 

seis novas capitais, elevando o total de localidades onde é 

possível fazer a prova para dezessete. Essa situação parece 

colocar Vitória numa situação periférica dentro do sistema, 

talvez pela ausência de candidatos solicitantes, talvez pela 

rarefação destes, mostrando assim sua dificuldade de 

consolidar-se como espaço de estudo para postulantes ao 

IRBr. 

 A expansão em 2006, que inclui apenas São Luís, 

segue a de 2005, que tinha incorporado seis capitais, não 

apenas com o retorno de três capitais “flutuantes”, que já 

tinham aparecido e sido removidas (Campo Grande, Manaus 

e a já referida Vitória) como também três capitais que nunca 

tinham constado na lista, ao menos no período estudado. 

Natal, no Nordeste, agora comparece ao lado com as três 

capitais nordestinas consolidadas (Recife, Salvador e 

Fortaleza), ao passo que Goiânia talvez tenha tardado para 

ser incorporada ao circuito pela facilidade de ter  seus 

eventuais candidatos prestando provas na vizinha capital 

federal, sendo agora mais uma das capitais do Centro-Oeste, 

juntamente com a também recém-incorporada Cuiabá, onde 

tornou-se possível realizar a prova. 

 A região Norte é a mais “fraca” em termos de 

extensão das redes de atendimento, sendo que Belém torna-se 

a única capital onde é possível se prestar as provas depois da 

exclusão de Manaus em 1997, exclusão esta que só será 

                                                                                              
Pp.375-400. IN: FAUSTO, Boris. (org) História Geral da 

Civilização Brasileira. Tomo III, 2º. Volume (sociedade e 

instituições). São Paulo: DIFEL, 1985 (?). Como já mencionamos, 

a HGCB consta na lista de História do Brasil dos Guia de Estudos. 
139

 BALBINO, op. cit. A citação é da página 66. 
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revertida em 2005
140

. A próxima ampliação do atendimento 

na região só se dará em 2011, quando todas as capitais da 

região (e do país) passam a ser atendidas. 

 A partir de 2009, a organização do evento passou a 

oferecer acesso gratuito a internet para a atualização dos 

candidatos em todas as capitais em que era possível fazer a 

prova, em “lan-houses” e espaços equivalentes, contratados 

pelo CESPE, a organização responsável pela prova. Isso 

prosseguiu nos anos de 2010 e 2011, podendo ser visto 

indicativo da percepção das necessidades a serem atendidas 

para que um público de baixa renda seja realmente 

incorporado ao processo
141

. 

 A partir destes dados, pode-se perceber que existe 

uma mudança no processo entre as gestões lideradas pelo 

PSDB e as gestões lideradas pelo PT a frente do executivo 

central. No período entre 1995-2002, capitais foram 

excluídas da lista (Manaus em 1997, Campo Grande em 

1998, Vitória em 1999) e o número de cidades onde é 

possível fazer a prova reduziu-se de treze, no começo do 

período, para onze, ao final deste. Durante o período 2003-

2010, capitais foram sendo progressivamente incorporadas 

sem que jamais alguma fosse excluída, processo que é 

concluído em 2011, quando todas as unidades da federação 

dispunham de locais de realização da prova em todas as 

fases
142

. 

                                                 
140

 Note-se que na primeira descentralização da prova, em 1960, 

nenhuma capital da região era atendida,mas que a divisão das 

regiões brasileiras era distinta. 
141

 Chamaram-nos a atenção para o fato que outras instituições 

prestadoras de serviços como organizadoras de concursos, como a 

CESGRANRIO, também oferecem serviços de internet aos 

candidatos. Isso seria uma indicação que tal dimensão do concurso 

não corresponderia obrigatoriamente a uma política pública voltada 

para as camadas mais pobres das gestões lideradas pelo PT, mas  

simplesmente a um processo mais global, na sociedade brasileira 

do período. 
142

 Desde o começo do período estudado (1995-2011) existe, é 

claro, ao menos uma universidade federal em cada uma das 

unidades da federação – quase sempre nas próprias capitais. Essa 

expansão faz parte da “terceira e quarta vaga no contexto da Lei 

Universitária de 1968, do regime militar, as quais decorrem de 
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 Talvez não seja demais destacar que ao longo de todo 

o período existe uma expansão das instituições de ensino 

superior em geral por todo o território nacional e, 

especialmente, das graduações em relações internacionais, 

atendendo a áreas onde antes estas oportunidades 

educacionais eram rarefeitas, expansão esta que 

presumivelmente demoraria algum tempo para gerar frutos na 

forma de candidatos preparados e dispostos a realizar as 

provas nas capitais até então não atendidas
143

. 

                                                                                              
demandas regionais por novas universidades federais que, sob a 

coordenação do MEC, estendem a educação pública a quase todo o 

território nacional”. (TRINDADE, Hélgio. “Institucionalização e  

internacionalização das ciências sociais na América Latina em 

questão” IN: ALMEIDA, Ana Maria.  Circulação internacional e 

formação intelectual das elites brasileiras. Campinas: Ed. da 

Unicamp, 2004. pp. 144-167. A citação é da página 153.) Uma vez 

que o CACD não demandava, como vimos, uma graduação 

específica como necessidade para o ingresso no curso, estavam 

dadas as condições mínimas para a realização deste concurso sem 

que o candidato tivesse que deslocar-se para outra unidade da 

federação. 
143

 O jornalista e intelectual Carlos Eduardo Lins da Silva assinalou  

que a própria gestão FHC teria contribuído para um aumento do 

interesse brasileiro na área de relações internacionais. Para ele, “é  

inegável que a política externa passou a fazer parte das 

preocupações cotidianas pelo menos dos formadores da opinião 

pública nacional. A política econômica da Argentina passou a ser 

acompanhada pelos jornais brasileiros quase tão de perto como a 

do próprio País, por exemplo. Muitos meios de comunicação de 

massa passaram a ter correspondentes fixos não apenas em 

Washington e Nova Iorque, como já era hábito, mas também em 

Buenos Aires, Genebra e em outras cidades-chaves para as relações 

brasileiras. Por todo o Brasil, criaram-se nos últimos oito anos, 

dezenas de cursos de graduação e pós graduação em relações 

internacionais. Também foi registrado significativo aumento de 

atividades de pesquisa e de publicações nessa área.” LINS DA 

SILVA, Carlos Eduardo. “Política e comércio exterior”.  IN: 

LAMOUNIER, Bolívar, FIGUEIREDO, Rubens. (org) A era FHC: 

Um balanço. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2002. 

pp.295-330. A citação é das páginas 302-3 e os grifos são nossos. 

Mesmo sem subscrever totalmente a relação de causalidade referida 

por Lins, o fato é que ocorreu um aumento do interesse na área de 

relações internacionais no Brasil ao longo do período, inclusive 
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 De qualquer forma, aos “recuos geográficos” 

existentes na administração tucana corresponde uma 

considerável “expansão geográfica” na administração petista, 

característicos, talvez, a primeira de uma concepção mais 

aristocrática do que deveria ser a carreira diplomática, e a 

última de uma concepção mais inclusiva desta mesma 

carreira. A garantia de acesso a internet aos candidatos a 

partir de 2009, se intencionalmente projetada e não apenas 

uma mudança padrão, parece encaixar-se bem nesse modelo, 

assim como a maciça expansão de atendimento em 2011, 

quando nove capitais que jamais tinham sido atendidas 

passaram a sê-lo. Tais conjuntos de políticas públicas podem 

ser apresentados como concepções diversas dos gestores de 

políticas públicas no poder
144

. 

 Para além de um exercício interessante de reflexão 

geográfica, talvez não seja demais pensar que tal relação 

“espaços privilegiados/espaços desprivilegiados” se 

aproxima da situação vigente na sociedade internacional 

entre os países, completa mesmo no detalhe da existência de 

uma “classe média” de espaços “semiperiféricos”, para usar a 

expressão de Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi
145

 – 

                                                                                              
com o aumento das graduações, processo que ainda não se 

completou. 
144

 Lembremos aqui que este parágrafo não tem intenção de definir 

uma ou outra como melhor. De fato, seria possível argumentar que 

em numerosas capitais do Centro-Oeste, Norte ou Nordeste o 

dispêndio de dinheiro público implicado no pagamento de fiscais, 

locação dos prédios etc, é uma despesa dos recursos  da União que 

não produz resultados e poderia ter um destino mais proveitoso. De 

fato, é comum em muitos editais de resultados que nenhum 

candidato nas “novas” capitais se classifique mesmo para a  

primeira fase, como veremos a seguir. 
145

 O livro de Gunnar Myrdal Teoria econômica e regiões 

desenvolvidas (Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, 1960), constante no edital, discutia em dois de seus 

capítulos (o terceiro e o quarto) as desigualdades econômicas 

regionais dentro de um país, seus processos e como o Estado 

deveria combatê-las – sem intervenção do Estado, deixadas ao 

mercado, a distância entre as zonas pobres e as ricas não reverteria 

nunca como tenderia, pelo contrário, a aumentar. A questão das 

desigualdades regionais aparece não apenas nesta obra, da lista de 
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cidades não totalmente atendidas mas tampouco nas piores 

condições. 

 A hipótese de algumas capitais como “espaços 

desprivilegiados” é aliás comprovada por trecho de uma 

entrevista compilada por Balbino: 

 
E aí eu tenho uma crítica, porque [na 

capital em que fez as primeiras etapas 

do concurso] a gente não conseguia 

informação nenhuma. Na época em que 

eu fazia, as pessoas que ficavam 

encarregadas pelo IRBr não sabiam de 

nada. A gente procurava e eles não 

tinham informação nenhuma. Acho que 

é até um ponto negativo pra quem faz 

fora. Essa história da descentralização, 

você fica sem acesso nenhuma à 

informação. [Nessa capital], só tinham 

um caderninho, e era tudo que eles 

sabiam. Tinha que ficar ligando pra 

Brasília
146

. 

 

 Chamamos a atenção para o fato que as capitais 

contempladas não são iguais, no sentido de que as chances de 

um candidato ser aprovado não são as mesmas em todas as 

cidades. Algumas delas incluem não apenas os maiores 

volumes de candidatos como também aparelhos do mercado 

(principalmente cursos preparatórios), assim como as 

melhores bibliotecas públicas/comunitárias e outras 

instituições (universidades etc) que poderiam facilitar a 

preparação. 

 Embora a formulação acima pareça bastante genérica, 

podemos oferecer outro indício de uma distribuição desigual 

dos recursos no território: os locais de publicação dos livros 

                                                                                              
política internacional dos Guia de Estudos, mas também em obras 

da lista de Geografia (por exemplo, em BECKER, Bertha & 

EGLER, Cláudio. Brasil: Uma Nova Potência Regional na 

Economia Mundo [2ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994]; e, de 

forma recorrente, nas obras de Milton Santos) como também na 

lista de noções de economia (como por exemplo na obra clássica de 

Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil).  
146

 BALBINO. Op. cit. A citação é da página 92. 
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recomendados no Guia de Estudos repetem esta tendência a 

concentração. Em 2008, de um total de 127 livros brasileiros 

listados pelo Guia de Estudos, quase metade (61) foi 

publicada em São Paulo (6 gramáticas e obras sobre 

linguística, 13 de História do Brasil, 7 de História Mundial, 

10 de Geografia, 6 de Política Internacional, 3 livros de 

Inglês, 12 de Direito, 6 de Economia), pouco menos de um 

terço (38) foi publicado no Rio de Janeiro (5 Gramáticas e 

obras sobre linguística, 9 de História do Brasil, 8 de História 

Mundial, 6 de Geografia, 5 de Política Internacional, 5 de 

Economia), pouco menos de um sexto (18) em Brasília, com 

especial destaque para as obras de Relações Internacionais da 

UnB (2 Manuais do Candidato da FUNAG, 1 HPEB, 4 

clássicos de RI, 9 obras de RI mais atuais, 1 Repertório de 

Política Externa, 1 de Direito Internacional Público, 1 obra 

geral de princípios de direito de Norberto Bobbio). Dos dez 

que não foram publicados nestas três cidades, seis o foram 

em Porto Alegre (1 de História do Brasil pela PUCRS, 4 de 

RI pela UFRGS, 1 de Direito Internacional Público), dois em 

Belo Horizonte (1 de História do Brasil, 1 de Direito 

Internacional Público), uma gramática em Petrópolis (que 

talvez ficasse melhor agrupada no Rio de Janeiro) e uma obra 

de Geografia em Campinas. A lista varia um pouco de ano a 

ano, mas em 2007, a proporção era muitíssimo semelhante.  

 Mesmo não sendo este o tópico central do nosso 

trabalho, mas apenas uma consideração relativamente 

periférica, expusemos uma tabela com o número de 

candidatos aprovados na Primeira Fase do CACD, para tornar 

explícito nosso argumento. 
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2004 2005 2006 2007 2008

Belém 2 0 3 2 3 2

Campo Grande ---- ---- 4 1 1 0

Cuiabá ---- ---- 0 1 0 0

Manaus ---- ---- 3 2 1 0

Natal ---- ---- 5 1 3 0

São Luís ---- ---- ---- 0 1 1

Vitória ---- ---- 4 2 5 1

Goiânia ---- ---- 12 3 3 4

Fortaleza 1 3 9 5 3 2

Salvador 0 4 11 5 8 1

Florianópolis 5 5 10 6 5 7

Belo Horizonte 17 7 29 13 8 11

Curitiba 5 10 21 8 12 10

Porto Alegre 13 11 39 10 17 11

Recife 6 6 11 5 4 4

Brasília 49 88 205 123 128 118

Rio de Janeiro 40 53 100 68 73 68

São Paulo 64 61 144 57 48 79

TOTAL 202 248 610 312 323 319

TABELA 1- Nº de candidatos aptovados na 1ª fase do CACD

OSCILANDO ENTRE A PERIFERIA E A SEMIPERIFERIA

A "PERIFERIA"

SEMIPERIFERIA

O "CENTRO"

2002

Fonte
147

: autor 

                                                 
147

 Estes dados foram levantados baseados em análise dos editais 

dos anos em que eram discriminados os candidatos aprovados por 

cidade, lembramos, na primeira fase ou TPS. Não fizemos especial 

menção aqui entre os candidatos portadores de deficiência, que tem 

uma política especial na primeira fase, sendo incluídos junto ao 

restante dos candidatos, ou dos afro-descendentes, que, nos anos 

referidos da tabela, não tinham nenhum favorecimento durante as 

fases do concurso. Lembramos também que o número total  de 

classificados variava de ano para ano, de acordo com o Edital, em 

proporção, geralmente, ao número de vagas daquele ano. Por fim: 

os espaços na tabela marcados com /----/ indicam que aquela 

capital não estava habilitada a oferecer a prova, ao passo que 
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 Propomos a partir dos dados uma classificação (já 

presente na tabela) entre uma “periferia”, uma “semiperiferia 

oscilante”, uma “semiperiferia estável” e um “centro”
148

. Sem 

a intenção de comprometer o mito do (ou da) estudante 

autodidata e hábil, apontamos a tendência de este talvez 

tenha mais chances de ser bem-sucedido no ingresso a 

carreira diplomática se estiver num dos espaços centrais do 

sistema. 

 Quando percebemos a pluralidade maior de locais de 

nascimento dos ingressantes no Itaramaty (os aprovados no 

concurso são muito mais proporcionais a população total de 

cada Estado, e não simplesmente nativos do Rio de Janeiro, 

São Paulo ou do Distrito Federal), parece ser nos dado 

subsídio para afirmar haver um favorecimento “inercial”, 

contra a periferia (que “perde” seus candidatos mais 

habilitados que migrariam para os centros em busca de 

melhores condições de preparação), eventualmente em favor 

da semiperiferia (mais bem dotada de recursos que a 

periferia) mas, principalmente, dos três centros do sistema, 

que tem características muito díspares entre si. 

 
 Ao contestar a ideia de espírito nacional, Gaetano 

Mosca, um dos grandes teóricos acerca das elites, lembrou 

                                                                                              
aqueles marcados com /000/, ao contrário, indicam que ela estava 

mas que, como nos informa o edital, “Não houve candidatos 

aprovados”. Fonte: www.institutoriobranco.mre.br e 

www.cespe.unb.br/concursos 
148

 Nessa divisão temos em mente análises como as do historiador 

brasileiro José Honório Rodrigues, que escreve especificamente de 

estados senhores e estados coloniais dentro do Brasil (embora 

Rodrigues se refira nestes termos, em geral, aos processos da 

República Velha). Rodrigues, escrevendo nos anos 1960,  diz: “As 

possibilidades de se tornar um Poder Médio são muitas, mas para 

isso é necessário uma política externa própria e independente” 

(p.130), o que talvez seja suficiente para demonstrar que este autor 

tinha uma preocupação com relações internacionais, de onde 

possivelmente lhe ocorre a categorização em estados senhores e 

estados coloniais. RODRIGUES, José Honório. Conciliação e 

Reforma no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. A 

referência às duas categorias de estado encontra-se à página 72. 
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que, se pode-se defender que os países possuem espíritos 

intelectuais próprios, também se pode argumentar que as 

diferentes cidades os possuiriam bem marcados
149

. Talvez as 

cidades brasileiras não os tenham tão definidos quanto as 

cidades italianas nas quais Mosca (que nasceu em Palermo, 

capital siciliana) certamente pensava ao escrever, 

possuidoras de identidades completas com dialetos próprios e 

longevas tradições culturais; mas poderíamos talvez fazer 

inferências acerca da forma como as três vertentes do 

“centro” manifestam-se, e, mais especificamente, a um tanto 

curiosa permanência do Rio de Janeiro entre as cidades que 

mais aprovam no concurso talvez possa ser explicada 

recorrendo-se a esta concepção. 

 A própria criação da graduação em relações 

internacionais na Faculdade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, 

aparentemente o segundo curso dessa área do Brasil, é um 

evento que parece tanto indicar um interesse existente 

quanto, materializando-o e instituindo-o, aumentá-lo
150

. 

                                                 
149

 “Ora, feita a devida parte aos exageros, que facilmente se 

admitem sobre este tema, tendo sempre presente o grande fundo 

humano, que se encontra em todos os povos e em todos os tempos, 

é inegável que não diremos todas as raças, mas todas as nações, 

todas as regiões, todas as cidades tem um certo tipo especial, não 

em toda parte determinado e preciso, o qual consiste em um 

complexo de ideias, de crenças, de opiniões, de sentimentos, de 

costumes e de preconceitos, os quais representam para cada grupo 

da humanidade isto que são as feições são para cada indivíduo.” 

Grifos nossos. Tradução nossa de: “Or fatta la debita parte alle 

esagerazioni, che facilmente si ammettono su questo argomento, 

tenuto sempre presente il gran fondo umano, che si ritrova in tutti i 

popoli ed in tutti i tempi, e innegabile che non diciamo ogni razza, 

ma ogni nazione, ogni regione, ogni citta a un certo tipo speciale, 

non dappertutto ugualmente determinato e preciso, il quale consiste 

in un complesso d'idee, di credenze, di opinioni, di sentimenti, di 

consuetudini e di pregiudizi, I quali rappresentano per ogni gruppo  

dell'umanita cioe che I lineamenti del viso sono per ogni 

individuo.” (p.52-3) MOSCA, Gaetano. Elementi di scienza 

politica. 2. ed. con una seconda parte inedita. Turim: F.lli Bocca, 

1923. – IX. Edição Eletrônica de 23 de abril de 2012. 
150

 Como já vimos no primeiro capítulo, a diplomata e autora de 

dissertação profissionalizante Vasques 
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Curiosamente, apesar de no Rio de 

Janeiro se verificar tal interesse [pelas 

relações internacionais], bem como em 

Brasília, o mesmo não se podia dizer de 

São Paulo, que até então se mantinha 

um tanto insensível à matéria. Embora 

o estado se constituísse em importante 

centro econômico-industrial, político e 

cultural, ocorria uma defasagem entre 

estes fatos e o interesse por assuntos 

internacionais no meio acadêmico. Nos 

anos noventa, porém, a situação será 

completamente distinta, conforme 

comentaremos depois
151

. 

 

 Uma vez que não será no já então centro mais 

dinâmico da economia brasileira (São Paulo) que este é 

criado, mas na antiga capital federal, talvez deva-se chamar a 

atenção para o interesse que poderia ter sido mantido pela 

permanência de ao menos um espaço de sociabilidade 

essencial da diplomacia brasileira: o Palácio Itamaraty.  

 O referido prédio manifesta-se oficialmente como um 

espaço “especial” para os candidatos: entre 2004 e 2010, os 

candidatos eram informados no Guia de Estudos de que 

“Publicações adicionais que podem auxiliar a preparação dos 

candidatos estão disponíveis na FUNAG – Fundação 

Alexandre de Gusmão”, disponíveis na internet, na sede do 

MRE em Brasília e no Palácio Itamaraty no Rio
152

. O Palácio 

continua, também, recebendo eventos importantes para a 

diplomacia brasileira também enquanto burocracia: por 

exemplo, a Conferência Nacional das Comunidades 

Brasileiras no Exterior, em 2010, durante a qual houve a 

saudação “antecipada”, não oficial mas amplamente 

divulgada pela imprensa, de Antônio Patriota como ministro 

                                                                                              
Silva cita Clovis Brigagão com elogios à diplomacia brasileira. 

Brigagão integrava a Cândido Mendes. 
151

 MIYAMOTO, Shiguenoli. “O estudo das relações internacionais 

no Brasil: O estado da arte”. IN Revista de Sociologia e Política, 

número 12, junho,1999. pp.83-98. 
152

 No Guia de Estudos de 2005, por exemplo, está na página 54, 

logo após a lista de Política Internacional. 
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das relações exteriores da gestão que se iniciaria no ano 

seguinte. 

 A relação entre o corpo diplomático brasileiro e a 

trajetória do desenvolvimento acadêmico dos cursos 

acadêmicos de relações internacionais talvez ainda mereça 

ser mais estudada. Também é possível que a reduzida mas 

continuada presença de diplomatas estrangeiros, funcionários 

dos consulados estabelecidos após a mudança das 

embaixadas para Brasília, colabore para este interesse
153

. 

 Seja como for, é, como já vimos, na capital carioca 

que o segundo curso de R.I. do Brasil será inaugurado, e, tão 

ou mais importante para nossa análise, será aqui que se 

organizarão várias empresas voltadas especificamente para a 

preparação para a prova de admissão. Em entrevista com Ana 

Amorim, a esposa do então ministro de relações exteriores 

Celso Amorim, foi dito a este pesquisador que o próprio 

Amorim frequentara cursos preparatórios no Rio (na época 

um curso com uma professora de português com alguns 

alunos), o que talvez seja uma indicação interessante da 

longevidade destes cursos preparatórios, cursos estes cuja 

existência nos anos 1970 foram também referidos por outro 

diplomata mais velho, em entrevista
154

. O curso preparatório 

                                                 
153

 Note-se que, mesmo com toda a atenção internacional causada 

pela Copa de 2014 e pelas Olimpíadas de 2016 (evento que sediará 

sozinha) a cidade do Rio de Janeiro não dispunha de uma secretaria  

municipal de relações internacionais em 2012, ao contrário de 

outras capitais brasileiras. 
154

 Como veremos em capítulo posterior, a obra “básica” de 

Português para o CACD, Comunicação em Prosa Moderna, foi 

escrita pelo professor de português Othon Moacyr Garcia, 

trabalhando no Rio de Janeiro, professor este que publicou um 

manual de como escrever, organizar dissertações e como organizar 

o pensamento. Moacyr Garcia, que agradece a seus alunos 

candidatos ao IRBr num prefácio (página XIII), usa como exemplos 

de seus argumentos crônicas passadas no Rio de Janeiro e notícias 

de jornais cariocas (como O Globo) dos anos 1960: uma outra 

forma como o Rio de Janeiro continuava a estar presente no 

imaginário do concurso. Infelizmente, embora Wilson Martins faça 

referência a Moacyr Garcia em sua obra, não se refere a 

Comunicação em Prosa Moderna, mas “Esfinge Clara', palavra-

puxapalavra em Carlos Drummond de Andrade” do autor é 
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mais eficiente na atualidade (ou, ao menos, de estratégias 

comerciais mais agressivas) para a carreira diplomática 

brasileira, o Clio, surgiu aqui, antes de ramificar-se para 

outras cidades
155

. 

 Essa permanência da antiga capital federal como 

privilegiada na instância espacial das disputas no interior do 

território brasileiro é ainda mais interessante por não seguir 

os fluxos gerais percebidos pelos geógrafos: 

 
Dentro da própria área concentrada, o 

crescimento é desigual e combinado. O Rio de 

Janeiro, que num primeiro momento reunia a 

maior parte da produção industrial, acaba por 

ceder esse lugar a São Paulo, onde uma 

atividade fabril mais diversificada não só 

garante um crescimento maior do conjunto, 

como lhe assegura uma posição hierárquica 

(…) A construção de Brasília acarreta, de 

forma direta ou indireta, juntamente com a 

ascensão industrial de São Paulo, a 

emergência de uma nova arquitetura territorial 

e de novas centralidades. Pouco a pouco 

Brasília vai retirando do Rio de Janeiro a 

centralidade do poder, isto é, das ordens e da 

natureza pública com as quais o território 

deveria ser regulado. São Paulo, por sua vez, 

vai subtraindo ao Rio de Janeiro, assumindo, 

graças a uma indústria capaz de abastecer e 

equipar um Brasil relativamente unificado 

pelos transportes, a produção das ordens 

econômicas e a regulação econômica do 

                                                                                              
referido. MARTINS, op. cit., Volume VIII (1933- 1960). A 

referência é da página 357. 
155

 Em 2011, o curso Clio estava presente nas capitais do Nordeste 

(Fortaleza, Recife, Maceió e Salvador), nas três capitais do Sul, no 

Centro Oeste (em Brasília e Campo Grande), em Belo Horizonte, 

Vitória, Rio de Janeiro capital, e em quatro unidades no estado de 

São Paulo: uma em Campinas, uma em Ribeirão Preto e duas na 

capital (uma na Liberdade e uma na Avenida Paulista). O Clio 

oferecia dois cursos de pósgraduação lato sensu na área de relações 

internacionais, cada qual deles por um valor próximo aos vinte  mil 

reais, o que talvez seja um indicador do volume de recursos que 

costuma ser demandado pelos candidatos ao processo. 
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próprio território. Brasília tende a se instalar 

como metrópole política e São Paulo como 

metrópole econômica, enquanto ambos esses 

papéis vão minguando na antiga capital 

imperial e republicana
156

. 

Mesmo perdendo sua posição de capital nacional, o Rio 

mantem-se como um dos centros pelo critério de candidatos 

aprovados no CACD, ao lado, como já foi mencionado, de 

São Paulo e Brasília
157

. 

 Cumpre aqui destacar uma especificidade do caso 

brasileiro no contexto latinoamericano: a capital econômica 

do país não é sua capital política, ao contrário dos outros 

casos. 
Com exceção parcial do Brasil, e, em menor 

medida, da Colômbia, as capitais nacionais são 

também nevrálgicos centros comerciais e 

culturais: os que estão no poder local, sejam 
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 SANTOS, Milton & SILVEIRA, María Laura. O Brasil: 

território e sociedade no começo do século XXI. 4ªed. Rio de 

Janeiro: Record, 2002. As citações são das pp. 266-7. Esta obra, 

como veremos, constou na lista de Geografia do CACD de 2005 a 

2010, sendo que outra obra de Milton Santos que constou na 

bibliografia de 1996 a 2004 (A urbanização brasileira. 3a. Edição. 

São Paulo: Hucitec, 1996) também tinha em muitas passagens 

comentários que eram antecipações de suas ideias sobre como 

interpretar a proeminência de São Paulo. Por exemplo: “A nova 

divisão do trabalho territorial atinge, também, a própria região 

concentrada, privilegiando a cidade de São Paulo, a respectiva 

região metropolitana e seu entorno, onde a acumulação de 

atividades intelectuais ligadas à nova modernidade assegura a  

possibilidade de criação de numerosas atividades produtivas de 

ponta, ambos esses fatos garantindo-lhe preeminência em relação 

às demais áreas e lhe atribuindo, por isso mesmo, novas condições 

de polarização” (p.90). Ver também páginas 54, 63 e 92.  
157

 Em Lembranças de um empregado do Itamaraty (São Paulo: 

Siciliano, 1992), as memórias do exministro de relações exteriores 

Ramiro Saraiva Guerreiro, é referido o processo de mudança das  

embaixadas do Rio para Brasília e das reclamações daí resultantes. 

(Essa obra, como veremos, constou na lista de Questões 

Internacionais Contemporâneas do Guia de Estudos do CACD de 

1999 a 2003.) 
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eles quem forem, controla inúmeros cordões, 

incluídos os do orçamento
158

. 

 Se pensarmos ainda em sua vocação de cidade global 

(empregando o conceito de Saskia Sassen e David Harvey) 

torna-se mais difícil entender o tardio despertar de São Paulo 

para o assunto, em comparação com o Rio de Janeiro. 

Parece-nos que um dos fatores que pesam nesse aspecto seja 

um legado cultural do Itamaraty na antiga capital. A pergunta 

fundamental talvez fosse: porque um preparatório como o 

Clio surgiu no Rio de Janeiro, e não em São Paulo? Talvez 

este processo seja apenas o resultado da conjugação do 

caráter de metrópole prestadora de serviços da capital 

fluminense e da vocação “internacionalista”, no qual o 

Itamaraty tem parte fundamental. 

 Haveria alguma relação entre a especificidade da 

hierarquia urbana brasileira e a especificidade da eficiência 

de sua diplomacia (por exemplo, uma divisão tácita de 

tarefas entre a burocracia governamental do Estado nacional 

em uma cidade e os interesses econômicos de empresas e 

empresários em outra, impedindo assim uma improdutiva 

mistura e confusão das duas funções)? Nesse ponto da 

pesquisa, pouco podemos argumentar a respeito desta 

hipótese, mas a dispersão entre Brasília, Rio e São Paulo 

talvez nos forneça um indício para testar outra hipótese a 

respeito da burocracia governamental brasileira, como 

veremos em um instante. 

 A guisa de caracterização de São Paulo, cabe lembrar 

que a cidade, alegadamente, é na atualidade a segunda cidade 

do mundo em número de consulados (“perdendo” apenas para 

Nova York), o que constituiria prova do caráter dinâmico da 

cidade, inclusive atraindo representações quase-diplomáticas, 

como o escritório da Autoridade Nacional Palestina e um 

Escritório Econômico e Comercial de Taiwan (Palestina e 

Taiwan não são estados nacionais reconhecidos, e, assim, não 

tem direito a uma rede diplomática formal). Para citar três 
exemplos desta importância internacional, a crermos nas 
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 CASTAÑEDA, Jorge G. op. cit. A citação é da página 304. 

(Como já mencionamos, a obra Utopia desarmada consta na lista de 

“História Mundial” do CACD.) 
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matérias jornalísticas, São Paulo é a primeira cidade da 

América Latina em número de sedes de empresas 

multinacionais (superando rivais regionais como a Cidade do 

México), atraindo assim toda uma diáspora de funcionários 

estrangeiros para a capital paulista
159

; adicionalmente, após a 

falência da bolsa de valores do Rio de Janeiro, São Paulo tem 

se estabelecido no papel de centro financeiro não apenas 

brasileiro, mas sul-americano, papel que disputou com a 

capital chilena, Santiago
160

; por fim, poder-se-ia pensar numa 

manifestação tão distante de nosso objeto de estudo como a 

SãoPauloFashionWeek, que colocou a cidade entre as dez 

capitais mundiais da moda, São Paulo sendo talvez a única 

dentre estas localizada no mundo em desenvolvimento
161

. Em 

obra geral sobre a globalização (e não centrada em São 

Paulo), encontramos uma passagem como essa: 
 

Os países recém-industrializados (NICs) do 

Leste asiático e da América Latina tornaram-

se um alvo cada vez mais importante de 

                                                 
159

 Revista Exame, ano 46, n.7, 18/4/2012, edição 1014, pp.154-9. 

Segundo a matéria, algumas empresas de fora da região teriam 

optado por transferir a central regional da Cidade do México para 

São Paulo, com o aumento da importância do mercado brasileiro 

(como por exemplo o HSBC [britânico], e a GE [estadunidense]). 

São Paulo seria a quarta cidade no mundo em número de sedes de 

empresas multinacionais, a segunda nas Américas (depois apenas 

de Nova York). A matéria cita Saskia Sassen. 
160

 O mercado financeiro chileno tinha estabelecido acordos 

visando criar uma praça financeira comum com Peru e Colômbia de 

modo a negociar sem taxas os títulos destes países, mas embora a 

medida tenha gerado bastante publicidade (ver, por exemplo, a 

matéria “The Pacific players go to the market”, da  revista The 

Economist de 7 de abril de 2011), não atraiu um volume expressivo 

de capital. No instante em que escrevemos este texto, a praça 

paulistana aparentemente fortaleceu sua posição, estando 

negociando acordos bilaterais com cada um dos países, esvaziando 

assim a posição da rival Santiago. 
161

 Esta é uma estimativa conservadora; muitos sugerem que São 

Paulo é a quarta, sexta ou sétima, dependendo da avaliação. Hong 

Kong (que pode ou não estar no mundo em desenvolvimento,  

dependendo de como se avalia) está em algumas listagens em 

posição superior a São Paulo. 
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investimentos da OCDE, bem como uma fonte 

mais e mais significativa de importações da 

OCDE – São Paulo, como às vezes se diz em 

tom de brincadeira, é a maior cidade industrial 

da Alemanha (Dicken, 1998)
162

. 

 Todos estes fenômenos podem ser vistos como um 

reflexo do fortalecimento do papel da cidade como cidade 

global, a despeito de suas falhas de infraestrutura, por 

exemplo, na área de transporte urbano
163

. Cabe lembrar 

também que o município de São Paulo (assim como o de 

Porto Alegre) foi um dos primeiros a ter constituída uma 

secretaria municipal de relações internacionais (SMRI), 

como lembra a pesquisadora de relações internacionais 

Cristina Soreanu Pecequilo
164

, que associou este processo 

com as prefeituras ocupadas pelo PT
165

. 

 Mesmo que este trabalho não lide com as políticas 

externas dos governos executivos não nacionais brasileiros, a 

chamada paradiplomacia
166

, talvez possamos usá-las para 
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 HELD, David & McGREW, Anthony. Prós e contras da 

globalização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed.,  2001. A citação é 

das páginas 61-2. Esta obra esteve presente na lista de Questões 

Internacionais Contemporâneas do Guia de Estudos de 2002 e 

2003. 
163

 O curso Clio possui duas filiais na cidade de São Paulo. Isso 

pode dever-se não apenas ao tamanho do mercado consumidor de 

seus serviços, mas também a consumidores diferenciados destes. \ 
164

 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Introdução às Relações 

Internacionais. 6ª. Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 
165

 Em comunicação pessoal com uma pesquisadora e ex-

funcionária da SMRI de São Paulo, no caso específico de São 

Paulo, a mudança da coalizão política parece não ter acarretado a 

extinção da secretaria, mas sua alteração de enfoque, agora 

colaborando na divulgação das empresas paulistanas no exterior. A 

pesquisadora sugeriu também que a SMRI de SP simplesmente não 

existe a tempo suficiente para que exista uma burocracia 

desvinculada das gestões com interesses autônomos. Não dispomos 

de estudos equivalentes para a SMRI de outras cidades, incluindo 

Porto Alegre, o outro município que dispunha de uma secretaria de 

relações internacionais indicado por Pecequilo. 
166

 Entendemos aqui paradiplomacia como os atos dos governos não 

centrais (GNC): estados, distrito federal e municípios – 
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questionar a hipótese da “eficácia do executivo brasileiro”, 

formulada por Oliveira Vianna. 

 Um dos grandes pensadores das instituições políticas 

brasileiras, José Francisco Oliveira Vianna (1885-1951), 

parece ter impregnado a mentalidade política nacional com a 

concepção de que o Executivo deveria concentrar mais poder, 

uma vez que seria um poder “realizador”, enquanto que o 

Legislativo serviria basicamente apenas para emperrar o 

desenvolvimento. Nas palavras de Maria Hermínia Tavares 

de Almeida: 
 

É possível afirmar que, despidas das 

conotações mais imediatamente 

identificadas com a ordem política 

autoritária, algumas idéias mestras 

contidas na obra de Oliveira Viana 

constituíram o estofo da visão sobre a 

sociedade e as instituições políticas 

brasileiras predominante durante os 

cinqüenta anos de modernização 

socioeconômica induzida pelo Estado, 

que perdurou até a década de 80. Com 

efeito, fizeram parte do que se costuma 

designar como o “consenso 

desenvolvimentista”, com conjunto de 

idéias caras a Oliveira Viana e 

presentes em Instituições políticas 

brasileiras [a obra de Oliveira Viana 

analisada pelo ensaio de Maria 

Hermínia]. Seu núcleo é a afirmação de 

que a intervenção deliberada do Estado 

era condição indispensável à 

transformação do país. 

 Ora, a ação modernizadora do 

Estado requeria a concentração da 

capacidade decisória no poder 

executivo – a instância apta a constituir 

e representar a idéia de nação e, mais 

do que isso, de um projeto de nação a 

construir. Já o legislativo seria o 

território por excelência dos interesses 

                                                                                              
alternativamente, os relacionamentos internacionais de unidades 

políticas de autonomia reduzida. 
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particularistas, portanto conservadores, 

do mesmo modo que os partidos seriam 

o veículo privilegiado de sua expressão. 

A inautenticidade e a falta de nitidez 

político-ideológica seriam 

indissociáveis das agremiações de 

clientelas, envolvidas em querelas 

paroquiais e dedicadas ao benefício 

particular de seus mandatários. 

 A arraigada rejeição aos partidos 

e à vida parlamentar, bem como a 

exaltação do papel demiúrgico e 

modernizador do executivo, constituem 

o núcleo duro do “consenso 

desenvolvimentista”, que, mais que 

qualquer outra idéia, organizou o 

espaço da luta política no Brasil do 

século XX. Uma coisa e outra parecem 

sair direto das páginas de Instituições 

políticas brasileiras. Garantiram-lhe 

atualidade sempre renovada, mesmo 

quando o país real foi progressivamente 

deixando de ser o domínio dos grandes 

proprietários de terras e a política já era 

algo mais do que mera disputa entre 

clãs eleitorais
167

. 

 Assim, ao menos entre os anos 1930 a 1980 a 

concepção da superioridade do Executivo foi fundamental 

para as formulações vitoriosas das instituições brasileiras. 

Diante da vitalidade de tal crença, a pergunta talvez não seja 

desnecessária: a especificidade do Itamaraty é uma 

especificidade de uma burocracia “do executivo”? As 

idiossincrasias “louváveis” da organização do MRE 

brasileiro devem-se a tratar ele do domínio dos responsáveis 

pela política externa, que possui um peso específico, de 

Estado, “acima dos interesses partidários e ideológicos”?  
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 ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. “Instituições políticas 

brasileiras”. IN MOTA, Lourenço  Dantas (org). Introdução ao 

Brasil. Um banquete no trópico. 3ª. Edição. São Paulo: Editora 

SENAC São Paulo, 2001. pp.293-313. A citação é das páginas 312-

3. 
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 Essa hipótese não é corroborada pelos especialistas 

em paradiplomacia brasileira. A internacionalista e 

professora da USP Janina Onuki, que produziu estudos sobre 

a SMRI de São Paulo, refere-se ao fato que, embora seja 

difícil emitir um parecer conclusivo dado o caráter recente de 

tais secretarias, existem mudanças de tal monta a cada 

alternância de gestão municipal que não existe a constituição 

de uma “massa crítica” de funcionários mais capacitados que 

a média ou dotados de uma percepção de política como 

interesse de Estado (ou da coletividade política) e não de 

uma única administração. Assim, se a “eficácia do executivo 

brasileiro” é o motivo para a especificidade de uma 

“eficácia” das burocracias do executivo responsáveis pela 

gestão da política exterior, ela se dá apenas no nível 

nacional, se é que se dá por esse motivo
168

. De qualquer 

forma, partindo do princípio de Hunt, é interessante destacar 

que os estudos mais interessantes e antigos sobre 

paradiplomacia no Brasil são a respeito da cidade de São 

Paulo e do estado do Rio Grande do Sul, indicando uma 

correlação entre a prática social e o concomitante estudo 

acadêmico. 

 Embora cursos preparatórios para o concurso existam 

em várias cidades do Brasil, alguns dos quais oferecendo 

títulos de pós-graduação lato sensu, São Paulo é o único 

lugar em que descobrimos um curso de graduação 

diretamente voltado para o concurso: o curso de Diplomacia 

e Relações Internacionais (originalmente apenas Diplomacia) 

da Universidade São Marcos
169

, inicialmente organizado por 

                                                 
168

 ONUKI, Janina & OLIVEIRA, Amâncio Jorge de. 

“Paradiplomacia e relações internacionais: a experiência de São 

Paulo”. IN São Paulo em Perspectiva, 2007 SPP_a19. Pp.1 -24. 

Existe uma bibliografia incipiente, embora crescente, de obras 

acadêmicas sobre temas da “paradiplomacia”  brasileira. 
169

 A Universidade São Marcos teve dificuldades nas avaliações do 

Ministério da Educação, que acabou por determinar que ela fosse 

fechada. Fonte: Folha de São Paulo 

(http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2012/03/1066542-sem-

aviso-alunos-da-sao-marcos-encontramuniversidade- 

fechada.shtml) 
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um diplomata de carreira, e, posteriormente, por professores 

de relações internacionais da Universidade de São Paulo. 

 
 O segundo curso de R.I. do Brasil, como vimos, foi 

criado na antiga capital federal – mas o primeiro foi criado 

em Brasília, a nova capital, e por talvez uma década o 

único
170

. Um professor de relações internacionais português, 

convidado a proferir um ciclo de palestras sobre sua matéria 

na UnB, contou que o primeiro contato que os acadêmicos 

lusitanos tiveram com a disciplina de relações internacionais 

se deu através dos “livros de capa amarela da UnB”, uma 

coleção de clássicos de ciência política e relações 

internacionais que, segundo ele, teria sido fomentada no 

Brasil por influência dos EUA. A anedota talvez seja um 

indício interessante para uma sociologia do conhecimento 

que medite sobre o peso que os acontecimentos intelectuais 

ocorridos no Brasil possuem nas outras partes do mundo de 

fala portuguesa. De qualquer forma, só o fato que tal coleção 

sistemática de clássicos de relações internacionais (a 

primeira de língua portuguesa?) tenha sido organizada e 

publicada por uma editora de uma universidade de Brasília, e 

                                                 
170

 O próprio fato do curso não ter sido ainda criado no Brasil 

quando da mudança da capital para Brasília (então, no começo dos 

anos 1960) é uma lembrança do caráter recente da constituição de 

relações internacionais como disciplina autônoma, não apenas no 

Brasil mas no mundo. No Brasil, parece ter havido resistências de 

acadêmicos ligados a uma corrente francesa de relações 

internacionais (epitomizada por autores como Jean-Baptiste 

Duroselle e Pierre Renouvin) a disciplina de formato anglosaxão,  

hoje em dia vastamente predominante, resistência essa que pode ser 

percebida, vagamente, nas listas de bibliografia obrigatória para os 

exames de mestrado no Instituto de Relações Internacionais (Iri)  da 

PUC-RJ e no também no Irel da UnB. Note-se que de resto a 

vitória foi tão imensa que uma obra de um autor francês (VAÏSSE, 

Maurice. Les Relations Internationales Depuis 1945. 9. ed. Paris: 

Armand Collin, 2004; obra aliás constante na bibliografia de 

História Mundial do CACD, de 1996 a 2010) menciona obras de 

Duroselle (Tout Empire périra e Introduction à l’histoire dês 

relations internationales, ambas listadas como [Paris?:] Armand 

Collin, 1991) em sua bibliografia como “Obras de reflexão”  

(Ouvrages de réflexion). 
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não de São Paulo, do Rio, ou de qualquer outra cidade já é 

eloqüente. Talvez a proximidade com o MRE ajude a 

explicar porque autores como o diplomata Sérgio Baath 

tenham colaborado com a seleção e revisão de clássicos 

como a obra de Maquiavel Comentários [sic] sobre a 

primeira década de Tito Lívio. Baath também traduziu obras 

como a de José Paradiso, já citada na introdução, além de ter 

escrito a obra O que é diplomacia. 

 As circunstâncias do Distrito Federal ser a residência 

de uma parcela considerável dos diplomatas e de seus filhos; 

de se concentrarem aqui as embaixadas e sedes de múltiplos 

organismos internacionais, que inclusive fornecem um 

mercado de estágios e empregos para os interessados na área 

de relações internacionais; e a existência do curso de relações 

internacionais, não apenas na UnB
171

 mas também em 

                                                 
171

 A presente nota é baseada em nossas intuições e contato com o 

espaço de pesquisa (não estávamos concentrados nisso), sem ser 

baseado em fatos quantitativos ou estudos exaustivos, nossos ou de 

outros pesquisadores; mas a UnB não parece ser a universidade 

frequentada por parte expressiva dos filhos de diplomatas, que não 

parecem se sair bem no vestibular, devido a anos de vivência fora 

do Brasil e perdas, assim, de conteúdos fundamentais para as 

provas de ingresso na universidade. Os que frequentam a 

Universidade de Brasília muitas vezes tiveram a vaga garantida 

pelos procedimentos burocráticos que acompanham a transferência 

de seus pais. Notamos que, aparentemente, a primeira recepção do 

punk rock no Brasil se deu em Brasília, através de filhos de 

diplomatas, que teriam sido os primeiros a ter acesso aos LPs das 

bandas identificadas com o movimento; uma das primeiras bandas 

de punk rock brasileira, senão a primeira, a brasiliense Aborto 

Elétrico, tinha entre seus integrantes um filho de diplomatas, ainda 

que este não fosse brasileiro (o sul-africano André Pretorius). A 

anedota é útil para mostrar o grau de internacionalização da 

camada de filhos de diplomatas. O filme A concepção (direção de 

José Eduardo Belmonte; Brasil, 2005, com Matheus Nachtergate), 

que aborda a criação de um fictício “movimento surrealista” no 

Distrito Federal, tem entre os personagens centrais dois filhos de 

diplomatas deixados em Brasília pelos pais para “concluir a  

faculdade” – sendo que estes filhos de diplomatas são interpretados 

como indivíduos completamente sem referências ou valores. 

Notamos ainda que no Distrito Federal se diz “rel” (/réu/), e não r.i. 

(/érrêií/), para relações internacionais, em parte um indicador da 
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instituições particulares como o UniCEUB ou o Euro, se 

combinam com alguns dos mais tradicionais, reputados e 

eficientes cursos preparatórios
172

 do país para a carreira 

(Curso JB, Carreira Diplomática, assim como uma das mais 

antigas filiais do curso Clio) e uma alta taxa de aprovação no 

certame. 

 Cursos preparatórios existiam também em outras 

cidades, principalmente as que denominamos 

semiperiféricas: Belo Horizonte tem, entre outros menos 

famosos, os cursos ministrados pelo Centro de Estudos em 

Direito Internacional (CEDIN), instituição ligada a UFMG e 

a outras instituições de ensino superior, que oferece pós-

graduações lato sensu em Estudos Diplomáticos (com 

coordenação do embaixador Fernando Reis, ex-diretor do 

Instituto Rio Branco) e em Direito Internacional (com 

coordenação do ex-ministro de relações exteriores do 

governo Collor, José Francisco Rezek
173

), além de promover 

edições do Curso de Inverno de Direito Internacional durante 

três semanas no mês de junho, curso frequentado por 

graduandos em relações internacionais e direito de outros 

estados, curso de inverno este que já trouxe vários autores 

                                                                                              
existência de identidades diversas para a disciplina acadêmica 

dentro do espaço nacional brasileiro. 
172

 Notemos de passagem que o curso JB (João Batista), teve uma 

lógica de criação distinta dos outros cursos: fundado em 1998, foi 

organizado inicialmente por um diplomata de carreira para auxiliar 

a preparação de seu filho para o concurso. O outro curso 

tradicional preparatório para o concurso, o Carreira Diplomática, 

tinha como proprietários dois acadêmicos pós-graduados em 

Relações Internacionais pela IRel/UnB; além de oferecer cursos 

para o Instituto Rio Branco, ofereciam também cursos para ofchan 

(oficial de chancelaria, outra carreira do MRE, menos prestigiosa e 

menos conhecida) e para oficial de inteligência, cargo da ABIN. 
173

 O ex-ministro Resek teve duas obras de sua autoria na lista de 

Direito/Noções de Direito/Noções de Direito e Direito 

Internacional Público: uma delas, intitulada Direito dos Tratados 

(Forense: Rio de Janeiro, 1984), esteve na lista nos anos de 1996 e 

1997; outra, intitulada Direito Internacional Público:  curso 

elementar (São Paulo: Saraiva, vários anos, edições sempre mais 

recentes sendo as recomendadas) esteve presente entre 1996 e 

2010. 
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com obras presentes na lista de Noções de Direito e Direito 

Internacional Público para ministrarem palestras e aulas 

(incluindo Francisco Rezek e o jurista francês Allain Pellet).  

 Porto Alegre possuía (abril de 2012) ao menos dois 

cursos preparatórios: o Diplomacia – Curso Preparatório por 

Disciplina, organizado por e ao redor do professor de ciência 

política e relações internacionais da UFRGS Paulo Gilberto 

Fagundes Visentini
174

; e o Atlas, curso cujo coordenador 

                                                 
174

 O professor Visentini (grafamos desta forma que ele nos 

informou ser a que atualmente adota, embora muitos de seus livros 

estejam publicados como Vizentini) teve duas obras na lista de 

História Mundial do CACD (Da Guerra Fria à Crise. Porto Alegre: 

EDUFRGS, 1992; A Grande Crise. Petrópoles: Vozes,  1992) de 

1996 a 2007, e quatro obras na lista de Política Internacional, três 

delas de sua autoria: Relações internacionais do Brasil: de Vargas a 

Lula (São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002), obra que se 

manteve na lista de 2004 a 2007; O descompasso entre as nações 

(Rio de Janeiro: Record, 2004), obra que esteve na lista em 2006 e 

2007; e A política externa do regime militar brasileiro: 

Multilateralização, desenvolvimento e a construção de uma 

potência média (1964-1985) (Porto Alegre: Editora da 

Universidade/UFRGS, 1998), obra que esteve na lista em 2008, 

2009 e 2010; e a quarta, obra organizada em parceria com Mariane 

Wiesebron, intitulada Neohegemonia Americana ou 

multipolaridade? Pólos de poder e sistema mundial (Porto Alegre: 

Editora da Universidade/UFRGS, 2006), obra que esteve na lista  de 

2006 a 2010. Dentre as múltiplas observações passíveis de serem 

feitas acerca do professor Visentini,  faremos três: chamamos a 

atenção para seu currículo acadêmico, que inclui um doutorado em 

História na USP orientado por Edgard Carone (autor de quatro 

obras que constam na lista de História do Brasil do  CACD sobre 

todo o período republicano de 1889 a 1945 [A República Velha; A 

Segunda República; A República Nova (1930-1937); A Terceira 

República (1937-1945)], todos publicados pela DIFEL em São 

Paulo) e um pós-doutorado em Londres com Fred Halliday (autor 

de obra presente na lista de Política Internacional do CACD, 

Repensando das relações internacionais [Porto Alegre: Editora da 

Universidade/UFRGS, 1999] nos anos de 2004 a 2010); segundo, 

chamamos a atenção para que uma grande número das obras 

publicadas em Porto Alegre recomendadas nas listas do CACD são 

de autoria de Visentini; terceiro, Visentini registra em suas obras 

julgamentos e avaliações simpáticas a posições nacional-

desenvolvimentistas que o aproximariam do PT, sendo que uma das 
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pedagógico e professor de redação é João Maurício Costa, 

graduado em letras pela UFRGS, mestre em Teoria da 

Literatura pela UFRGS e diplomata de carreira, aprovado no 

concurso em 2007
175

. Atualmente o Atlas parece estar 

conquistando o mercado e o espaço institucional do 

Diplomacia, talvez por oferecer melhores salários a seus 

professores. Porto Alegre constituiu um núcleo relativamente 

consolidado de estudo de relações internacionais no Brasil, 

com graduações bem estabelecidas de R.I. na UFRGS, PUC-

RS e Unilassale e diversos programas de pós-graduação que 

tratam desta temática na UFRGS. Resta lembrar que Porto 

Alegre tem alguma visibilidade internacional, em parte pela 

fama do Orçamento Participativo (que supostamente teria 

nascido na capital gaúcha) mas principalmente associada a 

                                                                                              
obras recomendadas foi, como mencionamos, publicada na editora 

Perseu Abramo. Embora as obras de Visentini estivessem presentes 

nos editais desde 1996, coincidentemente ou não, será durante 

depois de 2003 que suas obras que versam especificam sobre a 

política externa brasileira passaram a constar na lista (algo 

semelhante pode ser dito da obra de Halliday, embora esta 

estivesse traduzida e publicada desde 1999). Em disciplina  de nível 

de pós graduação intitulada Política Internacional que tivemos com 

o professor Visentini em 2007, este manifestou o julgamento de 

que as iniciativas mais interessantes que se perceberiam nas 

gestões presidenciais de Lula se deveriam mais a setores do 

Itamaraty alçados a posições de poder que a iniciativas partidárias. 
175

 Talvez por compor-se de um curso novo, o Atlas oferece em seu 

site/sítio na internet uma listagem de seu corpo docente, que inclui 

ao menos dois doutorandos em Política Internacional pela UFRGS 

(um como professor de Geografia, outro como professor de 

Direito), um brasileiro portador de mestrado em ensino de idioma 

estrangeiro pela Universidade de Michigan e ex-professor de escola 

de idiomas (como professor de inglês), e um mestre em economia 

pela UnB, ex-professor de cursinhos preparatórios em Brasília e 

funcionário concursado de vários ministérios em Brasília (como 

professor em economia). Esta lista talvez seja interessante para 

ilustrar muito sucintamente os elementos simbólicos esperados dos  

professores destes cursos preparatórios, especialmente se nos 

lembrarmos que alguns destes professores já atuaram em outros 

cursos preparatórios (o que já fizeram). Adicionalmente, o Curso 

Atlas tem criado filiais em outras capitais: Brasília, Rio de Janeiro 

e São Paulo, e, mais recentemente, Belo Horizonte.  
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ter sediado sucessivas versões do Fórum Social Mundial 

(embora a associação deste evento com a consolidação de um 

interesse pela carreira burocrática no Itamaraty não pareça 

tão automática). A capital gaúcha tem também uma ligação 

identitária e cultural com o “mundo platino” (ou seja, os 

países banhados pelo Rio da Prata: Argentina, Uruguai e 

Paraguai), que poderia contribuir para um interesse pela área 

de relações internacionais (de fato, o primeiro programa de 

pós-graduação em relações internacionais na UFRGS teve 

seu início como um núcleo de estudos sobre a região platina). 

Como já assinalamos ao nos referir ao caso da capital 

paulista, alguns dos estudos já citados da área de 

paradiplomacia foram desenvolvidos na UFRGS, o que pode 

indicar uma associação interessante entre um “fato social” e 

o desenvolvimento de um interesse sociológico na academia: 

a medida que a paradiplomacia enquanto prática se 

desenvolve e consolida em uma unidade política (no caso, o 

Rio Grande do Sul), pesquisas e avaliações acadêmicas sobre 

esta são feitas na mesma unidade política. O estudo mais 

detalhado das interações acadêmicas e das manifestações do 

mercado, entretanto, ainda está por ser feito, preferivelmente 

correlacionando-os com as respectivas cidades. 

 Tendo esboçado este conjunto de considerações sobre 

o Instituto e as cidades, passamos agora a outro tópico. 

 
3.3  ALICERCES E ANTEPASSADOS: A REPRESENTA-

ÇÃO DA HERANÇA DO ITAMARATY 

 

 Na resposta considerada exemplar citada acerca dos 

processos de seleção do Itamaraty, citada integralmente na 

introdução, a candidata faz uma associação entre o Itamaraty 

e a República em seu texto. Tal associação parece em 

consonância com a constatação de Cheibub de que o 

Itamaraty pouco clamaria em seu discurso por antepassados 

da era monárquica, insistindo em uma herança a partir do 

Barão do Rio Branco (então, já na República). Para Cheibub, 

 
a administração do ‘Barão’ significa a 

verdadeira fundação do Itamaraty 

moderno. Atualmente o MRE busca suas 



208 

 

 

raízes nos feitos do Barão com poucas 

referências ao período imperial
176

. 

 Sublinhamos que em nosso contato com as fontes 

examinadas estamos propensos a corroborar a afirmação de 

Cheibub, de que o Barão quase teria apagado seus 

antecessores, que se tornam interessantes meramente por 

terem existido antes e assim acrescentarem setenta anos a 

mais de existência continuada ao MRE. Talvez algo que 

Cheibub não explicite suficientemente seja a incorporação 

total do nome Itamaraty pelos diplomatas, a tal ponto que se 

forjou nas comunidades virtuais (como Orkut etc) dedicadas 

a discussões do concurso o gentílico “itamarateca”. Itamaraty 

é uma designação que só surge para o MRE no período 

republicano. A estranha fusão de história e mito no processo 

– como a manutenção do nome Itamaraty muito depois que o 

Palácio Itamaraty deixou de ser a sede do Ministério; como o 

espaço do poder executivo central esteve no espaço do 

Itamaraty dez anos depois da proclamação da república antes 

de ser adotado pelo MRE; se haveria alguma relação destes 

com a disposição arquitetônica muito especial e 

particularmente próxima da sede do executivo que o prédio 

do Itamaraty (ou “bolo de noiva”, como é chamado pelos 

brasilienses) tem no desenho feito por Niemeyer da 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília; como o nome 

mesmo, vocábulo de origem nativista que é o pilar da forma 

como os brasileiros são vistos no exterior, deixou de causar 

qualquer estranhamento, sendo usado correntemente – ainda 

merece um ensaio a parte, mais ainda porque podem iluminar 

concepções acerca do ideário político. 

 Num dos diálogos com diplomatas, um deles, depois 

de formular comentários sobre como a diplomacia brasileira 

teria herdado os bons costumes da diplomacia portuguesa, a 

nação portuguesa sendo uma das primeiras a constituir um 

estado nacional no mundo, assinalou que a diplomacia 

brasileira era mais antiga que algumas nações europeias, 
dando exemplo disso não apenas nações como Bélgica e 

Grécia, que se tornaram independentes apenas no final dos 
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 CHEIBUB, op.cit. A citação é das páginas 42-3. 
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anos 1820 e começo dos anos 1830, como estados centrais, 

de unificação tardia (Itália e Alemanha). 

 O argumento, válido do ponto de vista histórico, nos 

interessa aqui devido a sua lógica interna, que 

simultaneamente considera relevante tornar num plano 

discursivo a diplomacia brasileira mais longeva que estas 

nações e associa a diplomacia a uma tradição ocidental (a 

portuguesa). 

 Argumentando em linha semelhante, sem discordar 

totalmente da observação de Cheibub, que nos parece, 

repetimos, muito consoante com os fatos, lembramos que 

uma instituição tão importante para o MRE quanto a 

FUNAG
177

 foi batizada de modo a retomar um dos pilares da 

política externa ainda de Portugal através da celebração do 

diplomata santista
178

. Gusmão é referido explicitamente na 

lista de conteúdos de História do Brasil
179

, e uma questão da 

prova de História do Brasil do ano de 2006 era a seu 

                                                 
177

 “A Fundação Alexandre de Gusmão, instituída em 1971, é 

uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações 

Exteriores e tem a finalidade de levar à sociedade civil 

informações sobre a realidade internacional e sobre aspectos da 

pauta diplomática brasileira. Sua missão é promover a 

sensibilização da opinião pública nacional para os temas de 

relações internacionais e para a política externa brasileira.” 

Texto da folha de rosto de numerosas publicações da FUNAG, 

como por exemplo ALENCAR GONÇALVES, Maria Clara & 

CARDIM, Carlos Henrique. Álvaro Alencar: um diplomata na 

luta contra o desenvolvimento. Brasília: FUNAG, 2009. 
178

 Alexandre de Gusmão nasceu na então América portuguesa (na 

cidade de Santos) em 1695, tendo sido diplomata, secretário real e 

conselheiro do monarca em acordos internacionais, antes de 

morrer, em Portugal, em 1753. Sua figura talvez seja 

particularmente agradável ao Itamaraty por tratar-se de um 

burocrata que foi capaz de, por méritos, tornar-se um diplomata. 
179

 Entre os tópicos se lê: “1. O período colonial. A Configuração 

Territorial da América Portuguesa. O Tratado de Madri e 

Alexandre de Gusmão.” Presente no Guia de Estudos como 

primeiro tópico da lista de História do Brasil, em 2005, e 

mantendo-se até 2011. 
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respeito
180

, sendo que a resposta considerada exemplar de 

uma dos candidatos transformava textualmente Gusmão num 

longínquo antepassado de aspectos considerados positivos da 

diplomacia brasileira do século XX: 

 
Nesse sentido, o negociador do Tratado 

de Madri, Alexandre de Gusmão, 

inaugurou o pragmatismo na política 

externa do Brasil, razão pela qual é 

conhecido como o ‘avô da diplomacia 

brasileira’. O pragmatismo consiste no 

recurso constante à racionalidade 

política a fim de melhor garantir o 

interesse nacional do País e da 

sociedade como um todo. Alexandre de 

Gusmão introduziu, na diplomacia da 

Coroa Portuguesa para a demarcação 

das fronteiras, esse elemento de 

flexibilidade que norteia o realismo 

político: saber adotar apenas as normas 

que favorecem a margem de manobra 

do País para que este atinja seus 

objetivos racionais
181

. 

Entre os três antepassados fundadores clamados pelo 

Itamaraty encontram-se não apenas Gusmão e o sempre 

presente Barão do Rio Branco (que, não custa destacar, dá 

nome ao instituto de formação, fundado no centenário de seu 

                                                 
180

 “Prova de 2006 - Questão 1 - O Tratado de Madri de 1750, 

firmado entre Portugal e Espanha, tinha por fim imediato 

estabelecer a divisão do território ao sul do Brasil para acabar com 

as disputas pela região; porém, pela primeira vez, após o de 

Tordesilhas de 1494, definia-se toda a linha divisória das 

possessões das coroas ibéricas na América. A respeito do Tratado 

de Madri, exponha: a) a contribuição do negociador Alexandre de 

Gusmão; b) os resultados mais importantes quanto à demarcação do 

território brasileiro na época e para a posteridade.” Reproduzido no 

Guia de Estudos de 2007, página 25. Cabe lembrar que os temas 

escolhidos para dissertação na prova de história do Brasil são 

geralmente do Brasil pósindependência, e, principalmente, ao 

longo dos séculos XX. 
181

 Excerto da resposta, reproduzida no Guia de Estudos de 2007, 

página 26. 
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nascimento), mas também Duarte da Ponte Ribeiro (1795-

1878), um brasileiro nascido em Portugal e naturalizado por 

ocasião da independência que atuou como diplomata de sua 

pátria de adoção
182

. Mostra-se, assim, um considerável 

cosmopolitismo por parte da diplomacia brasileira em 

escolher seus pilares, um do período colonial, um transitando 

do período colonial para o período monárquico e um 

transitando do período monárquico para o período 

republicano. 

 Muito mais poderia ser escrito acerca desse ponto. 

Recordemos que a única figura totalmente literária de 

diplomata que aparece entre as obras de ficção exigidas pelo 

concurso é o Conselheiro Aires, personagem da obra Esaú e 

Jacó que reaparece na obra Memorial de Aires
183

, ambas de 

Machado de Assis, personagem que nasce na monarquia e 

transita sem maiores problemas para a república e que, por 

vários motivos, parece um diplomata “quintessencial” – 

inclusive repetindo em sua trajetória estereótipos com os 

quais os brasileiros vêem seus vizinhos
184

. 

 Aliás, da geração de diplomatas quintessenciais da 

cultura brasileira, poderíamos alinhar no mesmo espaço 

temporal do Conselheiro Aires não apenas Joaquim Nabuco 

como o próprio Barão do Rio Branco. A respeito desta 

tensão, uma comparação algo peculiar surge num discurso do 

então Ministro Celso Amorim, discursando em comemoração 

do centenário da morte de Joaquim Nabuco, ao comentar o 

saudosismo que Nabuco mantinha pelo Império e suas 

                                                 
182

 Acerca das contribuições doutrinais e profissionais de Duarte da 

Ponte Ribeiro a diplomacia brasileira, em particular a questão dos 

limites, ver BUENO, Clodoaldo & CERVO, Amado. História da 

Política Exterior do Brasil. Brasília: Editora da UnB, 2002, páginas 

46-7 e 91. A HPEB constou na lista de História do Brasil do Guia 

de Estudos em todos os anos do período, além de constar na lista de 

Política Internacional do Guia de Estudos de 2004 a 2007. 
183

 Exigida pelo concurso em 2009 e 2010, enfatizamos, como 

bibliografia obrigatória, e não simplesmente sugerida, ao contrário 

das outras até aqui analisadas. 
184

 Faremos reflexões de teoria literária acerca deste personagem, e 

do quais valores ele poderia estar simbolizando para a sociedade 

brasileira de sua época e posterior no capítulo III, como explicamos 

anteriormente. 
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reticências para com a república: “Os que viveram o período 

da ditadura militar no exercício de sua função pública 

entendem perfeitamente este conflito de lealdade”
185

. 

 Cumpre lembrar que, por ocasião da proclamação da 

República, havia opiniões extremamente críticas acerca dos 

“diplomatas vindos do império, sobretudo porque alguns 

deles, dizia-se manifestavam-se abertamente monarquistas”. 

O próprio Barão, na época cônsul em Liverpool, justificava-

se escrevendo, diante do fato consumado, que a “opção não 

era entre monarquia e República, mas sim entre ‘República e 

anarquia’”
186

. 

 Tendo uma questão discursiva de História do Brasil 

da prova de 2008 que solicita a discussão dos pontos 

fundamentais da constituição de 1891 (a primeira 

constituição republicana brasileira), reproduzida no Guia de 

Estudos de 2009, a resposta considerada exemplar embora 

comece com o seguinte enunciado, relativamente anódino: “É 

comum que países que passam por rupturas no sistema 

político adotem novas constituições. Esse foi o caso do 

Brasil, após a Proclamação da República de 1889” (p.33 do 

Guia de Estudos de 2009), mesmo que as diferenças quanto 

ao período monárquico sejam apresentadas e a constituição 

de 1891 é retratada, na resposta, como largamente inovadora, 

com pouca preservação das instituições do Império (p.33-4). 

 Em adição a isso, numa das obras recomendadas da 

lista de Questões Internacionais Contemporâneas, as já 

referidas memórias de Ramiro Saraiva Guerreiro intituladas 

Lembranças de um empregado do Itamaraty, em conversa 

recordada com o presidente francês Charles de Gaulle o 

narrador-personagem-diplomata lembra-se que a república 

não foi instaurada no Brasil por revolução, de modo que o 

Brasil continuava a ter como obrigações as responsabilidades 

antes assumidas. 

 

                                                 
185

 AMORIM, Celso. “Conferência do ministro Celso Amorim na 

Academia Brasileira de Letras em homenagem ao centenário do 

falecimento do embaixador Joaquim Nabuco”. A citação é da 

página 4. 
186

 A primeira citação é de BUENO e CERVO, op.cit. p. 160, e a 

segunda, idem, página 157. 
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3.4 O ITAMARATY ENQUANTO VEÍCULO DE 

REPRESENTAÇÃO DO BRASILO  

 

 Em seu livro de memórias, Tristes trópicos, o 

antropólogo francês Claude Lévi-Strauss narra o seguinte 

episódio: 

 
[F]iquei um tanto espantado quando, 

durante um almoço a que me levara 

Victor Marguerite [seu interlocutor na 

embaixada do Brasil], ouvi da boca do 

embaixador do Brasil em Paris a versão 

oficial: 'Índios?, infelizmente, prezado 

cavalheiro, lá se vão anos que eles 

desapareceram. Ah, essa é uma página 

bem triste, bem vergonhosa da história 

de meu país. Mas os colonos 

portugueses do século XVI eram 

homens ávidos e brutais. Como 

reprová-los por terem participado da 

rudeza geral dos costumes? Apanhavam 

os índios, amarravam-nos na boca dos 

canhões e estraçalhavam-nos vivos, a 

tiros. Foi assim que os eliminaram, até 

o último. Como sociólogo, o senhor vai 

descobrir no Brasil coisas apaixonantes, 

mas nos índios, não pense mais, não 

encontrará nem um único...' 

 Quando hoje evoco essas 

palavras, elas me parecem 

inacreditáveis, mesmo na boca de um 

'grã-fino' de 1934 e lembrando-me a 

que ponto a elite brasileira de então 

(felizmente, desde então ela mudou) 

tinha horror a qualquer alusão aos 

indígenas e, de maneira mais genérica, 

às condições primitivas do interior, a 

não ser para admitir - e inclusive 

sugerir - que uma bisavó índia dera 

origem a uma fisionomia 

imperceptivelmente exótica, e não essas 

poucas gotas, ou litros, de sangue negro 

que já ia se tornando de bom tom (ao 

contrário dos antepassados da época 
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imperial) tentar fazer esquecer. 

Contudo, em Luís de Souza Dantas, a 

ascendência índia não deixava dúvidas, 

e disso ele poderia facilmente se 

orgulhar. Mas, brasileiro de exportação 

que desde a adolescência adotara a 

França, ele perdera até mesmo o 

conhecimento do estado real de seu 

país, que fora substituído em sua 

memória por uma espécie de 

estereótipo oficial e elegante
187

. 

 
 Seria talvez o caso de se perguntar de onde Lévi-

Strauss teria tirado a informação ou impressão de que a elite 

imperial se orgulhava de antepassados negros: não é nem um 

pouco improvável que o comentário de Lévi-Strauss entre no 

rol de afirmações descabidas sobre o Brasil, que tantos 

pensadores ilustres franceses fizeram e fazem acerca da 

América portuguesa
188

. O episódio todo parece um pouco 

curioso, dado que a afirmação da identidade nacional 

brasileira passa especificamente pela construção da figura 

indígena, ignorando os negros no Brasil, e que segundo 

muitos pesquisadores será apenas com Gilberto Freyre que os 

brasileiros irão admitir explicitamente que os negros podem 

                                                 
187

 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. A citação é das páginas 46-7. 
188

 Talvez esse seja um padecimento geral dos pensadores franceses 

acerca do Brasil: conhecê-lo, mas confundir-se. Raymond Aron, 

complementando seu capítulo sobre Auguste Comte: “A influência 

do positivismo no Brasil foi muito profunda; chegou a tornar-se a 

doutrina quase oficial do Estado. Benjamin Constant, presidente da 

República*, promoveu a adoção da Enciclopédia das ciências 

positivas como base para o programa do estudo das escolas oficiais 

(…) *: O autor comete um engano ao afirmar que  Benjamin 

Constant foi presidente da República (N. do T.)” ARON, Raymond. 

As etapas do pensamento Sociológico. 4ª Edição. São Paulo: 

Martins Fontes, 1993. A citação é da página 122. En passant, essa 

tradução da obra foi feita por um diplomata, Sérgio Baath, o 

mesmo responsável pela tradução dos Comentários (sic) sobre a 

primeira década de Tito Lívio, de Maquiavel. Bath, como veremos, 

foi diretor do Instituto Rio Branco. 
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fazer história brasileira
189

. Não obstante, o que desejamos 

destacar aqui é a relevância do papel dos diplomatas 

brasileiros, e do Itamaraty, como difusor de imagens acerca 

do Brasil, um motivo a mais para se questionar quais as 

imagens do Brasil foram e são ensinadas aos diplomatas 

brasileiros, estes que representaram o Brasil no exterior. 

 Na resposta considerada exemplar de uma questão 

discursiva sobre a literatura brasileira e o alcance e 

completude desta na prova de 2007, o candidato alude a 

literatura como “instrumento eficaz de representação da 

cultura do Brasil no cenário internacional” (questão e 

resposta reproduzida no Guia de Estudos de 2008, p.26). 

Estejamos aqui ou não diante de uma forma da “reificação da 

cultura” referida por Flávia Crespo em sua dissertação, esta é 

apresentada como uma ferramente válida no cenário 

internacional. 

 Sob alguns prismas, a questão das imagens do Brasil 

transmitidas por diplomatas pode parecer algo supérflua, e 

talvez distante demais do nosso objeto de pesquisa; mas 

acreditamos que não o é, como mostram as numerosas 

evidências nos Guia de Estudo (uma das quais fizemos 

acima). O Itamaraty enquanto instituição é o responsável por 

construir e manter abertos os canais de contato com as 

comunidades brasileiras no exterior, que embora não 

assumam as proporções das comunidades de outros latino-

americanos no exterior (como os mexicanos, diversas das 

nacionalidades centro-americanas, o caso peculiar dos 

cubanos depois da Revolução e especialmente depois da lei 

estadunidense de 1966 que garante o green card a qualquer 

cubano que chegue ao território continental dos EUA, ou 

mesmo os colombianos) ainda assim constituem uma massa 

bastante heterogênea de cerca de três milhões e trezentos mil 

brasileiros – uma população maior do que a de onze das 

                                                 
189

 BASTOS, Elide Rugai. “Casa-grande & Senzala” IN MOTA, 

Lourenço Dantas (org). Introdução ao Brasil: Um banquete no 

trópico. 3ª. Edição. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001. 

pp.215-233. Antônio Cândido sugere que a idéia do negro como 

uma das matrizes da sociedade brasileira já estava presente em obra 

de Silvio Romero de 1888; mas aceitando esta versão, a afirmação 

de Lévi-Strauss parece improcedente. 
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unidades da federação brasileira tomadas separadamente
190

. 

Adicionalmente, são por vezes os diplomatas brasileiros que 

articulam contatos fundamentais do empresariado brasileiro 

com outras nações, contatos estes por vezes bastante 

relacionados com as figuras e mitos que o Brasil constrói a 

seu próprio respeito, como no caso das ações da Petrobrás em 

Angola, por exemplo. 

 
3.5 DIPLOMATA E AS ARTES: UMA NOTA SOBRE 

AS ARTES PRATICADAS NO FORO PRIVADO 

DA DIPLOMACIA 

 

 Embora nos faltem subsídios confiáveis para fazer a 

comparação, aparentemente o exercício da carreira 

diplomática brasileira sempre foi muito mais um dificultador 

para as artes praticadas no foro privado do diplomata do que 

nas carreiras diplomáticas hispanoamericanas, com as quais o 

Brasil talvez pudesse ser mais proficuamente comparado 

(como já argumentamos na introdução). Assim, durante o 

período 1860-1916, o argentino Carlos Pellegrini, 

lamentando a falta de comércio e assuntos relevantes a serem 

tratados pelos diplomatas de sua nação em outros países 

latino-americanos, escrevia que havia anos “durante os quais 

nossos ministros precisaram entregar-se a estudos literários 

para distrair seu ócio” (PARADISO. op. cit., p.51
191

), 

                                                 
190

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa

2015/estimativa_dou.shtm 
191

 Cumpre notar que tal processo de ausência de relações entre 

países latino-americanos também acontecia no Brasil. Nos anos que 

seguiram a proclamação da república, entre as discussões sobre 

quais missões diplomáticas permanentes manter, a proposta 

definitiva estabeleceu que a “América do Sul  passava a ser objeto 

de mais atenção, com a criação de legações no Equador e Colômbia 

(…) Os argumentos geralmente invocados para a permanência ou 

criação de legações na América do Sul eram, ao lado de razões 

ditadas pelo romantismo e das ligadas aos interesses comerciais, as 

questões de limites pendentes ou eventuais.” (CERVO & BUENO. 

Op.cit. A citação é da página 161-2), o que mostra que no caso 

brasileiro também havia relativamente pouco comércio a justificar 

a criação de permanência – algo que enfatizaria uma situação 
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justamente o contrário da carreira literária de Aluízio de 

Azevedo que, nascido em 1857 e nomeado cônsul em 

Yokohama, Japão, em 1895, foi praticamente abandonada 

quando este se tornou diplomata de carreira: 

 
A propósito de sua vida de cônsul, Paulo 

Dantas transcreve uma carta de Aluísio 

Azevedo a Figueiredo Pimentel, datada de 5 

de julho de 1905, de Cardiff, na qual o escritor 

se queixa amargamente das condições do 

trabalho consular, afirmando que os 

consulados brasileiros não ofereciam as 

condições favoráveis dos consulados europeus, 

como o consulado de Bristol, onde serviu [o 

diplomata e escritor português] Eça de 

Queirós, por exemplo. O que mais o 

entristecia é que o trabalho era muito e ele não 

conseguia tempo para escrever os seus livros, 

nas ocasiões em que o espírito mais o 

dispunha para isso
192

. 

 

vindo a morrer no exterior, em 1913, e sendo a Academia 

Brasileira de Letras quem oficiou junto ao MRE solicitando 

que seus restos mortais fossem transportados de volta, para 

não falar da carreira diplomática do dramaturgo Luís Carlos 

Martins Pena (1815-1848), que contraiu tuberculose em seu 

primeiro posto no exterior, na Inglaterra, e faleceu em 

Portugal na viagem de volta ao Brasil, viagem esta 

estabelecida com a expectativa de se curar. Os dois autores 

escreveram acerca da carreira diplomática em suas obras; 

mas não parecem ter sido a eles dispensado tempo ou 

conforto para que produzissem obras artísticas, ao contrário 

do que seria dedicado a formações acadêmicas nos anos 1960 

segundo relatado por Fontaine, por exemplo, mesmo que essa 

diplomacia “menor” (como chamou Roniere da Silva acerca 

                                                                                              
sistêmica dos corpos diplomáticos brasileiros e argentinos similares 

em tal momento histórico. 
192

 LAVIN, Orna Messer (org). Aluízio Azevedo: ficção completa 

em dois volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005. Volume 1. 

A citação é da página 43, nota 1. 
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das manifestações artísticas de Vinícius de Moraes) pudesse 

ter resultado em benefícios para a diplomacia brasileira.  

 Uma comparação possível dentro da região latino-

americana seria aquela do México. Ao longo da segunda 

metade do século XX o governo mexicano parece ter adotado 

a prática deliberada de contratar escritores e artistas 

reputados para empregar como embaixadores: 

 
Este traço [acerca da forma como o 

estado mexicano lidou com 

institucionalmente com a cultura] se 

acentuará e fortalecerá com a criação 

do PRI na segunda metade do século 

XX. A partir de então, os intelectuais e 

criadores foram incorporados 

paulatinamente à estrutura institucional, 

seja como burocratas nas instituições de 

educação pública e difusão cultural e 

artística, ou como agregados 

diplomáticos ou, inclusive, 

embaixadores
193

. 

 

Adicionalmente, talvez não seja demais lembrar que 

a geração mexicana que é equiparada por Richard Morse aos 

modernistas brasileiros da semana de arte moderna de 1922, 

sendo que os mexicanos, chegados “à maturidade, foram-se 

acomodando em cargos burocráticos ou diplomáticos” 

(MORSE; IN HALC, Vol. VIII, p. 58). Embora um dos 

interlocutores com os modernistas brasileiros, o escritor 

Graça Aranha, tenha sido diplomata, essa foi apenas uma de 

suas atribuições entre várias outras, incluindo juiz. Expondo 

                                                 
193

 Tradução nossa de “Este rasgo se acentuará y fortalecerá con la 

creación del PRI en la segunda mitad del siglo XX. A partir de 

entonces, los intelectuales y creadores fueron incorporados 

paulatinamente a La estructura institucional, ya fuera como 

burócratas en las instituciones de educación pública y difusión  

cultural y artística, o bien como agregados diplomáticos o, incluso, 

embajadores.” DE LA FUENTE, Carlos Herrera. “Cultura y poder 

político en Mexico”. Cidade do México: Aristegui Notícias, 25 de  

janeiro de 2016. Artigo disponível em 

http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/cultura-y-poderpolitico- 

en-mexico-articulo-de-carlos-herrera-de-la-fuente/ 

http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/cultura-y-poderpolitico-
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a trajetória de um deles, Alfonso Reyes (1889-1959), Morse 

anota: 

 

Após servir na embaixada mexicana em Paris, Reyes recebeu 

novo posto diplomático na Espanha em 1920. Depois, em 

1927, foi nomeado embaixador na Argentina, onde serviu até 

1930, no Brasil até 1936, e de novo na Argentina até 1938 

(MORSE; HALC, Vol. VIII, p. 64-5). 

 

 No mesmo volume, ao se discutir a história do 

cinema no México, somos informados que durante o governo 

do presidente Echeverría (1970-1976) “o famoso romancista 

Carlos Fuentes aceitou ser embaixador em Paris” (KING; 

HALC; Vol. VIII, p. 662). Assim, um escritor assume o 

cargo diplomático, com um discurso que suaviza eventuais 

tensões políticas acerca do país (que continuava a ser 

governado por um presidente do mesmo partido do anterior, 

o PRI). Não é demais lembrar que o prêmio Nobel de 

literatura mexicano, o escritor, poeta e ensaísta Octavio Paz, 

também atuou como diplomata de seu país, inclusive sendo 

embaixador no Japão e na Índia, e que se negou a continuar 

representando seu governo devido ao massacre estudantil de 

Tlatelolco, em 1968. 

 Outro caso no espaço latino-americano que mereceria 

reflexão demorada seria o Chile. Os dois poetas detentores de 

prêmios Nobel de literatura do país, a socialista Gabriela 

Mistral (ganhadora em 1945) e o comunista Pablo Neruda 

(pseudônimo de Ricardo Neftali Reyes Basoalto, ganhador 

em 1970), foram diplomatas e serviram em várias missões no 

exterior, Mistral chegando a substituir Neruda em postos na 

Espanha para evitar atritos burocráticos; também recebeu 

cargo diplomático (ainda que nesse caso como agregado ad 
honorem a embaixada chilena na Itália) o poeta Vicente 

Huidobro. 
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CAPÍTULO 4 ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE A 

LITERATURA BRASILEIRA E A 

DIPLOMACIA 
 

 A intenção deste capítulo é discutir algumas das 

relações entre a literatura brasileira e a diplomacia, inclusive, 

mas, como veremos, não nos limitando a, analisar as formas 

de cobrança dos conteúdos de literatura brasileira no CACD. 

 Dentre as obras que serão analisadas neste capítulo, 

optamos por nos concentrar na análise de prosa (embora, 

como já vimos ao sintetizar a tese de Roniere Menezes, a 

análise de poemas, como o “Pernambucano em Málaga” de 

Cabral de Melo Neto, integre o processo de seleção durante o 

período discutido nessa tese). Não nos detivemos, tampouco, 

nas memórias, autobiografias e crônicas de diplomatas 

escrevendo como diplomatas, apenas fazendo uma menção a 

elas. Como vimos, o sociólogo David do Nascimento Batista, 

em sua tese, analisa com detimento alguns destes textos de 

memória. 

 Como veremos, a literatura foi demandada de 

diversas formas, em diferentes instâncias, nas diferentes 

edições do concurso. Mas, mesmo que a literatura, e, em 

menor grau, a teoria da literatura, não fossem essenciais nas 

provas como de fato foram (e ao que tudo indica continuam a 

ser), tanto diretamente quanto como estímulo à capacidade de 

interpretação de texto, haveriam outras razões válidas para 

estudar a relação entre a literatura brasileira e a diplomacia 

em si. Em seu livro sobre o IRBr, Cristina Patriota de Moura 

lembra-nos, em parte entre os motivos pelos quais os 

candidatos desejavam seguir carreira diplomática, estava o 

fato que diplomatas “são citados em colunas sociais de 

jornais, revistas de circulação nacional como Caras, Veja, 

Istoé e até em romances de Machado de Assis, como o 

Memorial de Aires”
194

, mostrando como comportamentos e 

percepções podem ser influenciados por diferentes mídias, 

inclusive obras literárias. Mesmo cientistas sociais empregam 

com frequência personagens, metáforas e obras literárias em 

                                                 
194

 MOURA, Cristina Patriota de. O Instituto Rio Branco e a 

diplomacia brasileira: um estudo de carreira e socialização. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2007. A citação é da página 47. 



222 

 

 

suas análises acerca da sociedade, seus ordenamentos e seus 

grupos; Raymundo Faoro, por exemplo, não apenas usa 

contos de Machado de Assis e Lima Barreto como lúcidos 

observadores contemporâneos de suas realidades e capazes 

de expressar julgamentos válidos acerca dos processos 

sociais e políticos de sua época
195

, como cita 

apreciativamente a análise literária de Antonio Candido 

acerca da sociedade. É o próprio Faoro que escreve: 
 

Em certos momentos, o pensamento 

político se expressa melhor na novela 

do que no discurso político, mais na 

poesia do que no panfleto de 

circunstâncias. Repele as 

especializações, expandindo-se em 

todas as manifestações culturais, ainda 

que se afirme o confelamento 

ideológico e o enciclopedismo 

filosófico (FAORO. Op.cit., p.18). 

 

Faoro publicou, diga-se de passagem, um livro de 

teoria literária e inferências sociais acerca da obra de 

Machado de Assis. Ricardo Silva, seguindo Faoro, argumenta 
 

Conforme refinado intérprete da obra 

de Machado de Assis, o que a sátira diz 

é que 'a ciência, impenetrável ao 

entendimento do vulgo, retira a este o 

poder de contestá-lo, validando, dessa 

forma, o poder despótico do tecnocrata' 

(FAORO, 1994, p.107)
196

. 

 

Este é um bom exemplo da transmissão uma figura 

apropriada pela ciência política e veiculada através do texto 

                                                 
195

 FAORO, Raymundo. Existe um pensamento político brasileiro? 

São Paulo: Átiva, 1994. Machado de Assis é citado, por exemplo, 

às páginas 102, 106-7, 112 (“A elite, como Simão Bacamarte...”) e 

Lima Barreto com seu personagem o doutor Bogóloff, à página 

108. Todas as demais citações deste parágrafo sobre Faoro 

remetem-se a esta obra. 
196

 SILVA. Op. cit. A citação é da página 138-9, seguindo um 

comentário sobre o conto “O Alienista”. 
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devido a sua eficácia explicativa. Silva, em sua análise, 

também faz uma referência a literatura universal para expor 

um argumento: 

 
O célebre paradoxo enunciado pelo 

personagem central do romance de 

Tomasi di Lampedusa sintetiza 

formidavelmente o ceticismo 

zombeteiro da 'tese da futilidade': 'Se 

queremos que tudo continue como está, 

é preciso que tudo mude' 

(LAMPEDUSA, 1983, p.36
197

). 

 

 O pesquisador F. Ringer, referido na introdução deste 

trabalho, ao descrever o contexto social que serve de 

antecedente aos processos que analisará, faz uma referência a 

obra Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de 

Goethe
198

. 

 
4.1 ACERCA DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DOS 

CANDIDATOS ACERCA DA LITERATURA 

BRASILEIRA E DE CONHECIMENTOS 

RELACIONADOS 

 
 Encontramos nos programas dos diferentes Guia de 

Estudo menção expressa a necessidade de conhecimento 

literário, tanto nas provas de Português (“2 Leitura e 

produção de textos. Compreensão, interpretação e análise 

crítica de textos em língua portuguesa. Conhecimentos de 

Lingüística, Literatura e Estilística”; Guia de 2008, p.20) 

quanto nas de História do Brasil. A prova de Português é 

especialmente importante para o concurso (sobre ela havia a 

exigência de pontuação mínima), o que por si só justificaria 

nos debruçar sobre um de seus conteúdo aqui. 

 Existe também uma presença da literatura nos 

conteúdos de história brasileira, ela pode ser depreendida em 

dois tópicos do Guia de Estudos de 1995, que se referem a 
“cultura”: 

                                                 
197

 SILVA. Op. cit. A citação é da página 171. 
198

 RINGER. Op. cit. A citação é da página 34. 
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4. O Brasil Imperial - Sociedade e 

Cultura: a população. (...) Vida 

cultural. 

9. O Brasil Republicano - Sociedade e 

cultura: a população, a expansão 

demográfica, a imigração e a 

colonização; as migrações internas e a 

urbanização. (...) Aspectos da cultura 

do período. (Guia de Estudos de 1995, 

pp.41-2) 

 

Tal exigência permanece constante nos Guia de 1996 e 1997. 

Em 1998, há um acréscimo: além dos tópicos já referidos, 

surge, sob a rubrica o “O período 1964-1985.”, tópico que já 

existia anteriormente desde a versão da prova de 1995, o item 

“Os aspectos da cultura do período.” (Guia de Estudos de 

1998, p.56). Esta formulação dos itens da prova se mantém 

em 1999 e 2000. Em 2001, nova mudança: surge um novo 

período a ser compreendido na prova de História do Brasil: 

“O período 1985-1999.”, e, dentro deste, exige-se 

conhecimento da “Sociedade e cultura no período.” (Guia de 
Estudos de 2001, pp.61-2). 

 Estes quatro tópicos demandando dos candidatos 

conhecimento sobre cultura nas diferentes épocas da história 

nacional mantém-se até a versão da prova de 2004. Neste 

ano, coincidindo com a divisão da prova em História do 

Brasil, diversa da prova de História Mundial, encontramos os 

seguintes tópicos: 
 

5. O Segundo Reinado (1840 – 1889). 

(…) Sociedade e Cultura: população, 

estrutura social, vida acadêmica, 

científica e literária. 

6. A Primeira República (1889-1930). 

(...) Sociedade e cultura: o 

Modernismo. 

7. A Era Vargas (1930-1945). (...) 

Sociedade e cultura. 

8. A República Liberal (1945-1964). 

(...) Sociedade e cultura. 
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9. O Regime Militar (1964-1985). (...) 

Sociedade e cultura. 

10. O processo democrático a partir de 

1985. (...) Manifestações culturais. 

(Guia de Estudos de 2005, página 26) 

 
 Assim, a partir de 2004 é demandado conhecimento 

específico de literatura brasileira na prova de História do 

Brasil, no tópico sobre o Segundo Reinado (“vida (…) 

literária”). Esta formulação se manterá, alternando apenas as 

páginas das diferentes edições do Guia de Estudos, até 2010. 

 Como forma a sumariar e complementar os tópicos 

exigidos nas diferentes disciplinas, encontramos nas 

bibliografias sugeridas uma miríade de obras que tratam de 

literatura ou, em algumas situações essenciais, são elas 

próprias literárias, tanto em poesia quanto, mais comumente, 

em prosa. 

 Nas listas de História ao longo do período analisado 

estão presentes livros como a História Geral da Civilização 

Brasileira que dedicam capítulos exclusivamente às letras, aí 

englobando ensaios, romances e prosa de forma geral. Nas 

mesmas listas, outros deles, como Orientalismo, de Edward 

Said (sobre a qual já nos referimos na introdução), e 

especialmente o ensaio A cidade das letras, do uruguaio 

Angel Rama (São Paulo: Brasiliense, 1985; presente de 1997 

a 2002), acerca dos literatos na América Latina e de suas 

obras, são volumes oriundas da teoria da literatura e que se 

debruçam sobre essa temática (além de Formação da 
literatura brasileira: momentos decisivos). 

 Obras como O fantasma da Revolução Brasileira, de 

Marcelo Ridenti, em algumas passagens discute qual teria 

sido o significado da literatura no contexto mais amplo da 

cultura brasileira no período que antecede e sucede ao golpe 

de 64, referindo-se não apenas a peças teatrais, mas também 

a romances como Quarup, de Antônio Callado
199

 e Pessach: 

a travessia, de Carlos Heitor Cony, refletindo sobre seu 
impacto na conjuntura estudada. 

                                                 
199

 RIDENTI, Marcelo. O fantasma da Revolução Brasileira. São 

Paulo: UNESP, 1993. A discussão é feita nas páginas 102-3. A 

obra de Ridenti constou no Guia de Estudos da lista de História.  
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 Nas listas de Questões Internacionais 

Contemporâneas estão presentes diferentes obras de 

memórias de diplomatas que poderiam ser analisadas através 

da teoria da literatura, através dos estudos chamados de 

memorialística. Em 1996, insere-se pela primeira vez ao 

longo do período a obra Diplomacy, do teuto-americano de 

confissão judaica Henry Kissinger, a qual se junta três anos 

depois a obra Lanterna na popa, de Roberto Campos. No 

Guia de Estudos de 1998, encontramos em um parágrafo 

específico da seção de QIC a sugestão que de que o 

candidato leia: 
- livros de alguns diplomatas que, como 

resultado de suas experiências no 

exercício de suas funções na Secretaria 

de Estado das Relações Exteriores, 

consagraram sua visão da diplomacia e 

de períodos da política externa 

brasileira: 

 BARBOSA, Mario Gibson 

Alves. Na Diplomacia, o traço da vida. 

Record, RJ, 1992. 

 CORRÊA Jr., Manoel Pio. O 

Mundo em que vivi, Expressão e 

Cultura, RJ, 1996. 

 GUERREIRO, Ramiro Saraiva. 

Lembranças de um empregado do 

Itamaraty, Siciliano, SP, 1992. 

 LIMA, Paulo Tarso Flecha de. 

Caminhos diplomáticos, 10 anos de 

agenda internacional (1985-1995), 

Francisco Alves, RJ, 1997. (Guia de 

Estudos do CACD 1998. p.54) 

 

tal parágrafo é reproduzido até 2003, sendo que a partir de 

2001, é incluído nele a referência a um quinto livro: 

“LAMPREIA, Luiz Felipe. Diplomacia brasileira: palavras. 

Contexto e razões. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999”. 

Em 2004 (então, no segundo ano do CACD a frente do 

mandato do PT à frente do executivo central) os conteúdos de 

Questões Internacionais Contemporâneas desaparecem, 

surgindo no lugar ao invés a prova de Política Internacional; 

nessa transformação e na mudança das listas percebemos a 

exclusão tanto das obras de Kissinger e Campos quanto o 
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parágrafo específico dedicado às memórias de diplomatas 

brasileiros. 

 Assim, por vários anos durante o período analisado, 

as listas de Questões Internacionais Contemporâneas 

incluíam obras de memórias de diplomatas brasileiros, o mais 

famoso dos quais, mas não único, sendo Lanterna na popa, 

de Roberto Campos, cujo título refere-se, segundo somos 

informados ao longo do texto, a um poema do romântico 

inglês Samuel Taylor Coleridge (1774-1832), que refere-se 

em metáfora a como a experiência era como uma luz que só 

ilumina e fornece entendimento quanto ao que já passou, 

lembrando que os diplomatas brasileiros estão imersos em 

mundividências das quais a literatura desempenha parte 

significativa senão preponderante. 

 Obras que constaram da lista de Política 

Internacional (surgida a partir de 2004, como substituta e 

herdeira da lista de Questões Internacionais 

Contemporâneas), tem capítulos em que a literatura é 

estudada, como no clássico da identidade dos Estados Unidos 

Da democracia na América
200

, em que o intelectual francês 

Alexis de Tocqueville reflete sobre o emprego da literatura 

inglesa no país norte-americano que observa em sua viagem; 

na mesma lista, comparecem reflexões clássicas acerca das 

relações internacionais, como Politics among Nations, do 

teuto-estadunidense de confissão judaica Hans Joachim 

Morgenthau (conhecido tanto como um dos fundadores da 

escola dita realista de relações internacionais como pelo 

vigor de seus ensaios), enquanto que outro clássico das R.I., 

Twenty Year Crisis: 1919-1939, do britânico Edward Hawlett 

Carr (famoso por seus estudos acerca da história da 

revolução soviética) aparece na lista de História Mundial; 

                                                 
200

 Da democracia na América, de Alexis de Tocqueville, está 

presente nas listas de 2004 e 2005 (em edições diferentes). Da 

democracia na América também é citado no exemplo de questão 

aprovada em uma redação da prova de inglês de 2004 (e 

reproduzido nos manuais de 2005, 2006 e 2007); a opinião de  

Tocqueville aparece num texto de um editorial de Mino Carta na 

CartaCapital a ser traduzido do português para o inglês na prova de 

2006. 
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tanto a obra de Morgenthau quanto a Carr usam metáforas 

literárias em profusão. 

 Na lista de Português, mesmo obras que a princípio 

dizem pouco a respeito da literatura dialogam com esta de 

várias formas. Assim, em gramáticas como as de Celso 

Cunha e Lindley Cintra, centrais como elucidadoras dos 

critérios das gramáticas formais que serão exigidos no 

concurso (e especialmente em sua primeira fase), os 

exemplos sobre os posicionamentos de substantivos, 

adjetivos ou verbos nas frases são exemplificados com frases 

de livros de ficção consagrada da literatura brasileira e 

portuguesa (e, em menor grau, com a de outros países de 

língua portuguesa, dentre os quais com maior frequencia 

Angola e Moçambique). Obras como Comunicação em Prosa 
Moderna, de Othon Moacir Garcia, recomendam a leitura de 

obras de literatura como tesouros em que se pode ver em 

atividade mestres da língua portuguesa e captar lições. 

 Mesmo no texto que se refere ao Teste de Pré-

Seleção, repetido em vários anos ao longo do período 

exposto, os dois exemplos acerca dos problemas que o 

diplomata poderia evitar se dispusesse do conhecimento 

necessário são exemplos oriundos da literatura: 

 
Se a guerra é o espaço do confronto, a 

diplomacia é o da negociação: se o 

principal recurso do guerreiro são os 

armamentos, o do negociador é o 

discurso. Àquele compete saber 

manobrar, com perícia, as armas de 

combate: a este, o discurso. 

 (…) A qualquer momento, uma 

simples alusão a certo episódio ou 

personagem da cultura pode trazer 

embaraço de compreensão para quem 

os ignora. Imagine-se, por hipótese, 

alguém qualificar seus argumentos 

como 'acacianos' ou uma fala como 

esta, entre diplomatas de dois países em 

conflitos: 'Seu país está manipulando 

esse episódio do mesmo modo como 

Iago manipulou o lenço de Desdemôna'. 

Agradecer a seu primeiro interlocutor 
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ou concordar com o segundo pode 

produzir resultados desconcertantes. 

 (…) Nesse particular, um 

conhecimento da mais variada natureza 

(música, literatura, teatro, cinema, artes 

plásticas, entre outras) auxilia o 

diplomata a manter viva a conversação. 

Um dos objetivos de conversa 

aparentemente 'amena' é, na verdade, 

obter informação privilegiada, ou 

elementos para subsidiar o processo 

decisório. (Guia do Candidato, 2000, 

pp.30-1
201

). 

 

 O texto é essencialmente reproduzido no Guia de 

Estudos do CACD de 1997, 1998, 1999, e 2001, sempre 

falando acerca do TPS, sendo que nos Guia posteriores textos 

semelhantes continuaram a existir, inclusive com referência a 

necessidade de conhecimento geral, aí englobada literatura, 

para o exercício da diplomacia. 

 

4.2 ACERCA DAS FORMAR DE AVALIAÇÃO DOS 

CANDIDATOS ACERCA DA LITERATURA 

BRASILEIRA E DE CONHECIMENTOS 

RELACIONADOS NAS LISTAS DE PORTUGUÊS 

 

 Já mostramos como a literatura e a teoria da literatura 

estava indiretamente presente em várias das obras analisadas; 

antes, entretanto, de nos debruçarmos sobre os livros que 

propomos a analisar, algumas considerações sobre a presença 

da literatura nas provas e nos guias de estudo para o CACD. 

 Obras literárias foram várias vezes demandadas no 

concurso de admissão a carreira diplomática, em diferentes 

formas. 

                                                 
201

 APUD MONTEIRO, Maria Mota. “À Sombra do Barão Por uma 

Sociologia da Carreira Diplomática Brasileira”. São Paulo, 

Dissertação de Mestrado em Sociologia da USP, 2007. A citação é 

da página 121. Monteiro analisa alguns romances escritos por 

diplomatas, contrapondo-os com suas trajetórias, inclusive 

profissionais. 



230 

 

 

 Na lista de português de 1995 (Guia de Estudos de 

1995, p.20) havia uma lista de quinze livros de literatura 

brasileira, com a elucidação de que “O texto a resumir ou o 

tema da redação será extraído de uma das seguintes obras”, 

seguida da listagem dos sem indicação de data ou edição 

específica (acrescentamos a data de publicação após os 

títulos na exposição que segue, assim como estudos sobre as 

obras e seus autores), organizados em ordem alfabética pelo 

nome do autor, sendo eles, 

 

 Iracema (1865), de José de ALENCAR. 

 Memórias de um sargento de milícias (1852-3 como 

folheto, 1854 como livro), de Manuel Antônio de 

ALMEIDA. 

 A bagaceira (1928)
202

, de José Américo de 

ALMEIDA. 

                                                 
202

 Acerca de A bagaceira, examinada do ponto de vista das 

narrativas latino-americanas e após destacar o surgimento do 

regionalismo no Nordeste brasileiro, Gerald Martin escreve que “O 

grande percursor dessa mudança histórica foi A bagaceira (1928), 

de José Américo de Almeida (1887-1980). Como Doña Bárbara 

[obra regionalista venezualana publicada em 1929, do depois 

presidente Rómulo Gallegos (1884-1969)], o romance de José 

Américo descreve a modernização do sistema da fazenda, nesse 

caso o do engenho brasileiro de açúcar. José Américo, formado em 

direito, partilhava outros atributos com o escritor venezuelano, 

inclusive o empenho persistente de retratar o povo e lutar por ele. 

Envolveu-se de perto com o movimento tenentista da década de 

1920, foi um dos líderes da Revolução de 1930 e tornouse ministro 

da Viação e Obras Públicas de Getúlio Vargas de 1930 a 1934. 

Literatos posteriores manteriam relações menos amistosas com o 

poder estatal. A Bagaceira, cujo cenário é a região do açúcar  entre 

as secas de 1898 e 1915, pinta não apenas a ameaça permanente da 

natureza, mas também a transição do cultivo intensivo de trabalho 

para o mecanizado. O livro caracteriza toda uma linha sociológica 

na ficção brasileira – ainda fortemente influenciada pelo 

positivismo de Comte e pelo naturalismo de Zola – e o próprio 

título lembra os de outras narrativas famosas do final do século 

XIX. A história, um tanto melodramática, conta o relacionamento 

de uma bonita refugiada da seca, Soledade com um estudante 

idealista, Lúcio, e de Lúcio com o pai, o barão do açúcar, que no 

fim o afasta tanto de sua amada quanto de seus sonhos de progresso 
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 Os velhos marinheiros (1961), de Jorge AMADO. 

 Macunaíma (1928), de Mário de ANDRADE. 

 Canaã (1902), de Graça ARANHA. 

 Memórias póstumas de Brás Cubas (1880 como 

folhetim; 1881 como livro), de Machado de ASSIS. 

 Os sertões (1902), de Euclides da CUNHA. 

 Casa grande e senzala (1933),de Gilberto FREYRE. 

 Urupês (1918), de Monteiro LOBATO. 

 O ateneu (1888), de Raul POMPÉIA. 

 Vidas secas (1938), de Graciliano RAMOS
203

. 

                                                                                              
social. Apesar de suas imperfeições óbvias, A Bagaceira  inaugurou, 

sem dúvida, um novo complexo de temas como o engenho de 

açúcar, a seca, os retirantes e os cangaceiros. Depois de 1930, esses 

se tornaram assuntos de reserva nos quais iria dessedentar-se uma 

geração inteira de jovens escritores brasileiros.” (HALC. Vol. VIII. 

A citação é das páginas 342-343.) Impressiona no romance a 

representação dos trabalhadores rurais que, após serem 

alfabetizados, recusariam-se a continuar a trabalhar no campo. 

Discurso similar é retratado nas páginas de Wilson Martins quando 

o teórico literário escreve sobre o período. 
203

 Acerca de Graciliano Ramos, Gerald Martin escreve: “Outro 

escritor da região seria ainda mais festejado do que Lins do Rego: 

na verdade, Gracialiano Ramos (1892-1953) foi reconhecido, no 

devido tempo, como o maior estilista brasileiro desde Machado de 

Assis, de meio século antes. Seu pai, um lojista, levou a família 

para viver em palmeira dos Índios (Alagoas), em 1910 e muito 

depois, de 1928 a 1930, Graciliano, o mais velho de quinze filhos, 

tornou-se o prefeito da cidade. Começou a escrever seu primeiro 

romance, Caetés, em 1925, mas não o completou para publicação 

antes de 1933, época em que morava em Maceió (Alagoas) e 

mantinha contato com outros escritores como Rachel de Queiroz, 

Jorge Amado e José Lins do Rego. Publicou um segundo livro, São 

Bernardo, em 1934. O primoroso acabamento técnico fez dele um 

dos primeiros romances latino-americanos a transmitir, por meio da 

narrativa na primeira pessoa, a visão de mundo de um anti -herói 

ignorante. Um fazendeiro enriquecido por esforço próprio, Paulo 

Honório, relata com rígida economia a história violenta de seu 

desastroso casamento com uma professora primária. Graciliano foi 

preso em 1936 por pretensas ações subversivas,  submetido a um 

tratamento brutal e passou um ano na cadeia, o que agravou ainda 

mais seu temperamento pessimista. (Memórias do Cárcere, um 

livro de recordações amargo e rancoroso sobre sua permanência na 
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 Fogo morto (1943), de José Lins do REGO
204

. 

                                                                                              
prisão, foi publicado em 1953.) A obra-prima de Graciliano Ramos, 

Vidas Secas, apareceu em 1938, narrando a dolorosa experiência de 

uma família de retirantes analfabetos que lutam contra 

adversidades insuperáveis no deserto natural e social do Nordeste . 

Com um comedimento linguístico e conceitual sem paralelo, que 

reflete as vidas estéreis de seus protagonistas sertanejos  

perpetuamente humilhados, esse romance é uma das obras literárias 

de maior impacto já escritas na América Latina. Vidas Secas, um 

clássico do Terceiro Mundo em começos do século, pode ser  

considerado uma das poucas obras que encontraram soluções 

originais para o desafio de comunicar a falta de cultura e 

articulação com sensibilidade, tato e precisão. Por fim, os 

desesperados retirantes decidem abandonar as condições ingratas 

do campo e migrar para uma vida na cidade, mas talvez igualmente 

sem esperanças. ('Iriam para um lugar desconhecido e civilizado, 

ficando lá presos […] O Sertão continuaria  expelindo gente forte e 

ignorante como Fabiano, Missy [sic, por Sinhá?] Vitória e os dois 

meninos.'” (HALC. Vol. VIII. A citação é das páginas 345-346.) 

Um excerto de Vidas Secas que abordava uma discussão em família 

esteve no comando de uma questão da Segunda Fase da prova de 

2008, tendo sido publicado juntamente com resposta considerada 

exemplar no Guia de Estudos de 2009, nas páginas 25-6. Vidas 

Secas foi também exigida na prova de 2007. A obra Memórias do 

Cárcere, de Ramos, foi demandada no CACD em 2007. O romance 

São Bernardo também foi solicitado pelo CACD durante o período 

estudado, no Guia de Estudos de 2008 (p.20). 
204

 Acerca de José Lins do Rego e sua obra, Gerald Martin escreve: 

“Um tanto diferente foi o caso de José  Lins do Rego (1901-1957). 

Passara a infância na casa-grande de um dos engenhos de açúcar do 

avô materno, no estado da Paraíba, e construiu um universo 

narrativo em torno dessa experiência de infância. Estudou Direito 

no Recife, onde fez parte de um círculo literário que incluía 

Gilberto Freyre e José Américo de Almeida. É identificado 

principalmente por seu 'Ciclo da Cana-de-Açúcar' (1932-1936), que 

na verdade fornece uma ilustração ficcional do influente ensaio 

histórico de Freyre, Casa-grande & senzala (1933). Menino de 

engenho (1932), Doidinho (1933), Banguê (1934), O Moleque 

Ricardo (1935) e Usina (1936), inspirados no engenho de seu 

lendário avô Coronel Zé Paulino, assinalam as fases  sucessivas da 

busca brasileira do tempo perdido, quando o personagem principal, 

Carlos, é educado e socializado durante um período em que a 

escravidão e a vida na fazenda vão cedendo lugar às práticas  
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 Grande sertão: Veredas
205

 (1956), de Guimarães 

ROSA. 

                                                                                              
mecanizadas dos engenhos de açúcar. Nessas obras, Lins do Rego 

opera uma fusão inesquecível de memória emocional e de 

documento histórico, ao mesmo tempo trágica e desapaixonada, 

dando testemunho de uma época e uma cultura, embora do ponto de 

vista da classe dominante em declínio. Anos depois, veio a público 

Fogo Morto (1943), com uma avaliação historicamente ainda mais 

distanciada da velha ordem decadente. A obra representou não 

apenas o fecho já muito adiado do ciclo literário da canade-açúcar, 

mas também o maior romance de Lins do Rego” (HALC. Vol. VIII. 

A citação é das páginas 344-5.) 
205

 “Nesse momento da história literária o Brasil estava, por uma 

única vez, em sintonia quase perfeita com os acontecimentos da 

América espanhola. Em 1956, João Guimarães Rosa (1908-1967) 

produziu Grande Sertão: Veredas, um dos mais importantes 

romances brasileiros, de novo encenado nas vastidões  nuas, 

ingratas, misteriosas e exasperantes do Sertão, no caso o de Minas 

Gerais. A obra já foi comparada a Gargântua e Pantagruel, Dom 

Quixote, Ulysses e Cien años de soledad. Guimarães Rosa foi o 

escritor que, em 1946, com sua primeira coletânea de contos 

Sagarana, afastava a ficção brasileira do realismo social (como 

faziam Asturias e Carpentier na América espanhola.) Em 1956, 

mesmo ano de Grande Sertão, vieram a público as narrativas ainda 

mais intrigantes de Corpo de Baile. Outras coletâneas foram 

Primeiras Estórias (1962), Terceiras Estórias (1967) e Estas 

Estórias (1969). O título de Grande Sertão lembra o conceito de 

campo e caminhos presente em Doña Bárbara, de [Rómulo] 

Gallegos, esse enorme labirinto telúrico em que a planície pode 

representar tanto a própria vida (individual e universal) quanto o  

livro que a recria. Na concepção, porém, aproxima-se mais de outro 

romance de Galegos, Cantaclaro (1934) – embora a diferença de 

mera erudição e primor literário seja evidente – ou de El payador 

(1916), do argentino Leopoldo Lugones, um tratado sobre os 

'menestréis' gaúchos. Em seu romance, Rosa não faz concessões ao 

leitor em termos de hermetismo e de exploração de densas camadas 

de metáforas, simbolismo e vocabulário regional. A história é 

narrada por um certo Riobaldo ('rio seco'), um antigo 

vaqueiro e jagunço do sertão, agora fazendeiro, que se dirige a um 

interlocutor desconhecido – o escritor? O leitor? O Diabo? - 

enquanto evoca suas aventuras e perplexidades de uma vida longa e 

dramática a cavalgar pelas grandes planícies ao final do último 

século: 'O senhor nonada conhece de mim; sabe o muito ou o 



234 

 

 

 Olhai os lírios do campo (1938), de Érico 

VERÍSSIMO. 

  

 Acerca dessas obras, cumpre lembrar que tanto 

Canaã quanto Grande Sertão: Veredas foram escritos por 

diplomatas
206

, enquanto que o autor de Olhai os lírios do 

                                                                                              
pouco? O Urucúia é ázigo… Vida vencida de um, caminhos todos 

para trás, é história que instrui vida do senhor, algum?' Se o 

romance é sobre o Brasil, então salienta a impossibilidade 

pressentida por tantos escritores brasileiros, de ir além do conceito 

de nação como pluralidade irreconciliável; se é  sobre a condição do 

homem no mundo, então enfatiza que o destino do homem 

ocidental é sempre chegar a uma encruzilhada, sempre debater-se 

entre escolhas e dualidades impossíveis, o bem e o mal, o macho e 

a fêmea, o objetivo e o subjetivo, a história e o mito, num mundo 

que, como as histórias de ficção, não se é capaz de interpretar. Com 

maior clareza do que outros escritores, Guimarães Rosa mostra até 

que ponto o romance latino-americano de sua época era obrigado a 

conciliar as exigências do texto modernista do século XX com o 

ímpeto do romance, um gênero medieval ainda surpreendentemente 

relevante num mundo de fios soltos, uma realidade social e 

histórica ainda não entretecida onde mais coisas permanecem 

insolúveis do que identificadas e onde os movimentos messiânicos 

com promessas de transcendência, de vitória do bem sobre o mal e 

de salvação iminente ou futura ainda possuem uma força  imensa. 

“A leitura desse notável romance brasileiro induz o leitor a refletir 

de novo que esse vasto país – os 'tristes trópicos' de Lévi-Strauss – 

continua dominado no fundo de sua consciência pelas 'três raças  

tristes': o português, com sua saudade da Europa; o africano, 

liberto da escravidão há apenas um século e sonhando com seu 

passado mágico; e o índio, fitando o espaço, suspirando por seu 

universo cultural hámuito perdido.” (HALC. Vol. VIII. A citação é 

das páginas 374-375.). Um excerto de Guimarães Rosa foi proposto 

como trecho a ser vertido para o inglês em uma das provas do 

CACD: é a prova de 2003, reproduzida no Guia de Estudos de 

2004; p.46. Em comunicação pessoal com um então diretor do 

IRBr, este nos disse bem-humorado que não se exigira a leitura de 

Guimarães Rosa no CACD porque nem todo mundo seria capaz de 

entendê-lo, fazendo referência aos jogos de linguagem empregados 

por ele. 
206

 Lembramos que a obra de Guimarães Rosa, inclusive em que 

medida a função de diplomata do autor influenciou suas 
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Campo dirigiu o Departamento de Assuntos Culturais da 

Organização dos Estados Americanos (exporemos em maior 

detalhe tal mais tarde nesse capítulo). 

 Na formulação da lista parece ter havido uma 

preferência por romances consagrados pela crítica. Os 

romances Canaã, Os Velhos marinheiros, Os Sertões, Fogo 
Morto, Olhai os Lírios do Campo, Grande sertão: Veredas e 

Memórias Póstumas de Brás Cubas foram todos escritos por 

imortais da Academia Brasileira de Letras (Memórias 

Póstumas pelo primeiro presidente desta); Casa-grande & 

Senzala, um livro de ensaios segundo seu autor, não, mas seu 

autor recebeu o prêmio Machado de Assis da ABL em 1962; 

Monteiro Lobato foi duas vezes candidato e em 1943 recusou 

uma indicação desta
207

, ao passo que Guimarães Rosa 

recebeu o posto de imortal poucos dias antes de morrer; o 

autor de Vidas secas parece ter sido o único que viveu na 

época da ABL mas não a integrou de nenhuma forma. Algo 

que talvez impressione ao olhar é a ausência completa de 

escritoras na lista; nem mesmo autoras como Clarice 

Linspector, casada com diplomata brasileiro, ou Rachel de 

Queiroz, estão presentes, e seria no mínimo disputável a 

presença delas aqui. 

 São muito abundantes as questões de prova que 

fazem demandam interpretação de excertos literários; mais 

do que isso, nos Testes de pré-seleção do final dos anos 1990 

são comuns questões que demandam conhecimentos básicos 

da literatura brasileira e de sua história dos candidatos, como 

as seguintes, extraídas do TPS de 1996: 

 
“1. Macunaíma, o herói sem nenhum 

caráter, foi escrito por: 

 “a) Oswald de Andrade. 

 “b) Jorge de Andrade. 

                                                                                              
manifestações artísticas, foi estudada em detalhe na tese de 

Roniere, à qual nos referimos no primeiro capítulo. 
207

 Wilson Martins analisa o contexto de Urupês, inclusive 

afirmando que nele Oswald de Andrade encontrou figuras e termos 

para o nacionalismo e o Manifesto Pau-Brasil, em HinB 

(MARTINS, Wilson. HInB. vol. VI. Urupês é discutido nas páginas 

13, 14 e 15, com a referência ao Manifesto Pau-Brasil nessa 

última.) 
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 “c) Carlos Drummond de 

Andrade. 

 “d) Mário de Andrade.  

 “e) Rodrigo Melo Franco de 

Andrade. (…) 

“7. Que personagem criado por 

Machado de Assis viveu a dúvida sobre 

a fidelidade de sua mulher e a 

paternidade de seu filho? 

 “a) Bentinho. 

 “b) Brás Cubas. 

 “c) Conselheiro Aires. 

 “d) Quincas Borba. 

 “e) Félix. (...) 

“52. No Brasil, o movimento artístico 

'concretista' teve, na poesia, uma de 

suas manifestações importantes, da qual 

foram expoentes: 

 “a) Augusto dos Anjos, Ferreira 

Gullar e Manuel Bandeira. 

 “b) Augusto de Campos, 

Haroldo de Campos e Décio Pignatari. 

 “c) Décio Pignatari, João Cabral 

de Mello Neto e Ariano Suassuna. 

 “d) João Guimarães Rosa, Carlos 

Drummond de Andrade e Ariano 

Suassuna. 

 “e) Carlos Drummond de 

Andrade, Clarice Linspector e Lygia 

Fagundes Telles.”
208

 

 

Reflexões globais a respeito da literatura brasileira são 

exigidas dos candidatos também ao comentar obras de teoria 

da literatura, como por exemplo essa questão que demanda o 

comentário de Formação da literatura brasileira, do teórico 

literário Antonio Candido, obra que, como veremos, 

                                                 
208

 Apud MONTEIRO. À sombra do Barão. As questões foram 

reproduzidas no anexo da dissertação de Monteiro (p.197, p. 

198, pp.204-5). 
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compareceu em diferentes listas nos Guia de Estudo do 

CACD
209

: 
“Parte II – Exercício II 

“Cada literatura requer tratamento 

peculiar, em virtude dos seus problemas 

específicos ou da relação que mantém 

com outras. A brasileira é recente, 

gerou no seio da portuguesa e dependeu 

da influência de mais duas ou três para 

se constituir. […] 

 “[...] A nossa literatura é galho 

secundário da portuguesa, por  sua 

vez arbusto de segunda ordem no 

jardim das Musas... Os que se nutrem 

apenas delas são reconhecíveis à 

primeira vista, mesmo quando eruditos 

e inteligentes, pelo gosto provinciano e 

falta do senso de proporções. Estamos 

fadados, pois, a depender da 

experiência de outras letras, o que pode 

levar ao desinteresse e até menoscabo 

das nossas. [...]” 

 Antonio Candido. Formação da 

Literatura Brasileira: momentos 

decisivos. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia, 1981., 6.ª ed., p. 9-10. 

 Comente o texto acima, 

interpretando a propriedade da 

avaliação nele contida. 

 Extensão: de 100 a 150 palavras 

(valor: 20 pontos)
210

 

 

 Adicionalmente, teóricos literários como o já referido 

Álvaro Lins podem ser importantes no processo de seleção 

do candidato, embora por motivos mais tradicionais. No TPS 

de 1996, a questão de número 17 era: 
 

                                                 
209

 Apareceu por exemplo entre os treze livros da lista intitulada 

“Bibliografia Geral para o CACD”, no  Guia de Estudos de 2004 

(página 28). 
210

 Guia de Estudos para o CACD 2008. A citação é da página 

26. 
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 “17) Importantes biógrafos do 

Barão do Rio Branco: 

  “a) Álvaro Lins e Luiz 

Viana Filho. 

  “b) Ruy Castro e 

Fernando Morais. 

  “c) Jorge Caldeira e 

Lídia Besouchet. 

  “d) José Honório 

Rodrigues e Nelson Werneck Sodré.

    “e) 

Stanley Hilton e Thomas Skidmore.” 

(APUD MONTEIRO. Op.cit.. A 

questão está reproduzida na página 

199.) 

 

4.3  REPRESENTAÇÕES DA DIPLOMACIA NA 

LITERATURA BRASILEIRA 

 

 A intenção dessa seção a seguir é apresentar algumas 

das representações do termo diplomacia, tanto como 

burocracia ou carreira diplomática como substantivo ou 

mesmo adjetivo, na literatura brasileira.  

 Tendo demonstrado algumas das formas pelas quais a 

literatura e a história literária brasileira eram demandados 

dos candidatos, o presente tópico busca refletir sobre como a 

literatura brasileira representa a diplomacia nacional tanto 

enquanto ideia como a instituição a ela associada. A 

exposição não tem a pretensão de ser exaustiva quanto a 

temática; de certa forma, estamos seguindo a recomendação 

feita pelo teórico literário Álvaro Lins (o autor da biografia 

comemorativa do Barão do Rio Branco) acerca da 

necessidade de se conhecer a literatura brasileira para refletir 

sobre como nós, brasileiros, nos representamos
211

. Este 

tópico serve também como subsídio e, esperamos, incentivo 

para pesquisa futura sobre a temática. 

                                                 
211

 As palavras exatas de Álvaro Lins são que “que toda a História 

do Brasil se poderá reconstituir e escrever pela nossa literatura”. 

Apud RODRIGUES, José Honório. Aspirações Nacionais – 

interpretação histórica-política. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira: 1970. A citação é da página 6. 
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 Nossa exposição foi feita em ordem cronológica com 

a intenção de facilitar a compreensão, embora, destacamos, a 

literatura poderia ser (e frequentemente é) imediatamente 

acessível a leitores e escritores posteriores, eventualmente 

“saltando gerações”. Mesmo o agrupamento proposto dos 

autores expostos em períodos geralmente usados tem mais 

uma função de expôr como alguns críticos comentam os 

trabalhos do que propôr moldes rígidos. 

 
4.3.1 O período imperial (1822-1889) 

 
 Sem a existência de uma Academia Brasileira de 

Letras (que só será fundada durante a República Velha, 

embora por intelectuais que já estavam ativos durante o 

período monárquico) a literatura desempenhou 

conscientemente, entre outras, a função de diferenciação da 

língua portuguesa falada no Brasil de sua variedade europeia.  

 
4.3.2 José de Alencar (1829-1877) 

 
 José Martiniano de Alencar, casado com a filha de 

um inglês e familiar de diplomatas brasileiros (tanto seu 

irmão quanto seu filho foram diplomatas) foi um político e 

polígrafo brasileiro; aqui nos deteremos sobre suas obras 

como dramaturgo e romancista. Pertencente a elite desde o 

nascimento (seu pai foi senador), José de Alencar esteve 

constantemente engajado em discussões públicas acerca de 

questões sobre a identidade brasileira, e, profundamente 

nacionalista, é considerado por alguns como o melhor 

escritor que o Brasil produziu; embora não seja nossa 

pretensão nos debruçar sobre ele, registramos aqui que 

embora sua prosa seja de valor estético heterogêneo, Alencar 

tinha grande cuidado com o léxico, chegando a formular e 

propôr novas palavras que empregava em seus romances. 

 Em seu romance Senhora
212

, que se passa em grande 

parte na alta burguesia carioca, diplomatas são uma parte da 

elite retratada: 
 

                                                 
212

 ALENCAR, José Martiniano de. Senhora. São Paulo: Editora 

Ática, 1996. 
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- Do que você, Aurélia? há de ser 

difícil que se encontre em todo o Rio de 

Janeiro outra moça que tenha a sua 

educação. Lá mesmo, por Paris, de que 

tanto se fala, duvido que haja. 

 - Obrigada! É esta a sua 

franqueza, D. Firmina? 

 - Sim, senhora; a minha 

franqueza está em dizer a verdade, e 

não em escondê-la. Demais, isto é o 

que todos vêem e repetem. Você toca 

piano como o Arnaud, canta como uma 

prima-dona, e conversa na sala com os 

deputados e os diplomatas, que eles 

ficam tdos enfeitiçados. E como não já 

de ser assim? Quanto você quer, 

Aurélia, parece que fala uma novela. 

(ALENCAR. Senhora. p.22) 

 

A referência aqui é em princípio genérica, embora 

talvez não seja demais destacar a associação com políticos 

eleitos associados a capacidade discursiva tanto para serem 

eleitos quanto para exercerem suas funções (deputados), 

quanto em serem tanto diplomatas quanto deputados aqueles 

que avaliam o bom desempenho das habilidades sociais 

(canto, conversação, música). 

 Nesta outra passagem temos uma imagem mais 

negativa de um diplomata individual, numa passagem acerca 

de uma personagem dançar: 

 
- Ela sabe, era meu par no colégio, 

observou uma senhora. 

 - Há de dançar. 

 - Pena de talião, dizia um velho 

advogado gotoso que voltava da valsa 

tão estafado como nunca o deixara a 

mais complicada defesa do juro. 

 - Caso de justa represália! 

acudiu um velho diplomata que fizera 

sua carreira em eterna disponibilidade, 

sem trocadilhos. 

 - A coroa cede ante a opinião! 

orava um ministro para quem coroa e 

opinião no Brasil eram a chapa e o 
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cunho da mesma moeda em que ele 

recebia o salário. (ALENCAR. 

Senhora. p.182; o itálico é de Alencar.) 

 

Aqui, de novo, o diplomata é associado a figuras da 

elite carioca (o advogado com causa, o ministro). Nessa 

passagem, entretanto, o diplomata está associado ao lado 

negativo do trabalho burocrático, aquele não realizado. Para 

entendermos a dimensão da crítica na passagem acima, talvez 

seja interessante lembrar ainda uma terceira passagem da 

mesma obra de Alencar: 
 

Grande foi pois a surpresa que produziu 

a assiduidade de Seixas na repartição. 

Entrava pontualmente às 9 horas da 

manhã e saía às 3 da tarde; todo esse 

tempo dedicava-o ao trabalho; apesar 

das contínuas tentações dos 

companheiros, não consumia como 

costumava outrora a maior parte dele na 

palestra e no fumatório. 

 - Olha, Seixa, que isto é meio de 

vida e não de morte! dizia-lhe um 

camarada repetindo pela vigésima vez 

esta banalidade. 

 - Vivi muitos anos à custa do 

Estado, meu amigo; é justo que também 

ele viva um tanto à minha custa 

(ALENCAR. Senhora. p.131). 

 

Acerca da representação do trabalho burocrático que 

encontramos aqui, podemos mostrar que o desprezo ao 

trabalho na repartição pública goza de uma representação tão 

negativa que já existe uma “banalidade” trocista sobre tal. É 

talvez nessa chave que melhor podemos compreender a 

passagem acima sobre o diplomata: o desmazelo com o 

emprego público é tamanho que atender pontualmente ao 

compromisso gera ironia no grupo. 

  Em outro de seus romances, O tronco do ipê
213

, 

ambientado no interior fluminense, a seguinte reflexão 

                                                 
213

 ALENCAR, José Martiniano de. O tronco do ipê. São Paulo: 

Editora Ática, 1997. 
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aparece no meio de uma conversação entre um grupo de 

membros da elite sob a qual subjaz projetos de casamento: 

 
- Pois eu penso diversamente dos 

senhores, atalhou o barão [e anfitrião]; 

entendo que o homem moço ou velho 

sempre lucra em ver países mais 

adiantados do que o seu. É verdade que 

alguns rapazes por lá ficam perdidos; e 

o mesmo acontece também aos 

velhuscos e até aos conselheiros, que 

vão ruços e voltam escuros… Mas isso 

não é razão; há muito fazendeiro que se 

arruína, sem que por isso os outros 

deixem de ir por diante. 

 - Não há analogia! tornou Lopes. 

 - Em tudo há o bom e o mau. 

Quanto ao nosso Mário, penso que ele 

aproveitou e muito. Uma coisa logo 

observei nele; e foi que não tinha essas 

afetações na roupa, nem os trejeitos e 

mongangas, que todos os rapazes 

costumam trazer de lá. Prova de que se 

ocupou do que era sério, e deixou essas 

frioleiras para os cata-ventos. 

 - Ora, senhor barão; mas é uma 

coisa tão bonita, um moço elegante, que 

se veste bem. Veja o Lúcio! Eu queria 

ter um filho assim. 

 - O Lúcio é um belo moço! 

observou o conselheiro avisado pelo 

movimento sutil do cotovelo da mulher. 

 - Gosto muito dele; mas acho 

que devia esquecer-se mais do 

bigodinho e da gravata, redarguiu o 

barão com um sorriso benévolo. 

 - Estes talentos da 

minuciosidade são muito aproveitáveis 

na diplomacia. O Lúcio há de fazer uma 

carreira brilhante. (ALENCAR. O 

tronco do ipê. p.139) 

 
Aqui, uma solução “de compromisso” representada é 

associar o brasileiro que perdeu suas referências culturais ou 
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antes substituiu-as por sua versão mais alegórica de um 

cosmopolitismo eurocêntrico como um diplomata. Assim, o 

diplomata é aquele que se preocupa demais com o 

“bigodinho” e a “gravata”, e “essas frioleiras”, segundo o 

anfitrião
214

. 

 Na peça de teatro O demônio familiar, também de 

Alencar, encontramos novamente a representação do 

diplomata como o almofadinha pretensioso e cheio de 

orgulho exagerado por seus dotes linguísticos reais ou 

presumidos, na figura do personagem Azevedo. Isso é 

particularmente evidenciado no seguinte diálogo da cena 

VIII, ato 2, em que se discute acerca da conveniência de um 

casamento: 

 
VASCONCELOS - Para mim, se quer 

que lhe diga a verdade, só lhe noto um 

pequeno defeito. 

D. MARIA - Qual? É jogador? 

VASCONCELOS - Não; o jogo já não é 

um defeito, segundo dizem; tornou-se 

um divertimento de bom-tom. O que 

noto em meu genro, e que desejo 

corrigir-lhe, é o mau costume de falar 

metade em francês e metade em 

português, de modo que ninguém o 

pode entender! 

D. MARIA - Ah! Não observei ainda! 

VASCONCELOS - É uma mania que 

eles trazem de Paris e que os torna 

sofrivelmente ridículos. Mas não se 

querem convencer! 

AZEVEDO - Tem um belo jardim, 

minha senhora, um verdadeiro bosquet. 

Oh! c'est charmant! Não perdôo, porém, 

a meu amigo Eduardo não ter 

                                                 
214

 Note-se que no mesmo volume, é apresentada a seguinte 

reflexão de José de Alencar: “'Perdi meu  tempo na Europa; ela 

nada me inspirou (…) Lisboa é uma cidade morta; Paris, um 

caleidoscópio vertiginoso; só aqui [no Brasil] me sinto bem'” (p.22 

do caderno anexo intitulado “Vida e Obra”).  ALENCAR, José 

Martiniano de. O tronco do ipê. São Paulo: Editora Ática, 1997.  
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aproveitado para fazer um kiosque. 

Ficaria magnífico! 

VASCONCELOS - Então, entendeu? 

 
O mesmo personagem (Azevedo) tece o seguinte 

diálogo em cena anterior (cena XIII, Ato 1): 
 

AZEVEDO - Chacun son tour, 

Eduardo, nada mais justo. A segunda 

conveniência, e a principal, é que, rico, 

independente, com alguma inteligência, 

quanto basta para esperdiçar em uma 

conversa banal, resolvi entrar na 

carreira pública. 

EDUARDO - Seriamente? 

AZEVEDO - Já dei os primeiros 

passos; pretendo a diplomacia ou a 

administração. 

 

 E a tensão entre uma certa preferência nacionalista e 

o medo do cosmopolitismo (ou de um certo cosmopolitismo) 

transparecem em passagens como essa, na cena XIII, ato 3: 
 

AZEVEDO - A nossa “Academia de 

Belas-Artes?” Pois temos isto aqui no 

Rio? 

ALFREDO - Ignorava? 

AZEVEDO - Uma caricatura, 

naturalmente... Não há arte em nosso 

pais. 

ALFREDO - A arte existe, Sr. 

Azevedo, o que não existe é o amor 

dela. 

AZEVEDO - Sim, faltam os artistas. 

ALFREDO - Faltam os homens que os 

compreendam; e sobram aqueles que só 

acreditam e estimam o que vem do 

estrangeiro. 

AZEVEDO (com desdém) Já foi a 

Paris, Sr. Alfredo? 

ALFREDO - Não, senhor; desejo, e ao 

mesmo tempo receio ir. 

AZEVEDO - Por que razão? 
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ALFREDO - Porque tenho medo de, na 

volta, desprezar o meu país, ao invés de 

amar nele o que há de bom e procurar 

corrigir o que é mau. 

AZEVEDO - Pois aconselho-lhe que vá 

quanto antes! Vamos ver estas 

senhoras! 

 
Nessa passagem o personagem Azevedo que é 

associado ao cosmopolitismo e a diplomacia não possui amor 

as tradições brasileiras, mas é representado por Alencar como 

uma espécie de desenraizado sem amor ou carinho às 

tradições nacionais. O crítico literário Wilson Martins, em 

sua HInB, afirma a seu leitor que todos conhecem um 

Azevedo. Seja como for, a associação feita na peça, ao 

chocar-se com as ideias nacionalistas esposadas por Alencar, 

parece negativa. 

 Em um terceiro romance de Alencar, Sonhos 

D'Ouro
215

, encontramos algumas referências ao topos 

diplomacia. Em uma passagem, após elogiar uma paisagem 

nas redondezas da cidade do Rio de Janeiro na segunda 

metade do século XIX, ao elogiar uma cascatinha assim a 

descreve: “bem se vê que não é uma filha do deserto, está a 

duas horas da côrte, recebe frequentemente diplomatas, 

estrangeiros ilustres e a melhor sociedade do Rio de Janeiro” 

(p.83-4), o que pode ser lido como uma afirmação 

nacionalista: um cenário da natureza brasileira ao menos é 

belo a ponto de se prestar a ser observado por estrangeiros 

por definição viajados e cosmopolitas. 

 Em outra passagem do mesmo livro, o escritor refere-

se a “enxaqueca, esse grande recurso diplomático das 

mulheres” (p.365), empregando aqui diplomacia em sua 

acepção de comportamento artificial. 

 
4.3.3 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) 

 
 Central na cultura brasileira e principalmente em sua 

literatura, Joaquim Maria Machado de Assis e suas obras tem 
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recebido a cada nova geração novos textos interpretativos 

dedicados a aventura de explicá-los sendo, a menos que 

disponham de valor próprio (como a obra A pirâmide e o 
trapézio, de Raymundo Faoro, um livro inteiro dedicado pelo 

ex-presidente da OAB e ensaísta ao estudo da obra 

machadiana), continuamente repelidos, assim como é da 

natureza dos textos clássicos fazerem na formulação do 

literato italiano Ítalo Calvino em seu ensaio Porque ler os 
clássicos

216
. 

 Tal apresentação talvez não fosse tão importante para 

nosso trabalho, não fosse o fato do IRBr parecer concordar 

com tal avaliação e considerar análises de obras de Machado 

de Assis como algo digno de ser demandado aos candidatos 

nos concursos realizados em mandatos de diferentes gestões, 

como nos referimos em outras partes desta tese. 

 Sublinhamos que a presente tese não tem a intenção 

de examinar com o merecido detalhamento a obra de 

Machado de Assis, mesmo que apenas acerca das 

representações de diplomatas que aparecem em sua obra. (Já 

mencionamos antes a sugestão de uma análise das 

representações do diplomata na literatura brasileira; mas 

como tentaremos mostrar nesse tópico, é bem provável que a 

obra de Machado de Assis, apenas, já justificasse o esforço 

de uma tese de doutorado exclusiva a seu respeito.) 

Lançaremos mão aqui de uma parte da fortuna crítica 

consagrada acerca da obra. 

 Assim como José de Alencar e tantos outros 

escritores brasileiros de seu tempo, Machado de Assis foi um 

polígrafo e legou a posteridade uma grande quantidade de 

material publicado, sendo que existem alguns trabalhos 

assinados por pseudônimos que os críticos hesitam em 

atribuir a ele; lidaremos aqui apenas com os trabalhos sob os 

quais a comunidade crítica é pacífica em atribuir a ele, e, 

dentre este corpus, lidaremos com contos e um romance, sem 

se referir, por exemplo, a suas críticas literárias. Nascido no 

Rio de Janeiro, Machado parece jamais ter se afastado mais 
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de cento e vinte quilômetros de sua cidade natal ao longo de 

seus mais de sessenta anos de vida; talvez poucos como ele 

tenham sido capazes de representar a mentalidade de uma 

cidade e seus diferentes grupos. 

 
 A Secretaria de Estrangeiros aparece como detalhe da 

geografia urbana do Rio de Janeiro em alguns de seus 

trechos, como no seguinte: 

 
- (...) Sabe por que lhe pareço poeta, apesar 

das Ordenações do Reino e dos cabelos 

grisalhos? é porque vamos por esta Glória 

adiante, costeando aqui a Secretaria de 

Estrangeiros…  Lá está o outeiro célebre…  

Adiante há uma casa…  (conto “A desejada 

das gentes”, p.470, segundo volume
217

.) 

 
 De fato, a diplomacia parece em muitos aspectos ser 

parte integrante de sua mundividência ou ao menos de sua 

forma de se expressar. A diplomacia aparece por vezes como 

uma carreira relativamente anódina, a concluir as narrativas 

breves, como nos seguintes excertos: 
 

Os dois esposos são ainda noivos e 

prometem sê-lo até a morte. Andrade 

meteu-se na diplomacia e promete ser 

um dos luzeiros da nossa representação 

internacional. Jorge continua a ser um 

bom pândego; d. Antônia prepara-se 

para despedir-se do mundo (conto 

“Miss Dolar”, p.27, segundo volume.) 

 

ou 

 
Quanto a Daniel, um pouco picado em 

seu amor-próprio [após ser recusado], 

assentou que de uma luta pertinaz 

poderia resultar ser um bom general em 

vez de diplomata fino. Afigurava-lhe 

que a espada de Condé tinha para o 
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caso mais virtude que a pena de 

Metternich (conto “Qual dos dois?”, 

p.1145, segundo volume)  

 

Na última passagem, vemos a diplomacia aparecer 

acompanhada de um raciocínio bastante erudito, inclusive 

fazendo referência ao príncipe e chanceler austríaco Klemens 

von Metternich (1773-1859), um dos arquitetos do Concerto 

Europeu pós era napoleônica. Em outras passagens, vemos a 

diplomacia ser representada como uma carreira entre as 

carreiras respeitáveis: 
 

O dr. Lemos tranqüilizou o homem 

dizendo-lhe que os poetas não eram 

esses vadios que ele imaginava; 

mostrou-lhe que a poesia não era 

obstáculo para andar com os outros, 

para ser deputado, ministro ou 

diplomata (conto “Aurora sem dia”, p. 

205, segundo volume) 

 

Diplomatas de carreira são representados como 

participantes nos salões mais nobres, como no seguinte 

excerto: 
 

Foi pelas dez horas e meia que a viúva 

ali apareceu. Estava realmente bela, 

trajada a primor, tendo na cabeça a 

meia lua de diamantes. (...) Certo 

secretário de legação não cessava de 

recomendar aos diplomatas novos: 

“Causez avec Madame Tavares; c' est 

adorable!”Assim era nas outras noites; 

assim foi nesta. (conto “A senhora do 

Galvão”, p.438-9, segundo volume) 

 
ou nesse: 

 

Foi essa fase da nossa vida a mais 

serena para mim, salvo um incidente 

curto, um diplomata austríaco ou não 

sei quê, rapagão, elegante, ruivo, olhos 

grandes e atrativos, e fidalgo ainda por 
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cima. Quintília mostrou-se-lhe tão 

graciosa, que ele cuidou estar aceito, e 

tratou de ir adiante. Creio que algum 

gesto meu, inconsciente, ou então um 

pouco da percepção fina que o céu lhe 

dera, levou depressa o desengano à 

legação austríaca. (“A desejada das 

gentes”, p.476) 

 

ou mesmo com um pouco mais de humor: 
 

Valadares escusou-se, dizendo que 

tinha um jantar diplomático. Com 

efeito, ao jantar que ele assistiu, 

estiveram presentes alguns secretários e 

adidos de legação; mas o caráter do 

festim tinha mais de guerra que de 

diplomacia. Notas, se havia, não eram 

as de embaixada. (conto “Qual dos 

dois?”, p.1156, segundo volume) 

 

O mesmo acontecendo no conto arquifamoso “Um 

apólogo”, no diálogo entre objetos inanimados: 
 

- Ora, agora, diga-me, quem é que vai 

ao baile, no corpo da baronesa, fazendo 

parte do vestido e da elegância? Quem 

é que vai dançar com ministros e 

diplomatas, enquanto você volta para a 

caixinha da costureira, antes de ir para 

o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. 

(conto “Um apólogo”, p. 517, segundo 

volume) 

 

E não apenas os salões; ao descrever a rua do 

Ouvidor, centro do glamour da capital do Império, em um 

conto, temos a seguinte passagem: “Vês um sujeito  ao pé 

dela, dentro da loja, dizendo um galanteio? Pode ser um 

diplomata.” (conto “Tempo de crise”, p. 1180, segundo 

volume). Diplomatas aparecem como membros da elite, 

mesmo da forma mais genérica possível: “D. Paula 

empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Um velho, amigo 

diplomata, que... Não, esse estava na Europa desde alguns 
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anos, aposentado, e acabara de receber um título de barão”. 

(conto “Dona Paula”, p.519, segundo volume.) 

 A carreira diplomática é apresentada inclusive como 

possibilidade de impressionar consortes: 
 

- Então, nenhuma esperança? 

 - Esperança sempre. Já lhe disse 

uma vez e repito: eu tenho a ambição 

de ser ministro de Estado, ou 

embaixador ou qualquer outra coisa por 

este gênero; não tanto porque esses 

cargos pudessem legitimamente seduzir 

a ambição política; mas principalmente 

porque talvez assim obtenha as boas 

graças de Augusta (conto “Qual dos 

dois?”, p.1133, segundo volume) 

 

ou como carreira a ser almejada através de contatos pessoais 

e promessas, como vemos na seguinte passagem: “'Foi vossa 

excelência que, uma vez, em casa do Z... me disse, a uma 

janela, que os meus estudos de questões diplomáticas me 

indicavam naturalmente a pasta de estrangeiros.'” (conto 

“Papéis velhos”, p.575, segundo volume.) 

 Embora em outras passagens a diplomacia enquanto 

carreira encontre oposição, não por ser uma carreira menos 

digna, mas por levar a viagens ao exterior do diplomata e de 

seus cônjuges: 
 

E, depois de olhar uns dois minutos para a rua, 

cantarolando na garganta, tornou ao Ribeiro, 

que achava um genro aceitável, e se lhe 

pedisse Ernestina, entendia que devia ceder-

lha. Era inteligente e educado. Era também o 

herdeiro provável de uma tia de Cantagalo. E 

depois tinha um coração de ouro. Contavam-se 

dele coisas muito bonitas. Na academia, por 

exemplo… D. Camila ouviu o resto, batendo 

com a ponta do pé no chão e rufando com os 

dedos a sonata da impaciência; mas, quando o 

marido lhe disse que o Ribeiro esperava um 

despacho do ministro de estrangeiros, um 

lugar para os Estados Unidos, não pôde 

conter-se e cortou-lhe a palavra:- O quê? 
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separar-me de minha filha? Não senhor. (conto 

“Uma senhora”, p.399-400, segundo volume) 

 

 Assim, mesmo que seja uma carreira desejável por 

seu status social, ela não é representada como unanimidade. 

 Encontramos mesmo um conto intitulado “O 

diplomático” (pp.497-504, segundo volume), no qual o 

personagem principal, um homem de quarenta anos, por 

demasiadamente cauteloso, perde a oportunidade de 

conquistar a mão de sua amada, e vem a ser mesmo 

testemunha ao casamento, uma vez que ninguém desconfiava 

de sua inclinação, e que assim se conclui: “Só consigo, foi-

se-lhe o aparelho da afetação, e já não era o diplomático, era 

o energúmeno, que rolava na cama, bradando, chorando 

como uma criança, infeliz deveras, por esse triste amor de 

outono” (p.504, segundo volume). Acerca dele, um crítico de 

Machado de Assim (e por vezes seu opositor nos debates 

sobre cultura brasileira que eram cultivados então), o teórico 

literário Silvio Romero, produziu o seguinte comentário, 

elogiando sua capacidade de caracterização do personagem: 

“Será preciso lembrar o ‘O diplomático’, esse curioso 

Rangel, que é um modelo do gênero, ou certos tipos de ‘O 

Alienista’, e da ‘Galeria póstuma’, tão brasileiro em tudo?” 

(texto de Silvio Romero, excerto de História da Literatura 
Brasileira [excerto] . reproduzido no primeiro volume das 

Obras completas de Machado de Assis, pp.13-18; a citação é 

da página 15). É interessante ver a menção a “O diplomático” 

junto a referência ao hoje muito mais conhecido conto “O 

alienista”; ajuda-nos a lembrar que gerações diferentes 

tendem a destacar partes diferentes de uma mesma obra. 

 A figura do diplomata comparece também em textos 

com inclinações mais metafísicas, como por exemplo no 

seguinte excerto, em que o diabo fala a serpente: “- Vem cá, 

serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas, queres tu ser a 

embaixatriz de teu pai, para reaver as obras de teu pai?” 

(“Adão e Eva”, p.489), ou nesse, em que se visita o “país das 

quimeras”: 
 

Mais adiante era uma sala onde muitos 

quiméricos, à roda de mesas, discutiam 

os diferentes modos de inspirar os 
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diplomatas e diretores deste nosso 

mundo os pretextos para encher o 

tempo e apavorar os espíritos com 

futilidades e espantalhos (conto “O país 

das quimeras - conto fantástico” p.748, 

segundo volume) 

 

A associação com terras longínquas do Oriente também é 

feita através da diplomacia: 
 

Se alguém descobrir alguma 

[explicação para o ato bizarro do conto 

que acabara de narrar], pode obsequiar 

uma das mais graciosas damas do 

Oriente, mandando-lha em carta 

fechada, e, para maior segurança, 

sobrescritada ao nosso cônsul em 

Xangai, China. (conto “As academias 

de Sião”, p.444, segundo volume) 

 

associação esta que também aparece (com a Grécia) na peça 

de teatro “Não consultes médico”, (p.705-719), onde há um 

personagem diplomata denominado Magalhães; nela é 

interessante observar o deslocamento entre postos na 

carreira: “MAGALHÃES: Talvez ela pense que a Grécia é 

em Paris. Eu aceitei a legação de Atenas porque não me dava 

bem em Guatemala e não há outra vaga na América.” (p.705) 

 Muitas vezes na obra de Machado de Assis, o termo 

diplomacia é empregado como substantivo ou adjetivo, quase 

sempre para descrever comportamento planejado ou 

artificial, quer diretamente, quer em oposição: “O velho 

padre foi menos diplomata: recebeu-o com a alma nas mãos.” 

(conto "Encher tempo", p. 1452, segundo volume), ou nessa 

passagem: 
 

O plano de Luís Soares estava feito. 

 Tratava-se de abater as armas 

pouco a pouco, simulando-se vencido 

diante da influência de Adelaide. A 

circunstância da riqueza tornava 

necessária toda a discrição. A transição 

devia ser lenta. Cumpria ser diplomata 
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(conto “Luís Soares”, p. 39, segundo 

volume) 

 

ou ainda nessa: 

 
Quando entrou em casa, escreveu uma 

longa carta ao deputado exortando-o a 

que restaurasse a família um momento 

separada e desfeita (sic). Estêvão era 

eloqüente; o coração de Meneses com 

pouco se contentava. 

 Enfim, nesta missão diplomática, 

o médico houve-se com suprema 

habilidade. No fim de alguns dias 

dissipara-se a nuvem do passado, e o 

casal reunira-se. (conto “A mulher de 

preto”, p. 62, segundo volume) 

  

 Nessa passagem, a expectativa causada pela 

aparência é o oposto da realidade: 
 

Vasconcelos era um homem de 

quarenta anos, bem apessoado, dotado 

de um maravilhoso par de suíças 

grisalhas, que lhe davam um ar de 

diplomata, coisa de que estava afastado 

umas boas cem léguas. Tinha a cara 

risonha e expansiva; todo ele respirava 

uma boa saúde. (conto “O segredo de 

Augusta”, p.66, segundo volume) 

 

 Nessa passagem, em minoria relativa, a associação do 

diplomata com apaziguador é feita: “Matias sorriu manso e 

discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas” 

(conto “O cônego ou metafísica do estilo”, p.529, segundo 

volume); enquanto que em outro excerto, uma capacidade do 

diplomata em produzir documentos que nada significam é 

mostrada como difícil:  
 

- Terceiro alvitre: não respondas nada, 

não afirmes nada, não prometas nada. 

Supõe que estás feito embaixador e que 

o teu governo te manda ordem de 

escrever uma resma de papel em notas 
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diplomáticas que não digam coisa 

nenhuma. É o caso. 

 - Isso é o que é difícil. 

 - Confesso que sim; mas se fosse 

fácil, tu não vinhas aconselhar-te 

comigo. Vai com isto, e dir-me-ás o 

resultado. (conto “Nem uma nem 

outra”, p.1221, segundo volume) 

 

 No romance Memórias póstumas de Brás Cubas, a 

referência a diplomacia aparece uma única vez, acerca de um 

diplomata da Dalmácia, destituído após uma revolução; o 

tema da diplomacia, quer como substantivo, quer como 

adjetivo, não comparece mais ao longo deste romance, exceto 

talvez quando o personagem-narrador lamenta que sua amada 

Virgília não tenha preferido a ele em lugar do personagem 

rival e concorrente, que, entre suas desqualificações, não era 

“mais lido” que o próprio Brás Cubas – algo que pode ser 

lido como um indício interessante de que a sociedade 

brasileira do século XIX podia valorizar a erudição como 

uma qualidade desejável mais do que a valorizamos hoje
218

. 

 Acerca do personagem Conselheiro Aires, presente 

não apenas em Esaú e Jacó (explorado nos exames do 

Concurso, assim como pela cultura brasileira em geral) como 

também no Memorial do Aires (romance considerado 

relativamente menor em comparação com as outras obras do 

autor), além de lembrar ao leitor o uso que fizemos do trecho 

na introdução desta tese de sua passagem em Caracas, 

remeteremos aqui a crítica de José Paulo Paes, “Um aprendiz 

de morto
219

”, acerca do personagem. 
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 Paes nos lembra que o Conselheiro é “alguém que 

Esaú e Jacó nos antecipara como um fino observador da 

comédia humana, homem viajado e vivido, com muito de si 

para contar, se quisesse” (p.161). Acerca da relativa insipidez 

do Memorial, Paes o qualifica nos seguintes termos: “Tem 

algo de tour de force as avessas: em vez de aliciar o leitor 

com a mestria ostensiva de sua fartura, diverte-se em 

confundi-lo com o descolorido de sua mestria oculta” 

(p.162), associando tais traços a seu personagem narrador: 
 

A ocultação é, aliás, um pendor de 

espírito que calha à personalidade do 

autor do livro, cujos trinta e tantos anos 

de carreira diplomática deixaram-lhe na 

alma ‘o calo do ofício’. A despeito de 

sua aparente falta de vocação, que o 

teria levado ao exercício de uma 

diplomacia apenas ‘decorativa’, mais 

acomodado ‘às melodias de sala ou de 

gabinete que à celebração de 

importantes ‘tratados de comércio’ ou 

‘alianças de guerra’, o conselho – 

conforme diz Machado ortônimo desse 

dileto heterónimo – fora ‘diplomata 

excelente’, com aguçada ‘vocação de 

descobrir e encobrir’, ‘verbos parentes’ 

em que se contêm ‘toda a diplomacia’. 

Pois são precisamente esses dois verbos 

que presidem a estilística do Memorial, 

onde o explícito só serve como indício 

do implícito e o encobrimento 

diplomático quase leva o leitor a 

esquecer o fato essencial de o livro ser 

mesmo, no fim das contas, um diário 

que, por indiretas vias, nos diz tanto 

acerca de quem o escreve como 

daqueles a quem descreve (p.162) 

 

No livro, o personagem Aires afirma que escreverá 

tudo no diário, assertiva que Paes relativiza: 
 

Não é o tudo confessional do 

memorialista de praxe, mas o tudo 

reticencioso de um ex-diplomata a 
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quem o vezo da profissão sempre levou 

a guiar ‘a conversação de modo que 

mais ouvisse do que falasse’, ainda 

quando a conversação fosse consigo 

próprio, a ponto de repreender-se nos 

raros momentos em que, nas suas 

anotações, solta um pouco a língua: 

‘emenda essa língua, velho diplomata’. 

(p.163) 

 

É interessante destacar que o Conselheiro, 

apresentado com verossimilhança por Paes como “dileto 

heterônimo”, como já vimos, é apresentado na narrativa do 

Memorial como um dos submetidos aos mortos: assim como 

sua irmã e a protagonista Fidélia “Importa ainda notar que os 

três protagonistas são viúvos, isto é, vivos subordinados a 

mortos e simbolicamente vinculados ao mundo deles, que 

vêm visitar regularmente” (p.166). A interação do 

personagem diplomata aqui é mais sombria, e não é demais 

lembrar que a figura feminina que o personagem Conselheiro 

Aires deseja acaba por casar-se com outro homem, mais 

jovem. 

 Acerca da questão dos equilíbrios possíveis, Paes 

escreve: 
 

 Mas há a considerar o desequilíbrio 

3x2, ainda mais acentuado por o 

primeiro grupo constituir-se de um 

casal mais um viúvo, enquanto o 

segundo é formado por um casal. 

Resolve-se facilmente esse 

desequilíbrio numérico, restabelecendo 

a simetria casal x casal, quando se 

reconhece em Aires um elemento lábil 

que, pela sua própria condição de 

observador e conforme o ângulo de 

observação, ora se alinha com os 

Aguiares, ora com Fidélia-Tristão. Sua 

labilidade se manifesta não só em 

termos de angulação como 

principalmente em termos de empatia. 

Há, nele, uma permanente ambiguidade 

de atitudes em relação aos conflitos e 
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aos protagonistas do Memorial, 

ambiguidade típica da sua índole de 

mediador diplomático; do seu sentido 

de relatividade das coisas, aguçado pela 

experiência e pelos anos; de sua 

complacência confessa: 

 “aquela complacência, que é 

uma qualidade minha, e não das novas. 

Quase que a trouxe da escola, se não foi 

do berço. Contava minha mãe que eu 

raro chorava por mama; apenas fazia 

uma cara feia e implorativa. Na escola 

não briguei com ninguém, ouvia o 

mestre, ouvia os companheiros, e se 

alguma vez estes eram extremados e 

discutiam, eu fazia da minha alma um 

compasso, que abria as pontas aos dois 

extremos. Eles acabavam esmurrando-

se e amando-me” (p.169) 

 

Registramos de passagem que essa é uma das três 

descrições de infância de um personagem que adulto torna-se 

um diplomata que encontramos na literatura brasileira. Nesta, 

ao contrário das outras duas (ambas publicadas em datas 

cronologicamente posteriores e que veremos em outras partes 

deste capítulo), a diplomacia é uma inclinação natural – o 

personagem recorda o passado como se pouco tivesse 

exposto seus sentimentos e comportamentos deste. 

 Acerca dos elementos da trajetória adulta de Aires na 

diplomacia, Paes os sintetiza da seguinte forma: 
 

Este, recorde-se, passara trinta e poucos 

anos fora do Brasil, no serviço 

diplomático, servindo em diversas 

partes do mundo – no Pacífico, em 

Bruxelas e em Caracas, pelo menos, 

segundo indicações esparsas no 

Memorial e em Esaú e Jacó; durante 

este tempo, aqui esteve só umas poucas 

vezes, em gozo de licença. Quando se 

aposenta, regressa em definitivo ao Rio, 

para ali passar seus últimos anos: “Aqui 

estou, aqui vivo, aqui morrerei”. 

(p.172) 



258 

 

 

 

 Cumpre lembrar que o texto de José Paulo Paes, 

muito interessante, concentra-se muito mais numa 

reabilitação da fábula fluminense que é o Memorial do Aires, 

com uma moral associada a libertação do passado, do que em 

Esaú e Jacó (embora também use sem parcimônia este 

último). 

 
 Tendo atraído desde o momento de sua publicação 

uma grande quantidade de comentadores e críticos, Machado 

de Assis continua a ser fundamental para pensar a cultura 

brasileira, em questões tão diversas quanto o adultério, as 

desilusões da vida conjugal, a loucura e também a 

diplomacia. 

 
4.3.4 Júlio Ribeiro (1845-1890) 

 
 O escritor e intelectual brasileiro Júlio César Ribeiro 

Vaughan, abolicionista e republicano histórico, é hoje talvez 

mais lembrado por sua obra A carne, que abordou  temas 

como divórcio, relações amorosas fora do casamento e os 

papéis da mulher. O livro tem como enredo o amor entre a 

jovem Lenita e um personagem mais velho, o engenheiro 

Manuel, casado com uma francesa a quem conhecera na 

Europa e de quem se afastara. Dada a impossibilidade do 

divórcio na sociedade católica brasileira do século XIX, o 

relacionamento entre Lenita e Manuel estava fadado a não 

poder ser efetivado através dos ritos plenos. 

 A referência a diplomacia na obra é feita em uma 

situação em que Manuel demanda de sua companheira mais 

nova a construção de uma aparência e comportamento dignos 

e mesmo necessários para a interação na alta sociedade: “Por 

vezes fazia com que Lenita se frisasse, se espartilhasse, se 

enflorasse, se enluvasse, com todo o capricho, com toda a 

impertinência de uma leoa da moda, que se prepara para um 

baile do high-life, para um sarau diplomático.” (p.131, 

Capítulo 16
220

). Aqui, a referência a diplomacia, numa 
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mesma frase em que comparece uma palavra estrangeira 

sinônima da alta sociedade, simboliza a reunião da elite da 

qual participavam os personagens, da classe socioeconômica 

mais rica do estado de São Paulo. 

 
4.3.5 Raul Pompeia (1863-1895) 
 

 Em um texto clássico para a cultura brasileira como o 

romance de formação (ou deformação) no relato individual 

de um processo de escolarização infantil O Ateneu, de Raul 

Pompeia, produzido no crepúsculo da Monarquia (tendo sido 

publicado originalmente em 1888), diferentes passagens 

empregam o termo “diplomacia”, com diferentes acepções. 

Nesse primeiro trecho, por exemplo, o vocábulo aparece 

conectada a artificialidade do comportamento e é negativa na 

sua associação: 
 

Sua diplomacia dividia-se por 

escaninhos numerados, segundo a 

categoria de recepção que queria 

dispensar. Ele tinha maneiras de todos 

os graus, segundo a condição social da 

pessoa. As simpatias verdadeiras eram 

raras. No âmago de cada sorriso, 

morava-lhe um segredo de frieza que se 

percebia bem. E duramente se 

marcavam distinções políticas, 

distinções financeiras, distinções 

baseadas na crônica escolar do 

discípulo, baseadas na razão discreta 

das notas do guarda-livros. às vezes, 

uma criança sentia a alfinetada no jeito 

da mão a beijar. Saía indagando 

consigo o motivo daquilo, que não 

achava em suas contas escolares… O 

pai estava dois trimestres atrasado. 

(p.27) 

 

                                                                                              
foi originalmente publicada em 1888, dois anos antes da morte do 

autor. 
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 Neste segundo trecho, a associação com o vocábulo 

parece neutra e associada a um comportamento distinto do 

usualmente infantil: 
 

Vinha buscar-me um criado. Eu, 

adiante do portador, na minha fardeta 

de botões dourados, parti do Ateneu, 

grave e mudo como um diplomata a 

caminho da conferência. Ia 

efetivamente ruminando a mais séria 

das intenções: afrontar uma entrevista 

franca com meu pai, descrever-lhe 

corajosamente a minha situação no 

colégio e obter um auxílio para reagir. 

(p.69) 

 

 Por fim, a terceira menção é no mínimo ambígua, 

senão favorável, associada a conquistas amorosas idealizadas 

e ao mundo adulto: 
 

De mão em mão como as epístolas, 

corriam os periódicos manuscritos e os 

romances proibidos. Os periódicos 

levavam pelos bancos a troça mordaz, 

aos colegas, aos professores, aos 

bedéis: mesmo a pilhéria blasfema 

contra Aristarco, uma temeridade. Os 

romances, enredados de atribulações 

febricitantes, atraindo no descritivo, 

chocantes no desenlace, alguns 

temperados de grosseira sensualidade, 

animavam na imaginação panoramas 

ideados da vida exterior, quando não há 

mais compêndios, as lutas pelo dinheiro 

e pelo amor, o ingresso nos salões, o 

êxito da diplomacia entre as duquesas, 

a festejada bravura dos duelos, o 

pundonor de espada à cinta; ou então o 

drama das paixões ásperas, tormentos 

de um peito malsinado e sublime sobre 

um cenário sujo de bodega, entre 

vômitos de mau vinho e palavradas de 
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barregã sem preço. (pp.100-1; os grifos 

são nossos
221

.) 

 

 Talvez não seja demais dizer que Pompeia recebeu 

uma grande quantidade de discriminação referente ao que se 

poderia chamar de tendências homossexuais. Mesmo que sete 

décadas mais tarde a diplomacia brasileira estivesse 

associada a homossexualidade como no artigo de 

Rosenbaum, a ponto de um observador anglófono necessitar 

expor argumentos para seu público e atacar a ideia de que os 

diplomatas brasileiros fossem de fato homossexuais, não é 

impossível afirmar que O Ateneu tenha sido uma obra 

influenciada pelas experiências educacionais do próprio 

autor; o conceito de diplomacia em sua obra, ao final dos 

anos 1880, nada tem de uma carreira almejada ou algo 

“natural” para o personagem-narrador, alter-ego ou não do 

autor. 

 

4.3.6 Adolfo Caminha (1867-1897) 

 

 Adolfo Ferreira dos Santos Caminha, escritor que 

ingressou na Marinha e que dela foi expulso, produziu dois 

romances além de seu livro de poesia Voos incertos 

(publicado quando o autor tinha dezenove anos) e seu livro 

de viagens No país dos Ianques (publicado oito anos mais 

tarde): em 1895, seu romance Bom crioulo, que trata da 

homossexualidade ao representar um personagem da Marinha 

que tinha tal orientação; e, dois anos antes, o romance A 

normalista
222

 no qual vê com grande ceticismo os costumes 

urbanos da capital Fortaleza. 

 Em A normalista, o chefe do poder executivo 

provincial é equiparado elogiosamente a um diplomata. Eis o 

trecho: 
 

                                                 
221

 As três referências a números de página referem-se a POMPÉIA, 

Raul. O Ateneu. 21a. Edição. São Paulo: Editora Ática, 2007. 
222

 CAMINHA, Adolfo. A normalista. Versão em pdf obtida em 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?

select_action=&co_obra=16512 e 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000001.pdf .  
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O presidente [da província, o então 

governador] teve um sorriso de 

suprema indiferença àquelas palavras 

do estudante e dirigiu-se para a 

secretaria com o passo firme de quem 

caminha para uma ação nobre com o 

seu belo porte de diplomata. (p.70, 

capítulo VIII.) 

 

Adicionalmente, o presidente é descrito nos seguintes 

termos: 
 

O coronel franqueava a burra ao filho 

com uma generosidade verdadeiramente 

paternal. Queria-o assim mesmo, com 

todas as suas manias aristocráticas e 

afidalgadas, com os seus jeitos 

elegantes, arrotando grandeza e bom 

gosto, tal qual o presidente da província 

de quem se dizia amigo. (…) [C]om o 

presidente que também pertencia a uma 

alta linhagem de fidalgos de São Paulo 

e fora educado na Europa: um rapagão 

alegre, amador de cavalos de raça, 

ilustrado e amigo de mulheres.  (p.23-4, 

capítulo IV.) 

 

Aqui, o termo “diplomata” é associado a riqueza, 

beleza, e status social; ao personagem assim adjetivado é 

atribuído nascimento em São Paulo, um estado em ascensão 

tanto no final do Império quanto durante a República Velha. 

(Era comum que os presidentes provinciais não fossem 

originários das províncias que governavam e que houvesse 

uma circulação deles pelo país, como nos lembra Joaquim 

Nabuco na obra dedicada a seu pai, Nabuco de Araújo, Um 

estadista no Império.) Embora o romance tenha um caráter 

de crítica social, percebendo e representando negativamente 

os costumes, o termo em si tem inicialmente uma valorização 

positiva, que só se torna negativa no contexto global. 
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4.3.7 A Primeira República (1889-1930) 

 

 No ensaio “As letras na Primeira República
223

”, o 

sociólogo e ensaísta Alfredo Bosi fala de como a associamos 

a “um feixe de instituições tão marcadas que, ao pensarmos 

nela, evocamos um período de fisionomia própria (….) 

Evocamos, ao lado dos governantes, uma diplomacia 

numerosa, um aparato burocrático notável, civil e militar, 

concentrado nas cidades, principalmente no Rio” (p.295). De 

fato, encontramos uma boa quantidade de representações da 

diplomacia brasileira entre as obras publicadas entre 1889-

1930, evidenciando ser ela uma parte da elite brasileira da 

época, embora poucas delas sejam produzidas por 

diplomatas. 

 
4.3.8 João do Rio (1881-1921) 

 

 O jornalista e escritor João Paulo Emílio Cristóvão 

dos Santos Coelho Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo 

de João do Rio, é reconhecido hoje como um dos 

aparentemente pioneiros do jornalismo enquanto profissão 

em tempo integral no Brasil; o autor frequentou espaços 

miseráveis de sua cidade (como cadeias, festas populares 

religiosas e antros de ópio) e os descreveu em crônicas e 

narrativas diversas; descreveu também a elite carioca, da 

qual era ativo participante. 

 De sua obra Dentro da Noite
224 

examinaremos dois 

contos que tem personagens e conteúdos relativos a 

                                                 
223

 BOSI, Alfredo. “As letras na Primeira República”. IN FAUSTO, 

Bóris (org). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III, 2o. 

Volume. pp.293-319. 
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“Duas Criaturas” encontra-se nas páginas 19-24 e “Aventuras de 

Hotel” nas páginas 39-43. A obra foi aparentemente publicada pela 

primeira vez em 1910, sendo que um dos textos que a compõe, “O 

Bebê de Tartalana”, constou na coletânea Os cem melhores contos 

brasileiros do século, organizada por Italo Moriconi (Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001). 
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diplomatas (“Duas Criaturas” e “Aventura de Hotel”). Em 

ambas as narrativas há uma profusão de palavras francesas e 

inglesas, empregadas principalmente para descrever os 

hábitos e pertences da elite, que é o ambiente onde se passam 

ambas as tramas. 

 No conto “Duas Criaturas”, grande parte do 

desenrolar da narrativa é feito pelas falas do barão Belfort, 

que é um bom orador e emprega (com acerto) metáforas da 

mitologia grega. Neste conto, existem dois personagens 

diplomatas, em núcleos distintos, embora ambas as narrativas 

convivam num mesmo espaço (ambos numa festa da alta 

sociedade: um deles como personagem da narrativa contada 

pelo barão, outro num círculo afastado). 

 O primeiro é assim retratado: 
 

Bem ao centro, o nosso vasto ministro 

em Honduras desdobrava a sua 

simpática adiposidade numa roda de 

mocitos elegantes, ferozes pretendentes 

ao secretariado diplomático, e, de vez 

em quando, cortando o zumbido 

elegante do grande hall, retinia 

imperiosamente o som de uma 

campainha elétrica. (p.20) 

 

e, mais tarde:  “Na roda correu um desabalado riso, que fez 

voltar-se o grupo aspirante ao secretariado diplomático. O 

barão limpou o seu monóculo de cristal e continuou 

tranquilamente:” (p.22). Nesse núcleo da narrativa, as 

representações associam a carreira diplomática a elite, 

competição (“feroz”) pela entrada na carreira, elegância (em 

parte devido ao pertencimento as elites); há uma sugestão, 

impressa talvez mesmo na oposição generacional, que o 

mundo da diplomacia é um espaço masculino. 

 O segundo núcleo, que se desenrola nas falas do 

Barão e no diálogo, de forma mais ampla, refere-se a um 

personagem que é um cônsul do Haiti no Pará. Tanto este 

quanto sua esposa são representados como estando 

subjugados e enlouquecidos por um amor mútuo que faz com 

que a mulher, dita “a Chilena”, humilhe e traia o cônjuge, 

que é representado como muito rico (“— Um explorador 

riquíssimo que se presta a ser cônsul, [nos informa o Barão] 
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auferindo todos os lucros do cargo. Deve ter uma fortuna 

superior a cinco mil contos. Tivemos relações em Belém e 

em Paris. É um caso de embrutecimento passional”; p.21), 

sendo que na primeira cidade “Azevedo tinha uma posição 

evidente!” (p.22). A despeito de ser um diplomata, este 

expressa em público suas emoções de forma bem pouco 

condizente com a diplomacia: ao pegar a mulher num caso de 

traição, o “cônsul do Haiti berrou de cólera, o tenor deu às 

gâmbias, a polícia apareceu.” (p.22) Ao ser por fim 

apresentado ao leitor sem o intermédio da fala do Barão, ele 

“parecia velho, meio desconfiado” (p.24). Não é, talvez, 

demais destacar que o personagem-cônsul não é um 

“diplomata de carreira”, mas alguém no serviço consular de 

outro país. 

 No enredo, a personagem-sedutora, Maria, a cônjuge 

do cônsul, é comparada com um diplomata: “E nesses vinte 

dias, a Maria lutou, em arte e manha, mais que um 

diplomata, graduando sabiamente as concessões que dessem 

ao velho apaixonado uma vaga idéia do que poderia ser o lar 

com uma doce criatura meiga, boa, fiel, sem azedumes, sem 

neurastenias.” (p.22; grifos nossos) Sem termos a pre tensão 

de analisar adequadamente todas as nuances dessa 

representação desse relacionamento, aqui a habilidade da 

personagem-sedutora é apresentada como superiora a um 

diplomata, que pode ser o marido, ou apenas um diplomata 

como figura genérica. Isso daria ainda mais contraste ao 

outro círculo, do “vasto ministro” e dos “mocitos elegantes”.  

 O segundo conto, “Aventura no Hotel”, é escrito em 

linguagem irônica, por um personagem-narrador obtuso ou 

simplesmente cáustico e simulando-se de bobo; a pequena 

comunidade, da elite financeira brasileira, que será o cerne 

da trama, tem em seu seio um ex-diplomata e é assim 

descrita: “Naquele hotel da rua do Catete havia uma 

sociedade heteróclita mas toda bem colocada. O proprietário 

orgulhava-se de ter o senador Gomes com as suas 

sobrecasacas imundas, o ex-vicepresidente da ex-missão do 

México,” (p.39). O personagem-narrador nos conta que “à 

noite, no saguão de entrada, saguão de mármore que o 

gerente forrara de velha tapeçaria e guarnecera de um 

indizível mobiliário hesitante entre o estilo otomano, (...) 

podia-se ver os representantes de todas as classes sociais 
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desde a diplomacia até o trololó.” (p.40) Diante da 

indignação crescente dos moradores do hotel com furtos por 

um desconhecido, um dos habitantes decide-se por se mudar 

imediatamente. Nesse instante o “diplomata, que, entretanto, 

devia cinco semanas, teve um esforço: 

 
“— Eu também saio.” (p.42) 

 

 A narrativa tem um tom mordaz, e o centro do texto é 

ocupado pelo grupo social que se pretende de elite mas que 

não tem a erudição que se pretende (“uma discussão superior 

sobre Calderon de la Barca, a quem, aliás, ambos imputavam 

várias peças de Lope de Vega”), que não paga suas contas 

(como vimos no trecho acerca da decisão do diplomata em 

partir) e que é de forma geral frívolo em seus atos e 

comportamentos. Os criados representados são vítimas destes 

comportamentos, mas não são representados como sendo de 

natureza moral superior àqueles que servem. Nesse texto, a 

representação do diplomata é a de um membro perfeitamente 

encaixado na elite carioca da época. 

 
4.3.9 Graça Aranha (1868-1931) 

 

 José Pereira da Graça Aranha, que exerceu as funções 

públicas de juiz e, mais importante para nós, a de diplomata, 

deixou representações acerca da diplomacia no romance 

Canaã, sobre os colonos alemães em uma comunidade rural 

no estado do Espírito Santo; o título do romance brinca com 

o ideário da “terra prometida” mencionada no Antigo 

Testamento. Publicado em 1902, esse “romance de tese” que 

contrasta visões sobre quais seriam os impactos da imigração 

e da miscigenação racial no Brasil precedeu em duas décadas 

a Semana de Arte Moderna, com cujos intelectuais centrais 

Graça Aranha envolveu-se. Além das discussões de política 

externa presentes na narrativa (nas páginas 118-9 e também 

na 176
225

), algo incomum na literatura brasileira, a 

diplomacia enquanto carreira ou instituição aparece em duas 
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vezes na narrativa. Em uma delas, a diplomacia é apresentada 

essencialmente como uma instituição asseguradora da ordem: 

 
Que o Exército, a Magistratura, o 

Governo, o Parlamento, a Diplomacia, 

a Universidade e tudo mais que deva 

finar caiam nas mãos dos que julgam 

tais instituições como instrumentos do 

mal, criações grosseiras ou ridículas. 

Então os Exércitos não marcharão… 

(p.180) 

 

 Em outra passagem, a carreira diplomática é 

apresentada inicialmente como opção comparável à guerra ou 

à política ao servir ideais de nação, e posteriormente como 

superficial e egoísta, em uma conversa entre dois alemães 

emigrados: 
 

[MILKAU:] Convenci-me ainda mais 

da falsa situação em que estava, 

fazendo parte do grupo de ignorantes e 

dogmáticos que envolvidos nos 

mistérios da imprensa, exploram os 

outros homens, cuja credulidade 

voluntária é aí como em toda a parte a 

forma de sua cumplicidade na 

perpetuação do mal sobre a terra… E 

agora para onde ir? perguntava eu 

humilhado. Que profissão será a minha 

neste quadro do mundo? A política? A 

diplomacia? A guerra? 

LENTZ – Sim, a guerra. Porque ela é 

forte, é digna. O mundo deve ser a 

morada deliciosa do guerreiro. 

MILKAU – Aquelas duas vidas, a do 

político e a do diplomata, eram vãs para 

quem não escutava a voz da 

comodidade ou da ambição, para quem 

não queria definhar na esterilidade e no 

egoísmo, para quem buscava o que é 

eterno… (p.42) 

 
 Ainda aqui encontramos uma representação da 

carreira diplomática brasileira durante a República Velha, 
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encarada pelo enfoque de aparato estatal para fazer servir aos 

“interesses de estado”, ou como uma instituição ligada a 

ordem estabelecida. Note-se que esta perspectiva pode 

parecer diferente das críticas feitas, por exemplo, por Lima 

Barreto, mas, na medida em que existe uma condenação a 

diplomacia como afins a quem “queria definhar na 

esterilidade e no egoísmo”, não tão diversas assim; o caráter 

denuncista de Barreto (que postos diplomáticos seriam dados 

a apaniguados do regime, ou sobre a ilogicidade dos critérios 

organizacionais da diplomacia brasileira de uma forma mais 

ampla) não é tão diverso daquele contido na obra de Graça 

Aranha, que ao contrário de Barreto foi diplomata, embora 

talvez deva-se considerar que a superposição entre Graça 

Aranha enquanto autor com os personagens que emitem 

juízos sobre a diplomacia (alemães emigrados), mesmo 

contando que a experiência enquanto juiz foi importante para 

reunir material para seu romance. Adicionalmente, cumpre 

notar que as considerações sobre a diplomacia feitas por 

Graça Aranha não são específicas sobre a diplomacia 

brasileira, mas mais geral, ao contrário daquela de Lima 

Barreto
226

. 

 
4.3.10 Lima Barreto (1881-1922) 

 
 Afonso Henrique de Lima Barreto, definido por 

Gerald Martin como “outro mulato brasileiro que, sob muitos 

aspectos, foi o sucessor de Machado de Assis” (HALC, Vol. 

VIII, p. 350), característica que, a julgar pelas declarações de 

Lima Barreto acerca do fundador da Academia brasileira de 

Letras, este talvez não visse concordasse. Na obra de Lima 

Barreto
227

, a questão da diplomacia aparece em uma 
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variedade de formas, muitas das quais de formas negativas. 

Em um de seus romances, Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha (publicado originalmente em 1909)
228

, Lima 

Barreto veicula representações negativas acerca da 

diplomacia brasileira. O autor faz isso, por exemplo, ao se 

referir ao procedimento de certo jornalista na crítica literária, 

procedimento este já totalmente viciado em si, e seu 

tratamento diferenciado quando elas envolviam escritores 

diplomatas: 
 

Se o nome do autor era obscuro, se as 

informações colhidas lhe não davam de 

pronto um estado civil decente, Floc 

adiava a notícia e esperava que os 

grandes nomes da crítica se 

pronunciassem. Se eram favoráveis ao 

livro, ele repetia os elogios, ampliava 

as observações; se eram desfavoráveis, 

o elegante e viçoso crítico dava curso à 

sua natural hostilidade aos nomes 

novos que não surgiam nos jornais. 

Havia, porém, uma casta de autores, 

que ele sempre elogiava; eram os 

diplomatas. Um destes senhores 

publicou certa vez uma compilação de 

                                                                                              
Primeira República”. (IN FAUSTO, Bóris (org). História Geral da 

Civilização Brasileira. Tomo III, 2o. Volume. pp.293-319.) nas 

páginas 307-310. Em uma delas, somos informados por Bosi, a 

sátira do personagem-narrador “tem um alcance tópico: atinge os 

medalhões efigiados nos selos nacionais (…), os chefes de seção da 

Secretaria dos Cultos, as armas da República, o exibicionismo  de 

Juca Paranhos (Barão do Rio Branco)”. (p.308).  Wilson Martins 

também discute se refere a obra de Lima Barreto, e em sua 

discussão acerca de O triste fim de Policarpo Quaresma nos lembra 

que entre as influências para o nacionalismo-ufanista do 

personagem-título estaria o Conde de Afonso Celso (autor de Por 

que me ufano de meu país), filho do padrinho de Lima Barreto, o 

Visconde de Ouro Preto. MARTINS, Wilson. HInB. Vol. VI. 2a 

Edição. São Paulo: T. A. Queiroz, 1996. (A discussão sobre 

Policarpo Quaresma está nas páginas 10-2, e a informação sobre 

Afonso Celso, na página 10.) 
228

 BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Rio 

de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Publifolha, 1997. 



270 

 

 

naturalistas e de receitas agrícolas, com 

fingimentos de Maeterlinck, sobre as 

frutas nacionais. Floc não se conteve: 

desandou um folhetim inteiro sobre o 

volume, elogiando a sua virtuosidade 

artística, o seu estilo límpido e sereno, 

mostrou o pensamento panteístico que o 

animava, só porque o primeiro-

secretário da Legação de Caracas 

dissera que o mamão era terno e 

resignado. (p.187) 

 

E, no universo ficcional, no contexto da negociação para 

poupar o governo após a Revolta da Vacina: 

 
Floc sofria alguma coisa; havia 

momentos em que se sentia patente a 

luta íntima que se travava nele. Ficava 

minutos inteiros calado, imóvel, a olhar 

perdidamente as coisas... Nada quisera, 

pois estava à espera de uma 

reorganização da diplomacia para obter 

o lugar de primeiro-secretário. Era o 

seu sonho a diplomacia, o paraíso, a sua 

felicidade. A todo o momento falava-

lhe nos hábitos, nos costumes, na 

maneira de redigir notas. Uma vez, 

contava ele aos colegas, na recepção do 

Ministro da Alemanha, a filha do 

Ministro da Guerra... Isto fora em 

Quinto e enchia de pasmo ver de que 

maneira, nos lábios de Floc, a vida de 

Quito era elegante e soberba. E ele 

rematava a narração liricamente: 

 - Oh! A diplomacia! Vocês não 

imaginam o que é! É a mais deliciosa 

vida que há... Entra-se em toda a parte, 

tem-se os melhores lugares; é-se 

cercado, amimado... Uma delícia! 

Pode-se ser burro ou inteligente que é o 

mesmo! O secretário da Inglaterra, 

M’Lodge, era uma besta, mas uma 

besta perfeita... Alto, vermelho que 

nem um tomate, desengonçado, incapaz 

de dar um passo de valsa ou de marcar 
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um cotillon; entretanto, parecia um rei 

nas salas... Mas era a Inglaterra, rica e 

opulenta, que estava atrás dele, e era 

também o prestígio da profissão que o 

aureolava... 

 E o Rolim ouvia tudo aquilo com 

os lábios entre abertos, a fisionomia 

parada e uma grande expressão de 

pasmo e assombro em toda ela. Quando 

Floc acabava, ele indagava: 

 - E mulheres, hein? 

 - Ora! Às dúzias... Uma vez, no 

baile do Ministro dos Estrangeiros, no 

palácio da Plaza de la Concepción... 

 E Rolim voltava a sonhar aquele 

paraíso diplomático, cheio de mesuras e 

cumprimentos, de etiquetas 

complicadas, mas cheios também de 

huris de luxo e tratamento. Em começo, 

logo após a mutação do jornal, o lindo 

repórter pedira um lugar na diplomacia 

ou no corpo consular; mas o ministro 

convencera o diretor que era 

desmarcado o pedido. Prometera-lhe o 

Ministro um lugar de amanuense na 

Secretaria do Estado, depois, com o 

tempo, talvez fosse possível transferi-lo 

para o corpo consular. Rolim não 

quisera. Temia que a sua ignorância 

fosse posta a claro na redação dos 

ofícios. Para ele, só serviam os lugares 

de chefe, de diretor, em que só se tem 

que ter presença e assinar papéis. Foi 

então que vagou o cargo de subdiretor 

da Repartição Cartográfica e ele foi 

nomeado para superintender os 

respectivos trabalhos geodésicos, que 

de há muito estavam em começo. 

(pp.199-200) 

 

Na passagem que acabamos de citar, o aspecto da 

negociação presente para a indicação para as funções 

diplomáticas se manifesta com ainda mais clareza do que na 

lamentação do personagem Leonardo em Clara dos Anjos,  
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que veremos mais a frente.Impressiona a impressão de poder 

da imprensa num momento em que reformas 

“haussmanianas” estão sendo empreendidas para sanitarizar o 

Rio de Janeiro, como descreve o historiador Nicolau 

Sevcenko em sua obra Literatura como missão: tensões 

culturais e criação cultural na I República . A descrição da 

diplomacia é apresenta quase como “céu”, com o toque 

orientalista de desejáveis huris (figuras angelicais da 

mitologia muçulmana). Nessa passagem, impressiona 

também o aspecto da ambição do personagem jornalista Floc.  

 Em um de seus contos mais famosos, O homem que 
sabia javanês, com trama razoavelmente conhecida (o 

personagem principal, que não fala javanês, é tratado como 

se o fizesse depois de uma série de desentendimentos e 

recebe devido a tal “habilidade” uma série de honrarias, 

inclusive um cargo de cônsul), o autor começa a narrativa 

com uma conversa em que o protagonista atribui 

explicitamente a tal capacidade o cargo diplomático, 
 

O meu amigo ouvia-me calado, 

embevecido, gostando daquele meu Gil 

Blas vivido, até que, em uma pausa da 

conversa, ao esgotarmos os copos, 

observou a esmo: 

 - Tens levado uma vida bem 

engraçada, Castelo! 

 - Só assim se pode viver... Isto 

de ocupação única: sair de casa a certas 

horas, voltar a outras, aborrece, não 

achas? Não sei como me tenho 

aguentado lá, no consulado! 

 - Cansa-se; mas, não é disso que 

me adiro. O que me admira, é que 

tenhas corrido tantas aventuras aqui, 

neste Brasil imbecil e burocrático. 

 - Qual! Aqui mesmo, meu caro 

Castro, se podem arranjar belas páginas 

de vida. Imagina tu que eu já fui 

professor de javanês! 

 - Quando? Aqui, depois que 

voltaste do consulado? 

 - Não; antes. E, por sinal, fui 

nomeado cônsul por isso. (p.71) 
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 Na narrativa retrospectiva, o protagonista conta que 
 

Fui perdendo os remorsos; mas, em 

todo o caso, sempre tive medo que me 

aparecesse pela frente alguém que 

soubesse o tal patuá malaio. E esse meu 

temor foi grande, quando o doce barão 

me mandou uma carta ao Visconde de 

Caruru, para que me fizesse entrar na 

diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções: a 

minha fealdade, a falta de elegância, o 

meu aspecto tagalo. -'Qual! retrucava 

ele. Vá, menino; você sabe javanês!' 

Fui. Mandou-me o visconde para a 

Secretaria dos Estrangeiros com 

diversas recomendações. Foi um 

sucesso. 

 O diretor chamou os chefes de 

secção: 'Vejam só, um homem que sabe 

javanês - que portento!' 

 Os chefes de secção levaram-me 

aos oficiais e amanuenses e houve um 

destes que me olhou mais com ódio do 

que com inveja ou admiração. E todos 

diziam: 'Então sabe javanês? É difícil? 

Não há quem o saiba aqui!' 

 O tal amanuense, que me olhou 

com ódio, acudiu então: 'É verdade, 

mas eu sei canaque. O senhor sabe?'. 

Disse-lhe que não e fui à presença do 

ministro. 

 A alta autoridade levantou-se, 

pôs as mãos às cadeiras, concertou o 

pince-nez no nariz e perguntou: 'Então, 

sabe javanês?'. Respondi-lhe que sim; e 

à sua pergunta onde o tinha aprendido, 

contei-lhe a história do tal pai javanês. 

'Bem, disse-me o ministro, o senhor não 

deve ir para a diplomacia; o seu físico 

não se presta... O bom seria um 

consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, 

não há vaga, mas vou fazer uma 

reforma e o senhor entrará. De hoje em 

diante, porém, fica adido ao meu 
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ministério e quero que, para ano, parta 

para Bâle, onde vai representar o Brasil 

no congresso de Linguística. Estude, 

leia o Hovelacque, o Max Müller, e 

outros!' (p.77) 

 
Ao concluir a narrativa, o protagonista 

nos conta que 

Depois de seis meses fui despachado 

cônsul em Havana, onde estive seis 

anos e para onde voltarei, a fim de 

aperfeiçoar os meus estudos das línguas 

da Malaia, Melanésia e Polinésia. 

(p.79)
229

 

 

 A ilogicidade da narrativa (pretender que em Havana, 

capital da ilha em formato de crocodilo que era Cuba seria 

um lugar adequado para se aprender conhecimentos da 

Oceania) é exacerbada nesse ponto, assim como o aspecto 

estético (“o senhor não deve ir para a diplomacia; o seu físico 

não se presta”) aumenta a sensação de bizarria nos critérios 

de funcionamento da chancelaria brasileira. Como veremos 

nos excertos de Clara dos Anjos, Lima Barreto não parecia 

ter grande amor pela carreira diplomática brasileira, 

encarando seus postos como recompensas para aqueles que 

prestam-se a dobrarem-se aos ditames necessários. 

Apresentamos tal visão, proveniente de um intelectual que 

viveu durante a República Velha (e, consequentemente, antes 

do surgimento do IRBr), para mostrar uma representação 

então veiculada sobre a diplomacia brasileira; no mais, ao 

menos o caráter estético não parece ser exatamente um 

exagero, a crermos na informação fornecida em entrevista 

dada pelo diplomata Costa e Silva acerca da experiência de 

ingresso de seu pai, culto e poliglota mas feio, vetado ao 

ingresso à carreira diplomática pelo Barão do Rio Branco, 

especificamente devido a sua aparência física. Tal visão 

talvez seja ainda mais relevante para se apresentar em 

conjunto com os elogios feitos ao Ministério e sua 
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organização pré-IRBr por diplomatas ou pesquisadores que 

aceitaram a visão diplomática. 

 Em outro de seus romances, Clara dos Anjos, o 

personagem Leonardo, um poeta que vive em situação de 

pobreza material e que, como lembra o prefácio de Sérgio 

Buarque de Holanda ao livro, compartilha uma série de 

características biográficas com Lima Barreto, inclusive 

problemas com o alcoolismo, manifesta a seguinte opinião: 
 

- Sim, meu velho Meneses, fui poeta, só 

poeta! Por isso, nada tenho e nada me 

deram. Se tivesse feito alambicados 

jeitosos, colchas de retalhos de sedas da 

China ou do Japão, talvez fosse 

embaixador ou ministro; mas fiz o que 

a dor me imaginou e a mágoa me ditou. 

A saudade escreveu e eu translado, 

disse Camões; e eu transladei, nos meus 

versos, a dor, a mágoa, o sonho que as 

muitas gerações que resumo escreveram 

com sangue e lágrimas, no sangue que 

me corre nas veias. Quem sente isto, 

meu caro Meneses, pode vender versos? 

Dize, Meneses!
230

 

 

Apesar de Lima Barreto ter tido acesso a relativa estabilidade 

financeira e canais de educação formal no começo da vida, 

inclusive devido ao fato que seu padrinho era o visconde de 

Ouro Preto, o escritor atravessou uma série de dificuldades 

posteriormente em sua trajetória; talvez não seja impossível 

sustentar uma associação entre a representação da frustração 

do personagem Leonardo com dificuldades vivenciadas pelo 

próprio escritor. 
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4.3.11 Oswald de Andrade (1890-1954) 

  

 O polígrafo e intelectual José Oswald de Sousa 

Andrade redigiu e publicou em uma pluralidade de estilos e 

formas, como poesia, textos para o teatro e romances, um dos 

quais analisaremos aqui. Especialmente influente para a 

cultura brasileira posterior foram manifestos como o Poesia 

Pau-Brasil (1924) e o Antropofágico (1928), dos quais foi 

coescritor. 

 

 Embora Oswald tenha se mantido artistica e 

intelectualmente ativo depois de 1930, o romance que 

analisaremos aqui foi escrito e publicado durante a República 

Velha. Mesmo que a obra fosse proposta em oposição as 

obras artísticas então em voga, ela foi publicada neste 

período. 

 No romance Memórias Sentimentais de João 

Miramar
231

 (1924) a diplomacia aparece por duas vezes, no 

capítulo-fragmento 23, em que personagens da elite discutem 

estilos literários, e no capítulo-fragmento 31, durante uma 

viagem a Europa. Eis o primeiro excerto: 
 

23. QUIROMANCIA 

 O Bandeira barítono lia Belmiro 

braga e baldava esperanças de entrar 

para a diplomacia como diplomata. 

Fazia-se vatícinios perante o pai de 

calva gramática. 

 E mostrava-nos versos dizendo-

se partidário da poesia vagabunda mas 

cheia de alma. Tinha ido passar uma 

semana gigolette na pensão da 

Georgina em Santos. (p.23) 

 

Como vimos, a construção do texto de Oswald no romance 

desejava-se como um rompimento com as formas de escrita 

praticadas anteriormente no Brasil (ditas parnasianas), e esse 

trecho não é uma exceção. Aqui a carreira diplomática 

                                                 
231

 As referências a número de página neste tópico remetem a 

ANDRADE, Oswald. Memórias sentimentais de João Miramar. São 

Paulo: Círculo do Livro S.A., s/d (1983?). 



277 

 

 

mostra-se como um objetivo desejável para o personagem 

provido de inclinações poéticas. 

 
 Na segunda passagem, o diplomata/cônsul 

estrangeiro é um dos passageiros do transatlântico rumo a 

Europa: 
 

31. PRIMEIRAS LATITUDES 

 (...) 

 À noite no jardim d'inverno 

havia festas do pocinho em torno do 

dedicado e gordo médico de bordo. 

 Um cônsul do Kaiser [ou seja, da 

Alemanha] em Buenos Aires viajava 

como uma congregação. 

 E até horas compridas quando os 

grumetes traziam o mar em baldes para 

cima da mesa de jogo, as rugas dum 

inglês tour du monde minuciosamente 

bebiam. (p.26) 

 

No excerto supracitado o personagem diplomata aparece num 

ambiente de cosmopolitismo, em meio a uma elite, senão 

exatamente refinada, então financeiramente bem provida. 

 
4.3.12 A Era Vargas (1930-1945) 

 

 Os quinze anos que vão de 1930 a 1945 foram 

heterogêneos em sua composição, sendo que o período a 

partir de 1942 produziu um momento de efervescência 

cultural apesar de tudo, segundo a avaliação de Wilson 

Martins, em História da Inteligência Brasileira, como 

referido no tópico acerca da Institucionalização do Instituto 

Rio Branco. Ao discutir as tendências na literatura latino-

americana, e em particular os romances regionalistas, com 

especial destaque para as obras do Nordeste brasileiro, 

Gerald Martin nos diz que 
 

é importante ter em mente que o 

regionalismo é, em essência, apenas a 

outra face do nacionalismo literário. 

Com efeito, durante esse período 
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específico, ele apontou a necessidade 

de integração nacional. Em nenhum 

lugar isso foi mais verdadeiro do que 

no Brasil, a gigantesca república de 

língua portuguesa, quase um continente 

em si mesmo, que é separada da 

América espanhola pelo idioma, por 

uma experiência histórica distinta e 

pela influência particular da cultura 

africana. O impulso regionalista foi 

incomparavelmente importante no 

Brasil pela própria razão de que a 

síntese nacional ainda estava longe de 

ser completada. Os movimentos 

oitocentistas elegantemente clássicos 

do Rio de Janeiro, foram, como era de 

prever, substituídos nas primeiras 

décadas do século XX pelas diversas 

formas de modernismo paulista, mas o 

grande choque no sistema literário 

ocorreu quando, nas décadas de 1930 e 

1940, o centro de gravidade deslocou-

se mais uma vez, agora para a 

aparentemente atrasada periferia 

nordestina, onde produziu uma das eras 

de ouro da narrativa brasileira
232

. 

  

 

É para o grupo de intelectuais produzindo neste contexto que 

nos voltaremos agora. 

  

4.3.13 Érico Veríssimo (1905-1975) 

 

 O escritor gaúcho Érico Veríssimo, coordenador do 

Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos 

Estados Americanos (entre 1953 e 1956) e autor de uma 

grande quantidade de obras literárias inclusive alguns dos 

romances mais frequentemente associados com a identidade 

sul-riograndense e de uma obra demandada no CACD (o 
romance Olhai os lírios do campo, publicado em 1938 e 
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demandado no concurso de 1995), deixou em sua obra O 

senhor embaixador
233

 (publicada em 1965) uma boa 

quantidade de representações da diplomacia; nos centraremos 

aqui nas representações deixadas nessa obra acerca do 

personagem diplomata brasileiro, Orlando Gonzaga. 

 Este é descrito nos seguintes termos por outro 

personagem: 
 

Resistiu à tentação de voltar a cabeça 

para trás, e ficou a examinar o amigo 

com seu olho de repórter. Tinha 

Orlando Gonzaga um rosto carnudo, 

quase na fronteira da gordura, olhos 

castanhos meio exorbitados e de 

pálpebras machucadas. Um bigode 

cuidadosamente aparado, negro como 

os cabelos, coroava-lhe os lábios bem 

modelados. Sua voz, grave, macia e 

persuasiva, era dessas apropriadas à 

penumbra das alcovas. Homem de 

estatura mediana, tinha o diplomata 

esse porte atlético que Godkin 

costumava atribuir aos jogadores de 

judô. Vestia-se com uma elegância 

discreta (cinza e azul eram suas cores 

favoritas), só usava camisas feitas sob 

medida e revelava decidida predileção 

pelas gravatas e sapatos italianos e 

pelas roupas inglesas. Era quando 

estava na presença daquele homem 

sempre vem vestido, bem penteado, 

bem escanhoado e bem escovado que 

Bill Godkin sentia mais agudamente 

que nunca seu próprio desmazelo. 

(p.11) 

 

O personagem diplomata brasileiro é descrito então como 

sumamente elegante, preocupado com sua aparência, não 

apenas nos cuidados relativos a vestimentas, mas também na 
manutenção de cuidados de saúde pessoal, de forma senão 
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quase obsessiva, então enfática. Complementarmente, acerca 

de sua proveniência, Gonzaga se apresenta como tendo um 

avô de Minas Gerais: 
 

Quando, horas mais tarde, chegou ao 

pequeno bar da Connecticut Avenue, 

onde combinara encontra-se com seus 

dois amigos diplomatas, já lá estava 

Orlando Gonzaga, sentado à sua mesa 

habitual, de costas para a parede do 

fundo da sala. O brasileiro costumava 

dizer que se parecia com seu avô 

materno, façanhudo chefe político do 

interior de Minas Gerais, senhor de 

vastas terras e numerosos inimigos: 

jamais se sentava de costas para janela 

ou porta: só se sentia seguro quanto 

tinha a proteger-lhe o lombo a solidez 

duma parede ou dum muro. (p.10) 

  

 Uma consideração a ser feita é que Gonzaga, como 

brasileiro é assimilado aos latino-americanos pelos 

estadunidenses e que dialoga constantemente com outros 

latino-americanos; nessa identificação (e não em outras 

potencialmente concorrentes, como a entre o brasileiro e 

integrantes da embaixada de Portugal) é possível que a 

origem do escritor tenha algum peso, já que entre os gaúchos 

é mais comum que entre os outros brasileiros a identificação 

com os latino-americanos através do vínculo comum da 

história platina, da qual os sul-riograndenses sentem fazer 

parte,  como mencionamos em outra parte deste trabalho; a 

vivência do autor em Washington, D.C., e o contato com a 

identificação externa que projeta os brasileiros como latino-

americanos seria outra explicação possível. 

 Em passagens como “Bill olhou indeciso para o 

diplomata. Duvidava da autenticidade do interesse dele. 

Sabia que, como a maioria dos latinos, Orlando Gonzaga era 

um mau interlocutor. Gostava de falar mas não sabia 

escutar.” (p.13); entre os latinos incluem-se brasileiros: Bill 

Godkin, o jornalista “[t]inha retratos autografados de Gómez 

da Venezuela, Sandino, Cárdenas, Pérez Jiménez, Vargas, 

Ubico, Somoza, Santos Dumont, Gabriela Mistral” (p.85).  
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 O personagem diplomata tem algum espírito 

nacionalista, como se vê em passagens como 
 

Orlando Gonzaga estava sentado à sua 

mesa de trabalho, na chancelaria da 

Embaixada do Brasil, examinando uns 

papéis confidenciais. 

 Chamou a secretária e pediu-lhe: 

 - Consiga-me uma ligação 

urgente para o Brasil. Chame a 

Secretaria de Estado. 

 Releu os documentos. Estava 

assombrado. O Brasil ia importar feijão 

dos Estados Unidos! Era o fim do 

mundo. A compra ia ser efetuada por 

intermédio duma firma americana a 

respeito da qual a Embaixada 

Brasileira, graças a gestões dele 

próprio, Gonzaga, havia obtido de 

bancos de Nova York as piores 

referências. Era preciso transmitir com 

a maior urgência essas informações à 

Secretaria de Estado, a fim de evitar 

que a transação se consumasse. 

 Orlando Gonzaga acendeu um 

cigarro e ficou a fumar, pensativo. 

Lembrava-se de que, mal terminada a 

Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que 

economicamente não havia sido afetado 

por ela – ao contrário, terminara até 

com um saldo credor de várias centenas 

de milhões de dólares-ouro nos Estados 

Unidos - tivera de importar batatas da 

Holanda, desse minúsculo país que 

havia sido obrigado a abrir seus diques 

e inundas suas terras para conter a 

invasão nazista, e que tivera várias de 

suas cidades arrasados pelos 

bombardeios da Luftware. 

 Gonzaga ia transmitir a 

informação apenas para varrer a 

testada, a fim de que a embaixada não 

fosse, no futuro, acusada de negligência 

ou de cumplicidade. Mas não tinha 

muita esperança de que aquelas 
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informações bancárias fossem levadas 

na devida consideração. Começava a 

farejar patifaria no negócio do feijão. às 

vezes tinha a impressão de que, no 

Brasil, quase todas as figuras 

responsáveis pelo Governo haviam 

perdido a dignidade. As chamadas 

elites haviam falhado por comissão ou 

omissão. Salvava-se pouquíssima gente. 

Era um descalabro... (p.199-200) 

 

Apesar da agitação do personagem, não custa lembrar, a 

importação de feijão referida, inventada ou real, não seria 

sem precedentes. Segundo o historiador Edgar Carone na 

obra A República Velha (1889-1930), demandada no 

concurso, o Brasil importava feijão do exterior durante a 

república velha, mesmo o feijão brasileiro sendo trinta 

porcento mais barato que o estrangeiro. A lógica subjacente 

parecia ser que quem dispusesse de dinheiro para investir o 

fizesse em café. 

 Em outra passagem, o personagem diplomata 

manifesta novamente algo que se poderia identificar como 

uma consciência quanto a seu país. 

 
- Já te passou pela cabeça a idéia de 

que eu também tenho um problema 

parecido com o teu? Pensas acaso que 

me sinto bem dentro desta bolha de 

sabão irisada que é o mundo 

diplomático, enquanto na minha terra, 

milhões e milhões de compatriotas 

meus vivem mais como bichos do que 

como gente? Mas acontece que penso 

também nos perigos duma guerra civil 

num país do tamanho do Brasil... Dirás 

que sou comodista. Sou mesmo, não 

nego. Mas não me quero mal por isso. 

Tentei uma vez me desprezar, mas não 

fui bem sucedido. Gosto muito de mim. 

Tenho uma tolerância ilimitada pelas 

minhas fraquezas e defeitos. Sei 

também que, se me metesse num 

movimento armado e fosse obrigado a 
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matar, ficaria doido. Talvez até me seja 

menos desagradável a idéia de ser 

morto. Não! Não! Nem isso. Não sei... 

Dirás que sou um covarde. Talvez. Mas 

não sou insensível. Olho as vezes para 

o mapa do Brasil, o gigante 

adormecido, penso nos seus problemas, 

na sua eterna, sórdida politicagem, e 

me pergunto: Que fazer? Como? Em 

que direção? E concluo que seria 

loucura meter-me numa conspiração 

revolucionária só para satisfazer meu 

sentimento de responsabilidade... se é 

que verdadeiramente o tenho. O 

importante é salvar o Brasil e não o Sr. 

Orlando Gonzaga. E, como vês, esse 

raciocínio também não me leva a parte 

alguma... (p.304-5) 

 

Publicado em 1965, é razoável esperar que o romance teria 

sido ambientado antes do Golpe de 1964, de modo que tal 

reflexão feita pelo personagem sobre revoluções teria um 

caráter bastante diferente daquele que existiria durante a 

ditadura, mesmo durante seus primeiros anos. Seja como for, 

a história do Brasil não parece ser tratada ser central ao 

longo do livro, a julgar por passagens como a seguinte: 
 

- Mas esse perigo existiu realmente em 

várias repúblicas latino-americanas, em 

1935. No Brasil houve até um levante, 

se não me engano... 

 Pablo ergueu a mão e deixou-a 

cair num gesto de quem corta um fio 

invisível. 

 - Deixemos o Brasil em paz. 

(p.147) 

 

 Por fim, o personagem Orlando Gonzaga faz uma boa 

quantidade de comentários sexuais; gosta de bunda, como 
tantos de seus conterrâneos, e é luxurioso, e propenso a fazer 

alusões em termos quase psicanalíticos a monumentos, como 

em 
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Olhou para o obelisco do Monumento, 

no cume de sua colina verde, todo 

cercado de bandeiras nacionais, que a 

brisa bulia. De novo lhe voltou ao 

pensamento a voz de Orlando Gonzaga: 

“O obelisco? Está claro que este burgo 

federal precisava dum oponente falo 

artificial de pedra, como compensação 

para seu complexo de castração.” Bill, 

sorrindo à observação do amigo, 

perguntara: “Castração por quê?” A 

resposta veio rápida: “Ora, para 

principiar, Washington, a capital do 

tédio e da impotência, é um 

conglomerado de funcionários públicos 

e diplomatas (alguns de sexo duvidoso) 

e de velhos aposentados. E depois, meu 

caro, este enclave apertado entre 

Maryland e Virginia não tem sequer o 

direito de voto.” (p.9) 

 

Note-se aqui a depreciação de funcionários públicos, e a 

referência a “alguns de sexo duvidoso”, na mesma época em 

que H. Jon Rosenbaum está produzindo seu artigo sobre a 

diplomacia brasileira com opinião específica sobre o assunto.  

 
4.3.14 Marques Rebelo (1907-1973) 

 
 Em romance publicado em 1935, o escritor Marques 

Rebelo (pseudônimo do carioca Eddy Dias da Cruz) produz 

uma representação distinta da diplomacia brasileira; um de 

seus personagens, um médico altruísta, pensa que o governo 

não tinha recursos para abastecer de remédios o hospital, 

“mas gastava milhares de contos em banquetes cívicos, na 

cavação eleitoral, em visitas de cordialidade sul-americana, 

em embaixadas para contentar os afilhados da situação ou 

para afastar elementos possivelmente perigosos. Milhares de 

contos!”
234

 Lembramos que este romance é de antes da 
fundação do Instituto Rio Branco. 

                                                 
234

 REBÊLO, Marques. Marafa. 6ª. edição. Rio de Janeiro: O 

Cruzeiro, 1947. A citação é da página 199. 
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 Em outra obra do autor, a narrativa em forma de 

diário intitulada A Guerra está em nós
235

, temos uma 

representação acerca da era Vargas, vivenciada por um 

intelectual. Diversas passagens reais estão entrelaçadas com 

o enredo, como o suicídio do escritor austríaco de 

ascendência judaica Stefan Zweig, cooptado pelo regime 

varguista, e sua amante, em Petrópolis, diante das notícias 

dos avanços do Eixo (pp.49-50). O personagem-narrador 

fala-nos também da vivência de concursos e das necessidades 

enfrentadas, mesmo por aqueles que tem outras vocações, 

como é o caso do seguinte personagem, da Paraíba: 
 

Com doze anos Mário Mora já ganhava 

seu dinheirinho, pintando tabuletas para 

o comércio e estandartes com santos e 

antos para as procissões, porque a sua 

vocação era a pintura. Todavia, 

vocação é uma coisa e necessidade é 

outra, e nem tantas casas comerciais e 

procissões havia para que se vivesse de 

tabuletas e estandartes. Sendo de 

família muito pobre, diplomou-se 

contador e ingressou, por concurso 

realizado em Recife, no Banco do 

Brasil. (p.57) 

 

 Em outra passagem, nos é referido um personagem 

que vai ao Itamarati: 
Afável, reverencioso, boa conversa, a 

cútis rósea e escariosa, é um imortal e 

pompeia a honraria por quanta recepção 

haja. Numa tarde morna e atapetada do 

Itamarati, onde fôra buscar o cômodo 

passaporte oficial para missão de 

cultura no Prata, e irá falar sôbre Olavo 

Bilac, estava eu namorando o gobelin 

pendurado na parede, quando se chegou 

e disse muito sério: 

                                                 
235

 REBÊLO, Marques. A Guerra está em nós. São Paulo: Martins, 

sd. 
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 - Gosto muito dessas pinturas. 

Não me canso de admirá-las quando 

venho aqui. (p.106-7) 

 

Aqui destacaremos o uso do termo Itamarati (que 

parece absolutamente corrente na representação, inclusive na 

representação da linguagem coloquial, como veremos em 

outras passagens citadas dessa narrativa), e a constituição de 

canais relacionados com a diplomacia brasileira para divulgar 

a cultura nacional no exterior. 

 Diplomatas aparecem várias vezes ao longo da 

narrativa, por exemplo, como nesses dois excertos, em que 

são meramente representantes de estados nacionais, e dotados 

de certas prerrogativas pelos cargos que ocupam, sendo 

chocante que sejam proibidos de usá-las: 
 

A sede de nossa embaixada em Tóquio 

foi ocupada pelas fôrças da polícia civil 

e militar e os nossos funcionários são 

tratados como prisioneiros de guerra. O 

Itamarati responde à altura: terão 

tratamento equivalente os diplomatas 

japôneses no nosso país. (p.61) 

Virtualmente internado todo o corpo 

diplomático em Londres. Suspenso o 

inviolável direito de correspondência 

aos 43 representantes estrangeiros ali 

sediados. 

 - Não há memória de tão severas 

medidas em qualquer parte do mundo 

desde o Congresso de Viena, em 1815! 

– assevera Jacobo de Giorgio. 

 - Não é preciso ser muito arguto 

para se concluir que estamos em 

véspera de grandes acontecimentos! – 

diz pausado, meio acaciano, Saulo 

Pontes. (p.351) 

 

 Em outra passagem, o personagem diplomata é 

representado com considerável individualidade, como nesse 

trecho, após a participação do personagem-narrador em uma 

banca para premiar obras literárias: 
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Decorridos uns meses, quatro talvez, 

telefonou-me uma dama, dizendo-se 

prima do autor derrotado, que se 

chamava Magalhães Braga, e que era 

diplomata e se encontrava na 

Escandinávia. Rogava o favor, em 

nome dele, de que eu intercedesse junto 

ao editor para que fossem devolvidos os 

originais, coisa que o edital não 

permitia. Falei com Vasco Araújo e ele 

foi a pérola que se sabe – mandou 

procurar o catatau. A dama 

compareceu, magra, esquiva, de luto, e 

os originais lhe foram entregues. 

 Ano depois, quem telefona é o 

próprio Magalhães Braga – voz elétrica, 

de mil palavras por minutos, cortadas 

de gargalhadas rascantes, comprimidas, 

como quem ri de timidez ou nervoso. 

Combinou um almoço na cidade. Pedro 

Morais, convidado também, não 

poderia comparecer por impedimento 

forense. Detesto almoços deste gênero, 

mas, na impossibilidade de Pedro 

Morais, aceitei. Magalhães Braga era 

um rapaz tendendo a gordo, de densa 

barba que lhe azulava as faces, óculos 

de reforçadas lentes e uma simplicidade 

de modos que não era comum nos seus 

colegas de carreira. Estava de 

passagem, iria servir na Bolívia, e 

temia a altitude de La Paz. 

 Foi uma hora memorável. Tinha 

diante de mim, afável, risonho, 

inteligentíssimo, sabedor de milhares 

de coisas raras, conhecedor profundo de 

vários idiomas, garimpador de 

dicionários, um outro ególatra, um 

Nicolau das letras, mas infinitamente 

menos irritante, pelo contrário, macio 

como sêda. Não precise muito para 

perceber que, mísero bichinho, viera eu 

ao mundo para votar no seu livro de 

contos, e extasiar-me com os seus 

achados e troques, e que o universo só 
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existia, há milhões e milhões de 

séculos, para que pudesse nascer, em 

alguma perdida Noruega da 

Mantiqueira, o escritor Magalhães 

Braga! 

 Paixão literária assoberbante, 

dessas que não recuam diante de 

nenhum sacrifício ou artificialismo para 

se satisfazer e produzir, passou-me uma 

rigorosa sabatina sobre suas histórias, 

lisonjeou-se com o conhecimento que 

comprovou ter eu delas, e decidiu que 

iria publicá-las, nem que fosse por 

conta própria, não antes, porém, duma 

revisão boliviana, revisão que achava 

indispensável, pois tinha madurado 

mais e a pesquisa verbal para êle era 

chave e alicerce. Despediu-se –iria no 

dia imediato para seu nôvo pôsto – 

deixando um bom lastro de simpatia e 

ternura, tanto mais que por um 

momento tocou-me uma corda sensível 

– conhecera meu pai! Como? Por acaso, 

havia muitos anos, antes de ir servir no 

estrangeiro pela primeira vez. 

Encontraram-se numa exposição de 

fotografias, entabularam conversa, em 

poucos minutos da qual soubera que era 

meu pai, como soubera que Emanuel 

era seu colega de Ministério. Mas sôbre 

êste, inteligentemente, só disse que, 

embora o quadro do Itamarati fôsse 

reduzido, era freqüente o caso de dois 

colegas nunca se conhecerem. (p.103-4) 

 

Muitos dos personagens deste romance, nos assegura 

Wilson Martins, correspondem a pessoas reais através de 

pseudônimos. Não tentaremos aqui, ou em outras passagens, 

nos deter sobre qual seria este personagem-diplomata-autor, 

mas simplesmente refletir um instante sobre sua 

representação. Em primeiro lugar, buscou estabelecer 

relações pessoais de modo a contornar o regulamento 

expresso. Embora isso talvez algo que um leitor de Raízes do 
Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, provavelmente 
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associaria com o “homem cordial” brasileiro tentando gerar 

relações pessoais que deslocassem hierarquias, ou talvez a 

lógica do favor exposta por Roberto Schwartz em seu texto 

“As ideias fora do lugar”, isso não causa estranhamento ao 

personagem-narrador ou aos outros personagens interpelados 

na trama; e, de fato, é bem possível que as relações entre o 

público e o privado fossem ainda mais embaralhadas naquele 

momento do que são hoje. Em segundo lugar, ele manifesta 

sua insatisfação com o posto diplomático para o qual foi 

indicado; não nos interessa aqui tentar imaginar se ele está 

sendo sincero ou, por exemplo, criando um tópico agradável 

para estabelecer intimidade. Em terceiro lugar, o personagem 

diplomata sabe como ser encantador para seu interlocutor 

(“tocou-me uma corda sensível – conhecera meu pai! 

Como?”) e produzir, no global, uma excelente impressão de 

si mesmo. A despeito de suas preferências pessoais, ele é 

representado como amante das letras,  culto, gentil e 

agradável, tímido, e merecedor do voto do personagem 

narrador. Ele desvia uma questão que poderia ser embaraçosa 

(“sôbre este, inteligentemente, só disse que”).  

 Acerca do personagem Emanuel, temos esta 

informação posterior na narrativa: 
 

Emanuel tinha outras falhas. Esquecia-

se de escovar os dentes, lavava o rosto 

como gato, orelhinhas sempre 

suspeitas. Não adiantava ralhar, falar 

em micróbios, citar deploráveis 

exemplos de êmulos, como tio Gastão. 

 Madalena, amante de apodos: 

 - O filósofo! 

 Hoje é apenas um nome riscado 

no almanaque do Itamarati. (p.120) 

Emanuel era ora pai, ora médico, 

aplicando injeções nas bonecas, e a 

seringa era um palito. A Natalina cabia 

o papel de mãe desnaturada, cuja prole 

estava sempre em risco de morrer a 

míngua. (p.137) 

 
É razoável imaginar uma morte prematura, a partir da 

frase final do excerto da página 120. A representação da 
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infância de quem virá a ser diplomata é interessante, e tem 

seu aspecto hilário, em parte por ser justamente o inverso que 

se associa ao diplomata bem vestido, de terno e gravata, 

perfumado, e em geral elegante. Seria interessante que outras 

representações da infância da diplomata na literatura 

brasileira fossem contrapostas a essa: a do Conselheiro Aires, 

de Machado de Assis, fornecida a partir do ponto de vista do 

próprio personagem-narrador, e a de Rômulo, um irmão de 

uma das personagens-protagonistas do livro As meninas, de 

Lygia Fagundes Telles (também citado no filme homônimo, 

baseado no livro), em períodos bastante distintos. Seja como 

for, vir de uma família de diplomatas talvez fosse um motivo 

a mais para que o personagem-diplomata Magalhães Braga, 

do excerto da conversa literária, buscasse ao personagem-

narrador como interlocutor. 

 Voltando a A Guerra está em nós, somos 

apresentados a outro personagem-diplomata na seguinte 

passagem, veiculada pelo personagem Saulo Pontes, em uma 

conversa acerca de escritores brasileiros a ele 

contemporâneos: 
 

- Antenor Palmeiro, também refrativo 

ao refinamento, sem possuir o mesmo 

poder de atração, supera-o em 

dramaticidade, não raro forçada, sacode 

calculada e ignorantemente certos 

problemas sociais, que o prudente 

romancista-embaixador só em pensar 

tem cólicas, e besunta tôdas as cenas 

com um sensualismo que irrita os 

ciumentos Júlio Melo e Ribamar, muito 

ciosos do consumo popular. É, porém, 

primário, elementar, e têm-se a 

impressão, ao lê-lo, que está diante 

dum português em oitocentas palavras, 

um português básico, para uso de 

viajantes… ‘Um analfa’, como manga, 

à sorrelfa, o caprichoso Venâncio 

Neves, que quase não tem público e 

remorde-se por isso... (p.191) 
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Na passagem supracitada, o personagem-embaixador 

é representado por um terceiro personagem que não o 

narrador, terceiro personagem este sobre o qual não temos 

tantas informações; estão sendo discutidas características 

literárias do personagem-embaixador. A ele é atribuído 

sucesso, mas são discutidos os porquês, e ele claramente não 

é uma unanimidade; aqui, não nos parece que o charme 

pessoal do embaixador teve oportunidade de se fazer sentir. 

Sua linguagem é descrita como “primário, elementar”. Seja 

como for, o próprio personagem narrador parece concordar 

com a descrição da escrita do personagem-embaixador, ao 

expressar-se nos seguintes termos: “Que a experiência não 

melhora ninguém, poderia ser uma tese, na pior das hipóteses 

literária. (...) E temos mais um best-seller do romancista-

embaixador, inaugurando a saison em retumbante estilo 

publicitário” (p.336). Aqui temos uma representação do 

personagem-romancista-embaixador não como culto, 

sofisticado ou refinado, mas simplesmente alguém que faz 

sucesso no meio literário, o que vai contra as representações 

que costumam ser feitas, e se torna mais interessante 

justamente por isso: por ser bem-sucedido ao produzir “best-

sellers”, e por ter um português primário. Isso mostra uma 

pluralidade de representações dentro da carreira diplomática. 

 Acerca de outro diplomata, temos a seguinte 

descrição: 
 

- Este sujeito é insuportável – diz 

Adonias de um diplomata que faz da 

graciosa mulherzinha o pé-de-cabra da 

sua retumbante carreira. – Sempre que 

o vejo tenho ganas de esbofeteá-lo. 

 - Fôssemos esbofetear os 

insuportáveis e o mundo viveria de 

bochechas ardendo… (p.211) 

 

Com o tom bem-humorado, tranquilo, temos algum 

grau de divertida complacência diante do reconhecimento de 

medidas que dificilmente seriam reconhecidas publicamente 

como forma de progredir na carreira diplomática. O 

personagem-narrador, na segunda fala, não está negando que 

o diplomata use a “graciosa mulherzinha”, ou que ele seja 
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“insuportável”. Apenas está manifestando tolerância a 

defeitos sociais comuns a sociedade, e a carreira diplomática 

enquanto parte desta. 

 Diplomatas continuam a ser, como já eram em obras 

literárias anteriores e continuarão a ser em obras literárias 

posteriores, membros das famílias de elite. Em uma festa, 

temos a seguinte descrição: “Há lágrimas nervosas, furtivas, 

logo enxutas. É que chegam Mascarenhas – o banqueiro, o 

corretor, o diplomata, que na linguagem do clã é o ataché” 

(p.370). 

 Por fim, diplomacia é usado em A guerra está em nós 

também como substantivo: 
 

Ribamar Lasotti é mais astucioso, tem a 

sua diplomacia: 

 - Quando recebo um livro, 

imediatamente agradeço e informo que 

vou lê-lo com a maior atenção e 

brevidade… Assim não preciso dar 

nenhuma opinião, nem pensar mais no 

cabra, que nunca cobra a prometida 

leitura… (p.412) 

 

Aqui, ela é usada como no sentido comum, relacionada a 

astúcia, estratégia, comportamento refletido com intenção 

deliberada, e talvez mesmo artificialidade.  

 
4.3.15 Jorge Amado (1912-2001) 

 
 Jorge Leal de Amado Faria, bacharel em direito de 

formação, nasceu na Bahia. A obra que analisaremos aqui 

será aquela presente na lista do Concurso de Admissão à 

Carreira Diplomática de 1995 (Os Velhos Marinheiros: Duas 

histórias do cais da Bahia, lá apresentada sem o subtítulo). 

Acerca da trajetória de Amado, o teórico literário 

estadunidense Gerald Martin escreve o seguinte: 

 
Outro prodígio, semelhante a Rachel de 

Queiroz em sua carreira literária 

igualmente precoce e em sua militância 

política, foi Jorge Amado (1912-2001). 

Filho de um comerciante que depois 
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virou fazendeiro de café, educado em 

Salvador e no Rio de Janeiro, Amado se 

tornaria o escritor brasileiro mais 

conhecido do século XX. Em 1931, 

com dezenove anos de idade, publicou 

seu primeiro romance O país do 

Carnaval, a expressão de uma geração 

perdida em busca de um ideal 

nacionalista em meio à estagnação e ao 

desespero moral. Após essa estreia 

polêmica, escreveu uma série de obras 

mais abertamente engajadas, 

combinando em doses equilibradas 

ingredientes socialistas e populistas. A 

primeira delas, Cacau (1933), expõe a 

condição desumana dos trabalhadores 

nas fazendas de cacau de Ilhéus, e foi 

seguida por um conjunto de romances 

urbanos ambientados em Salvador, 

como Suor (1934) e Jubiabá (1935). A 

odisseia política de Jorge Amado ao 

longo desses anos obedeceu a um 

itinerário complicado e às vezes 

contraditório, e entre 1937 e 1942 foi 

preso em diversas ocasiões. Aproveitou 

a década de 1930 para percorrer de 

ponta a ponta seu vasto país e grande 

parte da América Latina, e logo 

conquistou reputação internacional. 

Talvez seu maior romance, Terras do 

Sem-fim, publicado em 1943, é uma 

obra de sólida convicção e sobriedade 

atípica que desenvolve temas e 

personagens já esboçados em Cacau e 

pinta o declínio dos antigos coronéis 

rurais numa vasta tela cronológica e 

geográfica. É o mais profundamente 

histórico dos romances brasileiros 

dessa época notável, à qual, num certo 

sentido, ele põe termo. Jorge Amado 

tornou-se depois membro do Partido 

Comunista Brasileiro e partiu para o 

exílio quando o governo dissolveu a 

agremiação em 1947. Viajou bastante 

pela Europa oriental e outras terras e 
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produziu livros que seguiam de forma 

um tanto crua a linha partidária, com 

títulos como O Mundo da Paz (1950) e 

Os Subterrâneos da Liberdade (1954). 

Após o degelo soviético de 1956, 

voltou-se para um tipo diferente de 

escrita, compondo uma série de obras 

calculadamente destinadas a conquistar 

um público mais vasto no Ocidente 

capitalista, a primeira das quais foi 

Gabriela, Cravo e Canela (1958), um 

best-seller mundial. Seria difícil negar 

que suas protagonistas, com sua 

sexualidade um tanto embaraçosa, 

oferecem uma imagem mais 

independente das mulheres latino-

americanas do que os romances mais 

tradicionais, embora se possa alegar 

que aí houve apenas a substituição de 

uma forma de exploração por outra. 

Essa última fase, que para alguns 

leitores revela o verdadeiro Jorge 

Amado – mais sentimental do que 

ideológico, mais voluptuoso do que 

apaixonado, e visceralmente colorido e 

pitoresco – tornou-se tão bem-sucedido 

no mundo capitalista após os anos 1960 

quanto o fora no mundo comunista na 

década de 1950, e de longe o mais 

vendável dos escritores brasileiros de 

todos os tempos
236

. 

 

                                                 
236

 MARTIN, Gerald. IN HALC, Vol. VIII. A citação é das páginas 

343-4. Atualmente, é bem possível que o título de escritor mais 

vendável entre os brasileiros pertença a Paulo Coelho. Uma visão 

crítica a abordagem sintetizada por Martin, empreendida por uma 

integrante da ABL, é a de Ana César Machado em Romântico, 

sedutor e anarquista (São Paulo: Companhia das Letras, 2014), com 

prefácio de Liliam Moritz Schwarz, em que Machado resgata a 

figura de Amado a partir de um curso ministrado em universidade 

inglesa, aproximando a obra amadiana da de Érico Veríssimo e 

apresentando ao primeiro como um confesso seguidor de José de 

Alencar. 
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 As duas histórias contidas em Os Velhos 

Marinheiros
237

 são independentes entre si. Como é uso 

comum no estado, Amado emprega o termo “Bahia” para 

referir-se a “Salvador”, e a linguagem da narrativa está 

repleta de termos locais, especialmente a primeira, intitulada 

A morte e a morte de Quincas Berro D'Água , em que se trata 

da celebração da morte do personagem-título, celebração essa 

realizada a partir do núcleo de seus quatro seguidores e 

irradia para outros conhecidos, levando o corpo do 

personagem em um passeio através da cidade de Salvador. 

Um desses seguidores, um ex-militar, demanda favores ao 

dono de um bar: 
 

Enquanto o Cabo Martim, diplomata 

irresistível, cochichava no balcão com 

o proprietário estupefato ao ver 

Quincas Berro D’água no melhor de sua 

forma, os demais sentaram-se para uma 

abrideira de apetite por conta da casa, 

em homenagem ao aniversariante 

(pp.58-9) 

 

Nesse trecho o personagem é descrito como diplomata no 

sentido de saber negociar e persuadir. Uma vez que é 

razoável supôr que a ironia gentil presente em toda a 

primeira narrativa afeta também essa passagem, esta 

descrição pode ser lida como uma celebração da 

malandragem, da figura do malandro enquanto alguém que 

vive às custas da credulidade alheia, dos usos potenciais de 

seu carisma e conhecimento do trato social. O uso do termo 

diplomata para descrever um personagem originário das 

                                                 
237

 AMADO, Jorge. Os velhos marinheiros: duas histórias do 

cais da Bahia. 30ª. Ed. São Paulo: Martins Editora, 1971. Uma 

vez que a lista do CACD é silente sobre o subtítulo, optamos 

aqui por analisar a versão mais completa, que traz também a 

história A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água, como saiu 

em algumas de suas edições, o que sublinhamos aqui. Mesmo 

que a lista de 1995 tenha optado de alguma forma, não constante 

no edital, de optar pela versão sem a história, essa nos interessa 

aqui por ser uma obra de literatura brasileira que possui 

referências a diplomacia, como veremos. 
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classes sociais mais humildes, mesmo que tenha passado pela 

carreira militar, ofício de certa forma similar a carreira 

diplomática embora com características muito diversas, 

aparece aqui como diverso do usual, já que a diplomacia é 

associada a erudição, ao estudo e as elites sociais, 

econômicas e políticas. O termo é interessante justamente 

pela relativa escassez de empregos nessa acepção. 

 Embora também na segunda narrativa também esteja 

presente ironia, e o escritor empregue o artifício de recorrer a 

um narrador não tão confiável (um jovem que pretende ser 

historiador envolvido numa sedução amorosa), os dois usos 

são mais comuns, associados a altas classes sociais: 
 

Essa história do padrinho da festa 

obrigava o padre Justo a extremos da 

diplomacia. Aliás, sua batina escondia a 

casaca de um diplomata, sabia 

convencer os mais recalcitrantes, 

aparava suscetibilidades, tomava café 

com um, almoçava com outro, 

merendava com um terceiro, servia-se 

de licor e canjica em dezenas de casas, 

voltava para Plataforma em paz com 

seus fiéis de Periperi e com uma mortal 

indigestão. (p.116) 

 

Aqui o diplomata é associado não apenas ao 

negociador mas também aquele que traz a paz. A habilidade 

de convencimento do religioso é destacada, mesmo que às 

custas de sua própria saúde temporária. 

 A segunda passagem em que diplomacia é citada na 

segunda narrativa do volume é a seguinte: 
 

Só um irresponsável era capaz de 

afirmação gratuita e ridícula: um Rei de 

Portugal a vender, como se vende 

bacalhau ou palitos, comenda tão 

respeitável, a negociar, como um 

quitandeiro qualquer, uma Ordem 

venerável, vinda dos tempos dos 

Cruzados e Templários, tão séria e 

cobiçada que a haviam conservado os 

republicanos e para obtê-la pelejavam 
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governantes e diplomatas, cientistas e 

generais. (p.198) 

 
Aqui “diplomatas” aparecem integrados nas elites de 

uma determinada sociedade; embora governantes e generais 

possam facilmente ser aproximados como membros de elites 

tradicionais (e também diplomatas), talvez cientistas não se 

encaixem tão tranquilamente em tal lista de homenageados. 

Registramos aqui que, além de se referir a diplomatas, o 

trecho também ironiza com o rei de Portugal, este que, 

segundo pesquisadores sociais, como por exemplo o próprio 

Raymundo Faoro, foi durante determinados períodos 

históricos, um comerciante-mor do reino. 

 Em outra de suas obras, publicada em 1979
238

, a 

narrativa emprega personagens diplomatas em sua narrativa, 

inclusive estabelecendo relações destes com a Academia 

Brasileira de Letras e com militares. A obra, ambientada 

durante o Estado Novo, foi publicada durante a ditadura 

militar (1964-1985), sendo razoável supôr que o destino final 

trágico dos dois candidatos a cadeira vacante na Academia 

Brasileira, ambos militares, resultado da maquinação de 

intelectuais revoltados com o caráter crescentemente 

autoritário destes, é uma crítica ao regime militar. 

 Em trechos como o seguinte, a diplomacia é 

apresentada como parte de um grupo heterogêneo presente na 

despedida final de um imortal da ABL: 
 

O saguão [do enterro do imortal da 

Academia Brasileira de Letras está] 

repleto. Acadêmicos, escritores, 

algumas autoridades, gente de teatro e 

rádio, diplomatas, artistas plásticos, 

pessoas do povo, simples leitores. O 

Desembargador Lisandro Leite, ao 

chegar, posou para os fotógrafos, junto 

ao esquife, pronunciou algumas 

palavras (lapidares) ao microfone de 

uma estação de rádio. (p.30) 

 

                                                 
238

 AMADO, Jorge. Farda fardão camisola de dormir. São Paulo: 

Círculo do Livro, sd. 
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Em outros trechos, vemos com mais clareza a relação entre a 

ABL e o Itamaraty, sendo que ao menos um diplomata a 

compõe: 
 

Francelino Almeida, lisonjeador, 

prestativo, agradável comensal, 

alcançara altos postos na carreira 

diplomática: embaixador na Bélgica, na 

Suécia, no Japão, secretário-geral do 

Itamaraty e para tanto a academia lhe 

fora de grande utilidade. Jovem de 

vinte e oito anos, de reduzida bagagem 

literária – magro livro de contos e 

laudatório opúsculo sobre a obra de 

Machado de Assis -, seu nome figura 

entre os dos quarenta fundadores da 

Ilustre Companhia. O que, na época, 

não causou surpresa ou mal-estar, pois 

a bisonha academia era pobre, 

desconhecida, não tinha sede própria e 

não pagava jetton. Trinta anos depois, 

Francelino ampliou sua escassa 

bibliotegrafia com um volume de 

impressões sobre o Japão: O País do 

Sol Nascente (paisagens e costumes). 

Solteirão, deixara fama de tenaz 

admirador do belo sexo nos países onde 

serviu. 

 Sir Anthony Locke, embaixador 

de Sua Majestade Britânica junto ao 

mikado, no escandaloso livro de 

memórias que publicou após retirar-se 

do serviço ativo, cita repetidas vezes 

Mister Almeida, incomparável 

companheiro na descoberta da vida 

noturna e dos ritos eróticos do Oriente. 

Durante todo um lustro abrilhantaram o 

corpo diplomático credenciado no 

Japão, adquirindo notável popularidade 

em locais equívocos e alegres – até a 

transferência de 'Mister Almeida, the 

Geishas' King', tão lastimada pelo lorde 

inglês. No livro de Francelino Almeida 

sobre os costumes nipônicos não 

existem referências nem a Sir Anthony 
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Locke nem à vida noturna, apesar de 

que a idade não o tornara insensível aos 

encantos femininos. Muito pelo 

contrário. (p.76-7) 

 

É possível que o personagem diplomata Francelino 

Almeida seja baseado, conscientemente ou não, em Oliveira 

Lima, como a obra mencionada sobre o Japão poderia 

indicar; não obstante, está fortemente presente, nesta e em 

outras passagens, um aspecto erótico/sensual que não parece 

presente na figura de Oliveira Lima, e que talvez seja 

atribuível ao próprio estilo de escrita de Jorge Amado depois 

dos anos 1960, como vimos no excerto de Martin. 

 Em outra cena da narrativa, quando o personagem 

militar mais linha dura candidato à cadeira vai se entrevistar 

com o diplomata, a relação é assim descrita. 

 
O DIPLOMATA 

 Dois votos a favor, dois contra e 

um sugerido mas não afirmado: o do 

Embaixador Francelino Almeida, o 

primeiro acadêmico a ser visitado, em 

obediência a praxe. 

 O velho diplomata recebera o 

coronel com extrema cortesia, biscoitos 

e xerez. Agradecera a cesta de frutas 

(ainda bem que Lisandro dera 

conhecimento ao candidato da 

iniciativa tomada quando os nervosos 

agentes da sua guarda de segurança 

atropelaram o frágil imortal), tecera-lhe 

os maiores elogios mas não lhe 

garantira o voto. Tampouco o negara, é 

bem verdade, não falou em 

compromisso anterior. Ficara numa 

conversa mole, meio lá, meio cá, 

obrigando Sampaio Pereira a forçar a 

barra e colocar a questão: 

 - Espero merecer a honra do seu 

voto. 

 - Merece muito mais do que isso. 

Fique descansado que o senhor está aí, 

está eleito. Nem precisa de meu voto. - 

colocava o cigarro turco na longa 
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piteira de marfim, tais refinamentos 

desagradavam ao coronel. 

 Linguagem dúbia, típica do 

Itamaraty, quem pode entendê-la? 

Acostumado a dar nome aos bois, o 

coronel sentiu-se perdido diante 

daquele homenzinho franzino e 

saltitante que o envolvia num 

palavreado confuso. Já tendo sido 

visitado por Moreira, Francelino nem 

uma vez se referiu ao general, nem 

sequer lhe citou o nome. Que 

significaria esse silêncio? O diabo o 

sabe. Diálogo difícil, interlocutor 

escorregadio, fugindo do assunto para 

elogiar o xerez e os biscoitos, exibir a 

piteira. Bem mais fáceis e estimulantes 

são os diálogos com os subversivos nos 

interrogatórios, quando aos 

subterfúgios o coronel pode opor 

oportunos argumentos. Francelino, 

gentilíssimo, o conduz até à porta: 

 - Pode ir redigindo o discurso de 

posse. Tem os livros de Bruno? Um 

senhor poeta. Doido por mulher! - 

estalou a língua. 

 Pelo jeito parecia disposto a 

sufragar-lhe o nome, mas por que não 

dissera 'meu voto é seu'? Lisandro 

tratou de acalmar o melindrado coronel 

e se responsabilizou pela lealdade do 

embaixador. Ele sempre se expressara 

assim, de forma ambígua, deixando 

apenas antever seu pensamento, hábito 

adquirido na carreira diplomática. Mas 

não tivesse dúvidas: em nenhum 

momento Francelino Almeida negara 

apoio a candidato bafejado pelo 

governo. Que razões teria para votar no 

General Moreira, que nada pode lhe 

oferecer além da sortida cesta de licores 

e acepipes, enviada, aliás, por Afrânio 

Portela? Magnífica, sem dúvida, mas 

insuficiente para modificar o voto do 

astuto diplomata. 
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 Ainda assim, por via das 

dúvidas, e a seu conselho, o coronel 

encomendou a remessa urgente para o 

apartamento do embaixador de uma 

dúzia de garrafas de champanha 

(despesa por conta da verba de combate 

ao comunismo). 

 - Tem um champanha paulista 

muito bom. A marca é… 

 Lembrando-se num engulho do 

vinho gaúcho de pura uva, um néctar!, 

Lisandro vetou: 

 - Paulista ou gaúcho, é melhor 

não mandar. Não esqueça que 

Francelino passou trinta anos servindo 

no estrangeiro. 

 - E daí? 

 - É aconselhável mandar 

champanha francês. 

 O Coronel Agnaldo Sampaio 

Pereira suspendeu os ombros num gesto 

de pouco-caso, a verba de combate ao 

comunismo já naquele então era 

praticamente ilimitada: 

 - Escolha você mesmo a marca. 

São esses requintes que conduzem à 

decadência e degradam a raça. (p.88-

90) 

 

Nessa passagem encontramos uma tensão entre um 

personagem militar e um diplomata; talvez isso seja mais 

verdadeiro para o momento retratado (o Estado Novo, 

durante a era Vargas) do que o vivido do escritor Jorge 

Amado (em que existe uma confiança maior entre os 

militares e os diplomatas brasileiros, ambos os grupos sendo 

agora selecionados por provas e promovidos teoricamente 

segundo merecimento). Vemos aqui o personagem diplomata 

parece disposto a extrair o máximo de vantagens de sua 

condição de membro da ABL, algo que seria uma 
representação interessante da relação já estudada por 

Daniella da Silva sobre as interrelações entre o MRE e a 

ABL. 
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 Anotamos de passagem aqui que o diplomata não 

deve ser cortejado com produtos nacionais, o que seria a 

preferência do personagem militar, mas sim com iguarias 

cosmopolitas, mesmo que a contragosto do militar. 

 Após sermos informados que um dos membros da 

composição fictícia da ABL é biógrafo do barão do Rio 

Branco (p.90), somos expostos a opinião do personagem 

militar: 
 

Sendo a Academia brasileira uma 

assembléia de expoentes – não apenas 

da literatura mas também dos demais 

setores da vida brasileira, da 

jurisprudência à política, do clero às 

forças armadas, da diplomacia à 

medicina, das ciências ao jornalismo -, 

de tradição conservadora, o coronel 

jamais pudera imaginar que sofresse 

tamanha influência das forças, 

decadentes e dispersas, que se punham 

às vitoriosas idéias renovadoras, 

simbolizadas nas figuras gloriosas do 

Führer e do Duce. A academia 

revelava-se empestada pela podridão do 

liberalismo, infiltrada pelos 

comunistas. Acusavam-no de quinta-

coluna, assim soubera. Pois bem: eleito, 

tomaria as necessárias providências 

para injetar sangue puro e sadio na 

corporação enferma, renovando-a a 

cada vaga. Os próximos imortais seriam 

escolhidos a dedo. (p.106-7) 

 

Aqui, o mesmo personagem militar que buscava 

incentivar o consumo de bens nacionais fala das “idéias 

renovadoras (…) do Führer e do Duce”, mostrando quebrada 

sua concepção nacionalista convive tranquilamente com a 

influência de um pensamento autoritário, ou mesmo 
totalitário, composto na Alemanha e na Itália. Registramos 

aqui, também, que a diplomacia está presente entre as forças 

vistas como “decadentes” da sociedade, pela representação 

do diplomata nacionalista-totalitário. 
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 Em outra passagem descrevendo as ações do 

diplomata com interesses “orientalistas”, encontramos a 

seguinte descrição, que torna a aproximá-lo da figura de 

Oliveira Lima, interessado no Japão: 
 

Na ocasião, o diplomata ditava ao fim 

da tarde, nas sextas-feiras, um curso de 

conferências na sede do Pen Club, 

sobre a cultura clássica japonesa. 

Assunto árido, público diminuto, a cada 

palestra mais diminuto. Lisandro Leite 

fornecia a maioria absoluta da 

assistência. Arrebanhava alunos 

ameaçados de reprovação na cátedra de 

direito comercial e, à base de 

promessas de melhores notas nas 

próximas provas, obtinha presença e 

aplausos de uma boa dúzia de ouvintes 

para as explanações do ex-embaixador 

no Celeste Império sobre o Kojiki, o 

Manyo-shu, os monogataris, os nikkis e 

outras amenidades semelhantes. Na 

penúltima conferência, além de 

Lisandro e dos chantageados 

discípulos, haviam comparecido apenas 

o presidente do Pen e o contínuo, 

obrigados ambos pelos cargos que 

exerciam. (p.118) 

 

Vemos aqui que o interesse no assunto, ou ao menos 

a tolerância com a forma da palestra do diplomata, é 

diminuta entre brasileiros. 
 Um argumento usado para dissuadir o personagem 

diplomata é a fidelidade deste à ordem estabelecida: 
 

Mestre Afrânio baixou ainda mais a 

voz, falando quase ao ouvido do 

diplomata, cuja lealdade ao governo, 

qualquer que ele fosse, era notória; 

Francelino Almeida tinha horror à 

oposição: 

 - Então você não sabe que o 

general é homem de confiança do 

Armando Sales, do pessoal que tentou o 
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golpe em 38, junto com os 

integralistas? Não participou da 

baderna por não estar no Rio. (p.164-5) 

 

Embora o personagem seja bastante verossímil nessa 

representação, não custa lembrar que existiram diplomatas 

que, com o advento da república, afirmaram-se ou eram 

vistos como monarquistas, inclusive o próprio barão do Rio 

Branco, que continuaria a usar seu título nobiliárquico ao 

longo no período pós 1889, ou mesmo dos diplomatas de 

carreira que entraram em atrito com o Ministério no período 

posterior ao golpe de 1964. 

 Por fim, em uma última passagem, encontramos 

referência ao comportamento que seria considerado normal 

no diplomata: mudar completamente de posição sobre uma 

questão: “- Eu nunca pensei em votar nele… - afirmou o 

decano com a deslavada naturalidade de traquejado 

diplomata: - Estava comprometido com o [outro candidato] 

Sampaio Pereira. Você tem inteira razão, votar nesse homem 

é uma insensatez.” (p.165) 

 Por motivos de espaço, não exporemos aqui as 

representações 

 

Pós-Segunda Guerra (1945 em diante) 

 

 Agrupamos aqui escritores que produziram obras 

literárias no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. 

 
4.3.16 Dias Gomes (1922-1999) 

 

 O escritor e dramaturgo Alfredo de Freitas Dias 

Gomes deixou vasta produção não apenas em novelas e 

minisséries, como também em peças de teatro; na peça 

Campeões do Mundo
239

, Dias Gomes representa o sequestro 

de um embaixador durante a ditadura militar. O texto tem 

alguma romantização dos personagens-sequestradores. Entre 
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 GOMES, Alfredo de Freitas Dias. Campeões do Mundo. 2ª. 

Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. Embora a peça 

pareça ter como seu tempo a copa de 1970, sua publicação 

original parece ser de 1979. 
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os muitos aspectos que poderiam ser tratados aqui, 

destacaremos apenas dois: a existência de uma discussão 

sobre imperialismo e política internacional, com uma 

reflexão sobre a relação entre ditadura militar e os EUA 

(pp.119-121), e o fato que o embaixador não é 

desnecessariamente morto pelo personagem que é “ex-

publicitário” e a consciência deste, que vai contra as 

vontades do mais sectário dos personagens-guerrilheiros-

sequestradores, que é de classe social mais baixa (pp.175-7). 

De forma interessante, quando uma partida de futebol é 

exibida em uma televisão ao longo da trama, o personagem 

oriundo da classe média interessa-se pelo jogo, que apenas 

exaspera aquele originário de uma classe social mais baixa.  

 
4.3.17 Lygia Fagundes Telles (nascida em 1923) 

 

 A autora paulista Lygia Fagundes Telles, famosa por 

seus contos e coletâneas, produziu não obstante alguns 

romances dignos de nota, inclusive Ciranda de pedra 

(publicada quando ela tinha vinte e um anos de idade), que 

trata de um núcleo familiar da elite paulista, e As meninas
240

, 

publicado dezoito anos mais tarde, que analisaremos aqui. 

Tal romance, ganhador do prêmio Jabuti de 1974, narra em 

capítulos sucessivos as experiências e o cotidiano de três 

personagens jovens no final da adolescência e amigas entre si 

apesar de suas trajetórias pregressas e gostos bastante 

distintos que moram em um mesmo espaço administrado por 

freiras. 

 Essa é uma das três obras em que localizamos em que 

a infância de um diplomata é descrita em prosa na literatura 

brasileira, as outras duas sendo as memórias do Conselheiro 

Aires em Memorial do Aires e as reflexões do personagem-

narrador, irmão do personagem-diplomata já falecido, em A 

Guerra está em Nós, de Marques Rêbelo, a qual já fizemos 

referência. 

 Uma das jovens, identificada como Lorena, tem um 

irmão diplomada chamado Remo, que é referido 
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repetidamente ao longo da narrativa em passagem como “Tão  

delicados os lencinhos que Remo mandou de Istambul” 

(p.10), ou em falas como as seguintes: “- Russo? - Não, 

querida, do Irã. O melhor caviar do mundo. Remo, meu 

irmão, mandou uma lata.” (p.12), “- Meu irmão Remo 

prometeu um dos beduínos lá da Tunísia, ele agora está em 

Túnis, mora numa casa linda já pensou? Cartago ainda existe, 

Lião. Delenda, delenda! Mas ainda existe.” (p.21) “Remo, 

meu irmão, conhece bem aquilo lá, ele mora em Cartago, na 

Tunísia.” (p.193) “O irmão dela, o diplomata”. (p.36)  

 O seguinte diálogo, acerca do itinerário do irmão, 

começa com uma indagação de uma freira: 

 
- E aquele seu irmão. Está na Itália 

ainda? 

 - África do Norte. África do 

Norte! 

 - Já ouvi, Lorena. Esse é o 

Rômulo? 

 - Rômulo morreu, esse é o 

Remo. 

 'Se voltar, lembra', pensou 

Lorena abrindo as mãos com as 

palamas coltadas para cima num gesto 

de oferenda. 'Fez análise, fez cursos, 

fez amor com mulheres lindas, fez 

filhos lindos, fez viagens, mais 

mulheres, mais carros, mais filhos. Se 

voltar, lembra. Basta olhar para a 

mãezinha que é transparente, a dor é 

transparente. A face gravada no véu de 

Verônica.' 

 - Attendite et videte! - exclamou 

estendendo os braços em frente e 

exibindo as mãos abertas como um 

livro. Inclinou-se até o ouvido da freira: 

- A senhora me acha louca? 

 - Acha o quê? 

 Lorena sorriu. Entrelaçou as 

mãos e ficou olhando as unhas. Como 

era possível isso. Até os dedos de 

Remo, pesados demais para o piano, 

foram se afinando tão leves como 

seriam agora os dedos de Rômulo se 
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Rômulo vivesse. Sim, melhor que 

continuasse lá no seu exílio, mandando 

presentes, cartões, retratos. Casas 

imensas nos gramados verdes de perder 

de vista. As crianças nas suas malhas 

coloridas correndo sempre atrás de 

algum cachorro. O carro brilhante 

estacionado por perto. Ana Clara falava 

tanto em Jaguar, coitadinha. Tão 

superado o Jaguar. Ela devia se 

atualizar no salão do automóvel onde 

Remo comprava sempre o último 

modelo, tinha paixão por máquinas. 'Se 

olhar, lembra.' O encontro com ele 

devia ser lá agora, lá longe como foi em 

Veneza. Os museus, as lojas. Ruínas e 

vinho. 'Mãezinha ainda acaba 

comprando uma gôndola', ele disse 

enquanto ajudava a tirar os pacotes do 

porta-mala. E beijou a única compra de 

Lorena, uma antiga bolsinha de 

miçangas que ela descobrira entre as 

velharias de um bazar. Os dias e as 

noites estourando de compromissos, 

sim, era preciso outros países. Outras 

gentes. Aqui, na primeira hora 

disponível ele começava a falar 

depressa e alto. A mãe começava a rir 

estridente, ambos tentando cobrir o 

murmurejar que vem subindo lá do 

fundo pardacento. O rio. No verão, a 

água chegava a ficar tão quente que 

parecia impossível que no inverno era 

esfriasse daquele jeito. Assim mesmo 

os dois entravam roxos e bafejantes. 

Remo ousava a travessia: 'Está com 

friuu? Lava o rabo no riuuu! Enxuga na 

capa do tiuuu!' Debaixo d'água os 

cabelos pretos de Remo continuavam 

pretos mas os louros cabelos de 

Rômulo ficavam cinzentos. Cinza, 

cinza. (p.106-7) 
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 Entre suas memórias da infância compartilhada, além 

do diálogo a que nos referimos, encontramos passagens como 

aquela em que Remo (o irmão diplomata) coloca um besouro 

no cabelo da personagem Lorena (p.14). Tais lembranças são 

por vezes associadas a recordações sensoriais proustianas (de 

talvez inspiração literária direta deste autor) como nesse 

excerto: 

 
Mordeu uma maçã. A espuma morna do 

leite no estábulo. Cheiro morno de 

bosta e feno. As maçãzinhas da horta 

eram ácidas mas tinham tanto sumo. 

Remo subiu no galho mais alto e rasgou 

o jeans no joelho, se sujava e se 

rasgava com a mesma fúria com que 

colhia os frutos. Ou brincava de xerife 

e bandido, era sempre o bandido 

carregando a espingarda grande demais. 

Tão grande. (p.48-9) 

 
 Em outras passagens, observamos a mudança de 

comportamento do irmão menino para o irmão adulto 

acompanhada com estranhamento dada a dimensão da 

diplomacia, mudança esta associada a morte do irmão 

Rômulo por um acidente envolvendo arma de fogo causado 

pelo personagem “futuro diplomata” Remo, como nessa 

passagem em discurso indireto livre: 

 
E morte em violência. Rômulo com o 

furo no peito borbulhando sangue, um 

furo tão pequeno que se mãezinha 

tapasse com o dedo, hein, mãezinha? 

Foi sem querer, como Remo podia 

adivinhar que o Diabo escondeu a bala 

no cano da espingarda. Uma espingarda 

quase maior do que ele. (...) 

Escondendo a mariposa na minha cama. 

Diplomata, Remo? A voz bem 

impostada. Os gestos a expressão sutil, 

a palavra é mesmo esta, não tem outra 

para a expressão oficial de Remo: sutil. 

Em festas de reis e rainhas, do lado 

direito. Ou esquerdo? Os protocolos. 
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Mas como uma pessoa pode mudar 

tanto? Rômulo e eu éramos os 

delicados, lembra? As pessoas 

tomavam tanto cuidado. (p.46) 

 
A reflexão a respeito da culpa que o irmão sentia 

aparece em trechos como esse, em uma oração pedindo 

salvação a todos os entes próximos: “Salve minha mãezinha 

tão glingue-glongue. Meu irmãozinho com seus carros, suas 

mulheres e sua culpa, senta-se à direita de Deus-Padre mas 

pensa que esquece?” (p.92) 

 Nas recordações acerca da infância, a personagem 

Lorena se autorepresenta como sendo delicada, assim como 

seu irmão falecido, e ao contrário do irmão Remo, de uma 

forma curiosamente próxima daquela representada por 

Marques Rebelo em A Guerra está em Nós: em tal obra, 

também o personagem Emanuel é representado na infância 

como avesso a delicadezas. Talvez em ambas as 

representações exista em comum a ideia de que a diplomacia 

é um comportamento fabricado, e não simplesmente inato; 

algo desenvolvido, e não simplesmente “natural”.  
 

Apalpo a carta que não é carta, é cartão. 

Adio o instante de ler como adiava na 

fazenda a hora de comer as primeiras 

mangas. Querido Remo. A embaixada é 

em Túnis mas sua casa fica em Cartago, 

ainda existe Cartago? Existe, sim. Um 

bairro lindo com casas lindas em meio 

das ruínas romanas. 'No jardim por 

onde andou Salambô há jasmineiros 

iguais aos da fazenda', ele escreveu, às 

vezes fica poético. Há oliveiras 

plantadas nos quintais, as azeitonas são 

colhidas nas árvores. E as tâmaras vêm 

em cachos. 'Como os mendigos - 

atalhou Lião quanto li a carta para ela. - 

Lá os mendigos também andam em 

cachos, como no Nordeste.' Nem 

respondi. Adianta responder? Não se 

pode dizer mais nada de coisas belas e 

amáveis que Lião já agride com o 

Nordeste. Remo só convive com 
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diplomatas e banqueiros amigos de 

Bourguiba, ele lá sabe de mendigos. 

(p.62-3) 

 

No excerto acima a personagem Lorena mostra uma 

visão consideravelmente mais cosmopolita de mundo que sua 

amiga Lião, retratada no romance como politicamente 

consciente e com um namorado que é um preso político pela 

ditadura militar. Aqui, a representação do diplomata feita no 

discurso indireto livre de Lorena associa-o as elites políticas 

e financeiras do país e o afasta da pobreza; faz-se também 

alusão a seu refinamento literário: sua descrição é “poética” e 

é muito razoável supôr que a obra esteja fazendo referência a 

Salambô, de Gustave Flaubert, um dos escritores do século 

XIX francês analisados por Edward Said em Orientalismo. 

 Há no romance, acerca do personagem deste fato tão 

fundamental para a trajetória do personagem diplomata 

quanto o acidente envolvendo a morte do irmão, um  

elemento de dubiedade: a mãe de Lorena, que ao desfiar as 

suas vicissitudes fala de “Rômulo morto. Remo tão longe que 

é como se tivesse morrido também” (p.180), nega a história 

de que o irmão Rômulo teria sido morto pelo irmão Remo 

(p.220-1). Aqui, o leitor do romance é deixado livre para 

contrastar as vozes das duas personagens: Lorena e sua mãe, 

a primeira das quais representada por vezes como meio 

“louquinha”, como vimos no excerto do diálogo com a freira, 

ou sua mãe, que é apresentada como financeiramente rica e 

que satisfaz sempre os interesses da filha e das amigas desta.  

 O irmão Remo é associado a riqueza; a mudança de 

comportamento (era um na infância, antes do suposto 

acidente, é outro na atualidade); a viagens e a 

cosmopolitismo. No filme homônimo feito em 1995 só é feita 

menção ao irmão diplomata uma vez, na fala de uma das 

protagonistas (aos 55 minutos): “Aliás vive muito bem, mora 

na Europa, é diplomata… mas ele ficou tão longe, ficou tão 

distante… Curioso é que eu acho que eu é quem mais sofri 
com a morte do Rômulo…”, menção essa condizente com a 

trama do livro mas que não desenvolve a subtrama do 

personagem irmão diplomata. 

 
4.3.18 Rubem Fonseca (nascido em 1925) 
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 O escritor mineiro radicado no Rio Rubem Fonseca, 

de vasta obra envolvendo contos, romances, ensaios e 

roteiros cinematográficos, produziu um relato que transforma 

o Barão do Rio Branco em personagem literário, 

principalmente através da aproximação da trajetória deste 

com um personagem imaginário criado por Fonseca, José 

Joaquim de Barros Lima, o fundador de uma das famílias da 

rica elite paulista, no romance A grande Arte
241

. A trajetória 

de José Joaquim é narrada no essencial nos seguintes termos: 
 

Quando José Joaquim de Barros Lima 

nasceu, no Rio de Janeiro, em 1845, 

filho de emigrantes portugueses, a 

população do Brasil era estimada em 

cerca de oito milhões de habitantes, três 

milhões e meio dos quais seriam 

escravos. Teve uma infância de menino 

pobre, ajudando o pai a entregar carvão 

na residência dos fregueses. À custa de 

muito trabalho e de uma poupança 

feroz que os privava praticante de tudo 

e que possivelmente teria sido a causa 

da tuberculose que matou a mulher com 

menos de quarenta anos, o casal 

conseguiu abrir sua própria carvoaria e 

afinal satisfazer sua grande ambição, 

que era enviar o filho para estudar em 

Coimbra. Pouco mais se sabe a respeito 

dos pais de Barros Lima. Não ficaram 

retratos, nem cartas ou outros 

documentos que registrassem a 

passagem dos dois pelo mundo. Cinco 

anos após ter embarcado, José Joaquim 

voltou de Portugal, formado em Direito 

e com um ligeiro sotaque que manteria 

pelo resto da vida. No Rio de Janeiro o 

jovem advogado fez amizade com um 

colega da mesma idade, José Maria da 

Silva Paranhos Júnior, que iniciara seus 

                                                 
241

 As referências remetem a FONSECA, Rubem. A grande Arte: 

romance. 12a. edição revista pelo autor.  São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 
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estudos em Direito em São Paulo, 

terminando-os em 1866, no mesmo ano 

em que José Joaquim completara seu 

curso na Universidade de Coimbra. 

Essa amizade foi aumentando com o 

correr do tempo. José Maria ausentou-

se do Brasil, como diplomata, mas os 

dois amigos correspondiam-se 

frequentemente. 

 Barros Lima já era um advogado 

de grande prestígio quando se casou aos 

quarenta e dois anos com Vicentina 

Cintra, filha do senador fluminense 

Abelardo Cintra, ardoroso defensor da 

Abolição e da República. No ano do 

seu casamento ocorreu a libertação dos 

escravos e logo em seguida, em 89, 

Deodoro da Fonseca e o Exército 

acabavam com a Monarquia no Brasil. 

Com a proclamação da República e o 

fortalecimento da posição política do 

sogro, a banca de advogado de Barros 

Lima tornou-se a maior da capital do 

país. Seu amigo José Maria também 

adquirira grande renome como 

diplomata e estadista após defender 

com êxito, como principal negociador 

brasileiro, os interesses do Brasil na 

disputa com a Argentina, referente ao 

território das Missões, e na questão dos 

limites do Amapá com a Guiana 

Francesa. Quando José Maria, já então 

conhecido como Barão do Rio Branco, 

assumiu o Ministério das Relações 

Exteriores, convidou o amigo para 

ajudá-lo no ministério, como consultor 

jurídico. Barros Lima foi um dos 

principais auxiliares de Rio Branco nos 

entendimentos diplomáticos que 

permitiram ao Brasil ocupar a área de 

cento e cinquenta e dois mil 

quilômetros quadrados pertencente à 

Bolívia e que passou a se chamar, 

depois de anexada ao Estado Brasileiro, 

Território Federal do Acre. 
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 O menino carvoeiro, filho de 

emigrantes, era aparentemente um 

homem realizado. (...) Nesse mesmo 

ano, em 1918, morria também, coberto 

de glórias, seu amigo, o barão do Rio 

Branco. Ambos tinham setenta e três 

anos de idade. (p.165-7) 

 

Acerca da morte de José Joaquim, o romance nos conta que 

 
Além da casa em que moravam na rua São 

Clemente, Barros Lima ao morrer não possuía 

bens, calando a boca dos seus inimigos 

políticos que o acusavam de ter enriquecido 

em negociatas com Rio Branco. (p.170) 

 

Talvez a primeira consideração que deveríamos sublinhar 

seja o pequeno “erro” de Fonseca, ao afirmar que o Barão do 

Rio Branco faleceu em 1918 – seu falecimento, que inclusive 

fez adiar o carnaval pela única vez na história brasileira, 

ocorreu em 1912. A licença poética não é mero erro de 

digitação, como nos mostra o cômputo de setenta e três anos, 

o cômputo de setenta e três anos (através do qual sabemos 

que o personagem do Barão, assim como o Barão “real”, 

nasceu em 1845); a intenção do autor talvez seja a de, ao 

fazer a morte coincidir com o fim da Primeira Guerra 

Mundial, simbolizar e enfatizar o final de uma era. 

 O Barão do Rio Branco de fato mantinha contatos 

epistolares com um amplo círculo (parcialmente estudado por 

Daniela da Silva em sua dissertação, como já vimos), e sua 

figura esboçada aqui pela narrativa de Fonseca corresponde 

no fundamental ao personagem histórico (talvez se possa 

acrescentar que o Acre também foi reclamado pelo Peru 

durante as negociações diplomáticas). É interessante refletir 

aqui sobre sua associação com a elite empresarial da qual 

Barros Lima é o personagem fundador; ao apresentar Barros 

Lima como um personagem honesto, a imagem de Rio 

Branco é também preservada. Rubem Fonseca demonstrou 

em outras obras interesse por personagens importantes da 

política brasileira, como no romance Agosto, em que através 

da trajetória de vários personagens narra os dias anteriores a 

morte de Getúlio Vargas; seu interesse por Rio Branco, aqui, 
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é muito menos central a trama, embora não comprometa a 

figura do Barão
242

. 

 
4.3.19 Raduan Nassar (nascido em 1935) 

 

 Em conto da década de 1990 dedicado ao sociólogo 

Octavio Ianni, “Mãozinhas de seda”
243

, o escritor Raduan 

Nassar, encontramos duas referências ao termo diplomacia 

como sendo basicamente o inverso da espontaneidade no 

trato social. No primeiro, o protagonista-narrador nos conta 

que 
 

Cultivei por muito tempo uma 

convicção, a de que a maior aventura 

humana é dizer o que se pensa. Meu 

bisavô, vigilante, puxava sempre da 

algibeira essa moeda antiga: ‘A 

diplomacia é a ciência dos sábios’. (...) 

‘O negócio é fazer média’, e enfatizava 

a palavra negócio. (p.77-8) 

 

Ao fim do conto, o protagonista-narrador nos 

apresenta uma reflexão que 

                                                 
242

 Fonseca, em O selvagem da ópera, outra de suas obras acerca de 

um personagem histórico brasileiro (o compositor Carlos Gomes, 

autor da ópera O Guarani, um dos marcos da identidade musical 

brasileira), entrelaça na narrativa um diplomata brasileiro. Este é 

apresentado de forma anódina como “o cônsul do  Brasil em 

Milão”, em breve cena da ficção histórica quando ceia com o 

compositor, então recebedor de uma bolsa pelo Imperador para 

produzir obras de arte, bolsa que lhe chegara graças a seus talentos. 

Não está presente nessa passagem a ideia da diplomacia brasileira 

como aparato para divulgação da cultura brasileira no exterior. 

FONSECA, Rubem. O Selvagem da Ópera. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1994. O encontro é narrado nas páginas 71-2. 
243

 “Mãozinhas de seda” IN NASSAR, Raduan. Menina a caminho e 

outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Pp.75-83. 

Embora o livro reúna textos dos anos 1960 e 1970 do autor, somos 

informados pelo próprio livro que o conto em questão é um “texto 

escrito especialmente para o segundo número dos cadernos de 

literatura brasileira, Instituto Moreira Salles, em 1996, e não 

publicado a pedido do autor.” 
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Talvez o negócio seja fazer média, o 

negócio é mesmo fazer médio, o verbo 

passado na régua, o tom no diapasão, 

num mundanismo com linha ou no 

silêncio da página. 

 Custou mas cheguei lá, sou 

finalmente um diplomata. (p.83) 

 

 Embora não se refira a diplomacia enquanto carreira, 

tal menção e representação talvez não seja tão anódina 

quanto pareça a princípio; ela é apresentada como um 

conhecimento da vida adulta, um conselho e encorajamento 

de uma geração anterior, e algo obtido através de esforço 

dispendido intencionalmente. 

 

4.3.20 Cristovão Tezza (nascido em 1952) 

 
 Na obra O fantasma da infância, do escritor 

Cristovão Tezza, nascido em Santa Catarina e ex-professor 

de teoria da literatura na UFPR, a diplomacia é associado ao 

personagem-central André Devinne num trecho do diário de 

sua esposa: 
 

Qualquer fricção, qualquer tampinha ao 

lado da lata de lixo deixa ele nervoso. E 

a perfeição deve se estender também às 

pessoas, não às pessoas em si, mas às 

zonas de contato entre elas. O André 

odeia discussão, perda da cabeça, 

violência psicológica, sei lá. Tem uma 

diplomacia nata. Acho que é o 

temperamento dele que leva ele pra 

frente lá na Secretaria. As pessoas 

confiam. (p.87) 

 
 O personagem é tanto oriundo de uma camada 

inferior humilde, como um ex-criminoso condenado que tenta 

manter oculta esta condição pretérita, trabalhando agora com 

um Secretário do governo de Santa Catarina. (Note-se que 

em outra passagem do livro fica claro que o diário da esposa 

mentiu com relação a um fato objetivo para acobertar um 
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homicídio realizado pelo marido.) Assinalemos que aqui a 

característica diplomática do personagem é descrita como 

expressamente “não-artificial”, através do emprego da 

palavra “nata”. A frase em questão (“Tem uma diplomacia 

nata”) parece conter uma pequena tensão. 

 Outra passagem interessante do mesmo romance para 

pensar em como o personagem André percebe a si mesmo é a 

seguinte: 
 

Lembrou-se de uma aula de muitos 

anos atrás: A mobilidade social é um 

dos traços da colonização portuguesa 

que deixou marcas poderosas na 

cultura do Brasil. Ele sublinhava as 

frases do livro (Raízes do Brasil? Os 

donos do poder?), estudando, todas as 

noites, na terrível competição contra ele 

mesmo (pp.116-7
244

; os itálicos são de 

Tezza) 

 

 É interessante encontrarmos aqui obras que são 

inclusive demandadas no Guia de Estudos do CACD 

(Raízes… e Os donos…), obras que se referem a mobilidade 

social ascendente e a estamentos que incorporam pessoas que 

sejam capazes de neles ingressar. Tezza, inclusive, faz 

referência expressa a Raízes do Brasil, livro demandado em 

várias listas pelo CACD durante o período analisado, em pelo 

menos mais um de seus romances
245

. 

                                                 
244

 As referências a número de página referem-se a TEZZA, 

Cristovão. O fantasma da infância. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

[1994]. 
245

 O romance a que nos referimos é O fotógrafo, em uma das duas 

tramas que se desenrolam ao longo do livro. Nesta, Raízes… é 

mencionado ao ser devolvido por uma futura mas confirmada aluna 

de pós-graduação a um professor universitário de teoria da 

literatura da UFPR e futuro orientador: “e só então ele  Lídia diante 

de si, carregando os dois livros que eram dele, professor Duarte, o 

que ele percebeu antes mesmo de ela dizer, só pela cor das 

lombadas e espessura dos volumes: Raízes do Brasil, de Sérgio  

Buarque de Hollanda, e O vampiro de Curitiba, de Dalton 

Trevisan”. TEZZA, Cristóvão. O fotógrafo. 2ª.  Edição, revista. Rio 

de Janeiro: Record, 2011. A citação é da página 69. Os dois livros 



317 

 

 

 Em outro de seus romances, intitulado Aventuras 

provisórias
246

, Tezza nos apresenta uma passagem em que o 

personagem narrador faz uma referência genérica ao cargo de 

embaixador: 
 

Porque um homem (quem discorda?) 

não pode rodopiar eternamente no 

vazio. A continuar daquele jeito – e eu 

continuei igualzinho – eu seria o quê? 

Já tinha deixado a Faculdade pelo meio. 

Para mim havia algo estúpido naquelas 

aulas de direito, algo irreal, 

aterrorizante, um matraquear doentio, 

um teatro de múmias – o sujeito em pé 

lá na frente, nós sentadinhos anotando. 

Que luta com minha mãe abandonar o 

curso, convencê-la de que não 

precisava daquela bosta! Mas consegui: 

Dona Ernestina teve que se conformar 

com o fato que o seu futuro embaixador 

se transformava num eficiente picareta 

de automóveis. (pp.13-4) 

 

O romance, ambientado em parte no Paraná e em parte em 

Florianópolis, transcorrido parcialmente durante o período 

militar e parcialmente depois, tem um enredo que acompanha 

dois personagens: João, o que profere o excerto acima, que 

abandona o curso universitário para se tornar um revendedor 

de automóveis e está, anos mais tarde, preso numa crise de 

meia idade, e Pablo, seu amigo com uma trajetória bem mais 

instável, que inclui a tortura pelo regime militar (o romance 

originalmente foi publicado nos anos 1980). A associação 

aqui manifesta é bastante genérica entre um curso 

                                                                                              
são mencionados várias vezes nos capítulos seguintes, referidos 

como uma defesa da personagem Lídia (a futura aluna de  pós-

graduação) frente a qualquer possível acusação quanto ao que 

pudesse estarem fazendo professor ealuna ao saírem juntos para ir 

ao cinema no meio da tarde, coisa que, na narrativa, 

espontaneamente fazem. 
246

 TEZZA, Cristovão. Aventuras provisórias. Edição Revista. Rio 

de Janeiro: Record, 2007. 
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universitário e a carreira diplomática, concebida 

simplesmente como um concurso público. 

 
4.3.21 Milton Hatoum (nascido em 1952) 

 

 O tradutor, ex-professor de teoria da literatura na 

UFAM e na Universidade da California em Berkeley e 

escritor Milton Hatoum (nascido em 1952), descendente de 

libaneses como Raduan Nassar (mas nascido em Manaus e 

não em São Paulo, ao contrário deste), produziu em seu livro 

de contos A cidade ilhada
247

 uma impressão extremamente 

cosmopolita de sua cidade natal. Embora seu romance Dois 

irmãos, em que dois irmãos de ascendência libanesa mas 

comportamentos muito distintos se enfrentam e causam 

discórdia doméstica, lide muito pouco com questões relativas 

a diplomacia (exceto pelo furto e uso de um dos passaportes 

de um dos irmãos pelo outro), Hatoum nos conduz em seus 

contos através de histórias com presença constante de 

cônsules estrangeiros na capital amazonense; a existência do 

consulado da França é referido através de “jornais que o 

cônsul da França, depois de lê-los, enviava à caixa postal do 

velho professor e poeta.” (p.43); o cônsul do Japão em 

Manaus é referido (p.29, 33 e 34), nos lembrando que a 

imigração japonesa também ocorreu para a Amazônia 

brasileira, embora, em pequena narrativa em que um 

pesquisador japonês é guiado por um intelectual brasileiro ao 

interior do estado, diante da vaga percepção de estranheza de 

um contratado para a viagem, vem a indagação, “'Ele veio de 

São Paulo?'”, perguntou Américo. "'Do Japão.' [responde-

lhe]" (p.31) Em outra passagem descrevendo viajantes em 

Manaus, o assessor do governo do Amazonas o protagonista-

narrador, aparentemente um alter-ego do escritor, a um 

almirante e escritor indiano (p.53). 

 
 
 

                                                 
247

 HATOUM, Milton. A cidade ilhada: contos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. Todas as referências a número de 

página nesse parágrafo referem-se a este livro. 
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4.3.22 Rubens Figueiredo (nascido em 1956) 

 

 O tradutor, ex-professor da PUC-Rio e escritor 

Rubens Figueiredo produziu uma cena interessante acerca de 

como seria alguém se fazendo passar por um diplomata 

estrangeiro aos olhos de um presidiário brasileiro, em seu 

romance Essa maldita farinha
248

. O personagem-falso-vice-

cônsul, um mestre falsário descrito como um verdadeiro 

artista em seu ofício, é assim rememorado após passar-se por 

diplomata: 

 
O cara? Bom era gente da sociedade. 

Tinha todos os dentes na boca. 

Refinado. Muita cultura. Era o vice-

cônsul da Bélgica, tá? É sim. Tudo 

documentado, certinho, identidade 

diplomática, confirmação do Itamarati, 

cartas de recomendação. Um sotaque 

bem longe… Baixo. Mas muito digno, 

sabe? Cabelo branco. Elegante. 

Barrigudo, mas disfarçava bem. 

Conheceu muitos países, falava das 

viagens, era um diplomata de carreira 

mesmo, viu?… (p.110)
249

 

 

Assim, a “confirmação do Itamarati” aparece pronunciado 

com verossimilhança pelo discurso direto do personagem-

presidiário; é parte integrante do disfarce do falso-vice-

cônsul, a primeira a ser enumerada entre as provas alinhadas. 

Apenas como curiosidade, talvez seja interessante destacar 

aqui a presença do termo “Itamarati” como sinônimo do 

MRE, mesmo para alguém que acha de classe alta “ter todos 

os dentes na boca” - um indicativo da penetração do termo. 

 

                                                 
248

 FIGUEIREDO, Rubens. Essa maldita farinha. Rio de Janeiro: 

Record, 1987. Para padrões de referência, talvez não seja demais 

salientar que romance é ambientado nos anos 1980. 
249

 Todas as referências a número de página, exceto quando 

especificado o contrário, se referem a CARVALHO, Bernardo. 

Mongólia. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. A obra ganhou 

o Prêmio Jabuti em 2004. 
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4.3.23 Bernardo Carvalho (nascido em 1960) 

 
 Tendo sido ele próprio correspondente de jornais 

brasileiros em Nova York e Paris, o jornalista e escritor 

carioca Bernardo Carvalho (nascido em 1960) tem romances 

sobre a temática de viajantes e viagens, como a obra Nove 
noites, sobre expedições indígenas no interior do Brasil e 

famílias de antropólogos brasileiros e estrangeiros, e o 

romance Mongólia, que analisaremos aqui. 
 O livro trata de brasileiros na China, inclusive dois 

diplomatas do Itamaraty que serviram nesse país. O primeiro 

deles a ser introduzido na narrativa está aposentado, é mais 

velho e o compilador das informações acerca do segundo, 

que é instruído a partir em busca de um brasileiro 

desaparecido na Mongólia, brasileiro este que é filho de um 

empresário importante (p.14), o que nos leva a refletir um 

instante sobre a relação entre o governo brasileiro e o 

empresariado nacional. Ao final do romance, somos 

informados que o segundo diplomata é irmão do brasileiro 

desaparecido, motivo pelo qual se opusera a desempenhar a 

missão que lhe fora entregue pelo primeiro diplomata, seu 

superior hierárquico, embora a narrativa não deixe claro se o 

segundo diplomata também é filho do empresário importante 

o suficiente para demandar um favor pessoal. 

 Uma das primeiras considerações possíveis acerca da 

narrativa é que os personagens brasileiros, inclusive os 

diplomatas, se percebem como ocidentais e costumam ser 

assim referidos. Nesse aspecto, os dois narradores parecem 

propensos a tecerem reflexões sobre a Ásia nos moldes do 

orientalismo clássico, como o diplomata brasileiro Oliveira 

Lima (1867-1928) fizera sobre o Japão, em que residiu, mas 

sem jamais ter mais que um conhecimento superficial do 

idioma japonês, segundo o pesquisador Jeffrey Lesser, ou o 

diplomata brasileiro Paulo Antonio Pereira Pinto, autor da 

obra A China e o Sudeste Asiático (Porto Alegre: EdUFRGS, 

2000), que escreveu um prefácio em que transmite a mesma 

ideia que o seguinte trecho do romance Mongólia (não é 

impossível que Bernardo Carvalho tenha lido a obra do 

diplomata Paulo Pereira): 
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Há um velho ditado que lhe repeti em 

vão, para que tentasse se conter: 

‘Quando chegam à China, os 

estrangeiros logo pensam em escrever 

grandes tratados. Chegam cheios de 

ideias. No final de um ano, já não 

conseguem escrever mais que umas 

poucas linhas’. (p.22-3) 

 

O trecho de Pereira Pinto em “Nota do autor” da obra A 

China e o Sudeste Asiático é o seguinte: 
 

Quando cheguei a Pequim, em 

dezembro de 1982, senti, como várias 

pessoas, que, com um dia na China, já 

entendera tudo e que seria, mesmo, 

capaz de escrever um livro, do tipo “A 

China ontem, hoje e amanhã”. Existe a 

tendência de achar que pontos de 

referência anteriores seriam suficientes 

para interpretar o vivenciado em 24 

horas. Seis meses depois, no entanto, 

comecei a encontrar dificuldades para 

escrever uma carta de cinco páginas, 

pois fora possível adquirir humildade 

quanto à complexidade da histórica, 

evolução política e econômica do pais. 

Um ano após, nem cartão postal 

enviara, por não conseguir preencher as 

três linhas, perplexo, diante de 

panorâma tão rico e diverso. Decorridos 

dezoito anos de vivência e reflexão, 

considero uma temeridade emitir em 

livro opinião sobre o “Império do 

Centro”. (PEREIRA PINTO. Op. cit.. 

p.5) 

 

Mesmo que Carvalho não tenha lido o livro de Pereira Pinto, 

é interessante mostrar que as representações sobre a China 

são compartilhadas pela literatura brasileira e pela 

diplomacia brasileira, ao menos nesse caso. Não custa 

lembrar que obra semelhante a do diplomata Pereira Pinto foi 

redigida pelo diplomata e ensaísta mexicano (recebedor do 

prêmio Nobel de literatura) Octavio Paz, em seu ensaio 
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Vislumbres da Índia, na qual Paz admite desde as primeiras 

páginas que não tem nessa publicação como público-alvo 

especialistas. Seja como for, Vislumbres da Índia está 

presente em listas sugeridas para aprofundamento por 

paradidáticos para o ensino médio produzidas por Demetrio 

Magnoli, autor presente tanto em listas de geografia quanto 

em listas de política internacional dos Guia de Estudo do 

CACD ao longo do período estudado, o que mostra a 

penetração que tais obras tiveram e continuam a ter no Brasil 

senão no conjunto da América Latina. É possível que a 

emergência de novas gerações de diplomatas e acadêmicos 

brasileiros (e latino-americanos como um todo) mais 

familiarizados com os idiomas do Extremo Oriente produzam 

outro tipo de literatura acerca da temática
250

. 

 Acerca dessa questão, o personagem diplomata mais 

velho fala com ironia, depois de comentar a ousadia das 

digressões do diplomata mais novo quando sob o seu 

comando, ao falar sobre a arte na China: “Minha tese, que me 

dizem ser superficial, já que não falo nem leio chinês (como 

fizeram a gentileza de me lembrar esta noite)…” (p.24).  

                                                 
250

 Na seguinte passagem, existem efeitos práticos e para a 

autoestima acerca da troca de estereótipos mútuos: “Pela manhã, ao 

tentar trocar cem dólares em cheques e viagem, porque precisava 

de iuanes para o taxi e a taxa de aeroporto, o funcionário na 

recepção do hotel, quando viu meu passaporte, quis saber de que 

país eu vinha. Perguntei se fazia diferença. Um americano que 

trocava dólares ao meu lado riu e se mostrou cúmplice do meu 

sarcasmo, mas não por muito tempo. O funcionário não me 

respondeu, examinou uma lista e disse que só podia trocar os meus 

cheques se eu apresentasse também o contrato de compra do banco 

de origem. Eu disse que era um absurdo, que o contrato era a minha 

garantia e que não era obrigação mostrá-lo a ninguém – devia usá-

lo apenas em caso de roubo ou de extravio de cheques. Ele se 

desculpou e disse que eram as normas do Banco da China. O Brasil 

estava numa lista de países de alto risco. Ele me mostrou a lista. 

Fiquei furioso, olhei para o americano, mas ele já não correspondia 

ao meu olhar, agora ignorava a minha presença.” (p.31). Note-se 

que – apesar do personagem ser chamado de “Ocidental” -, o 

sistema chinês faz distinções entre os “Ocidentes” – e, mais que 

isso, também o faz o estadunidense. 
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 Seja como for, o personagem diplomata mais jovem 

(brasileiro) é chamado de “Ocidental” primeiro por nômades 

que não conseguiam pronunciar seu nome, e depois por seu 

superior o narrador da história, que o intitula como Ocidental 

(p.27). O diplomata mais jovem é descrito nos seguintes 

termos: 
 

Podia ter seguido uma carreira 

brilhante, porque era um homem 

inteligente e ambicioso, mais ambicioso 

do que eu, pelo menos, mas também 

não era um sujeito fácil. Não era 

talhado para obedecer a ordens ou 

deixar de dizer o que pensava por 

respeito à hierarquia. Tinha escolhido a 

profissão errada. (p.12-13) 

Ele ficou pouco tempo sob minhas 

ordens, mas o bastante para ser posto à 

prova do equívoco de ter se tornado um 

diplomata. Procurei ajudá-lo como 

pude, reconhecia nele alguma coisa de 

mim, achava que ainda era tempo de 

salvá-lo, mas até a minha paciência 

tinha limites. Faltavam dois anos para 

me aposentar. Cometi muitos erros na 

vida. Abandonei projeto pessoais pela 

segurança e pela comodidade que o 

Itamaraty me dava, não sem levar em 

troca parte da minha alma. Não tive 

coragem de assumir compromissos, não 

me arrisquei, e acabei só. Se pelo 

menos ainda pudesse me orgulhar de 

uma carreira de destaque, mas nem 

isso. (p.12) 

 

Aqui o personagem-diplomata mais velho nos fala bastante 

de si mesmo, algo importante considerando que ele é o 

compilador da narrativa, num sentido confessional muito 

mais aberto que o personagem Conselheiro Aires de 

Machado de Assis, por exemplo. Delineia-se aqui a figura do 

funcionário público de boa índole que prefere a estabilidade 

do emprego burocrático a tentar realizar-se em outra 



324 

 

 

profissão ou vocação, como o personagem-título do romance 

O amanuense Belmiro. 

 Tal vocação parece ser o projeto de escritor, ao qual 

o primeiro narrador parece, na aposentadoria, inclinado a 

enfim tentar: 
 

não me resta muito a fazer senão 

protelar mais uma vez o projeto de 

escritor que venho adiando desde que 

entrei para o Itamaraty aos vinte e 

cinco anos, sendo que agora, aos 

sessenta e nove, já não tenho nem 

mesmo a desculpa esfarrapada das 

obrigações do trabalho ou o pudor de 

me ver comparado com os verdadeiros 

escritores. Basta escrever. (p.11) 

 

Embora exista uma boa quantidade de diplomatas que sejam 

ou tenham sido escritores no Brasil (em sua dissertação de 

mestrado, Maria Mota Monteiro chega a propôr uma 

tipologia de artistas, a qual sugerimos a consulta dos 

eventuais interessados no assunto), aparece aqui a figura do 

diplomata enquanto “mero funcionário público”, que abre 

mão de uma outra vocação por uma carreira que lhe dê 

“segurança” e “comodidade”. 

 
4.3.24 Miguel Sanchez Neto (nascido em 1965) 

 

 Em outras obras produzidas na atualidade, a 

referência a diplomacia é mais vaga. Assim, por exemplo, a 

do escritor, doutor em letras (pela Unicamp) e professor 

universitário de teoria da literatura (da UEPG) paranaense 

Miguel Sanches Neto, que parece associar a diplomacia 

especificamente a seu caráter artificial no seguinte trecho: 
 

Posso dizer que minha missão é antes 

de tudo familiar. Escrevo agora as 

cartas que meu pai jamais escreveu à 

minha mãe e as escrevo com lágrimas 

nos olhos, não de tristeza, mas de 

alegria. Não fui prefeito de Bela Vista 

do Paraíso, não aprendi a discursar, 

continuo ruim na arte da diplomacia, 
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mas tomei alguma intimidade com as 

palavras e acho que isso já paga a 

dívida que meu pai deixou, não a dívida 

em dinheiro, mas a moral
251

. 

 

 Nesta obra, em que o autor faz um recontado de sua 

trajetória familiar e de vida e que interage com os textos de 

memória reunidos em Herdando uma biblioteca (Rio de 

Janeiro: Record, 2004), o autor narra as dificuldades de lidar 

tanto com aquilo que enxerga como as potencialidades de seu 

pai morto precocemente quanto com um padrasto e um 

ambiente muito diferentes do seu próprio temperamento e 

inclinações. A referência a diplomacia aqui parece associada 

a artificialidade do comportamento, uma habilidade que pode 

ser desenvolvida. 

 
4.3.25 Michel Laub (nascido em 1973) 
 

 O escritor gaúcho Michel Laub, em conto intitulado 

Animais e publicado numa antologia dos mais promissores 

jovens escritores brasileiros, representa da seguinte maneira 

aos sonhos e desejos de um jovem: 
Quando eu tinha trinta e um anos, meu 

pai ligou numa sexta-feira para 

informar que um colega meu de 

faculdade, recém-empossado como 

promotor de justiça em Santa Rosa, 

interior do Rio Grande do Sul, tinha 

levado seis tiros de um policial bêbado. 

Durante muitos anos esse colega esteve 

entre meus dois ou três melhores 

amigos. Na temporada que passei em 

Londres, morei na pensão onde ele 

havia morado. Ele tinha feito exército 

como eu, pensou em ser diplomata 

como eu, lia os mesmos livros e durante 

todo o curso falamos sobre largar o 

direito e tentar outra profissão. 

Chegamos a ser sócios num escritório 
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 SANCHES NETO, Miguel. Chove sobre minha infância. Rio de 

Janeiro: Record, 2000. A citação é da página 240. 
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de advocacia antes que eu me tornasse 

jornalista e viesse para São Paulo
252

. 

 

O trecho talvez sirva para mencionar a associação 

constante no imaginário popular entre o curso de Direito e a 

carreira diplomática. Embora em nenhum momento desde a 

fundação do IRBr tal associação de fato tenha existido 

(embora tenha sido antes, como já vimos), ela é pertinaz e 

presente no senso comum a ponto de um dos cursinhos 

preparatórios, o Clio, produzir publicidade para desfazê-la, 

assinalando enfaticamente que “Para ser Diplomata, todo 

diploma universitário é válido”
253

, com a óbvia intenção de 

tornar-se atraente a um público-alvo potencialmente maior. 

 Uma outra representação feita por Michel Laub 

acerca da percepção do emprego público por parte das 

pessoas que cursavam a graduação em direito pode ser 

encontrada em outra de suas obras, o romance Música 

anterior: 

 

Pensava muito nesse seriado [não se 

explica qual, apenas se fala de uma 

cena de parto no seriado], não só na 

infância. Na adolescência também. 

Quando estava na faculdade de 

direito também. Claro que não 

falava disso com os meus colegas, o 

assunto deles quase sempre era 

outro, o tema das conversas quase 

sempre eram os concursos públicos, 

o que fazer depois de sair da 

faculdade, para qual cargo prestar 

concurso, servia qualquer coisa, 

podia-se tentar o Ministério 

Público, a magistratura, o Banco 

Central, o instituto de Seguridade. 
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 LAUB, Michel. Animais. IN: GRANTA, 9: os melhores jovens 

escritores brasileiros. Rio de Janeiro: Objetiva (Alfaguara), 2012. 
253

 Publicidade visualizada em 

http://www.b9.com.br/21480/publieditorial/curso-clio/, em 

03/08/2015. 
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Qualquer cargo de nível superior 

servia, estar lotado em uma 

repartição que admitia funcionários 

de nível superior era a aspiração 

mais cara, o fim do caminho para 

todas as pessoas com quem 

conversei durante o curso
254

. 

 

Note-se que embora Laub pareça apresentar uma 

representação bastante condizente com as expectativas de 

estudantes de direito no segundo trecho, a referência ao 

emprego público aqui acaba sendo mais genérica, sem 

referência específica a carreira diplomática, como a vista no 

trecho do conto Animais; aqui tampouco há referência aos 

períodos de serviço militar ou moradia no exterior. 

 Com todas as considerações acerca de como o Brasil 

e seu funcionalismo público mudou ao longo do século XX, a 

“mundividência” representada pelos estudantes de direito não 

se encontra assim tão distante daquela explicitada em obra de 

1937 pelo personagem amanuense Belmiro, na obra de 

mesmo título, que é de muitas formas a representação do que 

é a vida de um burocrata no Brasil: “Há outros que teriam 

feito carreira no Exército, na alta administração, ou nas 

letras. Mas houve qualquer coisa que tudo atrapalhou, 

desviando-lhes a roda da vida.” (ANJOS, Cyro dos. O 

Amanuense Belmiro. São Paulo: Abril Cultural, 1983. A 

citação é da página 36.) Talvez a diplomacia fosse mesmo 

uma das carreiras ambicionadas; mas, ou pelo período ainda 

não comportar a expectativa de servir em funções 

diplomáticas de forma profissionalizada, ou por ser o autor 

um mineiro (e ter um horizonte de expectativas diverso de 

um gaúcho como Laub, por exemplo), a diplomacia não é 

mencionada numa obra que não é essencialmente distinta do 

conto Viagem ao Seios de Duília, de Abílio Machado, ou no 

filme homônimo de 1964 dirigido por Carlos Hugo 

Christensen: a do funcionário público honesto e dedicado 

mas sem nenhuma coragem que gasta sua vida na rotina 
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 LAUB, Michel. Música Anterior. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. A referência é da página 104. 
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burocrática e só se dá conta do preço de sua timidez tarde 

demais. 

 
4.3.26 Daniel Galera (nascido em 1979) 

 

 Em obra literária que recebeu o prêmio Jabuti na 

categoria romance, o escritor Daniel Galera (nascido em 

1979) produz outra representação acerca dos diplomatas 

brasileiros. Numa das cenas da narrativa, numa festa da 

embaixada, a protagonista do romance (uma escritora que 

visitava Buenos Aires com passagem paga pela embaixada 

brasileira para representar a cultura brasileira num evento) 

contrapõe ao adido cultural, que “fingiu ter lido meu livro 

mas só leu meu decote” (p.35), ao embaixador, escrevendo  
 

e me apresentar a Carlos Coronel, 

embaixador do Brasil na Argentina, que 

não fingiu ter lido o meu livro e muito 

menos simulou um interesse maior pela 

minha pessoa, cumprimentando-me 

com um sorriso generoso, desejando-

me boas vindas, pondo-se à minha 

disposição e logo retornando a conversa 

que mantinha com senhores de evidente 

importância distribuídos em cadeiras 

almofadadas ao redor de uma mesinha 

de centro redondo (p.36
255

). 

 

 Não nos deteremos aqui no papel da diplomacia 

brasileira em difundir a cultura nacional no mundo (papel 

este já referido, por exemplo, por Wilson Martins em sua 

obra mais geral sobre a inteligência no Brasil ou Flávia 

Crespo especificamente acerca da diplomacia cultural 

brasileira), mas especificamente sobre a figura que o 

diplomata de carreira, profissionalizado e capaz, diante do 

adido cultural que não é representado com tais 

características. 
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 Essa referência a número de página e a imediatamente anterior 

se remetem a GALERA, Daniel. Cordilheira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 
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CAPÍTULO 5 SOBRE AS PROVAS DO CACD (1995-

2010) 

 
 Neste capítulo analisaremos os Guia do período, 

dando especial atenção as provas de disciplinas (que não 

história, fazendo entretanto eventual referência aos 

conteúdos desta prova). 

 

5.1 SOBRE AS GERSTÕES PARTIDÁRIAS NO 

EXECUTIVO FEDERAL BRASILEIRO, OS 

MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E OS 

DIRETORES DO INTITUTO RIO BRANCO NO 

PERÍODO 

 
 Como exporemos ao longo desta seção, acreditamos 

que detalhar a cadeia hierárquica entre os representantes 

eleitos no período estudado e os burocratas designado para 

desempenhar as funções produz resultados mais pertinentes e 

interessantes do ponto de vista de explicações das mudanças, 

e continuidades, das políticas públicas que simplesmente 

atribuí-las ao partido político então no controle do executivo 

federal – embora este último seja sem dúvida uma variável 

importante para a análise. Como os pesquisadores 

acadêmicos de políticas públicas costumam lembrar, o 

sistema político brasileiro concede ao presidente um poder 

institucional de nomear para cargos da burocracia executivo-

governamental que está entre os maiores do mundo dentre as 

democracias. Entre estes cargos está o de ministro das 

relações exteriores e, também, o diretor do Instituto Rio 

Branco. A lista dos ministros das relações exteriores, ou 

chanceleres, do período está disponível no site da FUNAG
256

; 
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 A relação dos ministros das relações exteriores desde a 

proclamação da república pode ser encontrada aqui: 

http://www.funag.gov.br/chdd/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=134&Itemid=92 .Anotamos de passagem que o fato 

da lista não contemplar os ministros durante o período Imperial 

acrescenta alento a impressão de Zairo Cheibub de que o Itamaraty 

não busca seus antecessores no período monárquico. 
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e a lista dos diretores do IRBr, desde sua fundação, está 

disponível no site do Instituto
257

. 

 Apresentamos abaixo ao leitor o quadro expositivo 

traçando as diferentes edições, gestões presidenciais, 

ministeriais (do MRE), diretores, em adição aos períodos de 

inscrição e a remuneração inicial do candidato aprovado: 

Edital assinado 

por

Periódo de 

inscrição

Remuneração 

Inicial

1995 L.F. Lampreia Sergio Bath Dez/94-mar/95 Não divulgado

1996 L.F. Lampreia André Amado 02/jan-16/fev Não divulgado

1997 L.F. Lampreia André Amado 02/jan-07/fev Não divulgado

1998 L.F. Lampreia André Amado 05/jan-13/fev Não divulgado

1999 L.F. Lampreia André Amado 04/jan-12/fev Não divulgado

2000 L.F. Lampreia André Amado 03/jan-11/fev Não divulgado

2001 L.F. Lampreia André Amado 02/jan-09/fev Não divulgado

2002 Celso Lafer João Almino 07/jan-22/fev Não divulgado

2003/1 Celso Amorim João Almino 06/jan- 21/fev R$4.130,22

2003/2 Celso Amorim João Almino 25/ago-07/set R$4.555,98

2004 Celso Amorim João Almino 16/fev-07/mar R$4.615,53

2005 Celso Amorim Fernando Reis 21/fev-28/mar R$4.615,53

2006 Celso Amorim Fernando Reis 02/jan-22/jan R$4.615,53

2007 Celso Amorim Fernando Reis 11/dez-21/jan R$7.183,91

2008 Celso Amorim Fernando Reis 14/jan-14/fev R$7.751,97

2009 Celso Amorim Fernando Reis 21/jan-12/fev R$10.906,86

2010 Celso Amorim Fernando Reis 09/nov-13/dez R$12.413,03

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB)

LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (PT)

TABELA 2 - Evolução burocrática do MRE (1995-2010)

Ministro das Relações 

exteriores

Fonte: Autor 
 

O primeiro fato que desejamos destacar é a 

inexistência de uma correspondência automática entre (um) 

presidente e (apenas um) ministro. Para os dois presidentes, 
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 A relação dos diretores do Instituto Rio Branco desde a sua 

fundação pode ser encontrada aqui: 

http://www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-

br/galeria_de_diretores.xml . 
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houve três chanceleres. De forma semelhante, para os três 

chanceleres houve quatro diretores do Instituto Rio Branco, 

um dos quais (João Almino) a frente de dois presidentes e 

dois ministros das relações exteriores (FHC-Lafer e Lula-

Amorim). 

 De fato, durante a gestão de FHC, dois funcionários 

distintos ocuparam a pasta de relações exteriores, um dos 

quais, Celso Lafer, lembramos, não era um funcionário de 

carreira do Itamaraty, embora estivesse a ele ligado, 

inclusive por ter ministrado conferências e aulas no IRBr. 

Enfatizamos que mesmo no período da gestão Lafer, 

entretanto, o nome escolhido para a direção do IRBr foi 

proveniente da carreira da burocracia ministerial. (Num 

momento em que uma parcela da opinião pública brasileira 

fora dos quadros da academia afirma que o Partido dos 

Trabalhadores “aparelharia os cargos do executivo”, não é 

demais sublinhar que foram funcionários de carreira a 

ocuparem as posições de destaque dentro do MRE – ao 

contrário do período de Celso Lafer a frente do ministério na 

gestão do Partido da Social Democracia Brasileiro.) Tal 

identidade (um ministro ocupando a pasta durante todo 

período de um presidente) é encontrada entre Lula e Celso 

Amorim – mas, mesmo neste último caso, a correspondência 

não é automática entre Amorim e o diretor do Instituto em 

seu período, já que este manteve nas três edições primeiras 

do Concurso de Admissão à Carreira Diplomática que 

autorizou o diretor que “herdou” da gestão anterior, de 

Fernando Henrique Cardoso e Lafer. (Adicionalmente, os 

últimos meses da gestão Amorim teve um outro diretor do 

Instituto Rio Branco, o embaixador Georges Lamazière, que 

dirigiu mais tarde outras edições do CACD, que não serão 

estudadas aqui.) 

 Tendo realizado essa primeira reflexão, passemos a 

nos concentrar no IRBr. 

 A partir da análise do material, acreditamos que 

algumas das mudanças mais intensas acontecidas no período 

(algumas das quais, percebidas por atores como rompimentos 

com a ordenação estabelecidas e com as regras da instituição) 

se encontram justamente nos períodos de mudanças de 

gestões dos diretores do IRBr, algumas vezes expressamente 
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(como nos mostra a apresentação do Guia de Estudos de 

2002), e outras vezes tacitamente. 

 As transições mais profundas parecem ter ocorrido 

entre as edições de 1995 e 1996 (quando Sérgio Bath é 

substituído por André Amado), prosseguindo até 1997 e 

1998; entre as edições de 2001 e 2002 (quando Amado é 

substituído por João Almino), tendo desdobramentos 

profundos em nas edições de 2003/1 e 2003/2; e em 2004 e 

2005 (quando Almino é substituído por Fernando Reis). 

 Uma primeira aproximação ao grupo de quatro 

diretores sugeriria que haveriam menos dissensões e 

discordâncias que compartilhamento de horizontes de 

expectativas formados através de experiências de formação e 

mundividências comuns. Afinal, todos os quatro são 

brasileiros, do sexo masculino, diplomatas de carreira, 

ocupando no momento em que dirigiam o Instituto o cargo 

máximo da hierarquia diplomática brasileira, o de Ministro 

de Primeira Classe, ou Embaixador. Existem outros fatores 

de aproximação, mesmo entre aqueles que pareceriam mais 

distantes politicamente. Por exemplo, tanto André Amado (o 

diretor que esteve por seis edições do concurso a frente do 

IRBr, durante o período FHC-Lampreia) quanto Fernando 

Reis (que dirigiu o Instituto por seis edições do concurso 

durante o período Lula-Amorim) tiveram suas memórias 

publicadas pela FUNAG. 

 De fato, a integridade e aquiescência desta elite da 

burocracia diplomática brasileira parece notável, e sob alguns 

aspectos de fato o é. Durante os momentos em que a 

mudança parece mais próxima de uma fratura ou 

rompimento, e especialmente nos períodos da remoção da 

prova de francês do Concurso na edição de 1996, ou com a 

retirada da exigência mínima de nota de inglês no certame na 

edição de 2005, observamos nos argumentos veiculados 

contra estas políticas públicas acusações de estarem 

rompendo com uma herança comum e, de forma geral, não 

fazendo jus ao nome do Instituto. 

 Não custa lembrar que tais políticas públicas mudam 

continuamente, mesmo entre as edições de uma mesma 

gestão. Embora existam aquelas que sejam mais similares 

entre si (por exemplo, aquelas realizadas no período 1996-

2001), mesmo no interior destas é possível encontrar 
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diferenças significativas. Analogamente, se é possível contar 

a história destas provas, de suas etapas, de suas 

recomendações e listas nos Guia de Estudo e dos Concursos 

de uma forma mais geral como uma história de 

transformações contínuas, opção que delinearemos abaixo, 

também seria possível, e na verdade bastante persuasivo, 

narrá-los como uma sucessão de continuidades sublinhadas 

por alterações irrelevantes e quase imperceptíveis. Para ficar 

em um único exemplo, todas as edições do Concurso durante 

o período estudado foram baseadas em provas, não havendo 

nenhum caso registrado de designação discricionária para o 

IRBr, como as feitas durante o primeiro período Vargas 

quanto a parentes do Barão do Rio Branco. É possível 

afirmar que isso acontece porque a sociedade brasileira se 

transformou e não toleraria mais tais práticas, associadas 

agora a um passado arcaico, afirmação que encontra respaldo 

em grande medida; não obstante, o processo de consolidação 

da diplomacia brasileira enquanto burocracia parece, de 

acordo com todas as informações e análises de Zairo 

Cheibub, ter se consolidado durante um período autoritário 

como o da ditadura militar brasileira (1964-1985), período 

em que as pressões democráticas da sociedade brasileira 

sobre o governo federal em geral e sobre o executivo federal 

em particular eram consideravelmente mais constrangidas do 

que o são agora. A lógica do Ministério enquanto burocracia 

tem o seu próprio peso específico, que, se é expresso de 

forma peculiar por cada um dos diretores, diplomatas 

originários desta burocracia, preserva-se institucionalmente 

em cada edição da prova. 

 Feitas estas reflexões, passemos a analisar os 

períodos de transição que assinalamos acima, que 

concentram, acreditamos, mudanças consideráveis nos editais 

dentro do período. 

 Tomemos o primeiro caso, a mudança da gestão de 

Bath para André Amado. Bath, que administrava o IRBr pela 

segunda vez, num segundo período de cinco anos, 

estabeleceu um exame em 1995 muito distante daquele que 

seria realizado no ano seguinte, por Amado. Em 1995, havia 

uma prova de Francês, que seria abolida em 1996 e se 

manteria fora do CACD até 2002, reaparecendo apenas em 

2003/1 (veremos mais tarde que tal idioma se manteve nos 



334 

 

 

Guia de Estudos numa situação peculiar, sem que fosse a ele 

dedicada uma prova). 

 Houve outra prova, realizada no Concurso de 1995, 

foi abolida em 1995: a de Noções de Ciência Política, que 

não aparece mais em nenhuma edição do concurso no período 

estudado (embora algo semelhante apareça na prova de 

ingresso no ISEN argentino, como demonstrou Facundo 

Solanas). 

 Uma terceira mudança notável foi o Teste de Pré-

Seleção (TPS) que, se das edições entre 1996 e 2002 seria 

composto de provas objetivas (de múltipla escolha) versando 

sobre questões de cultura brasileira e ocidental (ou cultura 

brasileira e geral) e atualidade, podendo incluir Programas de 

outras provas ou raciocínio lógico, em 1995 era totalmente 

diversa, consistindo em exame de um texto com 30 erros “de 

sintaxe, lexicologia, ortografia e pontuação que deverão ser 

identificados, corrigidos e explicados pelo candidato” (Guia 

de Estudos de 1995, p.10). Em 1996, adicionalmente, o TPS 

passou a aprovar candidatos para a fase seguinte segundo o 

“modelo Fuvest”, modelo que também se manteria, até a 

edição de 2002. 

 Houve também mudanças menores no processo. O 

Guia de Estudos de 1995 não tinha nenhuma referência aos 

Manual do Candidato em suas relações bibliográficas, 

enquanto que o de 1996 incluía não apenas o de Português, o 

de Questões Internacionais Contemporâneas, o de História do 

Brasil, o de Geografia e o de Direito, de diferentes autores, 

todos os quais publicados em 1995, como também a 

promessa de um Manual do Candidato – Francês (Guia de 

1996, p.24, 39, 44, 58, 72 e 91). 

 Ocorreram outras alterações no processo de seleção 

dos ingressantes. A idade para os candidatos, de 20 a 32 anos 

no CACD (Guia de 1995, p.9), passa a ser de 21 a 35 no ano 

seguinte (Guia de 1996, p.9), mantendo-se assim em 1997 e 

1998. 

 A inscrição, na edição de 1995, poderia ser feita 

pessoalmente ou por via postal; em 1996 (e daí até 2001), a 

possibilidade da inscrição por via postal desaparece, e 

afirma-se que “Será permitida a inscrição por procuração”, 

desde que a procuração fique retida (Guia de 1996, p.8). 
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 Outros pormenores, que hoje podem despertar algum 

estranhamento, também tendem a desaparecer nas primeiras 

gestões de André Machado, tendo sido “herdadas” da gestão 

de Bath, como por exemplo o requisito de “ter bons 

antecedentes”, completa com provisão que prevê a entrega de 

formulário específico fornecido pelo IRBr, requisito este não 

renovado no Guia (e consequentemente no Concurso) de 

1998. (Lembramos que o acesso a vários cargos públicos 

brasileiros, como o de agentes da polícia de vários estados da 

federação, continuam a ter tal exigência.) Adicionalmente, 

será em 1997 que o depósito do valor da inscrição, que em 

1995 era feita “em favor da Fundação Alexandre de Gusmão, 

com a qual o IRBr mantém convênio de cooperação” (Guia 

de 1995, pp.8-9), passa a ser feito “em favor da CESPE-

UNB, com a qual o IRBr mantém convênio” (Guia de 1997, 

p.9), indicando a mudança das redes institucionais que muda. 

 Um segundo momento de inflexão importante é 

cristalizado na edição de 2002, quando o embaixador João 

Almino, então em seu primeiro ano de direção e 

acompanhando o primeiro ano de Celso Lafer como ministro, 

é indicado para a direção do IRBr, substituindo André 

Machado. O texto de apresentação do Guia de 2002 nos diz 

que na 
 

presente edição incorporam-se algumas 

mudanças, com relação ao Concurso 

realizado em 2001. Cabe notar a maior 

ênfase dada no Teste de Pré-Seleção às 

matérias do concurso. Especialmente 

pretende-se aumentar a participação das 

questões de Português no conjunto do 

teste. 

 Verifica-se, também, a 

introdução da prova de Português Oral, 

que se realizará juntamente com a de 

Questões Internacionais 

Contemporâneas. 

 Por fim, de modo a alcançar o 

maior número possível de candidatos, 

está sendo introduzido nas inscrições 

para o concurso para o próximo ano a 

possibilidade de também fazê-las pela 
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internet. (Guia de 2002, p.7; negritos 

no original.) 

 

 Como referido no texto, nesse ano ocorrem três 

modificações: a mudança no TPS (que será em 2002 muito 

mais uma mudança na ênfase da prova, uma vez que cultura 

brasileira e geral, atualidades e raciocínio lógico também 

continuam a ser listadas, embora agora depois dos conteúdos 

dos Programas [das provas das outras fases] e não antes, 

como eram no período 1996-2001); a introdução de uma 

prova de Português Oral, que era basicamente a análise da 

exposição da prova oral de Questões Internacionais 

Contemporâneas por uma segunda banca dedicada as formas 

de expressão do candidato; e a questão, que hoje pode perder 

a importância que teve na época, de governança digital e 

acesso via internet. 

 Foi necessário uma mudança de ministro das relações 

exteriores e de diretor do IRBr para que o concurso 

englobasse as possibilidades de se inscrever pela internet, 

num momento em que esta, obviamente, encontrava-se muito 

menos difundida que atualmente. 

 Uma quarta modificação, bastante importante no 

nível simbólico, é que em “sua” primeira edição do concurso 

o diretor Almino inclui no Guia referências específicas as 

candidatas lactantes (que tinham então a possibilidade de 

amamentar prevista no regulamento, tendo o dever de levar 

um acompanhante que ficaria em sala reservada; Guia de 

2002, p.27) e aos procedimentos específicos para candidatos 

deficientes (que concorreriam para vagas reservadas “em 

igualdade de condições com os demais candidatos”, sob 

dispositivos especificados; Guia de 2002, p.10). 

 As outras edições coordenadas por Almino 

contemplaram uma boa quantidade de mudanças: em 2003b 

chegou-se a abrir um concurso específico para portadores de 

diploma de mestrado e doutorado, concurso este que 

aparentemente foi vítima de ação pelo ministério público sob 

a alegação que o diploma de mestrado ou doutorado não seria 

necessário para o exercício da profissão, ocorrendo depois 

uma segunda versão do Edital convocando candidatos que 

não tinham os títulos acadêmicos de mestrado e doutorado. 
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 Por fim, veremos a terceira transição do período, 

comparando entre as gestões de 2004 (sob a administração de 

Almino, que, como já vimos, transitou da administração do 

PSDB para a administração do PT a frente do executivo 

federal) e de 2005, quando Fernando Reis assume a direção. 

 A primeira modificação notável é o desaparecimento 

das provas orais. Não houve, em nenhum momento do 

período analisado, entrevistas como uma etapa do concurso; 

mas havia provas orais até 2004 que, abolidas em 2005, não 

tornaram a aparecer nos exames posteriores. 

 Uma segunda modificação, que produziu efeitos 

intensos nas discussões sobre os rumos do Instituto como já 

vimos no artigo de Cristina Patriota de Moura, foi o 

abandono da prova escrita de Inglês na segunda fase. 

 Uma terceira mudança foi a modificação no estatuto 

da prova de idioma estrangeiro que não Inglês: passa-se a 

demandar Francês ou Espanhol no certame de 2005, situação 

que se manterá em 2006 e 2007 – ao invés de Francês e 

Espanhol, como estava sendo desde 2003/2. 

 Uma quarta mudança foi o surgimento de questões 

discursivas ao lado de questões objetivas no Teste de Pré-

Seleção, mecanismo que será abandonado em 2006 e não será 

retomado no período
258

. 

 Uma quinta mudança é que as inscrições passam a ser 

feitas pela internet, e apenas por esta, sendo abandonada a 

                                                 
258

 Seria possível ver aqui um retorno a identificação de erros a 

partir do texto em vernáculo do TPS da edição de 1995. Não 

obstante, tal identificação seria equivocada. Ao invés da 

identificação e explicação de um erro de “vernáculo”, o candidato 

deveria redigir sobre as seguintes questões: primeiro, as  

concepções liberais do Estado a partir dos anos 1980; segundo, 

sobre a decisão estadunidense de bombardear com armas nucleares 

o Japão; terceiro, a partir de texto do geógrafo Milton Santos 

comentar a globalização e a reorganização dos lugares; quarto, a 

partir de um texto de Marcus Bagno discutir o que significa 

variação lingüístico num contexto social; e quinto, discutir 

transições democráticas brasileiras na república (respectivamente 

páginas 6, 13, 15, 17-8, 19 da Prova Objetiva do CACD de 2005. 

Disponível em 

http://www.cespe.unb.br/concursos/diplomacia2005/arquivos/irbr_

prova_objetiva_primeira_fase.pdf ). 
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possibilidade de fazê-las em agências indicadas da Caixa 

Econômica Federal nos “Centros Regionais” (capitais 

estaduais onde se realizavam a prova) e em Brasília. A 

modificação instaurada por João Almino encontra tem este 

desdobramento entre os possíveis. 

 Outras mudanças menores, mas relevantes do ponto 

de vista simbólico, podem ser observadas nas instruções ao 

candidato naquele ano. Por exemplo, deixa de ser 

“obrigatório o uso de traje completo (terno e gravata para 

homens e indumentária correspondente para mulheres)” 

(Guia de 2004, p.16) e passa a ser apenas exigido “traje 

apropriado nos dias de realização das provas” (Guia de 2005, 

p.12). 

 Após expor algumas das mudanças e transições 

ocorridas no período, exporemos abaixo algumas das 

informações detalhadas a respeito do processo de inscrição e 

seleção, a guia de contextualização do processo para o leitor, 

assim como eventualmente subsídio para pesquisas futuras. 

As fontes utilizadas foram os Guia e Editais do período:
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Valor da taxa R$ Isenção

Descrição (sumária) do 

Cargo no Guia de 

Estudos

1995 35 20 * *

1996 30 30 * *

1997 30 40 * *

1998 36 45 * *

1999 20 50 * *

2000 24 60 * *

2001 30 65 * *

2002 30 (3 def.) 70 * *

2003/1 31 (3 def.) 80 * *

2003/2 35 (ou mais) 100 * *

2004 36 (ou mais) 100 * *

2005 32 100 * *

2006 105 100 * *

2007 105 (6 def.) 100 * *

2008 106 (6 def.) 120 * *

2009 107 (6 def.) 110 Sim* Sim

2010 108 (6 def.) 120 Sim* Sim

SERGIO BATH

Nº de vagas

TABELA 3 - Evolução dos Editais CACD

JOÃO ALMINO

FERNANDO REIS

ANDRE AMADO

 Fonte: Autor 

 

 Acerca das vagas (que, como vimos no trabalho de 

Francisco Solanas sobre a diplomacia argentina, variava 

entre 20 a 30 por ano no país platino, com uma expansão 

para 50), chama a atenção a expansão destas, de números ao 

redor de trinta partindo para 100 no período 2006-2010 

(então, no período Lula). Em oito edições do concurso, o 

período de 1995 a 2002 abriu 225 vagas, enquanto que as 

nove edições do concurso entre 2003 e 2010 geraram 565 

vagas, pouco mais que duas vezes e meia do período anterior 
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– valor este considerado se não houve abertura de novas 

vagas, anunciadas em três das edições do concurso no 

período, geralmente correspondendo a aposentadorias. 

 Uma descrição do cargo, no que implica as funções 

do diplomata, é incorporada aos Guia de Estudo tarde no 

período, apenas em 2009, mantendo-se textualmente igual em 

2010, descrição esta que talvez recorde algo do personagem 

Conselheiro Aires, de Machado de Assis: 
 

2.3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: aos 

servidores da Carreira de Diplomata 

incumbem atividades de natureza 

diplomática e consular, em seus 

aspectos específicos de representação, 

negociação, informação e proteção de 

interesses brasileiros no campo 

internacional. (Guia de 2009, p.2-3) 

 

 Os Guia do período 1996-2002 não mencionam a 

remuneração inicial, coincidindo com o início do período 

Lula que esta informação passe a ser fornecida. Talvez seja 

importante sublinhar por um instante que os Guia do 

primeiro período, e em menor grau os do período como um 

todo, são herdeiros de lógicas de contratação um tanto mais 

aristocrática que tem depois. Tal lógica pode pressupor que o 

candidato provinha de famílias capazes de sustentar a seus 

rebentos durante as fases iniciais do concurso. Vimos ao 

analisar a obra de Zairo Cheibub notícias referentes a 

diplomatas que passavam a trabalhar em outros órgãos da 

administração pública, em parte em busca de melhores 

salários. 

 Acerca dos valores de inscrição no período, com sua 

tendência quase contínua ao crescimento, cumpre lembrar 

que surge tardiamente no período Lula(-Amorim) a 

possibilidade de isenção da taxa de inscrição. A partir da 

reflexão de medidas como essa, não seria impossível afirmar 

que a(s) administração(ões) Lula acaba(m) por se beneficiar 

de eventos como a criação e fortalecimento do Programa de 

Ações Afirmativas (instaurado, como vimos, a partir de ato 

de 2002, então no final da segunda administração de 

Fernando Henrique Cardoso) e a expansão do acesso a 
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internet, medidas que acabam por contribuir para a 

democratização, ainda que com suas idiossincrasias e 

limitações, do acesso ao IRBr. 

 A partir da apresentação destas mudanças de 

diretores do IRBr exporemos em outras sessões deste 

capítulo mudanças ocorridas em provas específicas que 

podem ser observadas, na edição do ano em questão ou nos 

seguintes, nos Guia de Estudo do período. 

 
 

5.2 SOBRE O TESTE DE PRÉ-SELEÇÃO (TPS), 

POSTERIORMENTE DESIGNADO COMO PROVA 

OBJETIVA 

 
 Abaixo expomos num quadro as principais 

características do Teste de Pré-Seleção (TPS) durante o 

período: 
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Ano Matérias Nº e tipo de questão
Tempo Disponível para a 

realização da prova

1995

Texto “em vernáculo” com 30 erros 

“desintaxe, lexicologia, ortografia e 

pontuação 3 horas [dos quais ao menos 

25] deve-rão ser identificados, corrigi-

dos e explicados pelo candida-to” (Guia 

de Estudos de 1995, p.10)

Ver quadro à esquerda 3h

1996

Cultura Brasileira e ocidental; 

atualidades podendo incluir Programas 

de outras provas, raciocínio lógico e 

analítico

100 Objetivas modelo fuvest 5h

1997

Cultura Brasileira e ocidental; 

atualidades podendo incluir Programas 

de outras provas, raciocínio lógico e 

analítico

100 Objetivas modelo fuvest 5h

1998

Cultura Brasileira e geral; atualidades 

podendo incluir Programas de outras 

provas, raciocínio lógico e analítico

100 Objetivas modelo fuvest 5h

1999

Cultura Brasileira e geral; atualidades 

podendo incluir Programas de outras 

provas, raciocínio lógico e analítico

100 Objetivas modelo fuvest 4h

2000

Cultura Brasileira e geral; atualidades 

podendo incluir Programas de outras 

provas, raciocínio lógico e analítico

100 Objetivas modelo fuvest 4h

2001

Cultura Brasileira e geral; atualidades 

podendo incluir Programas de outras 

provas, raciocínio lógico e analítico

100 Objetivas modelo fuvest 4h

2002

Programas podendendo também incluir 

cultura brasileira e geral; além de temas 

da atualidade+ raciocínio lógico e 

analítico

100 Objetivas modelo fuvest 5h

2003/1

Programas+cultura brasileira e geral, 

além de temas da atualidade + racicínio 

lógico e analítico

100 Objetivas modelo fuvest 5h

2003/2
Port. + Inglês + Q.I.C + Hist. + Geografia 

+ Economia + Direito
30 Objetivas 3h

2004

Port. + Inglês + Pol. Internacional + 

Hist.+Geografia+Noções de Direito e 

Direito Internacional +Noções de 

Economia e Economia Internacional+ 

Cultura Geral

150 Objetivas 3h30

2005
Port. + Hist. do Brasil + Hist. Mundial+ 

Geografia+Inglês
45 Objetivas + 5 discursivas 4h30

2006
Port. + Hist. do Brasil + Hist. Mundial+ 

Geografia
65 objetivas 3h (manhã)+3h (tarde)

2007

Port.+Hist. do 

Brasil+Hist.Mundial+Política 

Internacional + Inglês

65 objetivas 3h (manhã)+3h (tarde)

2008

Port.+Hist.do 

Brasil+Hist.Mundial+Geografia+Política 

Internacional+Inglês+Noções de Direito 

e DIP+Noções de Economia

65 objetivas 3h (manhã)+3h (tarde)

2009

Port. + Hist. do Brasil + Hist. Mundial + 

Geografia + Política Internacional + 

Noções de Direito e DIP + Noções de

Economia

80 objetivas 3h30 (manhã)+3h30 (tarde)

2010

Port. + Hist. do Brasil + Hist. Mundial + 

Geografia + Política Internacional + 

Inglês + Noções de Direito e DIP + 

Noções de Economia

80 objetivas 3h30 (manhã)+3h30 (tarde)

TABELA 4 - Principais Características do TPS

 
Fonte: Autor 
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 Assim como outras esferas presentes nos Concurso, a 

periodização/divisão entre os diferentes diretores a frente do 

Instituto proporciona uma explicação interessante para as 

evoluções do Teste de Pré-Seleção/Prova Objetiva. Assim, 

vemos uma mudança significativa com o abandono do exame 

baseado em conhecimento do “vernáculo” empregado na 

edição do Concurso de 1995, na última edição de Bath, e 

abandonado por prova de cultura brasileira e geral/universal, 

atualidades e raciocínio lógico, além das provas do 

programa, nas gestões de André Amado, momento em que 

também observamos a adoção do “modelo Fuvest”.  

 Outro momento de transição ocorre durante a gestão 

de João Almino, durante a primeira edição, mas prosseguindo 

posteriormente (com o abandono, por exemplo, do “modelo 

Fuvest” em 2003/1, então, a segunda edição da prova sob a 

direção de Almino). 

 Em 2005, com a ascensão de Fernando Reis a direção 

do IRBr, vemos a adoção de questões discursivas no TPS. O 

Guia especificava que só seriam corrigidas as questões 

discursivas das 600
o
 melhores colocações (40

o 
melhores 

colocações entre deficientes físicos). Tal mecanismo foi 

abandonado na edição seguinte, de 2006, e não foi retomado 

em anos posteriores. 

 Alguns dos conteúdos adotados nas provas no 

começo do período foram virtualmente abandonados no final 

do período (como as questões em que o candidato deveria 

identificar e explicar os erros no texto em vernáculo). Talvez 

não seja demais recordar, entretanto, que outros persistem em 

outras provas do Ministério das Relações Exteriores: 

raciocínio lógico continuará a ser uma matéria constante nos 

Concursos para seleção dos oficiais de chancelaria, por 

exemplo. 

 Em seu trabalho antropológico sobre o IRBr, Cristina 

Patriota de Moura se refere ao pavor que vários diplomatas 

tinham do TPS, especialmente por um suposto caráter 

“imprevisível” deste. Como vimos na tabela acima, no 

período estudado por Moura (final dos anos 1990), a prova 

englobava cultura brasileira e geral, atualidades e raciocínio 

lógico, além dos Programas das disciplinas, conteúdo 

bastante vasto que talvez explique o desconforto de 

candidatos; adicionalmente, era vedado a estes interpôr 
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recursos contra os resultados do TPS – tais recursos só 

passam a poder ser apresentados na segunda edição do 

certame de 2003. 

 Maria Mota Monteiro, em sua dissertação acerca das 

classificações dos diplomatas brasileiros, avalia que 

 
o TPS de 2002 deixou de privilegiar as 

questões de cultura geral, a não ser as 

relacionadas a literatura, assim como 

ocorrem nos vestibulares, e passou a 

tratar, basicamente, de questões de 

português, inglês, política e 

atualidades. Em 2003, tais questões 

foram extintas do TPS e em 2004 a 

CESPE, que organiza os vestibulares da 

UnB, assumiu a realização dessa 

primeira fase do concurso que passou a 

se assemelhar cada vez mais com uma 

prova da primeira fase dos vestibulares 

mais conhecidos do país. (MONTEIRO, 

op.cit. p.125) 

 

A reflexão de Maria Mota Monteiro é interessante, 

mais ainda porque relaciona a mudança a participação do 

CESPE/UnB no concurso. Apenas desejamos sublinhar, 

entretanto, que tal desenho institucional, que contrata o 

CESPE/UnB e a ele delega funções antes realizadas pelo 

próprio ministério, é uma decisão tomada pelo diretor do 

IRBr. 

 Há uma última questão acerca dos Testes de Pré-

Seleção/Prova Objetiva que talvez seja digna de reflexão, 

embora seja difícil sustentar que existe uma relação mecânica 

entre a mudança de gestão e o abandono da política pública. 

 Monteiro, no trecho citado acima, se refere a 

tendência do TPS em aproximar-se de um vestibular a partir 

de 2002. Lembramos, entretanto, que se houve uma mudança 

nos conteúdos exigidos no TPS em 2002 que o afasta de um 

modelo “tradicional-aristocrático” para um modelo mais 

próximo dos exames vestibulares universitários, o TPS 

adotava em sua forma de hierarquização dos candidatos um 

modelo vestibular-universitário - o “modelo FUVEST” da 
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Universidade de São Paulo, que tinha valorizações diferentes 

dependendo do número e do padrão das questões acertadas
259

. 

 Não custa lembrar que, desde 1
o
 de janeiro de 1995, o 

estado de São Paulo era governado pelo PSDB, mesmo 

partido do presidente da república. Da primeira versão de 

2003 em diante, acompanhando a mudança do partido 

político no controle da federação, tem-se o abandono de tal 

modelo no CACD. É possível que esta mudança seja apenas 

uma coincidência, mas não é demais destacá-la, mais ainda 

porque durante o período 2003-2010 ocorre uma lenta 

ascensão de um modelo de vestibular universitário nacional 

cujo longo desenvolvimento, que ainda não se completou, 

tende a tirar força e autoridade mesmo dos modelos de 

seleção mais tradicional dos ingressantes na universidade, 

como a Fuvest em São Paulo. A partir de 2003, tem-se um 

número fixo de candidatos com provas corrigidas – as 180 

melhores classificações em 2003/1, por exemplo. A partir 

desta edição (2003/1), passa-se a exigir uma nota mínima, 

geralmente de 40%; assim, o eventual centésimo candidato 

que tirasse uma nota inferior a este não teria classificação 

alguma no concurso. Em 2005, a nota mínima era de 40% no 

                                                 
259

 “Os critérios de avaliação  do TPS privilegiarão o nível médio 

dos candidatos, segundo fórmula aplicada pela FUVEST, da 

Universidade de São Paulo, que, a partir dos parâmetros básicos 

para a correção, distingue um conjunto mais homogêneo de 

aprovados. “Os parâmetros básicos que o IRBr aplicará são: “- a 

nota de referência é 40 sobre 100; e “- o número de provas de 

Português e de Inglês a serem corrigidas é, idealmente, 150, isto é,  

cinco vezes o número total de vagas abertas pelo Concurso.  “Com 

base nesses parâmetros, aplicar-se-ão as seguintes fórmulas: F = 

1,25D + 0,5 N = 150 F “onde N é o número de provas de Português 

e Inglês a serem efetivamente corrigidas, e D corresponde ao 

resultado da divisão do número de pontos obtidos pelo 150o 

candidato pelo número total de pontos possíveis no TPS (100), isto 

é: D = nota (pontos obtidos do 150o candidato) / nota máxima 

possível (100) “Os coeficientes numéricos que aparecem na 

definição do fator F foram escolhidos de modo que F seja igual a 1 

se D for igual a 0,4, isto é, se a nota (pontos obtidos) do 150o 

candidato for igual a 40. Neste caso, os 150 primeiros candidatos 

no TPS terão as provas de Português e Inglês corrigidas.” (Guia  de 

Estudos de 1996, pp.11-2) 
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total de cinquenta questões e 50% nas cinco questões 

discursivas, nas quais eram valorizados tanto o conhecimento 

do candidato no assunto referido como também seu domínio 

da língua portuguesa. Após esse período, com o abandono de 

questões discursivas no TPS,  retorna-se para o sistema de 

nota mínima de 40%. 

 Tal mudança não acompanha (ou não acompanha 

imediatamente) a transição da direção de André Amado para 

João Almino, que ocorre da edição 2001 para a de 2002. É 

em 2003/1, coincidentemente com a primeira edição sob a 

gestão Lula-Amorim, que tal abandono ocorre. 

 Como afirmamos acima, é difícil oferecer uma 

ligação mecânica entre o início do governo do Partido dos 

Trabalhadores e o abandono do “modelo Fuvest”. Não 

obstante, expressar tal coincidência ajuda a lembrar que a 

dimensão das políticas públicas não é neutra quanto as 

relações públicas – assim, afirmações como “a gestão federal 

copia políticas públicas do governo de São Paulo”, sendo 

ambos de partidos políticos não apenas diversos mas 

antagônicos, poderiam ter ressonância no imaginário, na 

imprensa e na opinião pública de uma forma mais intensa que 

uma primeira avaliação poderia induzir. 

 Se existe uma mudança contínua durante o processo 

estudado do TPS, inclusive em seu nome (que é “Prova 

Objetiva” em algumas edições do Concurso), não obstante 

este permanece existindo. Sua função como um filtro para a 

massa dos inscritos de modo que o Instituto possa conhecer 

aqueles cujos interesses e conhecimentos os aproximariam 

daqueles ingressantes almejados pelo IRBr perdura através 

de todas as edições do Concurso no período analisado. 

 

5.3 UM BREVE COMENTÁRIO ACERCA DAS LISTAS 

DE BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 

 
 Como já mencionamos repetidas vezes ao longo deste 

trabalho, estão presentes nos Guia listas bibliográficas, quer 

como sugestões (em alguns casos principais ou secundárias, 

presentes em listas alternativas), quer como relações 

obrigatórias. Tais presenças obrigatórias compõe uma parte 

proporcionalmente muito pequena dos livros e textos 

listados. Em 1995 (então, no único ano do período em que o 
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IRBr encontrava-se sob a direção de Sérgio Bath), por 

exemplo, havia a já mencionada lista de obras de literatura 

que deveria ter sido lida. No final do período analisado, já 

sob a gestão do embaixador Fernando Reis, a prática das 

listas de bibliografia obrigatória retornam, sugerindo 

clássicos de cultura nacional, e assim como em 1995, sem 

sugerir uma editora particular, acompanhadas apenas do 

nome de seus autores. Durante a direção de Reis, elas se 

encontram em 2007, 2008, 2009 e 2010. Eis a lista do 

primeiro destes anos (2007): 
  

Bibliografia obrigatória: ASSIS, 

Machado de. Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. ______. Papéis Avulsos. 

CANDIDO, Antonio. Formação da 

Literatura Brasileira. FREYRE, 

Gilberto. Casa Grande e Senzala. 

FURTADO, Celso. Formação 

Econômica do Brasil. HOLANDA, 

Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 

PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil 

Contemporâneo. RAMOS, Graciliano. 

Vidas Secas. ______. Memórias do 

Cárcere. RIBEIRO, Darcy. O Povo 

Brasileiro: A formação e o sentido do 

Brasil. (Guia de Estudos de 2007, p.17) 

 

Um primeiro comentário a ser feito acerca deste excerto é a  

forma como as obras são grafadas: em negrito, e não em 

itálico, como é o procedimento comum na academia. Em 

alguns anos, as denominações dos livros são reproduzidas em 

itálicos; em outros, os títulos das obras são sublinhados.

 Um segundo comentário é que, entre os dez livros, há 

uma pluralidade maior de estilos do que aqueles contidos na 

lista de 1995 (quando apenas prosa ficcional comparecia), 

ainda que todos eles versem sobre “cultura brasileira”, 

ajudando a indicar o que é considerado fundamental para que 

o candidato a diplomata concentre suas atenções (e exercite 

suas capacidades discursivas, visto que as questões 

discursivas da prova de Português da segunda fase, 

eliminatória, são baseadas neles); temos aqui um volume de 

contos (Papéis avulsos, de Machado de Assis), três 
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romances, um deles do gênero autobiográfico (Memórias 

póstumas, de Machado de Assis, Vidas Secas e a 

autobiografia Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos), e 

seis livros que seriam identificados mais facilmente como 

acadêmicos (Formação da Literatura Brasileira, Casa 

Grande & Senzala, Formação Econômica do Brasil, Raízes 
do Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo e O Povo 

Brasileiro: A formação e o sentido do Brasil). Mesmo quanto 

as apropriações pelo concurso destas últimas, obras 

reconhecidas como clássicos do pensamento social brasileiro, 

o pesquisador acadêmico deveria ficar atento, já que 

incorreria no risco de cercear as relações dos livros a sua 

esfera meramente acadêmica, enquanto aqui existe, ao 

menos, a possibilidade de um componente de apreciação da 

redação e do discurso que frequentemente não é levado em 

conta quando obras como O Povo Brasileiro ou Formação da 
Literatura Brasileira são citadas em trabalhos acadêmicos.

 Em 2008, a categoria da lista obrigatória continua 

presente, embora sua composição mude: 
 

Bibliografia obrigatória: ANDRADE, 

Carlos Drummond de. Claro Enigma. 

ASSIS, Machado de. Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. FREYRE, 

Gilberto. Casa Grande & Senzala. 

FURTADO, Celso. Formação 

Econômica do Brasil. HOLANDA, 

Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso. 

PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil 

Contemporâneo. RAMOS, Graciliano. 

Vidas Secas. ---. São Bernardo. 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: 

A formação e o sentido do Brasil . 

(Guia de 2008, p.20) 

 

A lista, de dez obras em 2007, passa a nove em 2008. 

Um deles é de poesia (Claro Enigma, de Carlos Drummond 

de Andrade), três de literatura em prosa (Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, de Machado de Assis, Vidas Secas e São 
Bernardo, de Graciliano Ramos); os cinco restantes são obras 

acadêmicas, sendo que três estão presentes também em 2009 

e 2010 (Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre,  
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Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado e Visão do 

Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda); os restantes são 

Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr., e O 
Povo Brasileiro: A formação e o sentido do Brasil, de Darcy 

Ribeiro. Chamamos a atenção para o fato que, mesmo com a 

inclusão de um volume de poesias de autoria de Drummond 

(que será inclusive o tema da questão fundamental de 2008, 

reproduzida no Guia de Estudos de 2009), existe a 

permanência de diversos autores, mesmo que algumas de 

suas obras mudem (por exemplo, com a substituição de 

Memórias do Cárcere por São Bernardo, de Graciliano 

Ramos). 

 Em 2009, a lista permanece, ainda que se encolha, 

para seis volumes: 
 

Bibliografia obrigatória: ASSIS, 

Machado. Esaú e Jacó. FREYRE, 

Gilberto. Casa Grande & Senzala. 

FURTADO, Celso. Formação 

Econômica do Brasil. HOLANDA, 

Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil –-

------ Visão do Paraíso. NABUCO, 

Joaquim. Minha Formação. (Guia de 

2009, p.22) 

  

Tal lista permanece igual em seus títulos no Guia do 

ano seguinte (Guia de 2010, p.23). Aqui notamos, em relação 

a 2008, a mudança da obra de Machado de Assis (de 

Memórias Póstumas para Esaú e Jacó, obra que já 

mencionamos na introdução) embora o autor permaneça 

durante as quatro edições da bibliografia obrigatória do 

período Reis (e das cinco em que existe a categoria de 

bibliografia obrigatória, já que comparece também na lista de 

1995). Quatro dos cinco livros restantes da lista são mais 

próximos do mundo acadêmico (Casa-Grande & Senzala, 

Formação Econômica do Brasil, Raízes do Brasil e Visão do 
Paraíso), e mesmo com Celso Furtado tendo publicado um 

livro de contos e Sérgio Buarque de Holanda tendo, segundo 

alguns pesquisadores, publicado trabalhos como humorista, 

sendo celebrados dentro da universidade e amplamente 

reconhecidos como obras válidas para a leitura e reflexão 
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sobre a identidade brasileira, mesmo que necessitem ser 

problematizados. 

 A última das seis obras listadas, Minha Formação, de 

Joaquim Nabuco, encontra-se consideravelmente mais 

distante das práticas acadêmicas aceitas. Contendo uma 

reflexão do diplomata de sua educação, suas viagens 

(incluindo aquelas que levaram a convivência com a 

comunidade brasileira na Inglaterra, na época, pequena o 

suficiente para compôr com a comunidade portuguesa) e seus 

trabalhos, seria mais facilmente assimilável aos livros de 

memória de diplomatas já mencionados no capítulo sobre 

literatura, como os de Henry Kissinger, ou dos diplomatas 

brasileiros lá listados e muitos outros que, mesmo tendo 

volumes de memórias, não entraram nas listas dos Guia de 
Estudos. 

 A presença das listas obrigatórias nos Guia são um 

curioso exemplo de prática que pode ser vista 

simultaneamente como inovação, já que não fora empregada 

nas edições e direções imediatamente anteriores, e que 

passava a incluir volumes de poesia e obras acadêmicas, ou 

como continuidade do Concurso, uma vez que, afinal, em 

1995 tais listas existiam. 

  

5.4 SOBRE AS PROVAS DE FRANCÊS 

 

 As provas e referências aos idiomas estrangeiros que 

não o inglês no CACD do período 1995-2010 são bastante 

mutáveis. O CACD de 1995 (único da gestão de Sérgio Bath 

no período) inclui uma prova de Francês – apenas na 

modalidade escrita, ao contrário da outra prova de língua 

estrangeira do ano, a de Inglês, que dispunha de uma prova 

oral em adição a uma prova escrita (esta última composta de 

tradução, e de redação, na qual seria avaliada precisão da 

gramática, plano e desenvolvimento das ideias e qualidade da 

linguagem; Guia de Estudos de 1995, pp.32-3). A prova de 

Francês, por sua vez, seria composta da tradução de um ou 

mais textos do francês ao português, da tradução de um ou 

mais textos do português ao francês, de questionário com 

respostas em português a um texto em francês relativamente 

longo (sobre o sentido do texto ou sua gramática) e da 
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correção de erros de um texto diplomático (Guia de Estudos 

de 1995, pp.35-6). 

 Não temos como formar uma impressão acerca da 

prova de francês do CACD anterior (de 1994) a partir do 

Guia de Estudos, já que este foi excluído; o documento nos 

informa que o “formato desta prova [a de Francês] será 

diferente dos adotados até agora, motivo por que não se 

reproduzem a seguir os temas de exames recentes nem 

exemplos de redações feitas por candidatos.” (Guia de 

Estudos de 1995, p.35) Mesmo com relação as edições 

anteriores, com o IRBr sendo dirigido por Bath em sua 

segunda gestão, encontramos aqui evidências de 

transformações que a simples constatação de sua presença, 

ou não, nos Guia e nos Editais não nos revelariam. 

 Lembramos que, assim como o TPS de 1995 exigia a 

identificação de erros gramaticais em um texto em português, 

exercício similar era previsto para a prova de francês do 

mesmo ano, um interesse sinal sincrônico sobre as provas do 

Concurso. 

 Existe uma situação curiosa de ausência de provas 

específicas de francês no CACD no período 1996 a 2002 

(então, como já vimos, a maior parte do período FHC, sob a 

direção de André Amado e, em 2002, João Almino). A 

respeito do assunto, encontramos o seguinte texto nos Guia 
de Estudos do período, com pequena (ou nenhuma) variação 

textual de ano a ano: 
 

O Concurso de Admissão à Carreira 

Diplomática não mais inclui prova de 

Francês. 

 O IRBr não concebe, no entanto, 

que a formação do diplomata brasileiro 

possa excluir a proficiência em alto 

nível no idioma, entre muitas razões 

porque (a) a Bibliografia para o 

concurso e a seguida no Programa de 

Formação e Aperfeiçoamento – 

Primeira Fase (PROFA – I) inclui, em 

grande medida, textos em francês e (b) 

o Francês será matéria obrigatória no 

PROFA-I. 
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 É, portanto, fortemente 

aconselhável que, desde a preparação 

para o Concurso, o candidato à carreira 

de diplomata não descure o Francês. 

 A Fundação Alexandre de 

Gusmão (FUNAG) inclui, entre suas 

publicações, o Manual de Francês 

Diplomático, cuja leitura se recomenda. 

(Guia de Estudos de 2002, p.119) 

 
 Esta situação, de presença no Guia de Estudos 

inclusive na forma de recomendações expressas mas 

inexistência na forma da materialização em uma prova 

específica, seja oral, seja escrita, não acontece com qualquer 

outra disciplina no período 1996 a 2002, e, de fato, com 

nenhuma outra no período 1995 a 2010. Seria possível, e sob 

alguns aspectos bastante razoável, que a exclusão do Francês 

pudesse ser um aspecto de democratização da prova, uma vez 

que o aprendizado de uma língua estrangeira em um país 

como o Brasil, especialmente antes do avanço da internet, é 

uma tarefa árdua que demanda esforço e tempo do candidato 

que não fosse aquinhoado por fazer parte de uma família ou 

ambiente que cultivasse o idioma – como, por exemplo, as 

famílias de diplomatas. Seja como for, como o trecho 

supracitado lembra, existem livros recomendados em francês 

nos Guia de Estudo em todos os anos do período 1995-2002: 

além das gramáticas e dicionários do Guia de 1995 e do 

Manual de Francês Diplomático presente no período 1996-

2002, obras francófonas estão presentes na lista de História 

Mundial, variando entre dois e quatro conforme o ano. 

(Veremos mais sobre estas obras francófonas no capítulo 

sobre as provas de História.) Em 1995, por exemplo, obras 

escritas originalmente em francês e listadas em tradução para 

outras línguas também comparecem, estando presente em 

quatro listas: Questões Internacionais Contemporâneas (com 

Guerra e Paz entre as Nações, de Raymond Aron e 

Sociologia das Relações Internacionais  de Marcel Merle), 
um item na lista de Geografia (a obra de Yves Lacoste A 

Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 

guerra), um item na lista de Noções de Ciência Política (Os 
Partidos Políticos, de Maurice Duverger) e somando, quer 
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listadas no original quer em tradução, nada menos que sete 

itens na lista de História Mundial. 

 Adicionalmente, entre os “periódicos especializados 

em Relações Internacionais” cuja leitura é recomendada na 

lista de Questões Internacionais Contemporâneas, encontra-

se Le Monde Diplomatique (Guia de Estudos de 1995, p.38), 

sugestão que é repetida nos diferentes guias e a qual é 

acrescentada o endereço eletrônico (“www.monde-

diplomatique.fr/index.html”, Guia de Estudos de 1999, p.54) 

em 1999, recomendação que continua a constar até o Guia de 

Estudos de 2003, quando a referência ao Le Monde 
Diplomatique aparece pela última vez. Em 2005, entretanto, 

na lista de Política Internacional, somos informados que os 

“candidatos que desejarem se manter atualizados com o 

estado da arte das relações internacionais poderão servir-se 

de periódicos especializados, tais como (...) Politique 
Internationale (http://www.politiqueinternationale.com)” 

(Guia de Estudos de 2005, p.54), recomendação que continua 

em 2006 e 2007. Em 2008, o parágrafo sugerindo periódicos 

permanece presente, oferecendo as opções em inglês e 

português (brasileiras) que antes dividiam espaço com o site 

francófono da Politique Internationale – mas não há mais 

recomendação para o site de relações internacionais francês, 

apenas para os outros, anglófonos e lusófonos. 

 Um tanto curiosamente, o francês enquanto prova 

específica obrigatória está presente em quatro das nove 

edições do concurso realizadas no período Lula; como uma 

entre duas opções (escolha do candidato entre Espanhol ou 

Francês) em três das edições do concurso; e como uma das 

sete opções (escolha do candidato entre Alemão, Árabe, 

Chinês [Mandarim], Espanhol, Francês, Japonês e Russo) em 

uma das edições. Em apenas um dos concursos no período 

Lula, o de 2003/1, encontramos a ausência total de uma 

prova específica de Francês. 

 No Guia de 2005, além das especificações do sobre o 

que exatamente os examinadores estão buscando nas provas 

(“ - correção gramatical; - compreensão textual; - 

organização e desenvolvimento de idéias; - qualidade da 

linguagem”; Guia de Estudos de 2005, p.74), especificações 

que permanecem até o Guia de Estudos de 2010, 

encontramos as seguintes orientações 

http://www.monde-diplomatique.fr/index.html
http://www.monde-diplomatique.fr/index.html
http://www.politiqueinternationale.com/
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Para estudo   

Tendo presente a natureza da prova, 

recomenda-se a leitura de jornais e 

revistas em Francês, como por 

exemplo: Le Monde (www.lemonde.fr), 

Libération (www.liberation.fr), 

L'Express (www.lexpress.fr), Le 

Nouvel Observateur 

(www.nouvelobs.com) e Le Monde 

diplomatique (www.monde-

diplomatique.fr). (Guia de Estudos de 

2005, p.74) 

(Note-se o ressurgimento do Le Monde 

Diplomatique, agora na lista da prova 

de Francês e não mais na de Questões 

Internacionais Contemporâneas.) Após 

a indicação de dicionários e gramáticas, 

sugere-se, “ainda, consulta às seguintes 

páginas eletrônicas: 

“Ministério dos Negócios Estrangeiros 

da França (www.france.diplomatie.fr); 

“-Embaixada da França no Brasil 

(www.ambassade.org.br).” (Guia de 

Estudos de 2005, p.74). 

 

 Esta indicação a um ministério estrangeiro e ao 

próprio serviço diplomático de uma outra nação, não tem 

paralelo na prova de nenhum outro idioma nos Guia de 

Estudo do período – nem do espanhol, cujas indicações 

bibliográficas são posicionadas e diagramadas de uma forma 

bastante similar as de francês, nem do inglês, que ocupa, em 

todas as edições da prova no período analisado, um papel 

muito mais destacado que qualquer outro idioma 

estrangeiro
260

, ou em qualquer outra parte de qualquer dos 

Guia do período estudado. Ela pode ser interpretada como 

mais um indicador interessante do status do francês no 

mundo da diplomacia, no passado e mesmo no presente, e do 
reconhecimento tácito deste status pela diplomacia brasileira.  

                                                 
260

 Ainda que exista, na parte dedicada a prova de inglês do Guia, a 

recomendação do dicionário presente no site da BBC, uma empresa 

estatal britânica de telecomunicações. 

http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.nouvelobs.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.france.diplomatie.fr/
http://www.ambassade.org.br/
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 Note-se ainda que das sete obras da bibliografia 

sugerida para a prova do idioma estrangeiro, constando 

dicionários, gramáticas e obras voltadas a tradução, duas 

serão novamente recomendados em 2005, quando a prova de 

Francês volta a ter uma bibliografia específica (ambas 

dicionários: Le Petit Robert, unilíngue em francês; e os 

dicionários bilíngues de autoria de Domingos de Azevedo).  

 No ano seguinte (2006), é adicionada mais uma 

indicação de periódico para treinamento do francês, desta vez 

um jornal com simpatias editoriais com a direita, completo 

com o site eletrônico (“Le Figaro http://www.lefigaro.fr”; 

Guia de 2006, p.43), de certa forma equilibrando a presença 

de periódicos como o Le Monde (que tem uma tendência 

editorial tendendo a esquerda), e acrescentam-se duas 

sugestões além dos já referidos ministério e embaixada: “Site 

de estudo da língua e da civilização francesas: 

http://www.espacefrancais.com/ 

“Curso de francês 'on line' (204 lições gratuitas) 

http://www.educaserve.com/premiere.php3” (Guia de 2006, 

p.44). 

 O Guia de 2007 é essencialmente igual (apenas existe 

a adição do exemplo da prova de 2006, incluindo exercícios a 

partir de texto que versa sobre as tradições francesas de 

manifestações políticas e populares). Na versão do Guia de 

2008, entretanto, somos referidos apenas a informações 

genéricas sobre a avaliação, que não continuam sem destoar 

daquelas apresentadas em 2005 (e repetidas no período de 

2005 a 2010); quanto a prova daquele ano, que comportava 

uma escolha por parte do candidato entre sete idiomas, um 

dos quais francês, não “se incluem exemplos de provas 

anteriores, em respeito ao princípio da isonomia.” (Guia de 

Estudos de 2008, p.88); essa indicação faz com que a prova 

de 2007 não seja um documento oficial de estudo no Guia de 

2008. Observe-se que esta frase é análoga à de 1995 que 

justificava a ausência de provas do ano anterior da disciplina, 

embora a explicação, como vimos, tenha sido bastante 

diversa (não se reproduziria a prova de 1994 no Guia de 

1995 porque a prova deste último ano seria de modelo 

diverso da do ano anterior). 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.espacefrancais.com/
http://www.educaserve.com/premiere.php3
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 Não está presente nenhum tipo de bibliografia 

sugerida na preparação para a prova no período de 2008 a 

2010 – nem livros, nem jornais, nem sites. 

 Mesmo existindo provas Francês no período (em 

1995 e a partir de 2003/2 até 2010), encontramos indicações 

para o estudo bastante diversas. Seria, entretanto, possível 

apontar continuidade a partir da mera existência da prova. Se 

é provocada reclamação quando da retirada do idioma 

(efetuada, como vimos, na edição de 1996), não parece ter 

despertado impacto similar junto a opinião pública a 

reintrodução da prova na gestão Lula-Amorim, e 

principalmente não na mesma intensidade dos ataques pela 

retirada da nota mínima na prova de inglês. Seja como for, a 

trajetória da prova de Francês é um indício do fluxo 

constante e contínuo de provas que, analisadas rapidamente, 

poderiam ser tomadas como imutáveis. 

 

5.5 SOBRE A PROVA DE ESPANHOL 

 

 Refletindo acerca da presença de idiomas 

estrangeiros nas diferentes edições dos Guia de Estudo, 

talvez não seja demais destacar que os dois únicos livros em 

espanhol nas listas do Guia de Estudos de 1995 são traduções 

de outros idiomas, ambos da lista de História Mundial: 

CHESNAUX, Jean. Asia Oriental en los siglos XIX-XX 

(Labor. Barcelona, 1969), numa tradução do francês, e 

CONNELL-SMITH, Gordon. Los Estados Unidos y la 
America Latina (Fondo de Cultura Econômica, México), 

numa tradução do inglês. O espanhol aqui aparece, então, 

apenas como uma língua auxiliar. Estão obviamente 

presentes livros escritos por hispanoparlantes, como a 

História da América Latina, do historiador ítalo-argentino 

Tulio Halperín Donghi, presente em História (e mais tarde, 

após o desdobramento da prova em duas provas distintas na 

edição do Concurso de 2005, em História Mundial) durante 

todo o período estudado (1995-2010); mas tais obras não 

comparecem em espanhol, e sim em português. 

 Não sendo reproduzidas as demandas pelas traduções 

de Chesnaux e Connell-Smith em 1996, é somente em 2004 

que haverá nova inserção do idioma no Guia de Estudos, 

desta vez sob um caráter totalmente diverso. Já vimos na 
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introdução algumas das afinidades e correlações possíveis 

entre a introdução da prova de Espanhol no CACD e outras 

políticas públicas federais decidindo sobre o aprendizado do 

idioma no Brasil durante a gestão Lula. Sem querer realizar 

uma aproximação mecânica ou automática (mesmo porque a 

presença do idioma castelhano/espanhol muda de ano a ano 

no Guia de Estudos e consequentemente no CACD) em 2004 

são reinseridos livros em espanhol nas bibliografias 

sugeridas, acompanhando a substituição da prova de 

Questões Internacionais Contemporâneas pela de Política 

Internacional, no último ano da gestão de João Almino à 

frente do Instituto Rio Branco. Surgem na edição deste ano 

três obras, agora escritas em espanhol e neste idioma 

listadas: a obra de Julio Sevares, El capitalismo criminal – 
gobiernos, bancos y empresas en las redes del delito global  

(Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2003), que estará 

presente apenas no ano de 2004, uma obra de José Paradiso 

sobre a política externa argentina (Debates y trajectoria de la 

política exterior argentina; Buenos Aires: Grupo Editor 

Latinoamericano, 1993), que estará presente em 2004 e 2005, 

e a obra de Raúl Bernal-Meza, Sistema mundial y Mercosur: 

globalización, regionalismo e políticas exteriores 

comparadas (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 

2000), presente em 2004, 2005 e 2006. Embora o número de 

obras em espanhol seja pequeno em relação ao universo total 

de obras presentes nas listas, elas surgem quase que 

concomitantemente com a prova de Espanhol, num indício 

interessante deixado no documento oficial que são os Guia 

de Estudos. Neste ano (2004), encontramos a seguinte 

referência para as provas de francês e espanhol, neste ano 

unificadas: 

 
O IRBr acredita que a formação do 

diplomata brasileiro deve incluir a 

proficiência em alto nível nos dois 

idiomas, entre muitas razões porque (a) 

a Bibliografia para o Concurso e a 

seguida no Programa de Formação e 

Aperfeiçoamento - Primeira Fase 

(PROFA-I) inclui, em grande medida, 

textos em francês e espanhol (….) 
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 As provas de Espanhol e Francês 

visarão, nesta fase, aferir o 

conhecimento instrumental dos 

idiomas. (Guia de Estudos de 1995, 

p.95) 

 

 A primeira observação que poderíamos fazer é que o 

trecho é bastante similar as recomendações para as provas de 

Francês no período 1996-2002 – embora agora esteja 

incorporado, em condição discursiva paritária, o espanhol ao 

francês. Em segundo lugar, note-se que não consta no Guia 

bibliografia em espanhol até 2004 (ao contrário de 

bibliografia em francês). Em terceiro, note-se que o que será 

avaliado na prova de 2004 é o “conhecimento instrumental”.  

 No sentido da aproximação continental com outras 

nações latino-americanas, que poderia ser apresentada 

paralelamente a introdução do espanhol na prova, 

poderíamos acrescentar aqui a esta lista a obra de José 

Paradiso demandada em português à qual já fizemos 

referência (Um lugar no mundo; Rio de Janeiro: Ed. 

Civilização Brasileira, 2005, presente entre 2008 e 2010) 

sobre os debates de política argentina – mas se fôssemos 

fazê-lo, deveríamos mencionar a existência de várias outras 

obras sobre a política externa de nações específicas 

adicionadas a lista de Política Internacional no ano de 2004: 

a de Bobo Lo sobre a Rússia, solicitada em inglês (Vladimir 

Putin and the evolution of Russian foreign Policy ; Londres: 

Blackwell Publishing, 2003), a de Inder Kumar Gujral sobre 

a Índia, também em inglês, (Continuity and change: India’s 

foreign policy; Macmillan, 2003) e a de Frédéric Bozo sobre 

a França, em francês, (La Politique étrangère de la France 

depuis 1945; Paris: La Découverte, 1997), além de duas 

obras específicas sobre os Estados Unidos, a do intelectual 

estadunidense Daniel Boorstin The image: a guide to pseudo-

events in America (Nova York: MacMillan, 1987) e a 

referida várias vezes nesse trabalho, A Democracia na 
América, de Alexis de Tocqueville (Belo Horizonte/São 

Paulo. Ed. Itatiaia/ EDUSP, 1987
261

). 

                                                 
261

 Adicionalmente consta da lista uma obra sobre política externa 

dos EUA de autoria da professora Cristina Pecequilo. Uma reflexão 
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 Ao contrário da prova de Espanhol da edição de 

2004, a de 2005 tem uma bibliografia sugerida, que inclui 

uma lista de três dicionários (todos os quais de Madrid), seis 

gramáticas (quatro delas publicadas em Madrid, as duas 

restantes no Rio de Janeiro) e, tendo “presente a natureza da 

prova,” a leitura de um total de quatro periódicos, argentinos 

ou espanhóis (Guia de Estudos de 2005, p.75). Embora exista 

a referência a um site de uma instituição bastante tradicional 

na Espanha (a RAE, Real Academia Española, www.rae.es, 

de alguma forma análoga a referência a embaixada e ao 

ministério na prova de Francês e ao site-dicionário da BBC 

na prova de Inglês), não é demais lembrar que, mesmo tendo 

em vista os grandes investimentos diretos realizados pelo 

país ibérico no Brasil na década de 2000, em particular no 

ramo de telefonia, como lembra uma das respostas 

consideradas exemplares num dos Guia de Estudo, não 

comparece em nenhum lugar da bibliografia do período 

analisado uma obra específica acerca do país europeu – ao 

contrário da Argentina, que, como já vimos, possui duas 

obras dedicadas especificamente a sua política externa. Tais 

recomendações, publicadas em 2005 (então, no primeiro ano 

da gestão de Fernando Reis a frente do Instituto), mantêm-se 

idênticas em 2006 e 2007 (ao contrário das de Francês que, 

como já vimos, sofrem adições). Embora no período de 2008 

                                                                                              
sobre a língua lembraria aqui que as obras sobre política externa ou 

as relações internacionais da Índia ou da Rússia são demandas em 

inglês (que, se é uma das línguas oficiais  da Índia, não o é da 

Rússia), assim como a obra de Daniel Boorstin sobre uma 

dimensão da cultura dos EUA. A França, entretanto, mantêm sua 

capacidade de ser lida em seu próprio idioma no concurso, talvez  

por sua relativa acessibilidade aos candidatos brasileiros e talvez 

pela posição especial que o francês desempenhou e em parte 

continuar a desempenhar no mundo da diplomacia (nas Nações 

Unidas, por exemplo, o francês tem estatuto igual ao do inglês). 

Significativamente, a obra sobre a política externa argentina 

presente em 2004 e 2005 comparece também em seu próprio 

idioma, algo que acompanha a valorização do idioma espanhol em 

outras partes dessa condensação de políticas públicas que são os 

Guia de Estudo, inclusive como veículo e ferramenta para pensar 

projetos internacionais de integração. 

http://www.rae.es/
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a 2010 continuem a haver provas de espanhol e referência a 

elas nas edições correspondentes dos Guia, elas não dispõe 

de bibliografia específica, ou exemplo de provas anteriores 

(que aliás só comparecem no Guia de 2007, referentes a 

versão do ano anterior, 2006). 

 Concluindo este tópico, não custa ressaltar que os 

processos de integração latinoamericana, e em particular o 

Mercosul, não estavam ausentes durante o período 1995-

2002, inclusive com obras sugeridas nos Guia em diferentes 

listas: Questões Internacionais Contemporâneas e Geografia, 

particularmente. Não obstante, como já vimos, o espanhol 

enquanto espaço discursivo próprio comparece apenas a 

partir das grandes transformações ocorridas no concurso no 

período 2003-2004, mantendo-se posteriormente. 

 
5.6  SOBRE A PROVA DE NOÇÕES DE CIÊNCIA 

POLÍTICA 

  

 Exigida no concurso de 1995, esta prova não é 

repetida em nenhuma edição do concurso durante o período 

estudado, tampouco constando no momento registrado por 

Zairo Cheibub
262

. A informação que temos sobre a forma de 

avaliação é sucinta, como também o será o de provas de 

outros conteúdos em diferentes anos (por exemplo, a de 

Geografia, que não oferece nenhuma instrução adicional ao 

candidato): “A prova de Noções de Ciência Política constará 

de cinco pequenas dissertações” (Guia de Estudos de 1995, 

p.95). 

 O programa da prova, por sua vez, prevê o estudo de: 
 

                                                 
262

 “Em 1966, quando ainda se aceitava candidatos do nível 

secundário, o exame vestibular constava de provas discursivas 

sobre as seguintes matérias: Português, Francês, Inglês, Geografia, 

História do Brasil, História Mundial e Noções Fundamentais de 

Direito, sendo que inglês e francês ainda era oral, Anuário  do IRB, 

1966/1967, p.17. Para uma melhor avaliação do nível de 

conhecimento exigido deve-se examinar também os programas de 

provas, idem, pp. 51-62. Nos anos anteriores existiam ainda as 

provas de Elementos de Economia Política e a de Cultura Geral, 

Anuário do IRB, 1958/1959/1960, p.11.” CHEIBUB, Op. cit.. A 

citação é da nota número 17, constante nas páginas 76 e 77.  
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1. Definições e terminologia: 

Política e ciência política. A análise 

política. O indivíduo e a sociedade 

organizada politicamente. Formas de 

Estado e governo. A política e a ética. 

2. História do Pensamento Político: a 

evolução das idéias políticas, da 

Antigüidade Clássica até o presente. 

Platão. Aristóteles. Maquiavel. Hobbes. 

Locke. Rousseau. Montesquieu. J. S. 

Mill. Hegel. Marx. O pensamento 

contemporâneo. (Guia de Estudos de 

1995, p.95) 

 

 Note-se que algumas das temáticas aqui estudadas de 

certa forma serão “herdadas” por provas de outros conteúdos 

do concurso, principalmente Questões Internacionais 

Contemporâneas/Política Internacional e Noções de Direito e 

Direito Internacional Público. Por exemplo, entre os tópicos 

da prova de direito comparece o tópico “Estado (…) 

monarquia e república” (Guia de Estudos de 2005, p.41), 

tópico que poderia estar contido em “Formas de Estado e 

governo”, do trecho supracitado do programa da prova de 

Noções de Ciência Política. De forma similar, será um 

excerto de O Federalista (importante obra de ciência política 

estadunidense) parte integrante do comando de uma questão 

discursiva sobre a separação dos poderes na prova de direito 

de 1996, questão esta repetida no Guia de Estudos de 1997: 
 

1. Considere o seguinte trecho: 

 “As condições (…) 

indispensáveis à condução das 

negociações com governos estrangeiros 

indicam o Executivo como o agente 

mais capacitado para tais transações, 

enquanto a enorme importância desta 

delegação de autoridade e a 

circunstância de os tratados terem força 

de lei concorrem fortemente para que o 

legislativo participe, integral ou 

parcialmente, no trabalho de elaborá-

los.” (HAMILTON, Alexander, 

MADISON, James, JAY, John. O 
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Federalista. Brasília: Editora UnB, 

1984. p.558). 

 Exponha em que medida esta 

proposição se afina com a disciplina 

constitucional brasileira do direito dos 

tratados. (Guia de Estudos de 1997, 

p.79) 

 

 Outra questão sobre tema semelhante (direito dos 

tratados e atribuições dos poderes segundo a constituição 

brasileira), apresentada aos candidatos na prova de direito de 

2007 e reproduzida no ano seguinte, recebe como resposta 

considerada exemplar uma que tem início com uma erudita 

referência a Montesquieu: 
 

Questão 3 

O ordenamento jurídico nacional 

prescreve que compete ao presidente da 

República a formulação e a condução 

da política externa. Ao Poder 

Legislativo, no entanto, são reservadas 

atribuições no campo das relações 

internacionais. Descreva como se dá a 

atuação das casas congressionais, de 

modo isolado e conjunto, nesse 

domínio.   

Leandro Vieira Silva (20/20)   

Foi Charles-Louis de Secondat, Barão 

de La Brède e de Montesquieu, quem 

primeiro discorreu, com propriedade, 

acerca do axioma que estabelece que 

só o poder limita o poder. No âmbito 

das relações internacionais do Estado 

brasileiro, se ao Executivo cabe a 

primazia na condução da política 

externa, ao Poder Legislativo estão 

reservadas importantes prerrogativas 

constitucionais. (Guia de Estudos de 

2008, p.74). 

 

Em adição a estas questões, não custa lembrar que 

existem autores da área de direito consideram “Ciência 

Política” como próxima ou análoga a Direito Constitucional, 
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inclusive autores citados no concurso, como Paulo 

Bonavides. 

 Em adição às questões e temáticas da área de direito 

que seriam herdeiros dos conteúdos exigidos na prova de 

Noções de Ciência Política, estas também aparecem na prova 

de Questões Internacionais Contemporâneas/Política 

Internacional. Talvez a materialização mais óbvia disso seja 

a presença do volume Da democracia na América nas listas 

de 2004 e 2005 de Política Internacional, sendo o livro um 

clássico escrito por Alexis de Tocqueville redigido a partir de 

suas viagens pelos Estados Unidos, obra repleta de reflexões 

acerca dos efeitos que a democracia estaria gerando em tal 

país e os que acabaria por produzir, fatalmente, também nos 

países europeus. 

  Mesmo em questões como as presentes na 

prova discursiva de português do Concurso de 1996 

(reproduzida junto a respostas exemplares no Guia do ano 

seguinte), entre um texto do diplomata e economista Roberto 

Campos intitulado “O projeto social”, extraído de seu volume 

de memórias A lanterna na popa, e um texto de Nelson 

Rodrigues intitulado “O sanduíche encantado”, extraído do 

livro O reacionário: memórias e confissões, encontra-se um 

texto de Francisco Weffort intitulado “Um sistema dual: os 

integrados e os marginalizados”, excerto de Qual 
democracia?, sendo que o texto de Weffort cita o cientista 

político estadunidense Robert Dahl (os textos de Campos, 

Weffort e Rodrigues encontram-se reproduzidos nas páginas 

28-33 do Guia de 1997). O comando das questões de 

português pede um resumo do texto de Weffort, resumo esse 

que se refere a menção a Dahl feita pelo cientista político 

brasileiro e a redação considerada exemplar, sobre o tema 

“Democracia e desigualdade”, cita Rousseau, John Locke, o 

conceito de “checks and balances”, o cientista social Alain 

Touraine, o líder político britânico Winston Churchill e o 

Dahl (Guia de 1997, pp.33-5). 

 Não é demais pensar mesmo em outras questões das 

provas de Português  existem conteúdos que poderiam estar 

presentes de forma mais diluída na prova de Noções de 

Ciência Política a partir dos Programas e Bibliografia que 

delas lemos, como na questão em que o candidato é 

solicitado a fazer um comentário sobre o conto “Teoria do 
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Medalhão”, de Machado de Assis, obrigatoriamente fazendo 

referência a obra de Nicolau Maquiavel: 
 

[o pai conclui ao filho, ao final de um 

diálogo entre ambos] Vamos dormir, 

que é tarde. Rumina bem o que te disse, 

meu filho. Guardadas as proporções, a 

conversa desta noite vale o Príncipe de 

Machiavelli. Vamos dormir. 

Machado de Assis. Teoria do 

Medalhão. In: Papéis Avulsos. Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte: Livraria 

Garnier, 2000, p. 74-84. 

(…) 

O conto Teoria do Medalhão, de 

Machado de Assis, tem a forma de um 

diálogo, ao longo do qual o pai dá 

conselhos ao filho que completa sua 

maioridade. Interprete o fragmento 

acima, extraído desse conto, sem deixar 

de comentar a referência, no último 

parágrafo, à obra O Príncipe, de 

Maquiavel. (Guia de Estudos de 2008, 

p.25) 

 

 Por fim, não custa lembrar que alguns dos livros 

sugeridos nas listas de História Mundial empreendem 

esforços no sentido de contextualizar importantes teóricos do 

pensamento político do século XVIII em diante, desde 

período anterior a Revolução Francesa, tanto na Inglaterra 

quanto na França, como a obra de Edward McNall Burns
263

. 

 A bibliografia sugerida da prova de Noções de 

Ciência Política, entretanto, contém apenas títulos do século 

XX (mesmo que a obra de Bobbio comente pensadores desde 

a Antiguidade): 
 

BOBBIO, Norberto. A Teoria das 

Formas de Governo 

                                                 
263

 BURNS, Edward McNall. História da Civilização Ocidental. São 
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DAHL, Robert. Análise Política 

Moderna 

DAHRENDORFF, Rahlf. Sociedade e 

Liberdade 

DUVERGER, Maurice. Os Partidos 

Políticos 

KING, Preston. O [sic] Estudos 

Políticos 

L.J. MACFARLANE, L.J. [sic] Teoria 

Política Moderna 

SARTORI, Giovanni. A Política 

VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da 

Política (Guia de Estudos de 1995, 

p.95) 

 

Ao final da lista, encontramos a seguinte informação: 

“Todas essas obras podem ser encontradas, em tradução, na 

Coleção Pensamento Político, da Editora Universidade de 

Brasília” (Guia de Estudos de 1995, p.95). Este é um item 

válido para lembrar a proximidade entre a UnB e o Instituto 

Rio Branco, e a importância de editoras ligadas a órgãos 

públicos/autarquias da União para produzir livros 

considerados importantes no concurso: tanto a FUNAG (e em 

menor medida o próprio IRBr) quanto a editora da UnB tem 

edições de livros importantes sobre as temáticas de ciência 

política (e também relações internacionais), sendo edições 

que foram relevantes para o desenvolvimento da disciplina 

no Brasil, e que também estiveram presentes na edição do 

concurso. 

 

5.7 SOBRE A PROVA DE PORTUGUÊS 

 

 As listas de conteúdos e bibliografias sugeridas de 

português variam bastante ao longo do período. Já 

analisamos as listas obrigatórias presentes neste conteúdo. É 

curiosa a pouca presença de obras sobre teoria da literatura 

(representada pela obra Formação da literatura brasileira: 

momentos decisivos, que constou na lista obrigatória de 

Português), sendo dada ênfase a obras sobre linguística, 

gramática, análise do discurso, guias de redação em 

português e dicionários. Um item que, já mencionado, talvez 

devesse ser destacado é o livro Comunicação em Prosa 
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Moderna, de Othon Moacyr Garcia. O livro, escrito para 

candidatos ao Instituto Rio Branco e redigido aparentemente 

ainda antes do golpe de 1964, recebeu várias novas edições, 

comparecendo inclusive em listagens para concursos para 

cargos públicos e se tornando famoso neste meio. 

 Uma segunda obra presente nas relações durante todo 

o período é a gramática de redigida pelo brasileiro Celso 

Cunha e pelo português Luís Filipe Lindley Cintra, que 

coligiram uma obra sobre o português em sua modalidade 

culta, principalmente em suas versões americana e europeia, 

ainda que dentro da obra existam referência as outras versões 

do português (principalmente angolana e moçambicana), 

intitulada Nova Gramática do Português Contemporâneo, 

listada em diferentes edições nos diferentes editais. Mesmo 

que tal gramática seja tanto razoavelmente acessível dentre 

as obras do gênero quanto ampla ao traçar em sua introdução 

considerações de natureza epistemológica, fonética e mesmo 

literária, talvez não seja demais lembrar que a obra é 

fortemente criticada pelo pesquisador e professor da UnB 

Marcos Bagno, em obra considerada por alguns 

revolucionária nos estudos da linguagem em língua 

portuguesa no Brasil, intitulado Preconceito Linguístico. A 

obra de Bagno, que dialoga e desconstrói muitos dos 

conceitos ou estereótipos estabelecidos acerca do português 

do Brasil (por exemplo, que falamos uma única língua em 

todo o território nacional) expõe uma visão bastante crítica a 

obra de Cunha e Cintra: 

 
Veja-se, por exemplo, o caso da Nova 

gramática do português contemporâneo, de 

Celso Cunha e Lindley Cintra. Ao definirem o 

objetivo de seu trabalho, os autores declaram, 

no prefácio: 

 'Trata-se de uma tentativa de descrição 

do português atual na sua forma culta, isto é, 

da língua como a têm utilizado os escritores 

portugueses, brasileiros e africanos do 

Romantismo para cá.'   

 Essa obra, portanto, só pode ser 

consultada por quem tiver dúvidas no 

momento de escrever um texto literário, já 

que, segundo os próprios autores, não serão 
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abordados fenômenos característicos de outras 

normas escritas, como a jornalística ou a da 

produção científica, muito menos os 

fenômenos típicos da língua falada. 

 A gramática de Celso Cunha e Lindley 

Cintra é louvável pela honestidade com que 

declara seu objeto de estudo (embora, por 

diversas razões que não cabe aqui enumerar, 

eles não cumpram o que prometem no prefácio 

e acabem tratando de fatos da língua oral ao 

lado de fenômenos característicos da escrita). 

 A maioria das outras obras desse gênero, 

porém, não faz assim: seus autores assumem a 

norma literária como a única digna de ser 

estudada, ensinada e praticada, e acham isso 

tão “natural” que nem se dão ao trabalho de 

defini-la como seu objeto de estudo. Fica 

evidente que para eles só essa norma literária 

conservadora merece o título de “língua 

portuguesa”. O que é dito ali vale para todas 

as variedades do português, em qualquer lugar 

do mundo, em qualquer momento histórico, 

em qualquer classe social, em qualquer faixa 

etária. Portanto, não é uma gramática, é uma 

panacéia...  (BAGNO, p.57-8
264

) 

 
 Nossa intenção aqui não é apresentar discordância ou 

aquiescência quanto a visão de Bagno, mas simplesmente 

sublinhar que a obra de Cunha e Cinha está presente nos 

Guia nas listas de Português ao longo de todo o período 

estudado (é uma das três únicas a ter tal permanência, 

juntamento com a obra de Othon Moacyr Garcia e o 

dicionário de Aurélio Buarque de Holanda). Embora se 

pretenda uma visão sobre a língua literária brasileira segundo 

seus próprios autores (e incorporando aspectos da língua oral 

no Brasil), a obra acaba por ser incorporada num documento 

oficial que é uma seleção para diplomatas. Parece razoável 

considerar que existe um aspecto de política 

externa/internacional linguística subjacente, seja ou não alvo 

de destaque, já que ao incorporar tal obra o Itamaraty de 
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certa forma subscreve a visão de que existe uma única língua 

portuguesa no mundo, visão essa que alicerça órgãos como a 

Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) 

e conceitos como os PALOPs (Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa) que são fundamentais para a construção 

de laços de formação com as elites lusófonas africanas, 

através de bolsas de estudo (e também seu desdobramento 

mais recente da criação da Universidade Federal Luso-Afro-

Brasileira), e não a visão de Bagno e de outros autores da 

área, de que o idioma falado no Brasil é uma linguagem 

própria e simplesmente aparentada com o português em 

outras partes do mundo. As relações do Brasil com a CPLP 

são inclusive um dos itens da prova de Política Internacional 

em vários anos do período. Mesmo nessa dimensão, o Guia 

de Estudos talvez seja indicativo de uma opção em política 

externa. 
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CAPÍTULO 6  SOBRE AS PROVAS DE HISTÓRIA DO 

BRASIL, HISTÓRIA MUNDIAL E SEUS 

CONTEÚDOS DO CACD (1995-2010) 

 Neste capítulo analisaremos as provas de História 

presentes nas edições do Concurso de Admissão à Carreira 

Diplomática durante o período analisado (1995-2010). Ao 

contrário de algumas das provas que fizemos referência aqui 

(como a de Noções de Ciência Política, ou a de Francês), a 

prova de História, em suas múltiplas encarnações, existiu ao 

longo de todo o período que estudamos. Compondo uma das 

provas mais centrais do certame, a prova de História 

compunha uma única disciplina nas edições anteriores a 

2004, na qual foram desdobradas em dois conteúdos 

distintos: os de História do Brasil e os de História Mundial. 

Mesmo antes de tal separação, entretanto, tal divisão de certa 

forma já estava presente nas edições do período 1995-2003, 

uma vez que existia uma subdivisão dos conteúdos das 

provas de História em “a) História do Brasil” e “b) História 

Mundial Contemporânea”, separação essa que vigia tanto na 

apresentação dos tópicos dos temas, nas bibliografias 

sugeridas e nas questões apresentadas aos candidatos. 

 Às edições do Concurso era comum a indicação que 

dentre as provas de História anteriores a 2004, das cinco 

questões discursivas, três delas seriam específicas acerca de 

Brasil. Ao final do período estudado, História Mundial, seus 

conteúdos e a bibliografia a eles referentes constam no edital 

apenas para as provas objetivas, não mais existindo provas 

discursivas relacionadas a esta matéria (embora seja razoável 

concluir que as listas de História Mundial mantivessem a ter 

influência nas provas discursivas, especialmente nas provas 

de Geografia e de Política Internacional). De novo, tal 

redução do papel desempenhado por História Mundial pode 

parecer uma mudança bastante intensa, próxima da ruptura, e 

de fato sob certos aspectos o é; mas ao refletir sobre ele, não 

custa lembrar uma linha constante no Guia de Estudos de 
1995, onde somos informados, antes dos “Temas dados em 

exames anteriores” (como exemplos para os candidatos) que 

“até 1991, havia duas provas: História do Brasil e História 

Mundial.” (Guia de 1995, p.45). Mais uma vez, temos uma 

situação em que uma fratura no desenho institucional das 
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provas pode ser apresentada com algum grau de 

razoabilidade como o retorno a um padrão ou exemplo mais 

antigo. 

 Na parte dedicada a tal prova do Guia de 1995, 

encontramos entre as “Orientações para estudo” as seguintes 

instruções, válidas tanto para a subdivisão de História do 

Brasil quanto para a de História Mundial: 
 

O candidato deve ser capaz de localizar 

os fatos históricos da respectiva 

conjuntura e situar esta no processo 

histórico. Portanto, não se exigirá do 

candidato exaustivo conhecimento de 

nomes e datas. (…) A prova destinar-

se-á, em suma, a medir a capacidade de 

análise e a compreensão dos fenômenos 

históricos e não simplesmente a 

memória do candidato. (Guia de 1995, 

p.57) 

 
Nas edições posteriores do Concurso, a seção “Orientações 

para estudo” foi retirada da prova de História. 

 Tendo apresentado em linhas amplas o 

desenvolvimento institucional das provas, nos detenhamos 

por um instante nas provas de História Mundial. 

 Podemos afirmar quanto aos conteúdos as provas de 

História Mundial que são razoavelmente constantes ao longo 

do período por nós estudado (1995-2010), solicitando ao 

candidato conhecimento de temas desde as duas últimas 

décadas do século XVIII. Uma reformulação intensa ocorre 

entre as edições de 1995 (a última sob a direção de Bath) e a 

de 1996, com as de 1995 constando de 15 tópicos: 
 

1. Transformações do século XVIII. A 

crise do Antigo Regime e o Despotismo 

Esclarecido. A Revolução Industrial e a 

Revolução Francesa. 

2. Da Era Napoleônica à Europa da 

Santa Aliança. 

3. O Liberalismo e o Princípio das 

Nacionalidades do século XIX. As 

reformas na Inglaterra. A unificação da 

Itália e da Alemanha. 
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4. A expansão da Europa no século 

XIX. 

5. A política européia do Congresso de 

Berlim, de 1878 à Primeira Guerra 

Mundial. O Sistema das Alianças. Os 

problemas balcânicos. 

6. O pensamento político, social e 

econômico do século XIX. O progresso 

científico e tecnológico. 

7. A Primeira Guerra Mundial e suas 

conseqüências políticas, sociais e 

econômicas. Os princípios de Wilson, a 

paz de Versalhes e a Liga das Nações. 

8. A Europa entre as duas Guerras. A 

crise econômica de 1929-1932. A 

União Soviética. A Alemanha e o 

Nazismo. A Itália e o Facismo. A 

dissolução do Império Otomano. (p.42) 

9. A Segunda Guerra Mundial e suas 

conseqüências. As conferências de 

Moscou, Teerã, Ialta e Potsdam. 

10. Os Estados Unidos, da 

Independência à Primeira Guerra. 

Expansão territorial. Guerra de 

Secessão. Desenvolvimento econômico 

e evolução política. 

11. A América Latina, da 

Independência à Primeira Guerra 

Mundial. Aspectos Gerais da evolução 

política e econômica. Evolução interna: 

Argentina, Chile e México. 

12. Os Estados Unidos entre as duas 

guerras: o Isolacionismo, Roosevelt e o 

“New Deal”. Evolução interna após a 

Segunda Guerra Mundial. 

13. As relações interamericanas, desde 

a independência. Doutrina de Monroe e 

sua aplicação. Os conflitos platinos no 

século XIX. Solidariedade continental, 

pan-americanismo, sistema 

interamericano. A política dos Estados 

Unidos para a América Latina, desde 

Theodore Roosevelt. 

14. Evolução da economia mundial: 

países capitalistas, países socialistas, 
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Terceiro Mundo. A Guerra Fria e a 

coexistência pacífica; a evolução da 

estratégia. 

15. As questões regionais. O fim dos 

impérios coloniais. A África depois da 

descolonização. O continente asiático: 

aspectos de conjunto. Os problemas da 

unidade européia. A América Latina: 

aspectos de conjunto. (Guia de 1995, 

pp.42-3) 

 

A partir da primeira edição sob a direção do embaixador 

André Amado, o programa passa a ser composto de seis 

tópicos em 1996: 
 

1. Estruturas e idéias econômicas 

 Da Revolução Industrial ao 

capitalismo organizado: séculos XVIII 

a XX. Características gerais e 

principais fases do desenvolvimento 

capitalista (desde aproximadamente 

1780). Principais ideias econômicas: da 

fisiocracia ao liberalismo. Marxismo. 

As crises e os mecanismos anti-crise:  a 

Crise de 1929 e o “New Deal”. A 

prosperidade no segundo pós-guerra. O 

“Welfare State” e sua crise. O Pós-

Fordismo e a acumulação flexível. 

2. Revoluções 

 As revoluções burguesas. 

Processos de independência na 

América. Conceitos e características 

gerais nas revoluções contemporâneas. 

Movimentos operários: luditas, cartistas 

e “Trade Unions”. Anarquismo. 

Socialismo. Revoluções no século XX: 

Rússia e China. Movimentos 

revolucionários na América Latina: os 

casos do México e de Cuba. 

3. As Relações Internacionais 

 Modelos e interpretações. O 

Concerto Europeu e sua crise (1815-

1918): do Congresso de Viena à Santa 

Aliança e à Quádrupla Aliança, os 

pontos de ruptura, os sistemas de 
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Bismarck, as Alianças e a diplomacia 

secreta. As rivalidades coloniais. A 

Questão Balcânica (incluindo 

antecedentes e desenvolvimento 

recente). Causas da Primeira Guerra 

Mundial. Os 14 pontos de Wilson. A 

Paz de Versalhes e a ordem mundial 

resultante (1919-1939). A Liga das 

nações. A “teoria dos dois campos” e a 

coexistência pacífica. As causas da 

Segunda Guerra Mundial. As 

conferências de Moscou, Teerã, Ialta, 

Postdam e São Francisco e a ordem 

mundial decorrente. Bretton Woods. O 

Plano Marshall. A Organização das 

Nações Unidas. A Guerra Fria: a noção 

de bipolaridade (de Trumana a Nixon). 

Os conflitos localizados. A “deténte”. 

A “segunda Guerra Fria” (de Truman a 

Nixon). A crise e desagregação do 

bloco soviético. 

4. Colonialismo, imperialismo, 

políticas de dominação 

 O fim do colonialismo do Antigo 

Regime. A nova expansão europeia. Os 

debates acerca da natureza do 

imperialismo. A partilha da África e da 

Ásia. O processo de dominação e a 

reação na Índia, China e Japão. A 

descolonização. A Conferência de 

Bandung. O Não-Alinhamento. O 

conceito de Terceiro Mundo. 

5. A evolução política e econômica 

nas Américas 

 A Expansão territorial nos EUA. 

A Guerra de Secessão. A constituição 

das identidades nacionais e dos Estados 

na América latina. A doutrina Monroe e 

sua aplicação. A política externa dos 

EUA na América Latina. O Pan-

Americanismo. A OEA e o Tratado do 

Rio de Janeiro. 

6. Ideias e regimes políticos 

 Grandes correntes ideológicas da 

política no século XIX: liberalismo e 
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nacionalismo. A construção dos 

Estados nacionais: a Alemanha e a 

Itália. Grandes correntes ideológicas da 

política no século: democracia, 

fascismo, comunismo. Ditaduras e 

regimes fascistas. O novo nacionalismo 

e a questão do fundamentalismo 

contemporâneo. (Guia de 1996, pp.42-

3) 

 

A mudança nos conteúdos exigidos, que existe, é 

consideravelmente menos intensa nos temas que na estrutura 

da disposição dos temas, que continuam a abranger 

aproximadamente os mesmos tópicos, no mesmo período (de 

1780 em diante). Há mudanças na formulação: a divisão 

conceitual de “países capitalistas, países socialistas, Terceiro 

Mundo” (Guia de 1995, p.43), ainda aparece na primeira das 

listas, desaparecendo em seguida. 

 O Programa da prova de História Mundial 

Contemporânea de 1996 talvez seja mais abstrata, contendo 

tópicos como “Características gerais e principais fases do 

desenvolvimento capitalista (desde aproximadamente 1780)”. 

Saem conceitos como “O Despotismo Esclarecido” (presente 

no Guia de 1995 e ausente no de 1996), ao mesmo tempo em 

que é introduzida tema que cobre período similar, embora de 

forma alguma igual: a “fisiocracia” (escola de pensamento 

econômico francês do Antigo Regime) aparece mencionada 

como tema (Guia de 1996, p.43). Ainda seguindo 

possivelmente uma tendência de aumento da abstração no 

Guia de 1996, “A unificação da Itália e da Alemanha.” no 

Guia de 1995 torna-se “A construção dos Estados nacionais: 

a Alemanha e a Itália.” no Guia de 1996. Às conferências de 

“As conferências de Moscou, Teerã, Ialta e Postdam”, do 

Programa do Guia de 1995, soma-se “e São Francisco”, no 

Guia de 1996. 

 Alguns temas parecem ter simplesmente desaparecido 

da lista: não há mais menção por extenso à “dissolução do 
Império Otomano” (no Guia de 1995, p.42, havia), por 

exemplo, embora seja razoável supôr que o conteúdo possa 

ser demandado dos candidatos de uma série de formas 

diversas, a partir dos temas listados no Guia de 1996. 

Simultaneamente, surge menção as revoluções mexicana e 
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cubana: “Movimentos revolucionários na América Latina: os 

casos do México e de Cuba” (Guia de 1996), antes havendo 

apenas menção a “Evolução interna: Argentina, Chile e 

México.” (Guia de 1995). 

 Não é demais enfatizar que temas antigos são 

formulados de outras formas. Assim, “A expansão da Europa 

no século XIX.” (Guia de 1995, p.42) torna-se “A nova 

expansão europeia. Os debates acerca da natureza do 

imperialismo. A partilha da África e da Ásia.” (Guia de 

1996). No segundo caso, observa-se referência aos debates 

sobre a natureza do imperialismo, que incluiria diferentes 

posições teóricas, desde o liberal John B. Hobson até as 

posturas marxistas mais conhecidas como as de Lenin. 

Surgem temas novos, como o “Marxismo”, aos “Movimentos 

operários” e ao “Anarquismo” (Guia de 1996). 

 Em 1998 (então, ainda sob a direção de André 

Amado), é adicionado um sétimo tópico a lista, intitulado “A 

vida cultural”, que tem como conteúdo “O movimento 

romântico. A cultura do imperialismo. As vanguardas 

europeias. O modernismo.” (Guia de 1998, p.58) 

 Em 2001 (no último ano de André Amado a frente do 

IRBr), são inseridos três itens a tópicos já existentes. Ao 

tópico 5, é inserido “As experiências de integração nas 

Américas.”; ao tópico 6 (“Ideias e regimes políticos”) é 

inserido “O liberalismo no século XX” e por fim ao tópico 7 

“O pós-modernidade” inserido em 2001 (Guia de 2001, 

p.64). 

 Durante o restante do período, não notamos alteração 

do programa (exceto eventualmente na grafia das palavras). 

 
 Seria possível correlacionar algumas das inserções de 

itens com questões em anos posteriores, embora poucas como 

no caso da segunda questão discursiva da prova de 2004 

(reproduzida, então, no Guia de Estudos de 2005, na página 

29), em que “As experiências de integração nas Américas.” 

parece presente num comando que reflete sobre os conceitos 

de América Latina e América do Sul. A resposta considerada 

exemplar começa ponderando que a concepção de América 

Latina 
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é criação da geopolítica francesa, 

Napoleão III buscava aproximar-se do 

continente na tentativa de 

contrabalançar a influência inglesa, 

para tanto criou um conceito que 

objetivava aproximar os latinos em 

detrimento dos anglosaxões, 

arquitetava-se uma comunidade latina, 

que incluiria a França, em oposição à 

anglosaxã. O auge da política 

americana de Napoleão III ocorreu 

quando ele estabelece uma coroa no 

México e coloca em seu trono 

Maximiliano, que logo seria 

assassinado por nacionalistas 

mexicanos. (Guia de 2005, p.29.) 

 
 A questão, que retoma assunto ao qual já fizemos 

menção em nossa Introdução, mostra consciência da origem 

do termo por parte do candidato a diplomata muito acima do 

senso comum, mesmo que talvez faça uma relação 

demasiadamente mecânica entre a criação da ideologia e seu 

uso político-imperialista pelo Imperador Napoleão III. Cabe 

sublinhar que a mesma questão prossegue no parágrafo 

seguinte na direção de verificar outras camadas de 

significado atribuídas ao termo: 

 

Embora o conceito [América 

Latina] tenha surgido de mentes 

européias, sua racionalidade já se 

fazia presente desde o início do 

século XIX (década de 1820) com o 

ideal bolivariano e a Conferência do 

Panamá, o panamericanismo 

bolivariano era latino-americano, 

opunha-se à Europa conquistadora. 

A lógica do “libertador” era 
fortalecer o continente contra a 

ameaça recolonizadora. (Guia de 

2005, p.29.) 
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A resposta continua, atribuindo ao Barão do Rio Branco a 

criação do “conceito de sul-americanidade” (p.29) no caso 

brasileiro; a partir do pacto ABC (iniciativa de formar uma 

aliança entre Argentina, Brasil e Chile), algo que poderia 

agradar ao examinador e definitivamente não soaria mal no 

discurso diplomático. Pouco abaixo, após citação do filósofo 

espanhol José Ortega y Gasset (p.30), é mencionada 

“proposta da criação da ALCSA [Área de Livre Comércio 

Sul-Americana] em 1993 pelo embaixador Celso Amorim” 

(p.30), embaixador que era, como já vimos, Ministro das 

Relações Exteriores em 2004 e 2005, ano em que a prova 

estava sendo primeiro respondida e depois veiculada como 

exemplo a ser seguido. 

 Alguns temas aparecem recorrentemente nas provas 

de História Mundial. Um deles pode ser caracterizado como 

uma discussão sobre a formação das nações. Na quinta 

questão discursiva da prova de 1997 (reproduzida, então, no 

Guia de 1998) o candidato é instado a discutir sobre as 

reapropriações do binômio povo-nação das utopias 

românticas “pela retórica da descolonização” (Guia de 1998, 

p.70). A resposta considerada exemplar (Guia de 1998, 

pp.70-2), após tratar da independência da Bélgica e da Grécia 

(p.70); fala dos processos de descolonização e da conferência 

de Bandung (cidade na Indonésia, onde se realizou um 

evento dos países não alinhados no ano de 1955), assim como 

das elites locais, não europeias, mas educadas com valores 

ocidentais que buscam a criação de países. 

 Na quinta questão do ano seguinte (de 1998, 

reproduzida então no Guia de Estudos de 1999), é esperado 

que o candidato, a partir de citações de citações como as do 

intelectual francês do século XIX Ernest Renan e de um 

trecho de obra do historiador Eric Hobsbawm, discuta uma 

“Europa das Nações” (Guia de 1999, p.69); a resposta 

considerada exemplar (p.69-70) começa citando o historiador 

René Remond (p.69), autor que, assim como Hobsbawm, 

constou da lista de bibliografia sugerida em História Mundial 

para afirmar que o nacionalismo tem duas fontes: “a 

Revolução Francesa e a tradição” (p.69), e concluir que “A 

inexistência de mínimas identidades ou tradições comuns é 

capaz de desestabilizar a estrutura de qualquer Estado. 

Tivemos exemplos no século XIX e ainda temos no século 
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XX.” (p.70), uma reflexão que pode facilmente englobar 

estados surgidos dos processos de descolonização. 

 Ainda acerca de Bandung, a quinta questão 

discursiva da prova de 1999 (reproduzida então no Guia de 

2000) após apresentar a Conferência realizada em 1955 em 

tal cidade, que agrupando “23 países asiáticos e 6 países 

africanos” descritos “por Albert Sauvy de 'terceiro mundo'” 

(Guia de 2000, p.76), pergunta ao candidato: quanto esse 

Terceiro Mundo influencia nas relações internacionais? 

(p.76). A resposta considerada exemplar, após mencionar o 

interesse dos países descolonizados na ECOSOC e na 

UNCTAD (p.76), pondera que o Terceiro Mundo perde peso 

político nos anos 1980. 

 Outro tema apresentado com certa recorrência nas 

questões discursivas é o conceito de orientalismo, proposto 

por Edward Said em uma obra específica
265

 para descrever as 

relações impostas por um Ocidente imperialista 

(principalmente, mas não se limitando a, França, Inglaterra e 

mais tarde Estados Unidos) sob o Oriente, e mais 

especificamente os povos árabes. 

 Acerca da obra de Said, à guisa de contextualização, 

o livro Orientalismo é definida pelo historiador Peter Burke 

como uma dos que “mais contribuíram para revelar a força 

do preconceito ocidental”, assim como um “estudo 

provocador (...) um livro enraivecido, um apelo apaixonado 

para que os estrangeiros vejam as culturas do Oriente Médio 

sem os antolhos da hostilidade ou condescência”
266

. Além das 

referências nas provas de História Mundial (que veremos 

abaixo, nos parágrafos seguintes), uma questão da prova de 

Inglês de 2009 demandava que um trecho de uma “lecture” 

(“palestra”) sobre intelectuais e literatura de Said fosse 

traduzida para o português pelos candidatos (reproduzida no 

Guia de 2010, pp.59-60) e, talvez fora do escopo central 

desse trabalho mas merecendo ser citado, a resposta 

considerada exemplar de um dos candidatos a uma questão 

dissertativa de Política Internacional de 2011 (reproduzida no 
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Guia de Estudos do CACD, 2012, à página 26) começa 

citando Edward Said.   

 Na quarta questão discursiva da prova de 1999, 

reproduzida na edição do Guia do ano seguinte, um excerto 

em que Edward Said descreve o Orientalismo como 

“instituição” é usado como excerto para se discutir relações 

do orientalismo com políticas imperialistas (p.74); a resposta 

considerada exemplar começa situando Said como professor 

da universidade de Columbia, nos Estados Unidos, antes de 

prosseguir afirmando que Said combinou em seu trabalho 

Antonio Gramsci, Michel Foucault e Claude Levi-Strauss. A 

resposta afirma que Said teria apontado para representações 

da mente oriental “como 'preguiçosa', 'irracional', 'mentirosa' 

e incapaz de se autogovernar” (p.75). Em seguida, após citar 

o pensador Immanuel Wallerstein (que também esteve 

presente nas listas de História Mundial) e o conceito de 

economia e relações internacionais “sistema-mundo” (p.75), 

discorre criticamente sobre os “estudos de área” (p.75).  

 Na quarta questão discursiva em prova reproduzida 

no Guia de Estudos de 2003, a partir de parágrafo de 

Orientalismo de Edward Said o candidato é instado a refletir 

sobre “estereótipos construídos pelo ocidente com relação ao 

Oriente, e, em particular, com relação aos povos árabes” 

(p.73); a resposta considerada exemplar fala da ideia que 

supremacia econômica equivaleria a supremacia cultural 

(p.73), enfatiza que Maomé não desempenha o mesmo papel 

no islã que Cristo desempenha no cristianismo, ao contrário 

do que supunham os ocidentais, e termina por lembrar que no 

islã Cristo é tido como profeta (p.74), sendo respeitado, ao 

contrário do que um conhecimento raso ou preconceituoso 

orientalista poderia imaginar. 

 Na quinta questão discursiva reproduzida no Guia de 
Estudos de 2004, a partir de excerto de Orientalismo é 

esperado do candidato comentar “condições culturais” e 

“conseqüências políticas” do expansionismo europeu (p.59). 

A resposta considerada exemplar cita Michel Foucault e suas 

considerações sobre a microfísica do poder como ferramenta 

para entender o processo de dominação, passa a falar das 

contribuições para o discurso imperialista de pensadores 

como Herbert Spencer, Charles Darwin e “a frenologia de 

Lombroso” (p.59). A resposta cita, além do teórico da 
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geografia Friedrich Ratzel (p.60) o ideólogo e advogado do 

imperialismo “Cecil Rhodes, em sua ambição de conquistar 

estrelas e planetas” (p.60). Para o candidato, “O 

empreendimento geopolítico resultante dividiu África, Ásia e 

Oceania em zonas de efetiva neocolonização européia, 

implicando ocupações e uso instrumental da violência a 

serviço de interesses econômicos das burguesias, como bem 

observa H. Arendt” (p.60). 

 Talvez não seja demais lembrar que a citação de 

Cecil Rhodes sobre sua ambição de anexar planetas 

comparece como epígrafe de uma das partes de um livro 

citado na bibliografia sugerida de História Mundial, a obra 

Origens do Totalitarismo, da pensadora Hannah Arendt. 

Embora a associação fique mais clara no exemplo dado acima 

(da questão 5 do Guia de 2004), a mesma citação de Cecil 

Rhodes comparece em resposta a quinta questão do Guia de 
Estudos de 1997. Tal questão, que começa citando em 

português o poema “The White Man's Burden” (“O Fardo do 

Homem Branco”), do inglês Rudyard Kipling, pede uma 

discussão do “neocolonialismo” e do “fardo do homem 

branco” (pp.62-3); a resposta considerada exemplar e 

reproduzida fala da desarticulação da agricultura, pecuário e 

artesanatos tradicionais dos povos dominados para beneficiar 

os produtos da metrópole (pp.63-4); e cita Cecil Rhodes em 

inglês (“I would annex the planet if I could”; p.63) (a 

epígrafe que está em Origens do Totalitarismo). 

 É interessante lembrar que uma das fontes para a 

citação da frase aproximada de Cecil Rhodes na prova de 

2004 poderia ser, além de Origens do Totalitarismo, o 

próprio Guia de 1997. Na verdade, ambas as referências 

poderiam facilmente ter se combinado, se um candidato 

tivesse encontrado a referência e mais tarde notado sua 

valorização como exemplar pelo examinador da prova de 

1997, reproduzindo-a na prova de 2003 (e sendo, por sua vez, 

considerado exemplar no Guia de 2004). 

 Outra questão sobre imperialismo comparece na 

prova de História Mundial, reproduzida no Guia de 1996 

(então, presente na prova de 1995, ainda sob a gestão de Bath 

a frente do IRBr), após ponderar sobre a existência de 

diferentes conceitos de imperialismo, pede ao candidato ao 

“examinar o pensamento de uns e de outros, examine o 
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fundamento e a coerência de seus discursos” (p.49); a 

resposta considerada exemplar, que não é de aluno, sendo o 

documento que é o Guia silencioso sobre sua autoria, inclui 

na resposta referência a CEPAL, inclusive a “Raul Prebisch, 

Teotonio dos Santos e Fernando Henrique Cardoso. 

Compreendendo a fraqueza da teoria das vantagens 

comparativas de David Ricardo, e seus efeitos prejudiciais 

para os países em desenvolvimento” (p.50), agiram no 

sentido de denunciar as relações da economia internacional 

então vigentes. Segundo a resposta, Prebisch, Santos e 

Cardoso tinham “clara influência marxista, mas, em termos 

políticos, não defendiam soluções marxistas” (p.50); por fim, 

após citar o historiador brasileiro das relações internacionais 

Delgado de Carvalho (pp.50-1), faz referência à “corrente 

globalista das relações internacionais” (p.51), numa questão 

cujo conteúdo que abarcou, ao contrário de várias outras 

respostas consideradas exemplares, temas presentes em 

outras partes do Guia. 

 Outro autor bastante presente nas listas de História 

Mundial é o já mencionado historiador britânico Eric 

Hobsbawm. Hobsbawm, que chega a ter cinco livros na 

bibliografia de História Mundial (à A Era das Revoluções, A 

Era do Capital, A Era dos Impérios, presentes desde 1995, 

junta-se no ano seguinte A Era dos Extremos, livro que estará 

presente também em alguns anos na lista sugerida de 

Geografia e de Política Internacional, e por fim, em 1997, 

Nações e nacionalismo desde 1780), já foi mencionado como 

uma das fontes para uma questão motivadora para questão 

acima (a quinta questão discursiva listada no Guia de 
Estudos de 1999). 

 No comando da quarta questão da prova de 1996 

(reproduzida então no Guia de 1997, p.60), após citar excerto 

de A Era do Capital de E. Hobsbawm, é pedido uma 

discussão sobre as revoluções de 1848. A resposta 

considerada exemplar, que fala da estrutura pós-Guerras 

Napoleônicas como “uma espécie de Conselho de Segurança” 

(p.61), explicando assim o passado pelo presente, cita o 

próprio Hobsbawm, fazendo referência a Revolução Praieira 

em Pernambuco como estando associada as revoluções da 

“Primavera dos Povos” de 1848, antes de citar o teórico 
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italiano Antonio Gramsci e referir-se a aristocracia 

“'concedendo' modernizações” (p.62). 

 No comando da quarta questão da prova de 1998, 

reproduzida então no Guia de 1999, é solicitado ao candidato 

comentar um excerto de A Era das Revoluções, de Eric 

Hobsbawm, sobre a importância do ano de 1830 como um 

marco entre 1789 e 1848 (p.67); a resposta considerada 

exemplar, após fazer um traçado da evolução da Santa 

Aliança, iniciativa conservadora que, inicialmente composta 

de três grandes nações passou a englobar mais delas (p.68), 

se refere intensificação dos conflitos sociais como um dos 

motivos para o acirramento dos conflitos ao redor do ano de 

1830 (p.68). 

 O comando da segunda questão reproduzida no Guia 

de 2004, solicita ao candidato que apresente mudanças no 

período 1789-1848 a partir da expressão “Era das 

Revoluções” de Eric Hobsbawm (p.54); a resposta 

considerada exemplar toca as razões socioeconômicas e 

antecedentes da Revolução industrial na Inglaterra (p.54-5) e 

da Revolução Francesa (pp.55-6). 

 Além de tais referências nos comandos das questões 

discursivas nas provas de História Mundial, é interessante 

lembrar que um conceito do historiador marxista britânico é 

empregada na resposta considerada exemplar da redação de 

Português de 2007 (sendo, assim, reproduzida no Guia de 

2008). A questão, a partir de excertos de Machado de Assis, 

Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda (Guia de 2008, 

pp.22-3), tinha um comando amplo; a resposta considerada 

exemplar optou por discutir sobre o “processo de formação 

da identidade cultural brasileira” (Guia de 2008, p.23), 

fazendo para isso referência à “construção da nacionalidade, 

em forma semelhante àquela que Eric Hobsbawn define como 

invenção das tradições” (p.23). O termo invenção das 

tradições aparece no livro homônimo A invenção das 
tradições, organizado por Hobsbawm em parceria com 

Terence Ranger, uma interessante obra que analisa a 

formação das tradições em uma multiplicidade de situações 

bastante diversas, não sendo, entretanto, listado nas 

bibliografias sugeridas durante o período analisado. 
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 Outra questão, a quarta da prova de 1997, 

reproduzida no Guia do ano seguinte, refere-se também a 

questão da Revolução Francesa, solicitando, entretanto uma 

comparação desta com a Revolução Soviética e citando não a 

Hobsbawm, mas ao também historiador François Furet (Guia 

de 1998, p.68). A resposta considerada exemplar lembra que 

a Revolução Francesa, apropriada de forma diversa pelas 

diversas classes que a compunham, manifestava-se contra o 

absolutismo (pp.68-9), e que nela não haveria a “figura 

carismática de Lênin, a existência de um partido comunista 

coeso e disciplinado e sua crença no núcleo revolucionário” 

(p.69), terminando por citar as revoluções na China e em 

Cuba (p.70). 

 Outra temática que comparece em diferentes edições 

da prova é a das relações entre os estados europeus, tanto no 

século XIX, como no caso da questão 1 de 1995; quanto 

abordando as crises entre os estados europeus no período 

anterior a Primeira Guerra e as mudanças geradas pela 

Grande Guerra, como no caso da questão 4 de 2000; e, por 

fim, pedindo para refletir sobre as relações no interior da 

Europa no período entre-guerras (1919-1939), como é o caso 

da questão 5 da prova de 2001. 

 No primeiro caso, após fazer referência ao fim das 

guerras napoleônicas, a questão pede uma análise do 

Concerto Europeu de 1815 a 1890 (Guia de 1996, p.46). A 

resposta considerada exemplar, bastante longa e bastante 

erudita, refere-se a uma série de figuras históricas, como 

Talleyrand, Metternich, Bismarck, Disraeli, Jules Ferry, 

assim como a revoluções liberais e ao “splendid 

isolationism” da Inglaterra (pp.46-9). 

 No segundo dos casos referidos acima, a questão 

demanda sobre as crises europeias no pré-Primeira Guerra e 

quais as mudanças geradas pela I Guerra na Europa (Guia de 

2001, p.74-5); a resposta publicada, que se refere de “O. V. 

Bismarck” (p.75), fala de conflitos nos Balcãs (p.75),  e 

termina por apresentar reflexões do pós-Primeira Guerra, 

inclusive citando o economista John Maynard Keynes (p.76).  

 No terceiro e último dos casos listados acima, a 

questão subdivide o período compreendido entre o fim da 

Primeira Guerra Mundial e a Segunda em três fases das 

“relações intereuropéias” (p.83); entre 1920 e 1924, ruína do 
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sistema do Pacto de Versalhes; de 1925 a 1929, possibilidade 

de entendimento; 1929-1939, “ocaso da aparente harmonia” 

(p.84). A resposta considerada exemplar cita Itália e 

Alemanha como potências insatisfeitas no pós-Primeira 

Guerra; os catorze pontos do presidente Wilson; retorno ao 

padrão ouro entre 1925 e 1929; mencionado também o 

historiador Geoffrey Barraclough (p.86), sendo que 

Barraclough tem uma obra presente no Guia de Estudos na 

relação de História, obra esta que é uma introdução a história 

mundial (e que, exceto por algumas menções a literatura da 

região, nada fala sobre a América Latina). 

 Algumas das questões da prova de História Mundial 

impressionam por sua proximidade com temáticas das 

relações internacionais, conteúdo demandado no Concurso 

em prova específica, inclusive discursiva, ao longo de todo o 

período estudado (quer como Questões Internacionais 

Contemporâneas quer como, mais tarde, Política 

Internacional). Assim, na prova de 2000 é solicitada uma 

reflexão sobre as mudanças na economia mundial a partir do 

processo de globalização; em 2001, o candidato é instado a 

mensurar o peso político do Japão nas relações internacionais 

(questão abrangendo tema semelhante, embora de forma 

alguma idêntico, está presente na prova de 2007 quando, ao 

mencionar a efeméride dos cem anos de relações Brasil-

Japão a ser celebrada no ano seguinte, questão da prova de 

Política Internacional requer reflexão sobre as relações 

bilaterais comparando diferentes momentos históricos; Guia 
de 2008, pp.57-9); e, na prova de 2002, é pedido que se 

delineie e explique a bipolaridade no segundo pós-Guerra. 

 No primeiro caso, diante de comando que versa sobre 

mudanças na organização da economia mundial com a 

globalização e seus impactos nas “políticas internacionais 

dos grandes e pequenos Estados” (Guia de 2001, p.76), a 

resposta considerada exemplar começa citando David Held e 

Anthony McGrew (p.77), autores presentes com um livro na 

lista de Questões Internacionais Contemporâneas, e afirma 

que Held e McGrew dividem os comentaristas da 

globalização em três categorias (céticos, hiperglobalistas e 

transformacionistas), citando também o historiador francês 

Fernand Braudel (p.77), importante autor da Escola dos 

Annales; e menciona a Organização Mundial do Comércio 
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como uma iniciativa para trazer estabilidade ao sistema 

internacional (p.78). 

 No segundo caso, após parágrafo sobre o fim da 

velha ordem no fim da Segunda Guerra, a questão pede para 

discutir o peso político do Japão no mundo (p.81). A 

resposta, algo genérica, menciona a revolução Meiji, 

processo que levou a modernização do Japão a partir de sua 

abertura para o Ocidente a partir do final da década de 1860 

(p.81), e após citar o “cientista político norte-americano” 

Richard Rosecrance  (pp.82-3), fala “doutrina Goshida, nome 

do Primeiro-Ministro japonês que formulou a idéia de que o 

país usaria os recursos do militarismo para fins de 

crescimento” (p.83), doutrina formulada depois da II Guerra.  

 No terceiro caso, em que a questão solicita a 

discussão sobre os diferentes estados da bipolaridade do 

imediato pós-Segunda Guerra até “o arranjo mais flexível 

entre as duas superpotências nos anos 60 e 70” (p.74), 

demandando referência ao renascimento e reconstrução da 

Europa devastada, assim como ao equilíbrio nuclear (p.74), a 

resposta considerada exemplar, após um histórico das 

conferências de Yalta e Postdam, lembra uma oposição 

vigente entre longos períodos entre “liberalismo e 

socialismo” (p.75), mencionando o desenvolvimento da 

União Européia (p.75). 

 Tais questões talvez sublinhem o fato que a prova 

possui categorias interdisciplinares, não sendo estanque e 

sendo valorizado nas respostas consideradas exemplares uso 

de conhecimentos e mesmo habilidades (como o recurso à 

citação em outros idiomas) das outras provas do Concurso – 

nos três casos acima, principalmente de relações 

internacionais. Cabe lembrar a presença de obras de relações 

internacionais na lista de História Mundial, lista essa que 

continua a ser atualizada mesmo com o fim das provas 

discursivas desta categoria, num momento em que seria 

esperado que sua relevância estaria em relativa decadência,  

com conteúdos exigidos da forma mais direta apenas nas 

provas objetivas. 

 De forma análoga, é possível encontrar obras em 

listas de outras matérias/provas que lidavam diretamente com 

os temas, tópicos e itens listados no Programa da prova de 

História Mundial. Um exemplo particularmente vivo é o livro 
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de George Benko, Economia, Espaço e Globalização
267

, 

presente entre as obras de Geografia, e que lida com grande 

profundidade as questões relacionadas ao “Pós-Fordismo e a 

acumulação flexível”. 

 Uma consideração que poderíamos fazer aqui é 

acerca da relativa continuidade dos temas no período 

compreendido entre 1995 e 2004 (ano em que desaparecem 

as questões discursivas das provas de História Mundial, 

como já vimos), como já mostramos, com o emprego de uma 

quantidade razoável de temas similares, bem como a 

presença de autores familiares aos leitores dos Guia, tanto 

nos comandos das questões quanto nas respostas 

consideradas exemplares. Tanto quanto podemos avaliar 

 Mesmo as duas questões de História Mundial que 

encontramos reproduzidas no Guia de Estudos de 1995 não 

se afastam completamente de temáticas que serão 

recuperadas mais tarde, ainda que o texto das respostas seja 

mais didático, quase ao ponto de parecer anódino. Uma das 

questões solicita ao candidato que “Identifique os fatores 

favoráveis à descolonização durante a primeira fase desse 

movimento, entre 1945 e 1955.” (Guia de 1995, p.53), e a 

resposta considerada exemplar, de uma resposta redigida 

apontando basicamente o ponto de vista das potências 

imperiais, usando expressão em francês (“folie de grandeur” 

[“loucura de grandeza”] das potências imperiais europeias no 

pós-Segunda Guerra) (p.54). A segunda questão, acerca das 

“relações franco-alemãs à época da Conferência de Locarno 

(1925)” (Guia de 1995, p.54), tem uma resposta densa e 

erudita, se afastando um pouco do tipo de questões que 

vimos até aqui. Nenhuma das duas respostas consideradas 

exemplares de 1994 cita autores ou parece expor opiniões 

particulares, de modo que é possível que se remetam a 

horizontes de expectativa bastante diferentes dos vigentes no 

período que vai de 1995 a 2004. No caso da edição de 2005, 

é perceptível uma ruptura bastante significativa: o abandono 

das provas discursivas de História Mundial no concurso, 

abandono que coincide com o primeiro ano da direção de 

Fernando Reis a frente do Instituto e que se mantém, assim 
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como tal direção, até a edição de 2010. Mesmo durante o 

período 2005 a 2010, entretanto, a lista de obras sugeridas 

em História Mundial é atualizada. 

 Acerca dos conteúdos da bibliografia sugerida, talvez 

seja mais fácil perceber uma transição, ao menos entre 1995 

e 1996 (ou seja, da última edição sob a direção de Sérgio 

Bath para o período no qual o IRBr é dirigido por André 

Amado): livros da tradição historiográfica francesa, como os 

de Jean Chesneaux sobre a Ásia oriental, o de Jean-Baptiste 

Duroselle sobre a história diplomática de 1919 a 1970 e os 

quatro volumes organizados por Pierre Renouvin sobre 

história diplomática (tanto o de Duroselle quanto os de 

Renouvin listados em francês) deixam a lista para não mais 

retornar no período estudado. Mais que nas questões e nas 

respostas consideradas exemplares, onde é possível afirmar 

uma relativa continuidade, aqui existe sinais, senão de um 

abandono, então da diminuição do apreço mesmo por um 

modo de pensar a história, e, dentro desta, o campo muito 

especial para os diplomatas brasileiros da história história 

das relações internacionais. Enquanto as concepções de 

história das relações internacionais de língua inglesa, ao 

menos em sua vertente mainstream, tendem a tentar isolar os 

atos de relações internacionais do restante da pesquisa, 

autores de língua francesa tenderiam a ter uma visão diversa 

do que comporia seu tema: 
 

Indicar o âmbito destas transformações 

e procurar suas causas, tal é o objetivo 

que deve se propôr uma história das 

relações internacionais. O estudo destas 

relações é inseparável daquele das 

forças profundas, materiais ou 

espirituais, que contribuem a 

determinar a política externa dos 

Estados. (RENOUVIN, Pierre. Histoire 

des Relations Internationales. Paris: 

Hachete, 1954. A citação é da página 

2.
268

) 
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 Quanto a isso, não custa lembrar que na época (1995) 

provavelmente haveria uma escassez de opções bibliográficas 

atuais em português, fazendo com que os gestores optassem 

por uma bibliografia que remonta aos anos 1950. (Embora 

talvez deva ser dito que clássicos redigidos em inglês 

presentes na lista de relações internacionais da prova, como 

Política entre as nações, de Hans Morgenthau, foi publicado 

nos anos 1940.) Tampouco custa lembrar que a presença de 

obras como as de Renouvin ou Duroselle na lista de História 

Mundial significa não apenas a inclusão de livros feitos por 

autores estrangeiros renomados, mas também possivelmente 

a de obras com as quais os próprios gestores tenham tido suas 

classes baseadas, quer nesses livros, quer em livros 

semelhantes. 

 A reflexão sobre o impacto de tais obras da tradição 

francófona de história/história das relações internacionais 

pode incluir o fato que existem obras sobre história das 

relações internacionais, agora redigidas por brasileiros, que 

se apropriam da perspectiva ampla da tradição francófona 

para realizar seus trabalhos, no final do período estudado. 

Seja como for, se na área de história das relações 

internacionais parece haver grande desinteresse na atualidade 

por autores das relações internacionais como Renouvin ou 

Duroselle, que, no fundo, sequer advogavam a necessidade 

de uma área distinta de relações internacionais, acreditando 

que os estudos da área se desenvolveriam de forma frutífera 

no campo acadêmico da própria história, autores da 

historiografia francesa como François Furet continuarão a 

compôr comandos das questões (como vimos acima; Guia de 

1998, p.68), quanto autores como Fernand Braudel, 

intelectual fundamental para a afirmação da historiografia 

francesa no século XX, assim como nos estudos relacionados 

ao sistema-mundo, continuam a ser citados as respostas 

consideradas exemplares (Guia de 2001, p.76). 

 Seja como for, talvez seja importante sublinhar que 

os livros listados nas provas de História, por vezes mesmo 

                                                                                              
inseparable de celle des forces profondes, matérielles ou 

spirituelles, qui contribuent à determiner la politique exterieure  

des Etats.” 
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nas mesmas edições, não expressam uma voz única, por 

vezes se contradizendo e algumas vezes de forma enfática. 

Como exemplo, tomemos como objeto um tema que aparece 

mais de uma vez nas provas discursivas de História do Brasil 

durante o período analisado, a Guerra do Paraguai. Na obra 

do historiador e ex-professor do Instituto Rio Branco 

Francisco Doratioto, Maldita Guerra: nova história da 

guerra do Paraguai, o autor escreve sobre as origens e o 

desenrolar da própria Guerra do Paraguai, propondo uma 

versão diversa da visão clássica sobre o assunto, que 

descrevia a guerra meramente como uma manipulação 

inglesa sobre os governos do Brasil e da Argentina contra o 

modelo de desenvolvimento adotado pelo líder do Paraguai, o 

ditador Solano Lopez. Em Maldita Guerra (o título usa uma 

expressão proferida no parlamento brasileiro que se referia 

aos efeitos da guerra sobre as finanças do governo brasileiro 

na época), Doratioto confronta diretamente a Eric 

Hobsbawm, que em uma de suas obras teria repetido a visão 

“clássica” acerca da guerra, citando-o e evidenciando que o 

historiador britânico repetiria tal visão. 

 Um dos conteúdos da prova de Noções de Direito e 

Direito Internacional Público dizia que, entre as hierarquias 

que regulam as relações entre as leis, está aquela que uma lei 

específica derroga (sendo a que prevalece) uma lei mais 

geral. De forma semelhante, embora em muitas das obras de 

História Mundial encontramos reflexões sobre a trajetória 

histórica do Brasil (que está, obviamente, incluso no mundo), 

os critérios que valem para a prova de História do Brasil são 

dados pelos Programas, bibliografias e questões específicas 

dessa temática. 

 A questão aqui não é simplesmente que algumas das 

obras listadas em História Mundial, competentes como 

possam ser no âmbito geral, são ruins ou ultrapassadas 

quando fazem afirmações sobre o Brasil. Em pelo menos um 

caso, a obra citada em História Mundial é ruim no âmbito 

geral e especialmente desinformada acerca de História do 

Brasil, a de J. A. S. Grenville. 

 Algumas das obras da lista de História Mundial, 

como a de J. M. Roberts, The Penguin History of the 
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Twentieth Century
269

 são obras extremamente competentes, 

analisando o mundo de perspectivas fundamentalmente 

conservadoras (então, de uma forma bastante diversa das 

obras de Eric Hobsbawm, autor marxista, e também 

extremamente competente). Para exemplificarmos a partir de 

Roberts, em uma passagem famosa, o historiador afirma que 

mesmo maçons e escoteiros foram banidos na Alemanha 

nazista e também na União Soviética, equiparando ambos os 

regimes (p.394). Em outra, lembra que o massacre de 

Amritsar, na Índia, em 1919, quando um oficial inglês deu a 

instrução para que seus comandados atirassem contra um 

agrupamento político que recebera ordens de se dispersar 

mas ainda não tivera tempo para fazê-lo, os comandados 

eram eles próprios indianos. O livro é grandemente elogiado 

pela publicação inglesa The Economist, uma das leituras 

recomendadas para os candidatos a diplomata na l ista de 

Inglês, e não é difícil de entender o porquê: além de de fato 

constituir uma obra-prima, a obra de Roberts aproxima-se 

politicamente do caráter editorial da revista, que inclui uma 

visão favorável do caráter britânico no mundo. Como 

historiador, Roberts falar com muito mais propriedade dos 

desdobramentos dos países no interior da Commonwealth, a 

associação de países que foram colonizados pela Inglaterra 

(ver por exemplo o tópico sobre África do Sul e Rodésia, 

pp.51-533) que sobre outras partes do mundo (ver por 

exemplo o tópico sobre a Revolução Iraniana, pp.683-5, em 

que se alonga sobre a história do Oriente Médio do que sobre 

a Revolução Iraniana em si). Em adição a isso, o autor 

constantemente explica os resultados dos desenvolvimentos 

históricos de outras partes do mundo em termos da história 

política inglesa, como ao afirmar que o século XX mexicano 

pós-revolução dominado por um único partido era uma 

“versão latino-americana da oligarquia Whig inglesa do 

século dezoito” (tradução nossa de “Latin American version 

of the English eighteenth-century Whig oligarchy”, p.372), 

ou ao estabelecer uma comparação com a disputa entre os 

Bôer (colonos sul-africanos de língua holandesa) e os 
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britânicos para explicar a crise entre o império Austro-

Húngaro e a Sérvia (p.199, e de novo na p.205). 

 A obra de J. A. S. Grenville, A history of the World 
in the

270
 Twentieth Century, também presente na lista de 

História Mundial, é surpreendentemente mal escrita, possui 

alguns erros factuais bastante básicos, apesar do título não se 

esforça no sentido de contar uma história mundial, mas 

capítulos com história de país, tendo apenas uns poucos 

capítulos dedicados a grupos de países (latino-americanos, 

asiáticos, africanos ou do Leste Europeu). É uma história 

profundamente eurocêntrica, e, mais que isso, centrada na 

história da Inglaterra. 

 O próprio autor admite nas primeiras páginas que a 

versão anterior do trabalho não incluía todo o mundo: “Doze 

anos mais tarde [na segunda edição] eu alcancei os anos 1990 

e expandi o escopo da história para África, América Latina e 

Australásia” (tradução nossa de “Twelve years later [na 

segunda edição] I reached the 1990s and widened the scope 

of the history to Africa, latin America and Australasia”; 

GRENVILLE, p.XVII). Embora deva-se reconhecer que 

existam umas poucas partes interessantes do livro, como sua 

descrição e análise do governo Kennedy nos Estados Unidos 

(por exemplo, nas páginas 584-589), tais trechos são 

pouquíssimos numa obra de 973 páginas. 

 Assim, existem obras de história mundial na lista, 

como a de J.M. Roberts, que, sendo mais de direita do que a 

de Grenville, são também mais bem escritas, repletas de 

ideias originais, análises bem fundamentadas e bem 

embasadas em seus argumentos. Roberts não parece 

inclinado a falar sobre temas dos quais não entende, usando 

ao invés disso análises de especialistas naqueles assuntos, 

precaução que, no caso de Grenville falando sobre a América 

Latina continental (suas passagens sobre o Caribe de língua 

inglesa são um pouco melhores) e sobre o Sul da Ásia fora do 

Rajj, simplesmente não parece estar presente na mente do 

autor ou de um eventual editor. Do ponto de vista de suas 

qualidades intrínsecas, é difícil mesmo entender por que a 

obra de Grenville esteve presente na lista de História 
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Mundial no período 1996-2003. Talvez uma explicação seja 

que ela pode ser vista como uma mudança de preferência por 

obras da historiografia de língua francesa para obras da 

historiografia de língua inglesa com a mudança da direção de 

Bath para André Amado, de 1995 para 1996 (mesmo que 

Hobsbawm, de língua inglesa, já estivesse presente em 1995 

com três obras na lista, talvez seja razoável lembrar que 

Hobsbawm encaixa-se, além da tradição de língua inglesa, na 

tradição marxista da história, que é, ou se pretende, mais 

cosmopolita que de uma tradição nacional ou língua 

específica). Seja como for, ao introduzir o livro de Grenville 

introduz-se uma obra que afirma, por exemplo, que ainda nos 

anos 1990 os militares brasileiros mantinham o papel de 

intervenção na política nacional (GRENVILLE, op. cit. 
p.720). 

 Tendo feito essa reflexão sobre as obras da lista de 

História Mundial, tracemos algumas acerca de História do 

Brasil. A lista bibliográfica de História do Brasil é dominada 

por autores brasileiros, com a presença eventual de autores 

anglófonos como Thomas Skidmore (autor de duas obras 

citadas sobre história política brasileira no século XX), 

Alfred Stepan (com obra sobre o papel dos militares na 

política brasileira e a transição da ditadura de 1985 para a 

democracia) e Charles Boxer (autor de uma obra sobre o 

Brasil durante o período colonial). Estão presentes nas 

sucessivas edições da lista a biografia do Barão do Rio 

Branco por Álvaro Lins e também a obra da antropóloga 

Liliam Moritz Schwartz sobre o Imperador Dom Pedro II. 

Assim como na lista de História Mundial as obras marxistas 

de Eric Hobsbawm atravessam as sucessivas direções, na 

lista de História do Brasil as obras sobre os primeiros 

períodos da república do historiador Edgar Carone, de forte 

inspiração marxista, atravessam todas as listas. A presença 

continuada das obras de Carone nos Guia, num momento em 

que os setores significativos da academia brasileira tendem a 

considerá-las ultrapassadas, talvez se explique pelo caráter 

didático do texto deste autor, texto que tende a se concentrar 

nas descrições dos fatos. 

 A lista de História do Brasil inclui, além de versões 

do Manual do Candidato – História do Brasil (como vimos, 

de 1996), também uma série de obras clássicas, como Casa-
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Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, Raízes do Brasil, de 

Sérgio Buarque de Holanda, Formação Econômica do Brasil, 

de Celso Furtado, Formação do Brasil Contemporâneo e 

História Econômica do Brasil, do historiador marxista Caio 

Prado Júnior. A essas se juntam volumes como Os Donos do 

Poder, do jurista e ex-presidente da OAB Raymundo Faoro e 

Formação da Literatura Brasileira, de Antonio Candido. 

Estas obras estão presentes na lista de História do Brasil sem 

detrimento de estarem presentes em outras listas nas mesmas 

edições do concurso (como as listas obrigatórias, que já 

vimos, e as listas de Noções de Economia, que em diversas 

edições incluíram as  obras de Celso Furtado e Caio Prado 

Júnior). 

 Adicionalmente a estas relações, estão presentes 

obras sobre temas específicos, como A Invenção do 

Trabalhismo
271

, de Ângela de Castro Gomes, acerca das 

relações entre a legislação do trabalho e o Estado no Brasil, 

ou diferentes obras de José Murilo de Carvalho sobre as 

relações políticas no Brasil imperial e no período 

imediatamente posterior a proclamação da república. As 

obras mais gerais sobre história brasileira incluem o volume 

História do Brasil, do historiador paulista Bóris Fausto, e a 

coleção História Geral da Civilização Brasileira , 

coordenadas por Sérgio Buarque de Holanda e o referido 

Bóris Fausto. 

 Esta última obra, de autores que tem outras obras 

constantes na bibliografia dos Guia de Estudos, recebe o 

seguinte comentário acerca Wilson Martins observa, nas 

páginas com que conclui seu sétimo e último volume acerca 

da inteligência no Brasil: 
 

Não é menos significativo que o 

momento parecesse igualmente 

apropriado para a publicação da outra 

obra de síntese já aludida, a História 

Geral da Civilização Brasileira, 
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planejada, sob a direção de Sérgio 

Buarque de Holanda, pelo modelo da 

História Geral das Civilizações, de 

Maurice Crouzet, e da História Geral 

das Ciências, de René Taton. 

(MARTINS, op.cit. Vol. VII, p.441.) 

 

Não é demais lembrar que na lista de 1995 de História 

Mundial estava presente a obra História Geral das 

Civilizações, de Creuzet, sendo referidos especificamente os 

volumes dezesseis e dezessete. 
 

Era o primeiro trabalho coletivo jamais 

escrito sobre a história do Brasil, o que 

lhe dava, desde logo, uma 

representatividade, não só científica, 

mas, antes de mais nada, psicológica, a 

que nenhum outro poderia aspirar. Isso 

compensava, em grande parte, a 

diferença inevitável de qualidade e 

estilo entre os diversos capítulos, bem 

como os tipos conflitantes de 

abordagem e metodologia adotados 

pelos colaboradores; alguns escreveram 

a história peripecial de costume, sem 

nada acrescentar ao que já se sabia; 

outros preferiram entregar-se às 

delícias da historiografia ideológica e, 

por isso mesmo, tendenciosa; a 

pesquisa individual cedeu o passo ao 

espírito de síntese e o tratamento de 

temas secundários às vezes excedeu à 

sua importância específica no quadro 

geral. (MARTINS, op.cit. Vol. VII, 

p.441.) 

 
Desconhecemos se a HGCB foi de fato a primeira deste tipo a 

ser produzida acerca do Brasil, com ou sem o modelo 

explícito das obras de Creuzet e de Taton. De qualquer 

forma, Martins avalia o resultado da HGCB como sendo de 

certa forma representativo: 
 

Mas, num caso desses e nas 

perspectivas da história intelectual, 
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mesmo os defeitos são 'qualidades', ou, 

se quisemos, características repletas de 

sentido; o que importa é que, para além 

deles e delas, a História Geral da 

Civilização Brasileira tenha-se 

proposto a dupla síntese simultânea que 

era, por um lado, organizar o 

conhecimento disponível e atualizado, 

e, por outro lado, incluir todos os seus 

aspectos fundamentais numa história 

'da civilização brasileira': 

 'Numa história da 'civilização' 

espera-se que, ao lado de questões mais 

estritamente políticas e, se preciso, um 

pouco em detrimento delas, sem o que 

se ultrapassariam em demasia as 

dimensões previstas, se desse igual 

ênfase a outros aspectos de nosso 

desenvolvimento. 

 A verdade, no entanto, está em 

que são de data recente e em número 

ainda relativamente escasso, as 

pesquisas e análises monográficas que 

poderiam fornecer apoio seguro a 

muitas tentativas de síntese (…) Apesar 

do aproveitamento de pesquisas 

especializadas, pertinentes a uma 

história da civilização brasileira, ter 

sido mais discreto do que se poderia 

desejar (…), nem por isso deixaram de 

ser largamente utilizadas muitas delas, 

na medida em que pudessem caber num 

plano equilibrado e relativamente 

homogêneo. Não parecerá demasiado, 

por exemplo, a inclusão no segundo 

volume de todo um capítulo sobre a 

evolução financeira do Brasil durante o 

período colonial. Ou ainda de outro 

consagrado à música brasileira da era 

do barroco. Ou ainda pelo próprio 

especialista a quem se deve a recente 

revelação de um dos movimentos mais 

importantes, no campo artístico, 

registrado no Brasil, e em todo o 
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continente americano, durante o século 

XVIII (Introdução Geral.)' 

 Fazendo da necessidade virtude, 

a História Geral da Civilização 

Brasileira justificava em nome da 

liberdade intelectual as diferenças de 

tendências, opiniões e idéias que se 

mantiveram entre os diversos capítulos, 

da mesma forma por que as referências 

bibliográficas minuciosas e abundantes 

numa obra de síntese. Nada disso pôde 

evitar que essa 'história do Brasil' 

resultasse numa justaposição de textos 

sobre os diversos temas, sem que se 

perceba onde está em que consiste a 

unidade profunda da 'civilização 

brasileira', o seu caráter distintivo e 

orgânico; poder-se-ia repetir, e com 

mais justiça do que Capistrano de 

Abreu referindo-se ao livro de Frei 

Vicente do Salvador, que estávamos, de 

novo, em face das 'histórias do Brasil', 

e não da história do Brasil. (As citações 

de MARTINS são do VOLUME VII, 

pp.441-2) 

 

 Autores como E. Bradford Burns (autor do clássico A 

aliança não-escrita: o Barão do Rio Branco e as relações do 

Brasil com os Estados Unidos), contribuíram com capítulos 

na HGCB (no caso de Burns, sobre a política externa 

brasileira durante a República Velha). Outro autor chamado a 

contribuir com artigo na HGCB foi o sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso, cuja obra Dependência e desenvolvimento 

na América Latina, escrita em co-autoria com o chileno Enzo 

Faletto, constou da lista de História Mundial de 1996 a 2007. 

É interessante lembrar que a autoria de uma das teorias da 

dependência, área na qual o pensamento latino-americano 

forneceu contribuições significativas à sociologia mundial, 

pertence ao sociólogo – e presidente durante o período 1995-
2002, época em que a obra constou na lista. Não obstante, a 

introdução de tal obra nem foi imediata (a edição do 

concurso de 1995 não a inclui), nem foi imediata sua 

remoção após a saída de Cardoso da presidência; nesse caso, 
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é razoável imaginar que algo como uma homenagem a 

Fernando Henrique Cardoso pelo diretor do IRBr não tenha 

sido a causa da inclusão da obra, considerada importante no 

pensamento sociológico e econômico brasileiro e latino-

americano como um todo. Já nos referimos acima acerca da 

questão de História Mundial que, acerca dos discursos sobre 

imperialismo, acaba por referir-se a CEPAL, nela incluindo 

Theotônio dos Santos, Fernando Henrique Cardoso e Raul 

Prebisch. Acerca das escolas da teoria da dependência, a 

HALC escreve que: 
 

Do mesmo modo que examinamos as 

raízes do modelo Centro-Periferia d[o 

economista argentino fundador da 

CEPAL Raúl] Prebisch, cumpre agora 

indagar quais as origens da escola da 

dependência. Isso é importante porque 

à análise da dependência foram 

atribuídas raízes marxistas por um de 

seus melhores estudiosos, José Gabriel 

Palma, e por aquele que tem mais 

títulos para ser o fundador da escola, 

Fernando Henrique Cardoso. Muitos 

outros colaboradores e estudiosos da 

dependência reconheceram que ela 

deriva de fato de uma tradição marxista 

ou leninista. Essa interpretação foi 

reforçada pela edição inglesa de 

Dependência e desenvolvimento 

(Dependency and development, 1979), 

de Cardoso & Faletto, cujo prefácio, 

pós-escrito e partes do texto revelam 

forte orientação marxista. Em contraste, 

a primeira edição espanhola (1969) 

parece bem menos influenciada pelo 

marxismo, e o esboço original (1965) é 

inquestionamente um produto da Cepal. 

Nessa primeira versão, os autores 

criticam as categorias parsonianas da 

teoria da modernização e se mostram 

pessimistas quanto ao reformismo das 

burguesias locais, mas de uma 

perspectiva eclética. Nenhum estudo 

marxista foi citado no rascunho e as 
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categorias marxistas praticamente não 

aparecem. O tema mais enfatizado na 

versão de 1965 foi a inadequação do 

projeto de desenvolvimento voltado 

para a burguesia, resultante em parte do 

domínio cada vez maior do mercado 

pelas empresas multinacionais. 

 A questão se anuvia, porém, com 

alguns elementos do estudo que 

Cardoso publicou em 1964 sobre os 

empresários brasileiros. Essa obra 

obscurece uma de suas mais 

importantes contribuições à tradição da 

dependência – ou seja, a negação da 

adequação do paradigma modernizador, 

embora no contexto limitado do papel 

dos empresários. Nessa obra, Cardoso, 

embora eclético na metodologia, tira 

suas principais conclusões dentro de 

um paradigma marxista. Portanto, as 

fontes da contribuição de Cardoso eram 

variadas e uma conclusão segura seria a 

de que ele poderia exarar seus 

postulados tanto no idioma 

estruturalista quanto no marxista. De 

início, porém, ele o fez no primeiro, 

quando a tese da dependência surgiu 

em Santiago. 

 À medida que a década de 1960 

avançava, muitos escritores da teoria da 

dependência adotaram uma perspectiva 

exclusivamente marxista e a análise da 

dependência amadureceu como uma 

“região” do marxismo. Fornecia um 

ponto de vista sobre o imperialismo que 

os teóricos marxistas clássicos haviam 

ignorado: o ponto de vista da Periferia. 

Aparentemente, era necessário um 

respeitável pedigree marxista para 

validar a perspectiva da dependência 

depois de sua radicalização e de ter 

sido contestada por aqueles que se 

diziam os representantes legítimos da 

tradição marxista ortodoxa. Todavia, a 

maioria das teses da dependência 
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tinham derivado inicialmente do 

estruturalismo e não do marxismo, 

mesmo quando eram compatíveis com 

essa última escola. Seja como for, na 

década de 1970 a dependência tornou-

se influente fora da América Latina. O 

modelo histórico mais conhecido do 

capitalismo mundial a desenvolver as 

implicações da dependência foi Modern 

World System, de Immanuel 

Wallerstein. Do mesmo modo que 

Wallerstein exerceu grande impacto 

sobre os estudiosos anglófonos, Samir 

Amin estendeu as perspectivas da 

dependência às regiões francófonas e, 

ainda mais, à África (HALC, Vol. VIII, 

pp.225-7). 

 

Há uma obra de Wallerstein sugerida na lista de 

História Mundial, Historical Capitalism (Londres: Verso, 

1993) inserida em 1996 e presente até a lista de 2000. Na 

mesma linha, talvez seja interessante mencionar a obra de um 

autor que teve inspiração nos modelos de Wallertein, o 

italiano Giovanni Arrighi, cuja obra O longo século XX (São 

Paulo: EDUNESP, 1996), traduzida para o português, 

também esteve presente na lista de História Mundial, sendo 

inserida em 1997, ano seguinte, então, à sua publicação, e 

permanecendo até 2010. Voltando à contextualização 

histórica de Desenvolvimento e dependência na América 

Latina presente na HALC, enquanto 
os marxistas “ortodoxos” criticavam a 

teoria da dependência por concentrar-se 

nas relações do mercado internacional e 

negligenciar as classes – crítica 

justificada apenas em parte no caso de 

Cardoso  - a escola da dependência era 

atacada pelos cientistas sociais não 

marxistas, sobretudo na América do 

Norte, por sua imprecisão, 

inconsistências e alegada incapacidade 

de gerar propostas falsificáveis (no 

sentido d[o historiador da ciência] Karl 

Popper). Cardoso foi considerado 

evasivo quando afirmou que a escola 
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não oferecia um corpo de teorias, e sim 

uma perspectiva para a análise 

contextual e histórica. Sua incapacidade 

de oferecer soluções ou programas 

inambíguos, na versão de Cardoso, 

também enfraqueceu seu atrativo 

(HALC, Vol. VIII, p.227). 

 

 Acerca desse aspecto, o acadêmico e ensaísta 

estadunidense Richard Morse, na obra O espelho de 

Próspero, que constou na bibliografia da lista de História 

Mundial, escreveu que o 

 
amadurecimento da literatura ibero-

americana, pelo menos de acordo com a 

consagração e o reconhecimento 

internacionais, ocorreu com o “boom” 

dos anos 60. Por esta época, as ciências 

sociais recém-chegadas às 

universidades ibero-americanas, 

estavam revelando o “determinismo” 

das ordens industrial, política e 

demográfica, que pareciam ter 

escravizado as sociedades regionais aos 

imperativos lógicos do 

desenvolvimento capitalista ocidental, 

condenando-os a uma eterna e triste 

dependência
272

. 

 

Morse, em sua preleção acerca dos potenciais 

criativos subjacentes na América Latina, acabou por se 

inserir em vastas discussões acerca deste, discussões que não 

serão contempladas neste trabalho; mencionaremos apenas o 

fato que ele escreveu texto acerca da cultura latino-americana 

no período 1920 a 1970 presente no oitavo volume brasileiro 

da HALC. 

  A obra de Candido Formação da literatura 

brasileira: momentos decisivos aparece na lista de História 
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 MORSE, Richard. O espelho de Próspero: cultura e idéias nas 

Américas. São Paulo: Cia. das Letras,  1988. Esta obra constava na 

lista de História Mundial do CACD de 1997 a 2007. A citação é da 

página 137. 
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do Brasil em vários anos, além de, como já vimos, aparecer 

em outras listas ao longo dos dezesseis anos analisados. 

Wilson Martins, escreve uma passagem relativamente curta 

acerca da publicação de Formação da Literatura Brasileira: 
 

Na historiografia e na crítica literária, a 

singular conjunção de várias obras 

importantes parecia dobra a finados 

p[elo ensaísta, intelectual e teórico 

literário] Sílvio Romero e por tudo que 

ele representava, a começar pela 

Formação da Literatura Brasileira, em 

dois volumes, por esse antigo 

romeriano que era Antônio Cândido 

[SIC NOSSO]. (MARTINS, HinB, 

VolVII, p.412) 

 

 Candido, que tinha publicado sua tese de doutorado 

acerca de Silvio Romero, é aqui identificado com este autor. 

Embora esteja além dos propósitos do presente trabalho 

discutir Silvio Romero, sua obra e sua fortuna crítica, cumpre 

notar não apenas o reconhecimento explícito feito por 

Candido da influência de Romero sobre seu próprio trabalho, 

como o fato de que na versão publicada de sua tese de 

doutorado, Candido se refere a seu estudo como algo 

produzido num momento em que as limitações de Romero 

estavam se repetindo no mundo intelectual nacional, 

enquanto que as notáveis qualidades de tal teórico literário 

não o estavam
273

. 

 Alguns dos comentadores da obra de Candido 

referem-se ao fato que, entre suas influências para publicar 

Formações…, estava a mudança na geopolítica internacional, 

quando as culturas e civilizações antes subordinadas estavam 

recebendo algum grau de reconhecimento internacional por 

                                                 
273

 “O segundo motivo é que, talvez, a discussão desenvolvida a 

propósito da crítica naturalista apresentecerta atualidade, num 

momento de revisão das idéias críticas entre nós. Sob este aspecto, 

poder-se-ia falarem progênie vivaz de certos defeitos de Sílvio, 

embora nem sempre de suas grandes qualidades.”CANDIDO, 

Antonio. O Método crítico de Sílvio Romero. São Paulo: Editora da 

Universidade de SãoPaulo, 1988. A citação é da página 13. 
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órgãos como a ONU, no pós-Segunda Guerra
274

. Seja como 

for, a obra de Candido teve uma considerável repercussão 

dentro do cenário brasileiro, inclusive em áreas de atuação 

que não a teoria da literatura; por exemplo, no artigo “O 

problema da filosofia no Brasil”, publicado uma década 

depois de Formações… (então, em 1969), o filósofo Bento 

Prado Jr., após enumerar como problemas para a concepção 

de uma filosofia nacional, pergunta-se: 

 
Significa isto que todo estudo de uma 

cultura nacional seja necessariamente 

historicista e psicologista? Certamente 

não, e a prova disto pode ser 

encontrada na própria bibliografia 

relativa à história da cultura brasileira. 

Referindo-nos à Formação da Literatura 

Brasileira de Antonio Candido e, mais 

precisamente, aos conceitos que propõe 

em sua “Introdução”. O que nós ai 

encontramos é o esboço de uma 

compreensão da literatura brasileira – 

de sua história e de sua identidade - que 

se coloca para além das dificuldades do 

psicologismo e do historicismo. E isto 

só é possível através da distinção 

essencial que A. Candido aí estabelece 

entre a simples manifestação literária e 

                                                 
274

 Um comentador de Formação… afirma que Antonio Candido 

buscava, nessa obra, “uma definição,  através da literatura, dos 

traços marcantes de como nos imaginávamos no momento de nossa 

afirmação como nação política independente. Essa afirmação 

poderia ser entendida como correlata a uma outra,  vivida por 

Antonio Candido, em que se proclamava o princípio de 

autodeterminação dos povos, conforme a Carta das Nações 

Unidas.” (p.360) ABDALA JUNIOR, Bejamin. “Formação da 

literatura brasileira: momentos decisivos”. IN MOTA, Lourenço 

Dantas. Introdução ao Brasil: Um banquete nos trópicos.  São 

Paulo: Editora SENAC, 1999. pp. 357-379. Um exemplo de texto 

que ajuda a construir tal alteração de forma de perceber os povos e 

também reflete tal mudança é o do antropólogo e etnológo Claude 

Lévi-Strauss produzido sob os auspícios da UNESCO e intitulado 

Race et histoire, publicado originalmente em 1952, lidando com 

temas como o racismo. 
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a literatura propriamente dita. Nesta 

oposição, a noção de literatura significa 

algo a mais do que a simples coleção 

das obras ou das manifestações 

literárias: ela significa essencialmente 

um Sistema. Nem é, tampouco, a 

unidade da língua que confere 

sistematicidade a uma literatura. É 

como se a leitura se localizasse menos 

na língua que lhe serve de suporte, ou 

na soma das obras que constituem a sua 

matéria do que no espaço branco que as 

articula, separando-as. Há literatura e 

existe um tal sistema quando ler um 

autor significa interpretar a distância 

que o separa dos demais, Não é, assim, 

uma “alma nacional” que se exprime 

nesse sistema – é, ao contrário, nele 

que os indivíduos e os grupos 

interpretam e reinterpretam suas 

“almas”. Antipsicologista, esta 

perspectiva é também anti-historicista: 

é só no interior de um sistema 

sincrônico desse tipo que a história 

assume sentido positivo e que a 

diacronia se torna inteligível. É só 

quando se estabelece um sistema desse 

tipo que é possível a: 

 “(…) formação da continuidade 

literária – espécie de transmissão da 

tocha entre corredores, que assegura no 

tempo o movimento conjunto, 

definindo os lineamentos de um todo.” 

[citação de Formação...] 

 É essa distinção ou esta atitude 

que permite, por exemplo, a A. 

Candido, ao contrário da rotina dos 

manuais, datar a instauração da 

literatura brasileira, a iniciar a sua 

história real a partir de meados do 

século XVIII
275
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Cumpre lembrar que, como já vimos no comando da questão 

da prova dedicada à literatura reproduzido no capítulo três, 

Candido é bastante pragmático e mesmo algo pessimista na 

descrição da literatura brasileira, lembrando-nos que a 

literatura nacional é em muitos aspectos apenas um galho da 

árvore da literatura portuguesa, que seria, por sua vez, 

derivada do pomar da literatura francesa. 

 Talvez a obra chave para a lista de História do Brasil 

seja a já referida História da Política Externa do Brasil, de 

Amado Cervo e Clodoaldo Bueno. A obra é listada com a 

edição de 1992, produzida em São Paulo, pela Ática, nos 

informam as sucessivas edições do Guia, até a do ano de 

2004, sendo que a partir do Guia de 2005 passa a ser referida 

como a edição de 2002 (produzida pela editora da UnB em 

Brasília, nos informam os editais; também na editora da UnB 

foi publicada outra edição, em 2011). A transição da HPEB 

de uma editora a outra talvez possam ser vistos como 

aproximados a espaços institucionais de seus autores: 

Clodoaldo Bueno é professor de história da UNESP, 

enquanto Amado Cervo é professor também de história, mas 

da UnB. Para além das diferenças de local de publicação e 

editoras, não encontramos nenhuma diferença no texto entre 

a edição de 1992 e a de 2002, exceto pela incorporação na 

posterior de um capítulo sobre os anos de Fernando Henrique 

Cardoso; a posterior chega inclusive a citar em sua 

bibliografia a edição de 1992 entre as obras consultadas. 

 Como já vimos ao comentar acerca dos diplomatas 

brasileiros que tiveram conflitos de lealdade com a 

proclamação da república (paralelo histórico institucional 

interessante de ser feito na pesquisa dos expurgos que se 

seguiram ao golpe de 1964), a HPEB manifesta múltiplas 

vezes considerações sobre o corpo diplomático brasileiro, 

extrapolando o material expresso em seu título de forma a 

melhor expôr ao leitor suas formas de percepção. O conteúdo 

é exposto de forma simpática ao desenvolvimentismo em 

                                                                                              
como conclusão: “Se nos voltarmos, com o mesmo espírito, da 

literatura para a filosofia brasileira, a nossa conclusão será 

diferente: o seu registro de nascimento ainda não foi lavrado.” 

(PRADO JR, op.cit). 
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múltiplas passagens, como ao celebrar a mudança das taxas 

alfandegárias na tarifa Alves Branco na década de 1840, que 

teria concedido um propósito e um princípio consoante com o 

desenvolvimento nacional a política alfandegária brasileira. 

De forma semelhante, é possível perceber na obra a 

percepção dos processos militares na independência do Brasil 

a partir da perspectiva do historiador José Honório 

Rodrigues, que basicamente insiste em mostrar tal processo 

de independência como mais violento que a maior parte da 

historiografia brasileira descreveria. Nas palavras de 

Francisco Iglesias, em artigo de necrologio e balanço 

intelectual de Honório Rodrigues, comentando a obra 

Independência: Revolução e contra-revolução: 
 

O terceiro volume, sobre as forças armadas, é 

longo por ver a independência como 

revolução, guerra, e não compromisso 

amigável. O autor tem aí a possibilidade de 

evidenciar sua tese de caráter cruento do 

processo nacional. Chega mesmo a algum 

excesso, querendo tenha sido tanto ou mais 

cruenta a luta aqui que na América inglesa ou 

na espanhola, com suas batalhas sem conta, 

demoradas e com número excessivo de mortos 

- em análise que não chega a convencer
276

. 

 

Em outro aspecto, diante da experiência das ditaduras 

do Cone Sul (e especialmente a do Chile, considerada por 

alguns como primeiro laboratório dos economistas da escola 

de Chicago, que poderiam ser identificados como 

“neoliberais”) parece uma ironia estranha que o 

desenvolvimentismo valorizado pela HPEB tenha tido como 

de seus momentos de maior florescimento períodos da 

ditadura militar brasileira, principalmente após 1967, e ass im 

seja reconhecido por Cervo e Bueno. Essa é uma contradição 

que perpassa toda a HPEB, uma obra densa e didática, bem 

                                                 
276

 IGLÉSIAS, Francisco. “José Honório Rodrigues e a 

Historiografia Brasileira”. Estudos Históricos, Rio  de Janeiro, n.1, 

1988, pp.55-78. É interessante lembrar que além da citação dos 

cinco volumes de Rodrigues na bibliografia do HPEB, estão 

presentes outros cinco títulos do autor. 
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redigida e responsável por apresentar seu tema para mais de 

duas décadas de estudantes quer acadêmicos quer candidatos 

a diplomacia brasileiros. 

 Acerca do desenvolvimentismo, encontramos 

diversas questões e respostas das provas de História do Brasil 

que se referem ao conceito.   

 A terceira questão da prova de 1996, por exemplo, 

reproduzida no Guia de Estudos de 1997, pede uma 

explicação sobre desenvolvimentismo (Guia de 1997, p.59), 

publicando uma resposta relativamente anódina, que fala da 

divisão entre “nacionalistas” e “liberais” no cenário político 

brasileiro, comentando como pontos altos de criação do 

desenvolvimentismo a fundação da Petrobrás (p.59) e a 

fundação do BNDE (p.60). 

 A terceira questão da prova de 2003 (reproduzida no 

Guia de Estudos do ano seguinte), por sua vez, insta ao 

candidato refletir e responder sobre a inserção internacional 

do Brasil em dois modelos de desenvolvimento econômico 

diferentes: o agroexportador e o nacional-desenvolvimentista 

(p.56); a resposta considerada exemplar cita Amado Cervo e 

fala de períodos “em que as características do 'nacional-

desenvolvimentismo' não foram hegemônicas” (p.57), 

expondo também sobre um modelo “liberal-associado” em 

adição aos dois mencionados no comando da questão, e cita 

Klaus-Whilhem Lege (p.57), para afirmar que, segundo este 

autor, o nacional-desenvolvimentismo teria continuado a 

viger durante a década de 1990, apenas se adaptando ao 

contexto internacional, opinião que a própria resposta 

reconhece ser minoritária no meio intelectual. 

 A quinta questão da prova de 2007, reproduzida no 

Guia de 2008, versa sobre o peso do desenvolvimento na 

política externa brasileira, historicamente (p.35); a resposta 

considerada exemplar fala que o desenvolvimentismo vigeu 

no Brasil de 1930 até o governo Sarney, sendo que a partir de 

Collor o impacto da globalização produz liberalização do 

Brasil, dinâmica o que prosseguiu durante o governo de 

FHC; segundo o autor tal “processo cristaliza-se durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, após breve e 

infrutífera retomada de preceitos desenvolvimentistas no 

governo Itamar Franco.” (p.36), resposta que então fala mal 

das políticas desenvolvimentistas, embora deva ser 
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sublinhado que o faz sobre aquelas aplicadas no período de 

Itamar na presidência da república. A resposta fala também 

que na gestão Lula houve busca de alianças com outros 

países em desenvolvimento (p.36). 

 O desenvolvimentismo também aparece como 

contexto a uma questão sobre “cultura nacional” no Brasil 

nas décadas de 50, 60 e 70 (reproduzida no Guia de Estudos 

de 1999, p.64-6). 

 Outra temática que aparece recorrentemente nas 

provas de História do Brasil é a política exterior para a bacia 

do Rio da Prata no período 1850 a 1875, ou o evento mais 

marcante do período: a Guerra do Paraguai. 

 Em uma questão de escopo mais amplo (a “Política 

Exterior do Segundo Reinado”; Guia de 1995, p.49, 

reproduzindo questão de 1994), a resposta considerada 

exemplar (pp.49-51), após falar do projeto de colonização da 

Amazônia de um militar estadunidense de nome Matthews na 

década de 1850 (p.50), rejeita tanto a “hipótese de que a 

situação de dependência do Brasil em relação ao Centro do 

capitalismo seria uma 'condição inevitável e necessária'” 

(p.50) quanto “uma interpretação da intervenção brasileira 

contra o Paraguai como um reflexo de imposições inglesas” 

(p.50). 

 Na terceira questão da prova de 1995, é demandada 

ao candidato resposta acerca dos efeitos da Guerra do 

Paraguai “sobre o governo do Gabinete, o orçamento, a 

instituição militar e o prestígio da monarquia” (p.51); a 

resposta exemplar (pp.51-3), que não é de um candidato, fala 

da ascensão de forças modernizadoras pós-conflito (pós-

Guerra do Paraguai) na arena interna brasileira (p.51), 

“radicalização de tendências durante e após” a guerra (p.53), 

do Manifesto Republicano (p.53), da “contradição entre o 

prestígio internacional de Dom Pedro II (…) e a incapacidade 

de harmonizar as forças políticas internas” (p.53). Note-se 

nesse caso a menção da resposta criada sobre as duas esferas, 

a da política interna e da política internacional. 

 A primeira questão da prova de 2005 insta o 

candidato a responder sobre presença brasileira no Prata 

entre 1850 e 1875 (p.48); a resposta considerada exemplar 

fala um pouco do choque entre o modelo de desenvolvimento 

adotado pelos paraguaios e os interesses ingleses (pp.48-9). 
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 A terceira questão da prova de 2009 indaga sobre o 

fato de seis gabinetes terem sido formados no período 

compreendido entre 1862 e 1868; a resposta considerada 

exemplar refere-se  ao (já citado co-autor de HPEB) Amado 

Luiz Cervo, assim como a Ilmar Mattos, e Francisco 

Doratioto, referido como “historiografia mais recente” 

juntamente com Ricardo Salles (p.34-5). 

 Aproveitemos a última resposta para apresentar um 

texto que, embora veiculado na prova de Português e não na 

prova de História, detinha-se sobre historiadores e seu 

método no Brasil, referindo-se nominalmente a Doratioto e 

Salles, o texto “Os vivos governam os mortos”, de Bóris 

Fausto, originalmente publicado na Folha de São Paulo e 

reproduzido na prova de 2005 (e, mais tarde, no Guia de 
Estudos de 2006, pp.23-5). 

 Bóris Fausto cita uma pluralidade de historiadores 

em seu texto, tanto estrangeiros como Comte e Benedetto 

Croce como brasileiros: João José Reis, Robert Slenes, Sílvia 

Lara, Francisco Doratioto e Ricardo Salles (pp.23-5). Fausto 

escreve: 

 
O outro exemplo [de nova interpretação 

historiográfica] é o da interpretação da 

Guerra do Paraguai [1864–70], que só 

recentemente, graças aos trabalhos de 

historiadores como Francisco Doratioto 

e Ricardo Salles, abriu-se a novos 

caminhos, rejeitando, de um lado, a 

simplista historiografia antiimperialista, 

tendo como alvo exclusivo a Inglaterra, 

e, de outro, os fastos heróicos da versão 

militar. (Guia de 2006, p.24). 

 

 A resposta considerada exemplar à questão de 2009, 

reproduzida no Guia de 2010, escreve 
 

A Guerra do Paraguai, que se inicia 

então, pode ser considerada mais um 

exemplo de intervencionismo imperial, 

embora a historiografia recente, de 

Francisco Doratioto e Ricardo Salles, 

dê relevo ao processo de formação dos 
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Estados nacionais na região, não ao 

intervencionismo estrito e sem 

justificativa. (Guia de 2010, p. 35) 

 

 Atentamos para a coincidência entre os nomes de 

dois autores presentes nos Guia de Estudos, primeiro como 

comando da prova (em 2005 e reproduzido em 2006) e 

segundo como resposta considerada exemplar do Guia 

(escrita para o Concurso de 2009 e reproduzida no ano de 

2010). Autores elogiados textualmente no Guia de 2006, 

associados a pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, 

reaparecem textualmente na resposta considerada exemplar 

no Guia de 2010, o que poderia ser considerado um exemplo 

interessante do poder de direcionar os estudos dos 

candidatos, não somente nas listas bibliográficas em si (como 

vimos, Doratioto comparece com seu livro Maldita Guerra), 

como num espectro mais amplo de textos dos Guia. 

 Outro tema recorrente nas provas de História do 

Brasil ao longo do período analisado é o da cultura brasileira, 

geralmente sobre manifestações mais específicas, como 

comparação entre poemas escritos em períodos diferentes, no 

caso da questão 1 da prova de 1996; sobre o Cinema Novo, 

na questão 3 da prova de 1997; a já referida segunda questão 

sobre identidade nacional na prova de 1998; a discussão da 

apropriação do neoclassicismo no Brasil na questão 2 da 

prova de 2000 e uma discussão sobre a Semana de Arte 

Moderna na questão 2 da prova de 2006. 

 A primeira questão discursiva da prova de 1997 pede 

a leitura e comparação entre os poemas “Canção do Exílio”, 

de Gonçalves Dias; “Canto de regresso à pátria”, de Oswald 

de Andrade, e “Marginália II”, de Gilberto Gil e Torquato 

Neto (p.54-6); a resposta considerada exemplar afirma Dias 

como representante do romantismo, Oswald do canibalismo 

metafórico presente movimentos como o Manifesto Pau-

Brasil da década de 1920 e Gil e Torquato como 

representantes do tropicalismo, corrente estética-artística da 
década de 1960 no Brasil; a resposta menciona também, 

como parte do último contexto, a reencenação da peça “O Rei 

da Vela”, de autoria de Oswald de Andrade, em 1967 (p.56 -

7). 
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 A terceira questão da prova de 1997, reproduzida no 

Guia de 1998, pede uma caracterização do Cinema Novo, 

suas temáticas e contexto (p.66). A resposta considerada 

exemplar cita Raúl Prebisch e o processo de substituição de 

importações como processos que ocorriam no período.  A 

resposta enumera entre os cineastas do movimento “Glauber 

Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira de Santos” (p.67), 

afirmando ter o Cinema Novo influência da Nouvelle Vague 

francesa (p.67). A resposta cita filmes como “O Cangaceiro”, 

“O Pagador de Promessas”, “Deus e o Diabo na terra do Sol”, 

“Terra em Transe”, “A hora e a vez de Augusto Matraga” e 

“Macunaíma” (p.67), explicitando que entre os temas 

estavam presentes dimensões como regionalismo e as novas 

sociedades urbanas brasileiras (p.67). 

 A questão 2 da prova de 1998, reproduzida no Guia 

de Estudos de 1999, pede uma discussão sobre a cultura e a 

identidade nacional no período englobado entre as décadas de 

1950 e 1970. A resposta (pp.64-6) considerada exemplar, 

como já nos referimos, se refere ao desenvolvimentismo 

como contexto (p.64-5); e cita não só diplomatas Guimarães 

Rosa e Cabral de Melo Neto (estudados em tese mencionada 

no Capítulo 2 de nosso trabalho), como outros artistas como 

Haroldo de Campos, Décio Pignatari, João Gilberto, Tom 

Jobim, Caetano Veloso, Gianfrancesco Guarnieri, além de 

referir-se as manifestações de instituições como a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e o Teatro Oficina (p.65-6), 

especialmente no período anterior a 1967. 

 A questão 2 da prova de 2000, reproduzida no Guia 

de 2001, solicita, a partir de excerto retirado de História 
Geral da Civilização Brasileira, uma discussão sobre como e 

porque o neoclassicismo “se tornou a arte oficial do Império” 

brasileiro (p.71); a resposta considerada exemplar cita Celso 

Lafer (p.71), e, ao descrever o estilo, afirma que a 

“inspiração era a antigüidade clássica greco-romana e o 

suporte ideológico era o iluminismo do século XVIII” (p.71). 

Segundo a resposta, no Brasil, como na Europa, o estilo 

simboliza uma ruptura com a velha ordem (p.71-2), 

identificada com a elevação do Rio a nova capital da 

monarquia e os aparelhos culturais correspondentes 

instalados (p.72) e a missão de artistas franceses que 

estiveram presentes no Brasil na década de 1810 (p.72). 
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 A segunda questão da prova de 2006, reproduzida no 

Guia de 2007, versa sobre o Movimento Modernista, a 

Semana de Arte Moderna, as ideias deste movimento e as 

contribuições dos escritores brasileiros durante o período 

1922-1945 (p.26); a resposta considerada exemplar 

contextualiza mundialmente os movimentos vanguardistas 

(lembrando que estes ocorriam também na Europa, por 

exemplo), fala das elites paulistas e suas influências 

cosmopolitas, falando da revalorização do passado, e cita 

vários autores das ciências sociais (Gilberto Freyre, Sérgio 

Buarque de Hollanda e Caio Prado Jr), assim como literatos 

como Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade (pp.27-8), como 

compondo parte de tal movimento. 

 Embora a temática da cultura esteja presente numa 

questão da prova de 2006, seria razoável lembrar que ela está 

concentrada no período entre 1996 e 2000, onde quatro 

questões sobre o tema aparecem. Assim, dentro do universo 

das questões, a temática da cultura parece mais presente 

durante a gestão André Amado do que as outras no período 

em que estudamos. Embora a temática de cultura e das artes 

possa ser aproximada a uma concepção aristocrática de 

formação e educação individual, não nos parece ser 

exatamente o caso aqui, já que todas as quatro questões do 

período 1996-2000 são de natureza ampla, não sendo 

solicitado, por exemplo, informação sobre quadros, óperas e 

outros produtos artísticos relativamente pouco conhecidos. A 

dimensão da cultura parece nesses casos mais conectada a 

processos culturais mais amplos e temas de identidade 

nacional, algo que parece estar presente também nas 

respostas consideradas exemplares. 

 Um terceiro tema que aparece recorrentemente nas 

perguntas elaboradas pelos examinadores nas provas de 

História do Brasil no período é o da evolução dos partidos 

políticos durante o período imperial brasileira, tema 

demandado na 3 questão da prova de 1999, na segunda 

questão da prova de 2005 e na primeira questão da prova de 

2007. 

 Na terceira questão da prova de 1999, reproduzida no 

Guia de Estudos de 2000, solicita-se que a partir de excerto 

da História Geral da Civilização Brasileira  o candidato 
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comente a “evolução dos partidos políticos no Império” 

(p.73). A resposta considerada exemplar enfatiza que os 

partidos funcionavam como “aglutinação de interesses e não 

de fundamentação ideológica” (pp.73-4). 

 Na segunda questão da prova de 2005, reproduzida 

no Guia de 2006, pede-se ao candidato que “analise o quadro 

político-partidário de todo o Segundo Reinado (1840-1889)” 

(p.49), incluindo, além do partido conservador e do liberal, o 

partido republicano; a resposta considerada exemplar traça 

um histórico dos alinhamentos partidários durante todo o 

período imperial brasileiro antes de se concentrar naqueles 

solicitados pela questão (pp.49-50). 

 Na primeira questão da prova de 2007, reproduzida 

no Guia de 2008, a prova demandava ao candidato que 

falasse sobre o partido liberal e conservador durante o 

Império (p.29). A resposta considerada exemplar cita o 

cientista político José Murilo de Carvalho e discorre sobre a 

relativa homogeneidade das elites políticas brasileiras no 

período, tanto por formação acadêmica quanto por interesses 

(pp.29-30). 

 É interessante se perguntar o porquê da recorrência 

de discussões sobre a trajetória dos partidos políticos 

brasileiros. Embora seja sem dúvida um tema relevante para 

explicar a dimensão política de períodos relativamente 

pacíficos e prósperos do Brasil, no qual este se distinguia dos 

outros países da América Latina tanto a seus próprios olhos 

quanto aos olhos das elites dos países ricos da época, 

mantendo a posição de monarquia diante de repúblicas, 

talvez o interesse seja uma reflexão sobre as elites 

brasileiras, com as quais a burocracia do Itamaraty se 

identifique. Outra possibilidade seria que a presença dos 

partidos políticos que se alternavam no poder respeitava 

regras e tinha uma homogeneidade interna, parâmetros que 

não seria estranho às percepções que o Itamaraty teria de si 

mesmo e de sua forma de lidar com as disputas de poder 

interna. Assim como o interesse pela Guerra do Paraguai, 

momento em que a política externa do Império envolveu-se 

num conflito bélico incorrendo no risco de estar só diante de 

uma coalizão de países hispano-americanos e fazendo 

exatamente o contrário da política pacifista que a diplomacia 

brasileira durante a maior parte do século XX (e XXI) 
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defendeu e advoga, a repetição de questões sobre a Guerra do 

Paraguai e a ausência de efeitos positivos dela resultantes 

parece uma lição a ser inculcada no imaginário dos 

candidatos e futuros diplomatas mesmo antes que eles 

ingressem; de fato, parte do processo de serem reconhecidos 

e aceitos seria a capacidade de expôr o básico de forma 

didática. Tais “lições”, no sentido de reconhecer o valor da 

negociação intra-elites e o valor, muito real, de evitar 

resolver conflitos pela força, pode não ser uma lição no 

sentido da história mestra da vida, no sentido renascentista, 

mas uma forma de se perceber, de desempenhar suas funções 

e de fortalecer uma identidade comunitária diante de 

conflitos a ela externos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em uma obra
277

 que discute questões como quando 

empresas como o Google parecem prestes a revolucionar a 

relação com os livros, composta de diversos ensaios escritos 

por um autor que desempenhou diferentes funções 

relacionadas a informação, sua seleção e publicação ao longo 

de sua trajetória profissional (como repórter, professor 

universitário e integrante do conselho editorial da Princeton 

University Press, por exemplo), Robert Darnton reflete sobre 

quais seriam as melhores formas de se apropriar das novas 

tecnologias, trazendo ao leitor o máximo possível. Em um 

parágrafo cheio de ideias ambiciosas acerca de como seriam 

modelos de teses de doutorado, escreve ele que 
 

Não estou defendendo o mero acúmulo 

de dados, nem postulando 

interconexões com bancos de dados. Os 

chamados hiperlinks podem ser apenas 

uma forma elaborada de notas de 

rodapé. Em vez de inchar o livro, creio 

ser possível estruturá-lo em camadas 

dispostas em forma de pirâmide. A 

camada superior poderia ser uma 

exposição concisa do tema, talvez 

disponível em brochura. A camada 

seguinte poderia conter versões 

expandidas de diferentes aspectos do 

mesmo argumento – não dispostas 

sequencialmente como em uma 

narrativa, mas sob forma de unidades 

autocontidas que alimentem o andar 

superior. A terceira camada poderia ser 

composta por documentos, 

possivelmente de diferentes tipos, 

sempre acompanhados por ensaios 

interpretativos. Uma quarta camada 

poderia ser teórica ou historiográfica, 

com seleções de trabalhos acadêmicos 

anteriores e discussões a seu respeito. 
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Uma quinta camada poderia ser 

pedagógica, consistindo em sugestões 

para debates em sala de aula, um 

modelo de súmula e módulos de ensino. 

E uma sexta camada poderia conter 

relatórios de revisão, correspondências 

entre o autor e o editor e cartas dos 

leitores, fornecendo um corpus 

crescente de comentários à medida que 

o livro transitasse entre diferentes 

públicos. (DARNTON, Op.cit. p.94) 

 

 O presente trabalho não teve a pretensão de produzir 

algo refinado ou elaborado como aquele intencionado por 

Robert Darnton. Mesmo assim, lembrar o projeto audacioso 

de Darnton talvez seja útil, e não apenas porque não apenas 

porque muitas obras do acervo utilizadas aqui estavam 

disponíveis em bancos de dado virtuais, como os da 

Fundação Getúlio Vargas ou o domínio público de teses e 

dissertações. Estamos lidando principalmente com uma série 

de documentos governamentais que registram alguns dos 

primórdios de políticas públicas voltadas para a internet no 

Brasil, que transitam de modelos de inscrição pessoal ou por 

correspondência física até aquele somente pela internet, 

como vimos. 

 Um motivo adicional para esta recordação é a 

emergência gradual, mas contínua e cada vez mais nítida a 

medida que se aproxima o final do período estudado, 

referências na internet contidas no documento oficial que são 

os Guia de Estudos, mesmo na forma dos endereços de 

embaixadas estrangeiras, sites de notícias estatais ou não de 

outras nações e conexões com academias de línguas de outros 

países. No fim do período analisado, mesmo dicionários 

sugeridos na lista de Português eram acompanhados por 

indicações de seus endereços on-line. Mesmo a possibilidade 

de correspondência via contatos digitais com instituições 

como a FUNAG, responsável pelas diferentes edições dos 
Manual do Candidato das várias disciplinas por uma miríade 

de especialistas, disponibilizadas on-line, assim como pelo 

fornecimento gratuito de arquivos em pdf de livros 

considerados clássicos da área de relações internacionais, 

alguns dos quais, mas não todos, solicitados aos candidatos 
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nas diferentes edições do concurso, podem ser vistas como a 

continuação de políticas públicas mais antigas para fortalecer 

os estudos na área de relações internacionais no Brasil por 

parte do MRE e da Fundação Alexandre de Gusmão, mas 

também como uma mudança radical nas edições do 

Concurso. 

 Embora iniciada no período FHC, estas políticas se 

desdobram primariamente nos governos de Lula, até o 

estágio final em que as inscrições, início e propósito mesmo 

do concurso, só poderiam ser processadas, realizadas e 

efetivadas virtualmente. Seria impossível não reconhecer 

que, com a expansão do acesso a internet (através em parte 

de um conjunto de políticas públicas adotada já nas gestões 

do PSDB a frente do executivo federal, embora culmine e 

seja modificado nos mandatos do PT) as diferentes edições 

do Concurso tornaram-se, em parte por isso, acessíveis a 

setores cada vez maiores da população, processo que ainda 

não acabou. Não deveria, também, ser vista como a única 

dentre as alternativas possíveis o resultado que por fim 

prevaleceu (a inscrição exclusiva via internet). Realização de 

políticas públicas influenciadas por práticas do próprio 

ministério (que parece ter sido um dos vanguardistas na 

migração para a internet entre os ministérios brasileiros) e 

produto de diretores que tinham normas diferentes, talvez a 

relação com a internet, por mais internalizada que estivesse 

então, foi um dos resultados entre os possíveis. 

 Assim como as inscrições, a relação dos Guia com a 

internet muda, mais do que nas já referidas ligações no 

interior das listas, na própria existência dos Guia. Assim, se 

em 1995 somos informados no próprio Guia que se recebe 

um volume impresso deste após se inscrever, prática que se 

mantêm até a edição de 2002 (a primeira sob a direção do 

embaixador João Almino), quando os Guia de Estudos estão 

disponíveis nos sites do IRBr e do CESPE/UnB, mas que os 

“candidatos que assim o desejarem poderão recolher 1 (um) 

exemplar do Guia de Estudos na sede do IRBr ou nos Centros 

Regionais” (Guia de 2002, p.15). A partir de 2005 

(coincidindo com a primeira edição sob a direção do 

embaixador Fernando Reis, embora provavelmente mais 

como desdobramento da política iniciada em 2002 do que 

como opção), o Guia está disponível no site do IRBr (p.10) e 
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não é feita referência a uma menção impressa deste. Mesmo 

com essa peça fundamental do Concurso disponível apenas 

via internet no final do período citado, os Guia de Estudo 

permanecem, por outro lado, firmemente enraizado no mundo 

físico, impresso, quando refletimos com relação a imensa 

maioria das obras neles recomendadas. Talvez essa 

assincronia seja fundamental para perceber o objeto estudado 

(os Guia) não apenas como um produto final, terminado e 

concluso, mas também como conjunto de índices dentro de 

um fluxo. A cada momento produzido, com minúcias tão 

irrelevantes quanto seus eventuais erros de digitação, ou 

detalhes mais relevantes como a passagem de formulações 

mais antigas, talvez mais aristocráticas, para outras mais 

recentes, talvez mais democráticas (como aquela que diz que 

“Será eliminado o candidato que: i) agir com incorreção ou 

descortesia” [Guia de 1995, p.10], formulação que 

permanece até 2003 nos sucessivos editais, sendo substituída 

na edição seguinte por “d) faltar com o devido respeito para 

com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com 

as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos” e 

“j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido” [Guia de 2004, 

p.10]), suas materializações de novas regras (como passar a 

oferecer instruções a candidatas lactantes, ou a portadores de 

necessidades especiais, que passam a existir nos Guia a partir 

do momento em que são nomeados e tem suas prerrogativas 

descritas) ou mesmo a adoção e abandono de disciplinas, 

provas e ritos (como as provas orais ou a possibilidade de 

interpôr recursos aos Testes de Pré-Seleção/Provas 

Objetivas) indicam não um objeto “sagrado” ou “imutável”, 

mas um documento atestando mudanças. Para usar a 

expressão-título do texto clássico do historiador francês 

Jacques LeGoff, da chamada Escola dos Annales, um 

documento a ser lido em busca de indícios do momento de 

sua produção e não um monumento a ser contemplado. 

 No processo de redação desta tese nos deparamos 

várias vezes com escolhas relativas a riqueza do material 

pesquisado, devendo fazer eleições sobre o que constaria na 

versão final de nosso trabalho e aquilo que deveria ser 

excluído por razões mesmo de extensão material. Uma parte 

ponderável de análises e reflexões teve que, infelizmente, 
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ficar fora da versão final. Esperamos, entretanto, ter sido 

capazes de mostrar minimamente ao leitor as numerosas 

possibilidades de pesquisa que se abrem a partir deste 

conjunto de fontes e de conjuntos similares. Algumas 

investigações produzidas anteriormente, como as de Maria 

Mota Monteiro com sua tentativa de classificação do 

diplomata brasileiro em categorias, fizeram uso de um vasto 

arsenal de reflexões, subsídios e informações para 

produzirem obras de fôlego que, se sem qualquer sombra de 

dúvida merecem ser lidas por interessados no tema, não 

merecendo o relativo esquecimento em que parecem ter caído 

mesmo na área, talvez tivessem se beneficiado de objetivos 

mais sintéticos. Com todos os trabalhos que já foram 

produzidos a respeito da diplomacia brasileira enquanto 

burocracia, o estado de investigação do campo permanece, 

mais que lacunar, fragmentário, situação agravada pelo fato 

que as pesquisas muitas vezes não se conheçam 

reciprocamente. Seja como for, tanto ao tentar indicar 

possíveis temas para pesquisas futuras quanto ao refletir 

sobre as obras que já foram produzidas e suas qualidades e 

propriedades, tentamos nortear o leitor num tema que talvez 

não seja sua especialidade. 

 Nosso trabalho dialogou, em diferentes aspectos, com 

a questão da leitura, da recepção e da apropriação dos textos. 

O mecanismo empregado (a verificação dos documentos 

oficiais de uma agência governamental que são os Guia de 

Estudo) produz uma miríade de respostas a isso, sendo as 

listas de bibliografia sugerida, solicitada ou demandada como 

requisito obrigatório (as obras que “se presume tenham sido 

lidas pelo candidato” [Guia de 1995, p.3]) o mais óbvio 

deles, uma vez que eram obras elegidas (ou em alguns casos, 

escritas e publicadas especificamente para o concurso) por 

gestores de políticas públicas que as selecionavam. Os Guia, 

entretanto, ao conter as respostas consideradas exemplares, 

quer sejam produzidas por candidatos nomeados, quer sejam 

produtos anônimos grafados em itálico na sequência aos 

comandos das provas dos anos anteriores, quer sejam 

expressamente anunciadas como produzidas pelas bancas, 

incluíam citações a autores e obras que podiam ou não estar 

presentes nas próprias edições anteriores dos Guia – assim, 

temos acesso indireto não apenas a leitura e sua apropriação 
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por parte dos candidatos, como também (e devemos ter isso 

sempre em mente ao lidar com o anterior) temos o resultado 

da seleção das próprias bancas sobre quais seriam as 

melhores respostas, consideradas exemplares, para a 

preparação dos candidatos e eventuais diplomatas. 

 Obras semelhantes, que produzem estudos sobre a 

história da leitura, incluem uma multiplicidade de 

abordagens, algumas das quais alcançaram audiência mesmo 

fora dos espaços acadêmicos. Talvez o exemplo mais 

conhecido seja o do historiador Carlo Ginzburg, com sua 

(relativamente) famosa obra O queijo e os vermes
278

 sobre 

um moleiro italiano da região do Friul que viveu no século 

XVI, chamado Menocchio, que tinha ideias bastante 

particulares a respeito do mundo, inclusive a de que no 

processo da criação do mundo, tudo seria como um grande 

queijo, do qual teriam surgido os anjos, como os vermes 

surgem do queijo, concepção essa que dá título a obra. A 

história de Menocchio nos chega, não através de seu próprio 

punho, mas através dos registros dos interrogatórios da 

Inquisição sobre o seu caso, registros estes que incluem 

referência aos livros que o moleiro teria lido, alguns dos 

quais os inquisidores não teriam dado particular atenção, mas 

sendo passíveis de serem identificados pelo historiador 

Ginzburg através das pistas e descrições deixadas por 

Menocchio e consultas aos livros que seriam produzidos e 

lidos na Itália do século XVI. 

 Apesar de algumas similaridades quanto ao objeto 

estudado, nossa tese, entretanto, lidou com um universo 

distinto daquele investigado por Carlo Ginzburg; aqui, 

buscamos analisar “os principais textos – o contexto das 

obras anteriores e dos axiomas herdados” (SKINNER, Op.cit. 

p.10-1), através de documentos que, se não são total e 

exclusivamente políticos, podem ser proveitosamente 

encarados como produtos de discussões políticas. Tanto as 

mudanças quanto as permanências nos documentos são obras 

de instituições e servidores públicos que tinham suas próprias 

concepções quanto a valores que discursivamente costumam 
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ser apresentados como “inalteráveis”. Nesse sentido, optamos 

pelo uso da metodologia de Quentin Skinner, mesmo ao 

destacar, como fizemos no Capítulo 2, as obras que citadas 

pelos diferentes analistas da diplomacia brasileira enquanto 

burocracia, constavam nos Guia, não como mera curiosidade, 

mas como forma de recordar que, além da apropriação 

acadêmica que parecerá a mais óbvia para os pesquisadores 

universitários, tais obras também são compartilhadas por um 

leque mais amplo de leitores, estando presente, por exemplo, 

em discussões que determinam o que seria esperado que o 

candidato a diplomata deveria ler ou conhecer, mesmo que 

por vezes de tal leitura fosse esperado uma apreciação 

bastante distinta fosse extraída daquela ou daquelas vigentes 

na academia. 

 Em adição a tal função, neste trabalho, e além de 

apresentar e caracterizar os livros presentes nos Guia aos 

leitores, também fornecemos contextualização histórica e 

sociológica do período nos quais os Guia de Estudo que 

analisamos foram produzidos. Muitas destas obras tratam de 

temas do período em que estudamos, e outras, de processos 

mais longos que continuam a atuar papel predominante, no 

mundo e particularmente no foco de interesse das provas da 

diplomacia brasileira no período estudado que é o Brasil. 

Longe de serem neutras, ou simplesmente objetivas, tais 

obras compõem uma rede de relações nas quais era esperado 

que o candidato fosse preferencialmente capaz de tomar as 

ferramentas para se expressar acerca das questões propostas. 

Para além de reflexões acerca da formulação proposta pelo 

físico e filósofo da ciência Thomas Kuhn de que a seleção e a 

autoridade do conhecimento científico seria dado não por 

uma aproximação crescente com a realidade objetiva, mas 

por um grupo de especialistas, sábios ou conhecedores que 

são socialmente reconhecidos como sendo os capazes de tal 

seleção, as obras constantes nos Guia de Estudo podem ser, e 

de fato o foram, apropriadas por uma comunidade (os 

diplomatas e eventuais outros responsáveis por comporem as 

provas) que, sem se confundir com a comunidade acadêmica, 

com ela possui canais de comunicação. Lembrar que tais 

livros possuem apropriações que não as acadêmicas pode não 

apenas suscitar pesquisas sobre quais seriam estas, mas 

também sobre a própria comunidade-alvo (os diplomatas e 
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seus eventuais parceiros) através de uma fonte importante 

para conhecer tal comunidade. Como demonstramos, os Guia 

de Estudo são uma ferramenta importante para refletir sobre 

ela; estudos semelhantes sobre editais e bibliografias de 

outros ramos da administração pública brasileira podem 

elucidar como os sistemas de valores de tais comunidades 

funcionam, embora acreditemos presentemente que, no caso 

brasileiro, poucas ou nenhuma delas tenha a mesma 

autoridade social e prestígio para atribuir ou recusar valor a 

obras dentro de sua própria esfera como tem a comunidade 

diplomática. A última suposição, entretanto, demandaria a 

sua própria pesquisa acadêmica, pesquisa essa que não 

realizamos aqui. 
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