
R
e

v
is

ta
 d

a

Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) e da ADB Sindical

Ano XXVI nº 100 • Julho a Dezembro de 2019

Saúde mental: 
precisamos falar sobre isso

DIPLOMACIA
Um percurso diplomático 
pela África

ESPECIAL
Revista da ADB, uma jovem 
senhora de 100 edições



2  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0 E D I Ç Ã O  1 0 0       R E V I S TA  D A  A D B  |  3

expediente

Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) e da ADB Sindical
Ano XXVI – Nº 100 | Edição Julho — Dezembro de 2019
ISSN 0104–8503

CONSELHO EDITORIAL

Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado

TEXTOS

Embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro
Embaixador José Antônio de Macedo Soares
Embaixador Lineu Pupo De Paula
Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto
Embaixador Paulo Roberto de Almeida
Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado
Terceiro-Secretário Igor Moreira Moraes
Terceiro-Secretário Raphael Azevedo França
Rogério de Souza Farias

PRODUÇÃO EDITORIAL / EDIÇÃO E REVISÃO
Ronaldo de Moura

CAPA

Montagem com imagens do Pixabay

PROJETO GRÁFICO 

Wagner Ulisses / Cristian Lisboa

DIAGRAMAÇÂO
Cristian Lisboa

IMPRESSÃO
Papel e Cores

TIRAGEM

2.500 exemplares

04 CARTA AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS)

05 GESTÃO EM FOCO

10 ESPECIAL

14 DIPLOMACIA

20 CRÔNICA

24 BASTIDORES DA DIPLOMACIA

26 PELO MUNDO

33 MEMÓRIA

34 ESPAÇO DA FAMÍLIA

36 ARTES

38 LITERATURA

28 CAPA

EXPEDIENTE/sumário

CONSELHO FISCAL SECRETARIADO

Presidente – Conselheiro João Zicardi Navajas
Conselheiro Gustavo de Sá Duarte Barboza

Secretária Camila Serrano Giunchetti Pio da Costa

Térsio Arcúrio – Gerente administrativo
Jacqueline Francisca da Cruz – Assistente administrativa

Danielle de Sousa Sabiá – Assistente administrativa

DIRETORIA DA ADB
Presidente – Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Vice-presidente – Embaixador Fábio Mendes Marzano
Diretora Administrativo – Secretária Ana Paula Kobe

Diretora Parlamentar – Secretária Daniele Luz
Diretor de Estudos e Pesquisas – Conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira

Diretor Jurídico – Secretário Thiago Couto Carneiro
Diretor Financeiro – Secretário Rodrigo Ponciano Guedes Bastos dos Santos

Diretora de Comunicação – Secretária Clarissa Alves Machado
Diretor de Eventos – Secretário Matheus Freitas Rocha Bastos 46 PRATA DA CASA

49 HUMOR

43 CRÔNICA



2  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0 E D I Ç Ã O  1 0 0       R E V I S TA  D A  A D B  |  3

expediente

Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) e da ADB Sindical
Ano XXVI – Nº 100 | Edição Julho — Dezembro de 2019
ISSN 0104–8503

CONSELHO EDITORIAL

Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado

TEXTOS

Embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro
Embaixador José Antônio de Macedo Soares
Embaixador Lineu Pupo De Paula
Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto
Embaixador Paulo Roberto de Almeida
Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado
Terceiro-Secretário Igor Moreira Moraes
Terceiro-Secretário Raphael Azevedo França
Rogério de Souza Farias

PRODUÇÃO EDITORIAL / EDIÇÃO E REVISÃO
Ronaldo de Moura

CAPA

Montagem com imagens do Pixabay

PROJETO GRÁFICO 

Wagner Ulisses / Cristian Lisboa

DIAGRAMAÇÂO
Cristian Lisboa

IMPRESSÃO
Papel e Cores

TIRAGEM

2.500 exemplares

04 CARTA AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS)

05 GESTÃO EM FOCO

10 ESPECIAL

14 DIPLOMACIA

20 CRÔNICA

24 BASTIDORES DA DIPLOMACIA

26 PELO MUNDO

33 MEMÓRIA

34 ESPAÇO DA FAMÍLIA

36 ARTES

38 LITERATURA

28 CAPA

EXPEDIENTE/sumário

CONSELHO FISCAL SECRETARIADO

Presidente – Conselheiro João Zicardi Navajas
Conselheiro Gustavo de Sá Duarte Barboza

Secretária Camila Serrano Giunchetti Pio da Costa

Térsio Arcúrio – Gerente administrativo
Jacqueline Francisca da Cruz – Assistente administrativa

Danielle de Sousa Sabiá – Assistente administrativa

DIRETORIA DA ADB
Presidente – Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Vice-presidente – Embaixador Fábio Mendes Marzano
Diretora Administrativo – Secretária Ana Paula Kobe

Diretora Parlamentar – Secretária Daniele Luz
Diretor de Estudos e Pesquisas – Conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira

Diretor Jurídico – Secretário Thiago Couto Carneiro
Diretor Financeiro – Secretário Rodrigo Ponciano Guedes Bastos dos Santos

Diretora de Comunicação – Secretária Clarissa Alves Machado
Diretor de Eventos – Secretário Matheus Freitas Rocha Bastos 46 PRATA DA CASA

49 HUMOR

43 CRÔNICA

2  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0 E D I Ç Ã O  1 0 0       R E V I S TA  D A  A D B  |  3

expediente

Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) e da ADB Sindical
Ano XXVI – Nº 100 | Edição Julho — Dezembro de 2019
ISSN 0104–8503

CONSELHO EDITORIAL

Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado

TEXTOS

Embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro
Embaixador José Antônio de Macedo Soares
Embaixador Lineu Pupo De Paula
Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto
Embaixador Paulo Roberto de Almeida
Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado
Terceiro-Secretário Igor Moreira Moraes
Terceiro-Secretário Raphael Azevedo França
Rogério de Souza Farias

PRODUÇÃO EDITORIAL / EDIÇÃO E REVISÃO
Ronaldo de Moura

CAPA

Montagem com imagens do Pixabay

PROJETO GRÁFICO 

Wagner Ulisses / Cristian Lisboa

DIAGRAMAÇÂO
Cristian Lisboa

IMPRESSÃO
Papel e Cores

TIRAGEM

2.500 exemplares

04 CARTA AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS)

05 GESTÃO EM FOCO

10 ESPECIAL

14 DIPLOMACIA

20 CRÔNICA

24 BASTIDORES DA DIPLOMACIA

26 PELO MUNDO

33 MEMÓRIA

34 ESPAÇO DA FAMÍLIA

36 ARTES

38 LITERATURA

28 CAPA

EXPEDIENTE/sumário

CONSELHO FISCAL SECRETARIADO

Presidente – Conselheiro João Zicardi Navajas
Conselheiro Gustavo de Sá Duarte Barboza

Secretária Camila Serrano Giunchetti Pio da Costa

Térsio Arcúrio – Gerente administrativo
Jacqueline Francisca da Cruz – Assistente administrativa

Danielle de Sousa Sabiá – Assistente administrativa

DIRETORIA DA ADB
Presidente – Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Vice-presidente – Embaixador Fábio Mendes Marzano
Diretora Administrativo – Secretária Ana Paula Kobe

Diretora Parlamentar – Secretária Daniele Luz
Diretor de Estudos e Pesquisas – Conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira

Diretor Jurídico – Secretário Thiago Couto Carneiro
Diretor Financeiro – Secretário Rodrigo Ponciano Guedes Bastos dos Santos

Diretora de Comunicação – Secretária Clarissa Alves Machado
Diretor de Eventos – Secretário Matheus Freitas Rocha Bastos 46 PRATA DA CASA

49 HUMOR

43 CRÔNICA

2  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0 E D I Ç Ã O  1 0 0       R E V I S TA  D A  A D B  |  3

expediente

Revista da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) e da ADB Sindical
Ano XXVI – Nº 100 | Edição Julho — Dezembro de 2019
ISSN 0104–8503

CONSELHO EDITORIAL

Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado

TEXTOS

Embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro
Embaixador José Antônio de Macedo Soares
Embaixador Lineu Pupo De Paula
Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues
Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto
Embaixador Paulo Roberto de Almeida
Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho
Terceira-Secretária Clarissa Alves Machado
Terceiro-Secretário Igor Moreira Moraes
Terceiro-Secretário Raphael Azevedo França
Rogério de Souza Farias

PRODUÇÃO EDITORIAL / EDIÇÃO E REVISÃO
Ronaldo de Moura

CAPA

Montagem com imagens do Pixabay

PROJETO GRÁFICO 

Wagner Ulisses / Cristian Lisboa

DIAGRAMAÇÂO
Cristian Lisboa

IMPRESSÃO
Papel e Cores

TIRAGEM

2.500 exemplares

04 CARTA AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS)

05 GESTÃO EM FOCO

10 ESPECIAL

14 DIPLOMACIA

20 CRÔNICA

24 BASTIDORES DA DIPLOMACIA

26 PELO MUNDO

33 MEMÓRIA

34 ESPAÇO DA FAMÍLIA

36 ARTES

38 LITERATURA

28 CAPA

EXPEDIENTE/sumário

CONSELHO FISCAL SECRETARIADO

Presidente – Conselheiro João Zicardi Navajas
Conselheiro Gustavo de Sá Duarte Barboza

Secretária Camila Serrano Giunchetti Pio da Costa

Térsio Arcúrio – Gerente administrativo
Jacqueline Francisca da Cruz – Assistente administrativa

Danielle de Sousa Sabiá – Assistente administrativa

DIRETORIA DA ADB
Presidente – Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Vice-presidente – Embaixador Fábio Mendes Marzano
Diretora Administrativo – Secretária Ana Paula Kobe

Diretora Parlamentar – Secretária Daniele Luz
Diretor de Estudos e Pesquisas – Conselheiro Eduardo Pereira e Ferreira

Diretor Jurídico – Secretário Thiago Couto Carneiro
Diretor Financeiro – Secretário Rodrigo Ponciano Guedes Bastos dos Santos

Diretora de Comunicação – Secretária Clarissa Alves Machado
Diretor de Eventos – Secretário Matheus Freitas Rocha Bastos 46 PRATA DA CASA

49 HUMOR

43 CRÔNICA



4  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0 E D I Ç Ã O  1 0 0       R E V I S TA  D A  A D B  |  5

 CARTA AOS(ÀS) ASSOCIADOS(AS)

Cem edições

C
aros leitores(as) e queridos(as) colegas,

É com muita satisfação que apresentamos 

esta centésima edição da Revista da ADB, na qual 

contaremos um pouco dos 26 anos de história 

desta tradicional forma de comunicação da Associação 

dos Diplomatas Brasileiros / ADB Sindical. Foram muitas 

transformações nesse período: começamos como um 

boletim artesanal e hoje produzimos uma publicação cada 

vez mais profissional, que se soma a diversos outros 

canais de comunicação. O que não mudou nesses anos foi 

a dedicação da ADB em valorizar a carreira diplomática e 

em defender, com transparência e prestação de contas, os 

interesses de seus associados e associadas.

Esta edição também marca meu primeiro ano à frente 

da Presidência da ADB, na qual buscamos não apenas 

consolidar a Associação e o Sindicato, mas também 

ampliar nosso escopo de atuação. Temos buscado realizar 

uma gestão equilibrada e pragmática, mantendo o diálogo 

fluido com nossos distintos interlocutores e respeitando 

a pluralidade de ideias e de perspectivas que caracteriza 

o Itamaraty. Nesse sentido, reitero o convite para que os 

diversos associados e associadas continuem participando 

do trabalho da ADB, demandando, opinando e contribuindo, 

e para que diplomatas que ainda não se filiaram venham 

fazer parte da Associação.

Nas próximas páginas, apresentamos um balanço das ações 

realizadas nos últimos meses, como a intensa agenda com 

parlamentares e veículos de imprensa, além dos encontros com 

a Administração. Como matéria de capa, trazemos um assunto 

incontornável da realidade contemporânea: a necessidade de 

crescente atenção às questões de saúde mental.

Na editoria Diplomacia, o embaixador Lineu de Paula 

conta a experiência de passar 45 dias dentro da Embaixada 

do Brasil em Tegucigalpa durante a crise de 2009. Artigo 

gentilmente enviado pela AFSI para a seção Espaço da Família 

nos apresenta instigante personagem histórica, a Condessa 

de Linhares, cuja biografia demonstra a importância da 

família no cotidiano diplomático. Na editoria Bastidores da 

Diplomacia, trazemos um panorama da palestra do general 

Heleno proferida para alunos do Instituto Rio Branco (IRBr), 

produzido pelo secretário Igor Moraes Moreira.

A África ganhou destaque nesta edição: está presente 

na crônica do embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto, 

que conta seu percurso diplomático pelo continente, e na 

seção Pelo Mundo, dedicada à chancelaria camerounesa. 

Nos espaços relativos às artes e à literatura, os destaques 

são a entrevista com o embaixador Alessandro Candeas 

sobre seu livro Hybris: inteligência artificial e a revanche 

do inconsciente e o artigo produzido pelo secretário 

Raphael França em homenagem ao autor da obra Revoada 

de Pássaros, o escultor Pedro Gaspar Correia de Araújo, 

falecido em julho deste ano. Singelas homenagens também 

foram produzidas in memoriam da ministra Cynthia Althoé 

Vargas, do embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e 

da embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto.

Já no clima do fim de ano que se aproxima, desejamos 

a todos e todas boas festas e um novo ano de muita saúde, 

prosperidade, realizações pessoais e profissionais. Que 

2020 traga dias melhores para todos nós.

Maria Celina de Azevedo Rodrigues

Presidente da ADB e da ADB Sindical

 GESTÃO EM FOCO
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Agenda parlamentar

A 
Diretoria da ADB Sindical tem mantido intensa 
agenda de visitas aos integrantes do Poder Legis-
lativo. Houve reuniões com o senador Espiridião 
Amin (PP-SC) e com os deputados General Peter-

nelli (PSL-SP), Mariana Carvalho (PSDB-RO) e Professor Is-
rael Batista (PV-DF), presidente da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público.

Nos encontros, a presidente e a diretoria da ADB Sin-
dical apresentaram aos parlamentares as características 

do exercício diplomático e as peculiaridades da carreira. 
Foram mencionados pleitos legítimos dos servidores di-
plomáticos, como previsão de auxílio-educação no ex-
terior, atualização da Lei do Serviço Exterior e reenqua-
dramento salarial. Enfatizou-se, em todas as ocasiões, 
o imperativo de valorização da carreira diplomática, por 
meio do aperfeiçoamento das condições de trabalho no 
exterior e da adoção de medidas que promovam bem-es-
tar de suas famílias.

Reunião entre o senador Espiridião Amin e a embaixadora Maria Celina Encontro com o deputado federal Professor Israel, Presidente da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público

Encontro da presidente da ADB com a deputada federal Mariana Carvalho Reunião da ADB Sindical com o deputado federal General Peternelli

Divulgação ADB
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 GESTÃO EM FOCO  GESTÃO EM FOCO

Encontros com a Administração

Nos últimos meses, a Diretoria da ADB Sindical realizou encontros com a Secretaria de Gestão Administrativa (SGAD) 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Estas agendas foram realizadas para apresentar à Administração 
algumas demandas dos associados e tratar questões de interesse da carreira diplomática. 

Gratificação no Exterior por 
Tempo de Serviço (GETS) e ponto eletrônico

A 
ADB está analisando a possibilidade de ajuizar na justiça ações coletivas para assegurar o pagamento 
retroativo da Gratificação no Exterior por Tempo de Serviço (GETS) aos diplomatas e para questionar as-
pectos relativos à regulamentação do ponto eletrônico na Secretaria de Estado. Já foram realizadas tenta-
tivas de encaminhar a questão pela via administrativa, sem que fossem obtidos os resultados esperados.

Pagamento de pecúnia

N
o fim de junho, a ADB Sin-
dical assinou cinco acor-
dos com a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), para 

conversão em pecúnia do saldo de 
licenças-prêmio não gozadas nem 

computadas para fins de aposenta-
doria. Conforme e-mail enviado aos 
interessados pela ADB, devido a di-
versos contratempos, foi possível 
emitir apenas os precatórios para 
os associados cober tos por três dos 

acordos, que receberão os valores 
devidos no próximo ano. Infelizmen-
te, aqueles abrangidos pelos outros 
dois acordos terão precatórios ex-
pedidos no próximo exercício, para 
pagamento em 2021.

Convênio entre ADB e ADIMO

E
m 26 de junho, a ADB e a 
Associação dos Diplomatas 
de Moçambique (ADIMO) 
se reuniram para intercâm-

bio de informações sobre desafios 
e perspectivas das duas entidades. 
Na ocasião, a presidente da ADB 
Sindical, embaixadora Maria Celina 
de Azevedo Rodrigues, e o presidente 
da ADIMO, ministro plenipotenciário 
Alexandre Herculano Manjate, assi-
naram memorando de entendimento 
para formalizar o intercâmbio de ex-
periências, que abrangem estratégias 
e atividades nas áreas de comunica-
ção, parlamentar e jurídica.

Embaixadora Maria Celina e o diplomata moçambicano Alexandre Manjate assinam memorando de 
entendimento entre a ADB e a ADIMO

Na reunião realizada em julho, foram apresentadas 
sugestões detalhadas de melhoria em relação a diversos 
temas, entre os quais, a cobertura do plano de saúde. 

Também foi tratada a possibilidade de criação de um 
espaço na SERE para diplomatas lactantes, no qual as 
mães servidoras possam deixar seus filhos (acompanha-
dos de cuidadores trazidos por elas próprias) para ama-

mentá-los sempre que necessário. A iniciativa já é adotada 
por outros ministérios da Esplanada e segue orientações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere a 
lactação para crianças até os dois anos de idade. 

A chefe da Administração acolheu com interesse as 
sugestões apresentadas e se comprometeu a realizar exa-
me criterioso dos pontos abordados.

No encontro realizado em agosto, a embaixadora 
Maria Celina passou em revista com a titular da SGAD 
e equipe temas como novas regras para concessão de 
funcionais (a ADB Sindical foi convidada a contribuir a 
esse respeito); nova proposta para licitação de plano de 

saúde, que busca ampliar e melhorar a cober tura, so-
bretudo odontológica, de saúde preventiva e de saúde 
mental; pagamento de atrasados por tempo de serviço 
no exterior; car teira de identidade para aposentados; 
entre outros.

Finalmente, em setembro, a presidente da ADB Sindical 
reuniu-se com a chefe de gabinete da SGAD, conselheira 
Elaine Humphreys. Na oportunidade, solicitaram-se esclare-
cimentos em relação às exigências sobre as declarações de 
Imposto de Renda dos diplomatas [ver “Declaração anual de 
bens e valores do patrimônio privado”].

Outro assunto comentado na ocasião foi o desconten-
tamento manifestado por muitos diplomatas sobre o modo 
como foi implementada a vistoria nos apartamentos fun-

cionais por empresas contratadas pela Secretaria do Patri-
mônio da União (SPU). Houve relatos de situações em que 
funcionários se apresentaram para inspeção do imóvel sem 
agendar previamente data e horário, além de desrespeitos à 
privacidade (abertura não autorizada de armários, por ex.). 

Os representantes da ADB Sindical reforçaram que 
a vistoria dos imóveis funcionais deveria ser realizada 
antes da entrada ou após a saída dos servidores, e não 
durante a ocupação.

JULHO

SETEMBRO

AGOSTO

Divulgação ADB
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ADB parabeniza a turma Aracy Guimarães (2017)

A 
ADB Sindical felicita a turma 

de formados do Instituto Rio 

Branco “Aracy Guimarães 

Rosa”, desejando aos novos 

diplomatas muito êxito na importante 

tarefa de representar e defender o país 

no exterior.

Na ocasião, aproveitamos para dar-

-lhes as boas-vindas a esta importan-

te carreira de Estado, que com muito 

orgulho e entusiasmo representamos.

Declaração anual de bens 
e valores do patrimônio privado

E
m setembro, a Administração 
instou todos os servidores do 
MRE a apresentar declaração 
anual de bens e valores (IRPF) 

que compõem o seu patrimônio priva-
do. A entrega anual poderia ser substi-
tuída pela apresentação do formulário 
“Autorização de Acesso aos dados de 
bens e renda (AUT)”, por meio do qual 
o servidor concede, enquanto vincula-
do ao serviço público federal, autori-
zação ao TCU para acessar todos os 
dados de bens e valores constantes de 
suas declarações de ajuste anual.

Diante das dúvidas apresentadas 
por alguns associados a respeito des-

sa solicitação, a ADB Sindical consul-
tou o escritório Torreão-Braz, cujas 
considerações podem ser resumidas 
da seguinte maneira: há amparo legal 
para a exigência da Administração, 
mas seriam passíveis de exigência so-
mente as declarações dos últimos cin-
co anos, e não desde a data da posse.

Além de desarrazoada (vide o caso 
de servidores com décadas de exercí-
cio, alguns dos quais tomaram posse 
antes mesmo da promulgação da Lei 
8730/93), a exigência de envio de to-
das as declarações desde a data da 
posse se choca com disposições do 
Decreto 5483/2005, que regulamenta 

a Lei de Improbidade Administrativa 
(“art. 4º: O serviço de pessoal compe-
tente manterá arquivo das declarações 
e autorizações previstas neste decreto 
até cinco anos após a data em que o 
agente público deixar o cargo, empre-
go ou função”).

Tal previsão está em harmonia 
com a Lei 8112/1990, que em seu 
art. 110, fixa o prazo de cinco anos 
para a instauração de PAD contra 
servidor por ato passível de pena de 
demissão. Ademais, a própria Receita 
Federal dispensa a guarda de docu-
mentação fiscal relacionada ao IRPF 
por mais de cinco anos.

Relacionamento com a imprensa

P
ara divulgar as principais 
bandeiras da ADB Sindical 
e a atuação dos diploma-
tas brasileiros, a presidente 

da Associação, embaixadora Maria 
Celina de Azevedo Rodrigues, tem 
realizado intensa agenda de encon-
tros com jornalistas e formadores de 
opinião. Veículos de grande alcan-
ce, como Veja, Correio Braziliense, 
Revista Época, Folha de São Paulo, 

UOL, EBC e Globonews estiveram 
entre os encontros estratégicos rea-
lizados nos últimos meses.

Um dos marcos foi a entrevista con-
cedida pela presidente da Associação 
à jornalista Eliane Cantanhêde para o 
jornal Estado de S.Paulo (Estadão) em 
29 de julho último, oportunidade estra-
tégica para que importantes posiciona-
mentos da ADB pudessem ser ampla-
mente esclarecidos e divulgados.

Além disso, como parte das ações 
para fortalecer e valorizar a carreira, 
a ADB está produzindo artigos sobre 
a atuação do corpo diplomático bra-
sileiro para veículos da grande mídia, 
como aquele publicado no Estadão, 
em 20 de abril, em homenagem ao Dia 
do Diplomata, e aquele publicado no 
Correio Braziliense, em 9 de setembro, 
sobre a diplomacia consular, ambos de 
autoria da presidente da ADB Sindical.

Valor Econômico — Realidade vai ‘se impor’ nas relações bilaterais do Brasil, diz diplomata
Leia em: tinyurl.com/valor-adb

Metrópoles - Dia Internacional da Mulher: estamos em um caminho sem volta
Leia em: tinyurl.com/metropoles-adb

Estadão — Dia do diplomata, 20 de abril: uma data para relembrar desafios e reafirmar compromissos
Leia em: tinyurl.com/estadao-adb

Correio Braziliense — Opinião - Artigo: Diplomacia consular
Leia em: tinyurl.com/adb-correio

Embaixadora Maria Celina concede entrevista à jornalista Eliane Cantanhêde
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A ADB Sindical faz parte do seleto clube de entidades classistas que investem em comunicação. 
A centésima edição é a prova viva deste investimento estratégico para defender os interesses 
da carreira diplomática.

Para não deixar a ocasião “passar em branco”, a Revista da ADB convidou o embaixador José 
Antônio de Macedo Soares, ex-presidente da ADB, para prestar um depoimento sobre o contexto 
histórico do lançamento do precursor da revista, o Boletim da ADB, em maio de 1993. Também 
entrevistamos o gerente administrativo Tersio Arcúrio, que há quase 20 anos acompanha a 
comunicação da ADB, e a atual presidente da ADB Sindical, embaixadora Maria Celina, que 
comenta sobre a importância da publicação para os diplomatas.

Revista da ADB, uma jovem 
senhora de 100 edições

 ESPECIAL  ESPECIAL

A primeira edição do 
Boletim da ADB circulou 
em maio de 1993, 
durante a gestão do 
embaixador José Antônio 
de Macedo Soares.

A edição 44 do Boletim 
da ADB publicada no 
quarto trimestre de 2003, 
prestou homenagem ao 
brasileiro Sérgio Vieira de 
Melo, morto por ocasião 
de atentado contra sede 
da ONU, em Bagdá.

No segundo trimestre 
de 2008, a edição 61 
do Boletim da ADB 
comemorou os 15 
anos do lançamento da 
publicação com uma 
matéria especial sobre os 
20 anos da promulgação 
da Constituição brasileira.

Com novo projeto 
gráfico, a edição 95 da 
Revista da ADB, lançada 
em fevereiro de 2017, 
destacou a proposta 
da ADB de reforma do 
regime jurídico dos 
servidores do SEB.

Já no formato de revista 
e produzida de modo 
profissional, a edição 

38 do Boletim da ADB 
marcou os 10 anos de 

existência.  

Em janeiro de 2005, a edição 
48 do Boletim da ADB 

“chorou” a morte trágica da 
conselheira Lys Amayo, lotada 

na embaixada do Brasil em 
Bangkok. A diplomata foi uma 

das vítimas do tsunami que 
devastou o sudeste asiático, 

em dezembro de 2004.

Em maio de 2015, a 
publicação finalmente 

passou a se chamar 
Revista da ADB. A edição 
89 destacou a criação de 

novos canais de diálogo e 
participação, com a criação 

de comitês de promoção 
da equidade no MRE.

Em abril deste ano, a 
edição 99 da revista 

entrevista a embaixadora 
Maria Celina, eleita 
presidente da ADB 

Sindical para o biênio 
2019/2020, que resgata 
a bandeira de uma nova 

lei para o SEB.
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Rebento da era pré-internet

S
erá possível que já transcorreram 
26 anos e 7 meses desde a pri-
meira edição do Boletim da ADB, 
em maio de 1993? Tempus fugit!

Por ocasião da centésima edição 
da revista, me pedem, na condição de 
presidente da ADB naqueles idos de 
maio, nota sobre como nasceu a re-
vista da Associação.

Eram tempos de comunicações 
difíceis naquela era pré-internet, com 
chamadas telefônicas internacionais a 
preços exorbitantes. Eram tempos, so-
bretudo, em que “associações”, “sin-
dicatos”, “organizações de carreiras 
de Estado”, eram pouco conhecidas 
na “Casa do Barão do Rio-Branco”.

Como alcançar todos os colegas? 
Aposentados e da ativa? Membros ou 
não da ADB? Uma revista, no formato 
de newsletter (não havia palavra equi-
valente em português), com tiragem 

de 1.250 exemplares, parecia solução 
adequada. Os diplomatas são escrito-
res natos e, com a ajuda de boa gráfi-
ca, não haveria dificuldade em produ-
zir uma “revistinha”.

Ledo engano! Mesmo em época de 
mais perfeita liberdade de imprensa, 
havia uma série de quesitos legais a 
serem atendidos, desde a existência 
de jornalista responsável até a remes-
sa obrigatória de exemplares para a 
Biblioteca Nacional.

A “ficha técnica” na base da página 2 
dá ideia de tais exigências. Parece sim-
ples, mas na época atrasou em muito 
o lançamento da revista. Fomos salvos 
pela “consultoria informal” de dois sindi-
catos experientes, que nos ensinaram o 
proverbial caminho das pedras.

Chegou afinal o momento tão es-
perado, quando o grupo de colegas 
e a funcionária única da ADB fomos 

para a Sobrindes Linha Gráfica Editora 
para ver nascer a “nossa revista”. De 
antemão, já havia sido decidido que, 
na boa tradição do Itamaraty, o papel 
seria de boa qualidade – ninguém iria 
embrulhar peixe com o nosso jornal.

Sentado diante de uma pequena 
tela (seria já um computador?), o 
jovem técnico da gráfica nos dispa-
ra uma pergunta de todo inesperada: 
Qual o nome da publicação? Aquele 
mundo de gráficas, sindicatos, asso-
ciações, comissões editoriais, etc., 
era tão, tão novo que muitas coisas 
ainda não tinham nome!

Feliz centésima edição da Revista da 
ADB! Votos de longa vida no divulgar de 
nossas notícias, memórias e aspirações!

José Antônio de Macedo Soares
Embaixador aposentado e 

ex-presidente da ADB

Instrumento para superar o 
desconhecimento sobre a carreira diplomática

A 
atual presidente da ADB Sindical, embaixadora 
Maria Celina, destaca a crescente sistematização 
e profissionalização das formas de se comunicar 
com os associados. 

Passados 26 anos, quais foram as principais mudanças 
na política de comunicação da ADB?

A principal mudança foi o fato de termos hoje uma po-
lítica de comunicação que não tínhamos antes. A contra-
tação de empresas especializadas nas áreas parlamen-

No início, a produção 
era quase artesanal

H
á quase 20 anos, o gerente ad-
ministrativo da ADB Sindical, 
Tersio Arcúrio, supervisiona o 
processo de produção da Re-

vista da ADB. Esta condição de testemu-
nha ocular lhe confere autoridade para 
recuperar a memória dos vários estágios 
da comunicação da Associação 

O senhor começou a acompanhar o 
Boletim da ADB no final da década de 
90. Como era o processo de produ-
ção da revista naquela época?

O Boletim era elaborado de forma 
quase artesanal. A ADB tinha perdido 
seu presidente (falecimento) e a nova 
diretoria resolveu profissionalizar sua 
secretaria, que era formada por espo-
sas de diretores da associação. Não 
havia um editor responsável pela ela-
boração do Boletim.

Contratou-se, então, o jornalista 
Ronaldo de Moura que naquela época 
ainda não tinha uma estrutura adequa-
da para produzir o Boletim. Ele contra-
tava pessoas para elaborar o projeto 
gráfico, diagramar o conteúdo e revi-
sar os textos.

O diagramador só podia trabalhar 
após as 20 horas. Normalmente, o 
diagramador e o Ronaldo vinham para 
ADB e efetuavam esse trabalho. Era 
comum sairmos daqui por volta das 
três da manhã. O serviço tinha que ser 
feito de uma vez só.

Depois o material diagramado era 
submetido à revisora da época e me 
mandavam um disquete com o projeto 
do Boletim. Eu levava à gráfica que fa-
zia as provas e me devolvia para apro-
vação. Esse foi o modo de produção 
do Boletim do número 38 até o 56. A 
partir daí, o Ronaldo criou a agência 
Liberdade de Expressão e passou a 
elaborar reportagens, artigos etc.

Quando o “Boletim da ADB” ganhou 
a sua versão eletrônica?

O Boletim da ADB vem sendo colo-
cado no site desde 2012.

No primeiro trimestre de 2015, o 
Boletim da ADB mudou o nome para 
Revista da ADB, que ganhou um novo 
projeto gráfico. Como se deu esta 
mudança?

Foram feitas várias consultas aos 
associados perguntando sobre a mu-
dança do nome do Boletim. Nunca 
aceitaram. A partir de 2015 a direto-
ria mudou o nome, o papel e o projeto 
gráfico. Não tivemos nenhuma mani-
festação contrária sobre a mudança.

Como senhor avalia a evolução da 
revista nos últimos 20 anos?

A evolução tecnológica permitiu ela-
borar um produto muito mais bem aca-
bado. O projeto gráfico foi atualizado e se 
tornou moderno, mais compreensível.

tar e de imprensa sobretudo foram fundamentais para a 
maior divulgação da ADB e de seus objetivos.

Atualmente, qual é a importância da Revista da ADB para 
a defesa dos interesses da carreira diplomática?

A revista é sobretudo um instrumento de comunicação e di-
vulgação da ADB junto aos associados e à sociedade em geral. O 
desconhecimento sobre a carreira é talvez um dos grandes proble-
mas junto à sociedade e a revista e as mídias sociais de que nos 
valemos são um meio de superar esse desconhecimento. Tersio Arcúrio

Embaixadora Maria Celina

Embaixador José Antônio

Divulgação ADB
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E
screver este artigo resumin-
do minha experiência dentro 
da embaixada do Brasil em 
Tegucigalpa durante a crise de 

2009 mostrou-se mais complicado do 
que imaginava. Tenho o registro daque-
les dias em dois molesquines que guar-
do já faz 10 anos, e concentrar tudo o 
que aconteceu nestas poucas páginas 
não foi tarefa fácil. Meus garranchos 
registram momentos de tensão, de 
completo nonsense, de negociações 
diplomáticas de alto nível, de dramas 
pessoais, de frustração e de cansaço. 
O que lá vivi não é o dia a dia do diplo-
mata, mas acho que temos que estar 
preparados para o improvável.

No dia 22 de setembro de 2009 es-
tava na sede da OEA em Washington 
em um almoço com a colombiana 
Clara Rojas, chefe de campanha da 
senadora Ingrid Bettancourt - ambas 
sequestradas e mantidas em cativeiro 
durante mais de seis anos pelas FARC 
- quando os telefones começaram a 
tocar freneticamente. O presidente 
Manuel Zelaya, que tinha sido depos-
to em junho e mandado para fora de 
Honduras na calada da noite, estava 
de volta a Tegucigalpa. As primeiras 
informações diziam que ele teria se 
refugiado no escritório da ONU, mas 

45 dias dentro da embaixada 
do Brasil em Tegucigalpa

pude confirmar logo em seguida que 
ele estava na embaixada do Brasil.

No dia seguinte recebi instruções 
do ministro Celso Amorim para tentar 
chegar o mais rápido possível a Tegu-
cigalpa porque a situação dentro da 
chancelaria era caótica. Apenas um 
diplomata e poucos funcionários eram 
responsáveis, naquele momento, por 
aproximadamente 150 pessoas que 
se acumulavam lá dentro muitos de-
les pulando o muro para escapar do 
gás lacrimogênio que a polícia atirava 
nas imediações da casa na tentativa 
de dispersar os seguidores de Zelaya 
que celebravam sua volta. Minhas 
instruções eram aparentemente sim-
ples. Chegar a Tegucigalpa e ajudar o 
ministro-conselheiro Francisco Catun-
da a manter a ordem enquanto eram 
buscadas opções para o imbróglio 
criado pela decisão de acolhermos o 
presidente deposto. Parecia razoável.

Caos na embaixada

Depois de uma maratona para che-
gar a Tegucigalpa, o que só acabou 
acontecendo no dia 26 de setembro, 
dirigi-me para a rua da Chancelaria, 
àquela altura bloqueada com arma-
mento pesado. Passei pela barreira do 
exército sem muitos problemas, ainda 

que tenha sido revistado pela polícia. 
Entrei na embaixada e minha primeira 
impressão foi a de caos completo.

Dentro do prédio, dezenas de pes-
soas se espalhavam por todos os can-
tos do térreo enquanto Zelaya, alguns 
membros de sua família e principais 
assessores ocupavam uma sala no 
andar de cima. Apresentei-me e sen-

tamos para uma primeira reunião. A 
primeira-dama falava com a TV Re-
cord e Zelaya, sentado próximo a três 
chapéus de palha, sua marca registra-
da, parecia cansado. Afinal, tinha ca-
minhado por mais de dois dias desde 
a fronteira com a Nicarágua evitando 
estradas movimentadas. 

O clima dentro da sala era tranqui-
lo se comparado com o do andar de 
baixo. Circulava o boato que a polí-
cia estaria perfurando um túnel e que 
haveria uma invasão naquela noite. 
Tentei explicar que essa possiblidade 
era remota, mas a tensão estava alta. 
Depois, descobri que o boato fora es-
palhado pelo próprio Zelaya.

Vigília prolongada

Por que fiquei mais de seis sema-
nas dentro da embaixada? Claro que 
não era minha intenção inicial nem a 
do ministro Amorim. Mas logo que 
cheguei fui avisado pela chancelaria 
local que só poderia entrar e sair da 
embaixada se o governo brasileiro en-
viasse uma nota verbal pedindo isso. 
Como enviar a nota seria reconhecer 
o governo golpista, tentamos enviar 
uma carta, que foi recusada. Em con-
versa com Brasília – os telefones e a 
internet funcionavam - disse que po-
deria ficar mais um dia ou dois lá den-
tro enquanto tentávamos achar uma 
solução. Fiquei mais do que pensava.

Passei a exercer dois papéis ao 
mesmo tempo, o de gerente do caos e 
o de negociador político encarregado 
de ajudar a achar uma solução para 

o impasse que a presença de Manuel 
Zelaya na capital trouxera para o ce-
nário político hondurenho.

Em caminhadas pela casa e conver-
sas com os simpatizantes do presidente 
logo percebi a rápida formação de uma 
estrutura de classes. No térreo ficava o 
baixo clero, dividido em três grupos: os 
que estavam lá por convicção política; 
os que haviam entrado no dia que Ze-
laya chegou e acabaram ficando com 
medo da polícia; e um terceiro grupo 
que resolveu continuar sem saber bem 
o porquê. Consegui convencer diversos 
deles a voltarem para suas casas, mas 

um grupo de fervorosos seguidores de 
Zelaya decidiu ficar comprometendo-
-se com a organização e definição de 
tarefas, com gente responsável pela 
limpeza, comida, lavagem de roupas e 
segurança durante a noite. 

Felizmente a polícia não impedia a 
entrada de alimentos, produtos de higie-
ne e remédios e contei, para isso, com o 
valioso apoio do PNUD de Tegucigalpa. 
No andar de cima ficava o presidente e 
entourage, alguns jornalistas e fotógra-
fos que decidiram ver o que ia acontecer 
e eu, que transformei a sala do ministro-
-conselheiro em meu quarto.

Sob provocações e ameaças dos policiais hondurenhos, embaixador Lineu recorreu às corridas 
vespertinas no terraço da representação diplomática brasileira para diminuir o nível de stress

Embaixador Lineu administrou a crise diplomática 
na Embaixada do Brasil em Honduras, em 2009

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Mediação política

Fazer com que Zelaya parasse com 
os pronunciamentos políticos foi mais 
complicado. No dia 27 de setembro fui 
acordado por telefonema do gabinete 
preocupado com novas declarações 
inflamadas de Zelaya em dois comu-
nicados de imprensa. As instruções 
eram simples e diretas: mandar o pre-
sidente ficar quieto. Conversei com 
Zelaya e de maneira direta e educada 
alertei-o que qualquer outra declara-
ção política seria motivo para que o 
Brasil repensasse sua decisão de abri-
gá-lo - ele poderia ter de escolher ou-
tro lugar para sua “resistência”. Zelaya 
respondeu que entendia e aceitava 
nossa posição, mas lembrou-me que 
se saísse humilhado e derrotado seria 
muito ruim para o futuro de Honduras.

Logo percebi que minha estada 
iria se prolongar. Depois de 10 dias, 

apesar de certo cansaço, ainda tinha 
energia para lidar com a situação, to-
talmente inusitada para mim ou para 
qualquer outro diplomata brasileiro 
que lá estivesse. Ao mesmo tempo, 
era uma oportunidade para fazer meu 
trabalho como diplomata e tentar 
influenciar na restauração da demo-
cracia em Honduras. Um dos gran-
des ensinamentos que o Instituto Rio 
Branco e a carreira nos dão é a capa-
cidade de improvisação.

Com certeza minha experiência 
como tenente da reserva e os muitos 
anos como diplomata ajudaram, princi-
palmente quando a pressão psicológica 
alcançou níveis intoleráveis. Foram ho-
ras, dias e semanas de frenéticas ne-
gociações políticas, medo de invasão, 
privação do sono, momentos de tédio, 
saudades da família e vontade de voltar 
para minha rotina em Washington.

A vida dentro do prédio cercado não 
era fácil. Consegui um colchão de ar e 
foi onde dormi e estraguei minhas cos-
tas por mais de seis semanas. Usei a 
bandeira do Brasil que estava na minha 
sala como cortina para deixar o am-
biente mais escuro e proibi conversas 
altas depois das 11 da noite. Guardei a 
papelada que lotava a mesa do minis-
tro-conselheiro e passei a usá-la como 
mesa de trabalho e para comer. Con-
segui contrabandear um travesseiro e 
minha vida ficou um pouco melhor.

Rotina de “presídio”

Duas semanas passadas, já tinha 
perdido a noção dos dias. Quando me 
dei conta, já era 8 de outubro. Foi rápi-
do perceber que o estabelecimento de 
uma rotina era necessário para o bem-
-estar físico e mental em uma situação 
de alto stress como aquela. Afinal, o 

que vivi lá dentro se aproximava de 
uma rotina de presidiário: acordar; do-
brar os lençóis; encostar o colchão de 
ar em um canto para não atrapalhar; 
tomar banho frio (odeio); preparar um 
Nescau acompanhado de um pedaço 
de pão ou às vezes um croissant ama-
nhecido; lavar a própria louça. Tudo 
sem nenhuma pressa porque o tempo 
parecia passar mais devagar.

Também resolvi começar a correr 
nos finais de tarde. O único lugar mais 
tranquilo que encontrei foi o terraço da 
sala do embaixador. Lembro-me até 
hoje: eram exatos 45 passos por volta. 
Nada muito animador ficar dando vol-
tas e mais voltas enquanto os policiais 
do lado de fora ficavam gritando coi-
sas como “o embaixador vai morrer”, 
“o velhinho não vai aguentar” ... Algu-
mas vezes apontavam o laser verme-
lho do fuzil e me acompanhavam nas 
incontáveis voltas. Nunca acreditei que 
fosse uma ameaça séria e essas pro-
vocações me davam ânimo para dar 
mais e mais voltas, mesmo na chuva.

No dia 12 de outubro escrevi: “es-
tou cansado, muito cansado. Essa si-
tuação não é para ser levada por um 
único diplomata”. Não tinha ideia que 
ainda iria ficar mais um mês lá dentro e 
que todos ainda passaríamos por mo-
mentos de muita tensão.

A responsabilidade era enorme. 
Em muitas fotos apareço com um 
molho de chaves no pescoço. Não 
podia me separar dessas chaves em 
nenhum momento porque eram da 
Sala de Comunicações, onde esta-

vam guardados 17 revólveres e facas 
confiscados quando Zelaya entrou na 
embaixada com seu grupo.

Os piores momentos aconteciam 
de noite. Primeiro foram os holofotes. 
No dia 15 de outubro a polícia colo-
cou quatro potentes holofotes apon-
tados para a casa. Muitos dos que 
dormiam no pátio em papelões no 
chão não conseguiriam pegar no sono 
com aquela claridade. A solução que 
encontrei foi usar cortinas que tinham 
sido baixadas do inventário e iriam ser 
doadas para construir uma barreira 
contra a luz forte. Lembro que quando 
cheguei na garagem com as cortinas 
velhas fui recebido com aplausos e 
vivas. Ganhei a noite. Mas só aquela.

Guerra psicológica

O que chamei de tor tura psicoló-
gica em algum telegrama que enviei 
posteriormente realmente aconte-
ceu. Começou com os quatro holo-
fotes e seus geradores barulhentos 
e continuou com uma corneta que 
tocava todas as noites entre 3 e 4 
da manhã. Era impossível dormir. E 
tinha mais, porque a vontade de en-
fraquecer psicologicamente os que 
ainda permaneciam na chancelaria 
não encontrava limites.

A partir de 16 de outubro os milita-
res de guarda receberam ordens para 
imitar bichos durante a noite. Todas as 
noites. Cada um imitava um animal: 
vaca; cavalo; cachorro; galo; passa-
rinho; you name it. Os outros tinham 
instruções para gritar. Era hilário escu-

tar aquele zoológico, mas a verdade é 
ninguém conseguia dormir direito.

Provocações continuadas

No dia 21 de outubro escrevi: 
“A pior noite em muitos anos. Por 
volta da duas da manhã os militares 
ligaram um alto-falante no máximo 
volume até distorcer o som e nos 
bombardearam com músicas e dis-
cursos durante horas. Foi um terror. 
Também tocaram sem parar o hino 
das Forças Armadas e uma música 
chamada las golondrinas, que faz 
referência à mor te.

Todo esse horror seguido de cor-
netas, músicas regionais e mais cor-
netas. Por volta das quatro da manhã 
entrou um discurso gravado, sempre 
no máximo volume, acusando Zelaya 
de querer provocar um banho de san-
gue no país. Foi impossível dormir.” 
Dá para entender porque até hoje os 
vizinhos não gostam da gente. 

No dia 25 de outubro anotei: “Sai-
rei daqui uma pessoa diferente. Não 
dá para viver o que estou passando e 
voltar a ser quem eu era.” 

Visitas dominicais

Como nas prisões, domingo era 
dia de visitas. Era bizarro ver a polí-
cia autorizando a entrada da mãe do 
Zelaya ou uma equipe do Fantástico 
ou da TV Brasil. Também como nas 
prisões, cigarro era moeda. Um maço 
de Marlboro rendia sorrisos e pala-
vras de agradecimento eterno.Arquivo pessoal
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Os cigarros eram proibidos, mas 
eles sempre apareciam, contraban-
deados dentro de pães de forma ou 
comprados pelos soldados que nos 
vigiavam. O pessoal de dentro jogava 
o dinheiro pelo muro e recebia o ci-
garro de volta na mais pura confiança. 
Quase por diversão, avisei a todos que 
uma lei federal brasileira proibia fumar 
em prédios públicos. Com isso, con-
segui que os fumantes saíssem para o 
jardim para dar suas baforadas.

Com o passar das semanas, mais 
e mais pessoas iam deixando o prédio. 
Por cansaço, pela família lá fora rece-
bendo ameaças ou pela necessidade 
de trabalhar. A chancelaria continuava 
cheia, mas menos caótica. Mas ainda 
que com menos pessoas, havia um 

problema latente que era o desconten-
tamento do pessoal do térreo com as 
regalias que a família Zelaya e asses-
sores tinham, como, por exemplo, a 
comida diferenciada que muitas vezes 
vinha da própria casa do presidente, 
como o delicioso tapado olanchano 
que leva costela de porco, carne, lin-
guiça, plátano, mandioca e milho.

Perfil do presidente

Zelaya era um personagem interes-
sante. Seu chapéu, o colete e o cabelo 
tingido de preto eram suas marcas re-
gistradas. Era esperto o suficiente para 
saber que tinha tomado uma decisão 
arriscada ao voltar e pedir refúgio ao 
Brasil. E disse que se surpreendeu 
quando viu que nossa chancelaria era 

simplesmente um escritório, com ape-
nas um diplomata e sem estrutura para 
o que estava acontecendo.

Sua paranoia revelou-se em uma 
série de situações bizarras, como, 
por exemplo, mudar sua cama para a 
sala da biblioteca, que não tinha jane-
las, pois assim ele não seria atacado 
por raios paralisantes que a CIA es-
taria enviando. Ou cobrir com papel 
alumínio as janelas da sala principal 
para que as conversas não fossem 
gravadas e os raios de micro-ondas 
não afetassem os cérebros.

Lembro o dia em que passou a recla-
mar de enjoos e fortes dores de cabeça 
e punha a culpa na CIA, mesmo com 
os Estados Unidos de Obama tentando 
ajudar para que ele voltasse ao poder. 
Pouco depois, todos seus assessores e 
família passaram a reclamar dos mes-
mos sintomas. E eu não sentia nada, o 
que o deixava claramente irritado.

Ponto morto

As negociações andavam lenta-
mente e durante todo o tempo havia 
uma constante mudança de humor 
dentro da casa. Mais de uma vez, 
Xiomara, a mulher de Zelaya, arru-
mou as malas para voltar para casa 
para logo em seguida as negociações 
empacarem. Foi assim durante todo 
o período em que lá estive. Reuniões 
e mais reuniões tentando achar uma 
solução. Missões internacionais vi-
nham e voltavam.

O secretário-geral da OEA, José 
Miguel Insulza, apareceu com um 
enorme grupo de diplomatas para con-
versar com os golpistas e com Zelaya. 
O embaixador Tom Shannon, meu co-
nhecido do Departamento de Estado, 
também veio mais de uma vez, de Wa-
shington, para tentar ajudar nas nego-
ciações, mas nada andava de verdade.

Quem me apoiou bastante foi o 
embaixador norte-americano Hugo 
Llorens, que sempre me telefonava 
para contar sobre os avanços e recuos 
e para saber como estava aguentando 
aquela barra. Ele estava sinceramen-
te preocupado com minha sanidade 
mental. Chegamos à conclusão de que 
os golpistas só estavam protelando e 
não tinham interesse real em negociar 
a volta de Zelaya ao poder.

No início de novembro percebi que 
nada mais ia acontecer no campo po-
lítico, ao mesmo tempo em que cons-
tatava que o longo tempo confinado 
estava deixando marcas. Emagreci 
muito, as olheiras eram gigantescas, 
estava cansado de tanta tensão. Co-
mecei a tomar Lorax contrabandeado 
para poder dormir, minhas costas já 
não aguentavam o colchão de ar, e os 
holofotes e barulhos da polícia durante 
a noite passaram a me irritar profunda-
mente. Achei que já tinha dado minha 
cota de sacrifício e comecei a organi-
zar minha saída. 

Liguei para o ministro Amorim e 
disse que como as negociações esta-

vam em ponto morto e, em minha opi-
nião, não iam chegar a lugar nenhum, 
sentia que era hora de sair. Ele concor-
dou e agradeceu minha calma e resis-
tência durante todas aquelas semanas.

Despedida de Tegucigalpa

Uma última tarefa minha foi man-
dar embora praticamente todo o pes-
soal que continuava na embaixada. Só 
permaneceu o grupo mais próximo ao 
presidente. Nos últimos dias em que lá 
fiquei a casa estava incrivelmente si-
lenciosa. Os poucos que restavam já 
pressentiam que não haveria solução 
política e intuíam que o único jeito de 
acabar a aventura em que tinham se 
metido era esperar as eleições e a pos-
se do novo presidente, Porfirio Lobo 
Sosa, o que só aconteceu em 27 de 
janeiro de 2010.

Depois da minha partida, o minis-
tro-conselheiro Francisco Catunda e o 
auxiliar de chancelaria José Wilson Ba-
tista se revezaram até o final de janeiro 
quando Porfirio Lobo, logo em seguida 
a seu juramento como presidente, foi 
até a embaixada libertar Zelaya.

Ao sair, no dia 12 de novembro de 
2009, me despedi da bandeira brasi-
leira que tinha tremulado na entrada da 
chancelaria durante todos aqueles 45 
dias. Em muitos momentos, quando a 
situação parecia estar saindo do con-
trole, ela foi minha companheira e me 
deu verdadeiro conforto. Ainda hoje 
me dá a sensação de dever cumprido.

A sala do embaixador foi improvisada como dormitório e a bandeira brasileira foi usada como cortina durante mais de seis semanas de muita tensão 

 
No dia 25 de 

outubro, anotei: 
‘Sairei daqui uma 
pessoa diferente. 

Não dá para 
viver o que estou 
passando e voltar 
a ser quem eu era’

 

Lineu Pupo De Paula, embaixador do Brasil em Sarajevo.

Arquivo pessoal
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O embaixador Tom Shannon, meu co-
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e para saber como estava aguentando 
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a volta de Zelaya ao poder.

No início de novembro percebi que 
nada mais ia acontecer no campo po-
lítico, ao mesmo tempo em que cons-
tatava que o longo tempo confinado 
estava deixando marcas. Emagreci 
muito, as olheiras eram gigantescas, 
estava cansado de tanta tensão. Co-
mecei a tomar Lorax contrabandeado 
para poder dormir, minhas costas já 
não aguentavam o colchão de ar, e os 
holofotes e barulhos da polícia durante 
a noite passaram a me irritar profunda-
mente. Achei que já tinha dado minha 
cota de sacrifício e comecei a organi-
zar minha saída. 

Liguei para o ministro Amorim e 
disse que como as negociações esta-

vam em ponto morto e, em minha opi-
nião, não iam chegar a lugar nenhum, 
sentia que era hora de sair. Ele concor-
dou e agradeceu minha calma e resis-
tência durante todas aquelas semanas.

Despedida de Tegucigalpa

Uma última tarefa minha foi man-
dar embora praticamente todo o pes-
soal que continuava na embaixada. Só 
permaneceu o grupo mais próximo ao 
presidente. Nos últimos dias em que lá 
fiquei a casa estava incrivelmente si-
lenciosa. Os poucos que restavam já 
pressentiam que não haveria solução 
política e intuíam que o único jeito de 
acabar a aventura em que tinham se 
metido era esperar as eleições e a pos-
se do novo presidente, Porfirio Lobo 
Sosa, o que só aconteceu em 27 de 
janeiro de 2010.

Depois da minha partida, o minis-
tro-conselheiro Francisco Catunda e o 
auxiliar de chancelaria José Wilson Ba-
tista se revezaram até o final de janeiro 
quando Porfirio Lobo, logo em seguida 
a seu juramento como presidente, foi 
até a embaixada libertar Zelaya.

Ao sair, no dia 12 de novembro de 
2009, me despedi da bandeira brasi-
leira que tinha tremulado na entrada da 
chancelaria durante todos aqueles 45 
dias. Em muitos momentos, quando a 
situação parecia estar saindo do con-
trole, ela foi minha companheira e me 
deu verdadeiro conforto. Ainda hoje 
me dá a sensação de dever cumprido.

A sala do embaixador foi improvisada como dormitório e a bandeira brasileira foi usada como cortina durante mais de seis semanas de muita tensão 

 
No dia 25 de 

outubro, anotei: 
‘Sairei daqui uma 
pessoa diferente. 

Não dá para 
viver o que estou 
passando e voltar 
a ser quem eu era’

 

Lineu Pupo De Paula, embaixador do Brasil em Sarajevo.

Arquivo pessoal
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J
unho de 2003. Missão algo se-
creta na Terra Santa. Destino a 
Ramala, capital (provisória) da 
Palestina, cidade sitiada por 

Israel. Minhas funções, à época, no 
Itamaraty, de diretor geral de área ge-
ográfica, compreendiam responsabili-
dades no relacionamento político com 
os países da região. Por causa disso, 
me propusera visitar o líder palestino 
Yasser Arafat em sua Mukata em Ra-
mala, “para levar-lhe mensagem do 
presidente Lula”, empossado há pou-
cos meses em Brasília. O ministro das 
Relações Exteriores Celso Amorim, 
também de viagem marcada para a 
região, mas não para a Palestina, acei-
tara minha proposta.

Não houve “mensagem” , no 
sentido estrito, nem creio que o en-
tão presidente Lula foi informado. A 
visita, em si, de um representante 
diplomático brasileiro, em nível de 

Ramala e Arafat: crônica 
de uma visita à Terra Santa

diretor geral, constituiria a “mensa-
gem”, ou seja, a visita reiteraria, em 
nível apropriado, o reconhecimento 
e o apoio do governo brasileiro aos 
direitos dos palestinos a um Estado 
livre e independente, ao lado de Israel 
em convivência pacífica na região, no 
momento abertamente rejeitados por 
Israel no governo de Ariel Sharon na 
sequência dos protestos violentos pa-
lestinos na Intifada II.

Na residência da embaixada do 
Brasil em Tel Aviv, café da manhã 
caprichado, agregado com ovos es-
calfados em molho de tomate fres-
co bem temperado, o apreciado 
shakshuka israelense, a cor local do 
prato algo desvir tuada por ter sido 
preparado por empregadas filipinas. 
Durante o pequeno almoço, o em-
baixador fala da Intifada II, a segunda 
revolta armada palestina em pleno 
curso, e das ameaças que o primei-

ro-ministro Sharon andou fazendo, 
de considerar inimigo de Israel quem 
fosse avistar-se com Arafat, ora acu-
ado por tanques israelenses em seu 
bunker, a Mukata, o prédio sede da 
Autoridade Palestina em Ramala.

Rumo a Jerusalém e a Ramala

Depois do café, o embaixador, o 
primeiro-secretário e eu saímos no 
Volvo oficial em direção a Jerusalém 
e Ramala. Fins de maio-junho, tempo 
lindo. Tel Aviv se liga a Jerusalém por 
várias vias, inclusive férrea. É bonita 
a viagem, sobretudo em tempos de 
neve, a composição em subida lenta 
para galgar os cerca de 750 metros 
circundando relevos ásperos, pales-
tinos, dando tempo ao viajante para 
sentir as paisagens profundas em 
história e densas em conflito.

Na época de nossa viagem, 2003, 
não há a opção pela estrada de ferro, 

em obras de modernização. Agora, 
soube que essa via férrea, que data 
dos tempos otomanos, foi permanen-
temente desativada, substituída por 
uma bela ferrovia moderna. Como 
seguiríamos para Ramala, em missão 
oficial, fomos de carro.

Há duas autoestradas de Tel-Aviv 
a Jerusalém. Uma delas corta territó-
rio palestino ocupado, é ladeada em 
muitos trechos por muros altos. Em 
outros, podem-se ver aldeias e vila-
rejos palestinos, a cujos habitantes, 
claro, não é dado usar a autoestrada. 
Comunicam-se por vias marginais, 
estradelas milenares quase sempre 
interrompidas ao depararem-se com 
assentamentos judeus ilegais. A ou-
tra autoestrada, mais liberal, digamos 
assim, serve aos israelenses e tam-
bém aos árabes dos territórios pales-
tinos sob administração israelense ou 
habitantes de Israel.

Caso essa estrada fosse como se 
estivéssemos comendo um queijo, a 
primeira de três partes seria bem in-
digesta: plana, a secura das areias 
em contraponto com plantações e 
fábricas diversas – uma delas, a de 
cimento, parece também ser respon-

sável pelo ar cinzento e pesado que 
envolve o viajante. Sendo toda ilumi-
nada, a estrada nessa parte fica mais 
interessante à noite, por antevermos, 
ao regressar de Jerusalém, as luzes 
de Tel Aviv ao longe. Ao começo da 
subida, vislumbramos ainda áreas 
planas, bem tratadas pela irrigação, 
ali mesmo onde se deram batalhas 
horrendas desde tempos imemoriais 
e, mais perto de nós, entre judeus e 
árabes, em 1949 e, depois, na guerra 
dos Seis Dias, levando, neste caso, os 
israelenses a “conquistar” Jerusalém, 
das mãos e armas dos jordanianos.

O caminho nesse segundo trecho 
é bonito, montanha acima. Ainda es-
tão lá, contudo, como um museu de 
passagem a céu aberto, as ruínas de 
tanques e de canhões usados nessas 
décadas passadas. O terceiro e últi-
mo trecho da rodovia tampouco se 
digere facilmente, mas por uma con-
dição universal das grandes cidades: 
a canseira do trânsito lento, aqui re-
compensada pela chegada à Cidade 
Santa, trazida ao contemporâneo pela 
arrojada ponte-passarela estaiada, 
trabalho estruturista do arquiteto es-
panhol Santiago Calatrava.

Belo e surreal

Ali, vista desde o Monte das Olivei-
ras, a cidade compacta dentro das mu-
ralhas encobre as divisões religiosas, 
conflitos que vão pelo tempo adentro. 
E, triste dizer, por tempo adiante. Como 
diz meu irmão Ricardo, cientista biólogo 
que mantém relações estreitas de coo-
peração com seus pares israelenses, 
uma “encruzilhada mal resolvida”. A 
beleza é imaculada, e resplandece sob 
o domínio dourado da cúpula da Mes-
quita Al-Acsa, no Monte do Templo.

Mas, o belo é também surreal. For-
çam a vista outros muros, menos no-
bres. Conquanto nenhum muro esteja 
para contar casos alegres e bondosos, 
esses muros, construídos na corren-
te do tempo atual por Israel, separam, 
empurram as pessoas, tampam suas 
vidas com sombras de desesperança 
de que nem o sol truculento, verão, in-
verno, consegue dar cobro.

Tira-me dessas considerações o 
primero-secretário da embaixada, que 
me acompanha junto com nosso em-
baixador em Tel Aviv: — Devemos se-
guir. O tom desconsolado de sua voz 
parece não se referir ao fato de dei-
xarmos aquela bela paisagem, mas à 
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A beleza de Ramala

A impressão surrealista volta à tona 
quando vejo a beleza de Ramala. Mais 
alta do que Jerusalém, a cidade apre-
senta-se dignamente, espraiada em 
colinas suaves, envolta em um ar de 
montanha e relva verdejante, luminosa, 
nada que ver com as imagens postas 
na imprensa internacional de um aglo-
merado de casas afaveladas e gentes 
toscas. Destroços, sim, os havia por 
todo lado, ruas vazias, hotéis fechados 
com as janelas quebradas e os estilha-
ços de tiros nas paredes dos prédios.

Em matéria de destroços e vidraças 
rompidas e estilhaçadas, Ramala infe-
lizmente competia com os cenários de 
grandes tragédias urbanas. Sobretudo 
por sabermos que, de uma forma ou 

de outra, por detrás destes destroços, 
a maior parte das vezes lá está o ser 
humano, como agente da destruição, 
e, hélas, sempre como vítima.

Anos depois, nas ocasiões em que 
voltava a Ramala, quando estive como 
embaixador acreditado junto ao gover-
no de Israel, pude ver a transformação 
da cidade, recuperada do conflito. 
Com vida diária ativa, mas infelizmen-
te não desimpedida, de seus 30 a 40 
mil habitantes, gente sofrida mas alta-
mente sensível e educada, cultural e 
economicamente próspera, marcada, 
contudo, física e politicamente pela 
presença sombria do muro.

Ambiente de guerra

Após um tempo de espera na resi-
dência do ministro das Comunicações, 
fomos conduzidos à Mukata em veículo 
blindado da Autoridade Palestina. O edi-
fício se via agora como um bunker, já 
tendo sido semanas antes bombardea-
do pelos tanques israelenses ainda es-
tacionados do outro lado da praça de-
fronte. Já no edifício, compacto como 
uma verdadeira fortaleza, guiados por 
agentes palestinos, percorremos cor-
redores praticamente às escuras. Al-
gumas lâmpadas nuas penduradas em 
meio a sacos de areia empilhados, am-
biente de guerra mesmo, antes de che-
gar à única sala ainda intacta do prédio, 

sem janelas, onde Arafat nos recebeu 
em presença de assessores.

O encontro foi muito cordial. Ofere-
ceu-nos o lugar logo à sua esquerda, 
ele à cabeceira de uma longa mesa 
coberta com objetos de decoração, 
símbolos religiosos, muitos docinhos. 
Com o chá, vieram fotógrafos, que 
saíram depois da sessão de fotos tão 
discretos como haviam entrado. Para 
abrir a conversa, notei minha admira-
ção com a beleza de Ramala, sua lu-
minosidade e topografia suave.

Respondeu-me Arafat logo, em tom 
amistosamente impaciente: “but this 
is the holy land, this is the holy land!”, 
sendo, claro, evidente sempre a beleza 
de um sítio sacrossanto. Transmiti ver-
balmente a Arafat o que seria a “men-
sagem” do presidente Lula, o reiterado 
apoio do governo brasileiro à causa 
palestina. Asser Arafat, visivelmente 
doente, a palidez e o tremer das mãos 
acentuados pelo presente confinamento, 
agradeceu muito as palavras e o apoio 
brasileiro, notando o isolamento a que 
Israel o havia forçado dentro da Mukata.

Falou enfaticamente da luta e do so-
frimento do povo palestino. Pediu-me 
transmitir a Lula o convite para visitar a 
Palestina, o que somente ocorreu anos 
depois, ao final de minha missão como 
embaixador em Israel, em 2010.

 
Em plena Intifada 

II, tentamos 
abrir o caminho, 

salpicado de 
franco atiradores, 
entre Jerusalém e 

Ramala

 

Em junho de 2003, o Embaixador Pedro Motta Coelho visitou o líder palestino Yasser Arafat na sua Mukata, em Ramala

suspeita que tem de que dali em diante 
a estrada é algo desconhecida mas 
com previsíveis dificuldades. Em plena 
Intifada II, tentamos abrir o caminho, 
salpicado de franco atiradores, entre 
Jerusalém e Ramala.

Nosso carro, veículo oficial da em-
baixada, não era, nem nunca foi, blin-
dado. Para chegar a Ramala, tivemos 
que recorrer a um guia, um brasileiro-
-palestino, que nos trouxe, em meio a 
uma cidade marcada pelos destroços 
de guerra, até a residência do ministro 
palestino das Comunicações, que se di-
zia, com orgulho, amigo do Brasil num 
português bem razoável que atestava 
sua estada no Brasil como estudante de 
engenharia. Lá, aguardamos momento 
oportuno para ir até Arafat.

Na mira

Terminada a reunião, Arafat, de 
mãos dadas comigo, à maneira ára-
be, acompanhou-nos pelos corredores 
semi-escuros, até a saída. Havia um 
batalhão de fotógrafos e câmeras de 
televisão à nossa espera. Arafat esta-
va efetivamente confinado dentro da 
Mukata e as forças israelenses não o 
deixavam sequer sair à porta, o que fez 
comigo e meus acompanhantes, o nos-
so embaixador de então e o primeiro-
-secretário da embaixada, calculo que 
pela primeira vez desde muito tempo.

Disse em tom de confidência, antes 
de despedir-me, em frente a todos: “you 
see, there are a lot of Israeli sharp-shoo-
ters (snipers) around this square. I can 
be hit by them any time now”. Instintiva-
mente, nós ainda de mãos dadas, achei 
por bem afastar-me fisicamente uns 
centímetros do líder, por tola precaução.

Aí mesmo entregaram-me as fo-
tos de nosso encontro, testemunho 
de uma experiência diplomática extra-
ordinária. O ministro Celso Amorim, 
depois, quando nos encontramos no 
seu jatinho da FAB, no voo da Jordâ-
nia, onde estávamos para um Forum 
Davos Regional, em direção ao Líba-
no, viu minhas fotos com Arafat e bem 
o notei desapontado por não haver ele 
mesmo ido ter com o líder palestino.

Pedro Motta Pinto Coelho, diplomata aposentado.

O texto na íntegra está disponível no site mineiromatuto.com, onde o embaixador publica as 
“Vivências diplomáticas e autobiográficas de um mineiro matuto”.
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A beleza de Ramala

A impressão surrealista volta à tona 
quando vejo a beleza de Ramala. Mais 
alta do que Jerusalém, a cidade apre-
senta-se dignamente, espraiada em 
colinas suaves, envolta em um ar de 
montanha e relva verdejante, luminosa, 
nada que ver com as imagens postas 
na imprensa internacional de um aglo-
merado de casas afaveladas e gentes 
toscas. Destroços, sim, os havia por 
todo lado, ruas vazias, hotéis fechados 
com as janelas quebradas e os estilha-
ços de tiros nas paredes dos prédios.

Em matéria de destroços e vidraças 
rompidas e estilhaçadas, Ramala infe-
lizmente competia com os cenários de 
grandes tragédias urbanas. Sobretudo 
por sabermos que, de uma forma ou 

de outra, por detrás destes destroços, 
a maior parte das vezes lá está o ser 
humano, como agente da destruição, 
e, hélas, sempre como vítima.

Anos depois, nas ocasiões em que 
voltava a Ramala, quando estive como 
embaixador acreditado junto ao gover-
no de Israel, pude ver a transformação 
da cidade, recuperada do conflito. 
Com vida diária ativa, mas infelizmen-
te não desimpedida, de seus 30 a 40 
mil habitantes, gente sofrida mas alta-
mente sensível e educada, cultural e 
economicamente próspera, marcada, 
contudo, física e politicamente pela 
presença sombria do muro.

Ambiente de guerra

Após um tempo de espera na resi-
dência do ministro das Comunicações, 
fomos conduzidos à Mukata em veículo 
blindado da Autoridade Palestina. O edi-
fício se via agora como um bunker, já 
tendo sido semanas antes bombardea-
do pelos tanques israelenses ainda es-
tacionados do outro lado da praça de-
fronte. Já no edifício, compacto como 
uma verdadeira fortaleza, guiados por 
agentes palestinos, percorremos cor-
redores praticamente às escuras. Al-
gumas lâmpadas nuas penduradas em 
meio a sacos de areia empilhados, am-
biente de guerra mesmo, antes de che-
gar à única sala ainda intacta do prédio, 

sem janelas, onde Arafat nos recebeu 
em presença de assessores.

O encontro foi muito cordial. Ofere-
ceu-nos o lugar logo à sua esquerda, 
ele à cabeceira de uma longa mesa 
coberta com objetos de decoração, 
símbolos religiosos, muitos docinhos. 
Com o chá, vieram fotógrafos, que 
saíram depois da sessão de fotos tão 
discretos como haviam entrado. Para 
abrir a conversa, notei minha admira-
ção com a beleza de Ramala, sua lu-
minosidade e topografia suave.

Respondeu-me Arafat logo, em tom 
amistosamente impaciente: “but this 
is the holy land, this is the holy land!”, 
sendo, claro, evidente sempre a beleza 
de um sítio sacrossanto. Transmiti ver-
balmente a Arafat o que seria a “men-
sagem” do presidente Lula, o reiterado 
apoio do governo brasileiro à causa 
palestina. Asser Arafat, visivelmente 
doente, a palidez e o tremer das mãos 
acentuados pelo presente confinamento, 
agradeceu muito as palavras e o apoio 
brasileiro, notando o isolamento a que 
Israel o havia forçado dentro da Mukata.

Falou enfaticamente da luta e do so-
frimento do povo palestino. Pediu-me 
transmitir a Lula o convite para visitar a 
Palestina, o que somente ocorreu anos 
depois, ao final de minha missão como 
embaixador em Israel, em 2010.

 
Em plena Intifada 

II, tentamos 
abrir o caminho, 

salpicado de 
franco atiradores, 
entre Jerusalém e 

Ramala

 

Em junho de 2003, o Embaixador Pedro Motta Coelho visitou o líder palestino Yasser Arafat na sua Mukata, em Ramala

suspeita que tem de que dali em diante 
a estrada é algo desconhecida mas 
com previsíveis dificuldades. Em plena 
Intifada II, tentamos abrir o caminho, 
salpicado de franco atiradores, entre 
Jerusalém e Ramala.

Nosso carro, veículo oficial da em-
baixada, não era, nem nunca foi, blin-
dado. Para chegar a Ramala, tivemos 
que recorrer a um guia, um brasileiro-
-palestino, que nos trouxe, em meio a 
uma cidade marcada pelos destroços 
de guerra, até a residência do ministro 
palestino das Comunicações, que se di-
zia, com orgulho, amigo do Brasil num 
português bem razoável que atestava 
sua estada no Brasil como estudante de 
engenharia. Lá, aguardamos momento 
oportuno para ir até Arafat.

Na mira

Terminada a reunião, Arafat, de 
mãos dadas comigo, à maneira ára-
be, acompanhou-nos pelos corredores 
semi-escuros, até a saída. Havia um 
batalhão de fotógrafos e câmeras de 
televisão à nossa espera. Arafat esta-
va efetivamente confinado dentro da 
Mukata e as forças israelenses não o 
deixavam sequer sair à porta, o que fez 
comigo e meus acompanhantes, o nos-
so embaixador de então e o primeiro-
-secretário da embaixada, calculo que 
pela primeira vez desde muito tempo.

Disse em tom de confidência, antes 
de despedir-me, em frente a todos: “you 
see, there are a lot of Israeli sharp-shoo-
ters (snipers) around this square. I can 
be hit by them any time now”. Instintiva-
mente, nós ainda de mãos dadas, achei 
por bem afastar-me fisicamente uns 
centímetros do líder, por tola precaução.

Aí mesmo entregaram-me as fo-
tos de nosso encontro, testemunho 
de uma experiência diplomática extra-
ordinária. O ministro Celso Amorim, 
depois, quando nos encontramos no 
seu jatinho da FAB, no voo da Jordâ-
nia, onde estávamos para um Forum 
Davos Regional, em direção ao Líba-
no, viu minhas fotos com Arafat e bem 
o notei desapontado por não haver ele 
mesmo ido ter com o líder palestino.

Pedro Motta Pinto Coelho, diplomata aposentado.

O texto na íntegra está disponível no site mineiromatuto.com, onde o embaixador publica as 
“Vivências diplomáticas e autobiográficas de um mineiro matuto”.
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O 
ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Pre-
sidência da República (GSI) 
proferiu a palestra “Desafios 

para a reconstrução de um país demo-
crático e feliz” no auditório do Instituto 
Rio Branco, no dia 9 de julho de 2019. 
O general Augusto Heleno falou a um 
público formado por diplomatas do 
curso de formação do Itamaraty.

O palestrante tratou de ampla gama 
de temas, a exemplo de sua experiência 
como o primeiro comandante da Mis-
são das Nações Unidas para a estabili-
zação no Haiti (MINUSTAH), entre 2004 
e 2005. O general Heleno também falou 
sobre política internacional, retomada 
do crescimento econômico, moderni-

Instituto Rio Branco recebe 
o general Augusto Heleno

Igor Moreira Moraes, Terceiro-Secretário e aluno do Curso de Formação do Instituto Rio Branco.

zação dos serviços públicos e desafios 
atuais da segurança pública no Brasil.

O esforço pela aprovação da refor-
ma da Previdência e a assinatura do 
acordo entre a União Europeia e o Mer-
cosul foram apontados como ações 
necessárias para alcançar o cresci-
mento econômico. O ministro do GSI 
destacou também a necessidade da 
aprovação das reformas política, tra-
balhista e tributária.

Medidas estratégicas

O investimento em infraestrutura 
em nível compatível com a nona maior 
economia do mundo seria outra medi-
da para reforçar a economia brasileira. 
O general Heleno salientou a importân-

cia de se buscar meios de aumentar 
a produtividade da mão de obra, bem 
como buscar avanços nas áreas de 
tecnologia e inovação.

Segundo o palestrante, o Brasil 
precisa melhorar seus índices educa-
cionais, tal como têm mostrado, por 
exemplo, os resultados no Programa 
Internacional de Avaliação dos Alu-
nos (Pisa) da OCDE. Neste programa 
nosso país costuma figura nas últimas 
posições do ranking.

O general Heleno frisou, ainda, a 
importância de se digitalizar e informa-
tizar os serviços públicos. Para facili-
tar o acesso do cidadão aos serviços 
públicos, foi mencionada a criação do 
portal gov.br. Esta medida envolveria 

um esforço em favor da desburocrati-
zação de procedimentos.

Quanto à segurança pública, o 
ministro do GSI considera que, hoje 
em dia, esta deve ser tratada como 
problema de segurança nacional e 
mencionou o Pacote Anticrime como 
medida que viria ao encontro deste 
anseio. Ele revelou preocupação com 
o avanço da atuação das organiza-
ções criminosas, que contam cada 
vez mais com estrutura, logística e 
organização avançadas e conseguem 
realizar a lavagem de dinheiro de for-
ma cada vez mais sofisticada.

Ainda no que concerne à aplica-
ção da lei, o palestrante destacou a 
necessidade de haver mudanças em 
alguns aspectos do Poder Judiciário, 

em relação à morosidade de anda-
mento de processos e ao sistema de 
recursos. Ademais, reforçou a im-
por tância de se reformar o sistema 
prisional brasileiro.

Geopolítica

O general Heleno defendeu que, no 
mundo, as principais esferas geoestraté-
gicas são o Oriente Médio, a Ásia Orien-
tal e a Amazônia, cuja inclusão neste rol 
se deve ao fato de ser uma região da 
qual dependem muitos países, em es-
pecial, o Brasil. O problema de crimes 
como tráfico de drogas e de pessoas se 
expande para toda a Amazônia e requer 
atenção redobrada para a região.

Já no âmbito regional, o ministro 
do GSI considerou que o Nordeste é 

uma região que precisa se desenvol-
ver, mesmo que conte com importan-
tes indicadores, a exemplo da oferta 
superior de alimentos em comparação 
com o Sudeste. Reforçou, ainda, ainda 
a necessidade de valorizar as poten-
cialidades do turismo nordestino.

Por último, frisou que o Brasil está 
em vias de fazer uma escolha crucial: 
queremos ser um país respeitado, 
com alto padrão de saúde, educação 
e segurança ou queremos ser um lo-
cal onde persistem problemas como a 
corrupção, o tráfico de drogas e a ine-
ficiência do setor público. A escolha 
do primeiro caminho dependeria, por-
tanto, da consecução das reformas e 
demais medidas apresentadas por ele 
em sua exposição.

Diplomatas assistem à palestra do Ministro de Segurança Institucional no auditório do Instituto Rio Branco  
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N
esta edição, a Revista da ADB 
conheceu um pouco sobre o 
funcionamento do Ministério 
das Relações Exteriores da 

República do Cameroun (MINREX), que 
no próximo ano completará 60 anos. 
Conhecido como “África em miniatura” 
por sintetizar, em seu território e em sua 
gente, numerosas paisagens naturais e 
elementos sociolinguísticos, culturais e 
históricos de todo o continente africa-
no, o Cameroun é o único país a inte-
grar, como membro pleno, a Organisa-
tion internationale de la Francophonie e 
o Commonwealth of Nations.

Discreta e eficaz, a chancelaria ca-
merounesa forma seus quadros no 
Instituto de Relações Internacionais do 
Cameroun (IRIC) e fornece a seus di-
plomatas benefícios como auxílio-edu-
cação para filhos menores e cobertura 
dos gastos com saúde (80%). As res-

O serviço exterior 
da “África em miniatura”

postas ao questionário da ADB que nos 
permitiram conhecer melhor o serviço 
exterior camerounês foram gentilmente 
fornecidas pelo primeiro-conselheiro 
Paulin Martial Tchenzette, da Embaixa-
da do Cameroun em Brasília.

Quando foi fundado o serviço exte-
rior camerounês? Quantas missões 
há no exterior?

O Ministério das Relações Exterio-
res do Cameroun foi criado em 1960 
e conta, atualmente, com 37 missões 
diplomáticas, nove postos consulares 
e diversos consulados honorários. 
Todos os funcionários diplomáticos 
podem ser designados para missões 
diplomáticas e consulares. Além dos 
diplomatas de carreira, funcionários 
não diplomáticos também podem ser 
designados para missões diplomáti-
cas e consulares.

Como é a seleção e admissão dos diplo-
matas? Há uma academia diplomática? 
Quais são as principais disciplinas estu-
dadas na academia diplomática?

A seleção de diplomatas é feita por 
meio de um concurso muito seletivo: 
15 pessoas são selecionadas de um 
total de 1,5 mil a 2 mil candidatos. A 
academia diplomática do Cameroun é 
o Instituto de Relações Internacionais 
do Cameroun (IRIC), criado em 1971.

O IIRIC é uma institutição de ensino 
vinculada ao Ministério das Relações 
Exteriores e ao Ministério do Ensino 
Superior do Cameroun. Também está 
ligado à Universidade de Yaounde II. 
É, portanto, uma escola diplomática e 
acadêmica. As matérias ensinadas du-
rante o curso de formação geralmente 
são Direito Internacional, Economia In-
ternacional, Relações Internacionais e 
as Atualidade Internacionais.

Como é o sistema para alocar os di-
plomatas nos postos?

Não há treinamento prévio para a 
designação de diplomatas para os pos-
tos. Mas as especializações adquiridas 
durante os estágios de aperfeiçoamen-
to podem ser levadas em consideração, 
sem que isso seja sistemático.

Os textos especificam que, uma 
vez graduados no IRIC, os diplomatas 
devem servir por três a quatro anos na 

sede do Ministério das Relações Exte-
riores, para, em seguida, serem lota-
dos por sete anos no exterior; sendo 
que três devem ser em um continente 
e quatro em outro. Depois disso, os di-
plomatas voltam à sede para aguardar 
a próxima remoção. Mas este é um 
princípio que nem sempre é respeitado 
em razão de restrições financeiras.

Quais são os direitos que os diplomatas 
têm quando estão servindo no exterior?

O tratamento de diplomatas no 
exterior depende das áreas de lota-
ção. Existem quatro zonas. A Zona 1 
compreende os países da Comunidade 
Econômica e Monetária da África Cen-
tral (Cemac), exceto Gabão; a Zona 2 
compreende os demais países da Áfri-
ca, à exceção da África do Sul; a Zona 
3 compreende Europa, exceto Suíça e 
países nórdicos, Ásia, excluindo Ja-
pão, toda a América Latina e a África 
do Sul; e a Zona 4 abrange América do 
Norte, Suíça, Japão e países nórdicos.

O salário é fixado de acordo com 
um coeficiente multiplicador, sendo que 
o menor coeficiente está na Zona 1 e o 

maior na Zona 4. A educação dos filhos 
de diplomatas é custeada em 80% até a 
maioridade e antes do ciclo universitário. 
Os custos com saúde também devem 
ser reembolsados em 80%. No entanto, 
essas condições não são absolutas.

Há especialização de diplomatas 
em diferentes funções, por exemplo, 
diplomacia consular, diplomacia co-
mercial, etc.? Ou a formação tende 
a ser generalista, como a brasileira?

Não há uma especialização dos di-
plomatas. Um diplomata pode começar 
sua carreira em um posto no exterior 
como cônsul e, posteriormente, traba-
lhar na área multilateral ou bilateral.

Quais são as condições para as viagens 
a serviço dos diplomatas? E as diárias?

A saída do território camerounês de 
um diplomata a serviço do Ministério 
das Relações Exteriores está condicio-
nada à autorização da Presidência da 
República ou do Gabinete do Primeiro 
Ministro. Já o pagamento das diárias é 
assegurado pelo orçamento do Minis-
tério das Relações Exteriores.

Qual o papel desempenhado pelos con-
tratados locais? Como é calculado o 
número de vagas para essas funções?

Os funcionários locais são recruta-
dos de acordo com as necessidades dos 
postos (embaixadas) e de acordo com a 
disponibilidade financeira. O número de 
vagas disponíveis geralmente é definido 
pelo Ministério das Relações Exteriores.

Há políticas de gênero para reduzir o 
desequilíbrio entre homens e mulhe-
res no acesso às promoções?

Não existe uma política de cotas 
estabelecida para a promoção de gê-
nero. Mas nada na prática é feito sem 
levar em consideração o aspecto de 
gênero na distribuição de cargos e 
responsabilidades.

Há um sindicato ou uma associação 
de diplomatas?

Sim, há uma associação de diplomatas.

Quais são as normas para garantir 
a segurança da informação e para o 
uso da tecnologia da informação?

Existe uma política de configu-
rar o sistema atual para segurança e 
proteção dos dados por meio de um 
modelo de intranet criptografado. Mas 
é necessário aumentar a conscientiza-
ção entre os usuários que sempre pre-
ferem trabalhar com redes privadas.

Quais são as regras para a aposenta-
doria dos diplomatas?

No momento, diplomatas estão se 
aposentando aos 55 anos. Mas con-
sultas estão em andamento para au-
mentar a idade da aposentadoria.O Brasil é o único país da América Latina a sediar uma representação do MINREXDiplomatas do Cameroun participam da 72a Assembleia Geral da ONU
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 PELO MUNDO  PELO MUNDO
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uso da tecnologia da informação?
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proteção dos dados por meio de um 
modelo de intranet criptografado. Mas 
é necessário aumentar a conscientiza-
ção entre os usuários que sempre pre-
ferem trabalhar com redes privadas.

Quais são as regras para a aposenta-
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No momento, diplomatas estão se 
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 CAPA  CAPA

O Mal do século

D
epressão, ansiedade, estres-
se, abuso de substâncias. 
Essas são enfermidades cada 
vez mais presentes no co-

tidiano da vida moderna. Segundo o 
último relatório da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) sobre o tema, 
publicado em 2017, em todo o mun-
do, mais de 300 milhões de pessoas 
sofrem de depressão, e 264 milhões 
têm algum tipo de transtorno de ansie-
dade. O estresse grave associado ao 
trabalho também se tornou um proble-
ma de saúde pública: recentemente, a 
Síndrome de “Burnout”, caracteriza-
da por extremo esgotamento físico e 
emocional resultante do estresse crô-
nico no local de trabalho, foi oficializa-
da na nova Classificação Internacional 
de Doenças (CID-11), que entrará em 
vigor em 2022.

No serviço público brasileiro, pro-
blemas de saúde mental já são uma das 
principais causas de afastamentos por 
motivo de saúde, e os membros do ser-
viço exterior não estão imunes a essa 
realidade: só em 2018, registraram-se 
117 licenças médicas associadas a 
doenças psicoemocionais. Até o final 
do ano, estima-se que serão mais de 
80 pedidos de licença pelas mesmas 
razões, caso seja mantida a tendência.

Os números são importantes, 
mas é provável que não reflitam a 
dimensão real do problema. Por di-
versas razões, quando se trata de 
saúde mental e comportamental, a 
subnotificação de casos costuma ser 
a regra. “Muitas vezes, o servidor não 
reconhece que sofre um transtorno 
de saúde mental”, diz o chefe da Di-
visão do Pessoal (DP) do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), João 
Vargas. “A pessoa constantemente se 
sente mal e precisa se ausentar do 
trabalho, mas não consegue perce-
ber que aquele mal-estar tem origem 
emocional e que precisa de tratamen-
to especializado. Pode até pedir uma 
licença, mas as causas verdadeiras 
daquele problema de saúde não ficam 
registradas”, acrescenta.

Orgulho e preconceito

Na sociedade brasileira, até 
hoje, o tabu em torno dos trans-
tornos mentais faz com que muitos 
tentem esconder essa condição. 
Há casos em que o servidor pre-
fere marcar férias em vez de soli-
citar licença por motivo de saúde, 
ou pede uma prescrição de licença 
por outra especialidade médica – 
or topedia, por exemplo – para não 
ter de declarar que sofre algum tipo 
de transtorno psicoemocional. O 
Itamaraty não é exceção.

“Para muitas pessoas, buscar 
um psiquiatra ou mesmo um psi-
cólogo é uma espécie de fraque-
za. Elas preferem se calar porque 
acham que vão sofrer prejuízos na 
carreira se revelarem o que estão 
passando”, diz a psicanalista Ve-
rônica Martinelli. Com experiência 
no atendimento de diplomatas e de 
outros membros do Serviço Exterior 
Brasileiro (SER), ela revela que o 
medo de ser estigmatizado faz com 
que alguns profissionais arquem 
sozinhos com os custos de trata-
mento de saúde mental. “Já vi casos 
em que a pessoa custeou integral-
mente uma internação, sem acionar 
o plano de saúde, por receio de que 
a informação chegasse aos corre-
dores do Itamaraty”, conta.

Às vezes, são as próprias chefias 
que silenciam sobre as condições 
de saúde emocional de um servidor. 

“Em muitas ocasiões, os gestores 
não revelam a extensão com que a 
doença atinge um funcionário porque 
acreditam que, dessa forma, estão 
preservando as pessoas”, explica 
João Vargas. “Quando os servidores 
estão no exterior, só tomamos co-
nhecimento dos casos mais graves 
por meio do protocolo de atestado. 
São raros os servidores que conta-
tam o Setor de Assistência Médica e 
Social do MRE (SAMS) ou procuram 
outros tipos de apoio antes de a situ-
ação se agravar”, complementa.

Por quem os sinos dobram
O absenteísmo é apenas uma das 

consequências da epidemia contem-
porânea de transtornos mentais e 
comportamentais. Tempo excessivo 
no local de trabalho pode igualmente 
ser uma dimensão do problema.

“Em casos de ansiedade e estres-
se laboral, por exemplo, é frequente 
o profissional sentir que seu trabalho 
nunca é suficiente ou nunca alcança 
certo padrão autoimposto, podendo 
ficar horas e horas fazendo e refazen-
do a mesma tarefa. Assim, em vez de 

melhorar, piora sua produtividade e au-
menta sua frustração, e no fim, corre 
o risco de ser engolido por um ciclo 
vicioso exaustivo no qual não encontra 
satisfação no trabalho e reduz drastica-
mente o tempo fora do ambiente pro-
fissional, afetando também as outras 
dimensões da vida”, explica Verônica 
Martinelli. “Em casos extremos, esse 
ciclo pode conduzir a um estado de 
profundo esgotamento físico e men-
tal, ruptura com a realidade e ideação 
suicida, tornando-se um quadro que 
representa risco de vida”, alerta.

O suicídio é provavelmente a faceta 
mais dolorosa do tema saúde mental. 
Segundo a OMS, estima-se que ocor-
ram em todo mundo cerca de 800 mil 
por ano, número superior àquele de 
mortes por homicídio (580 mil por 
ano). No caso do SEB, não existem 
dados precisos sobre o número de 
servidores que tiraram a própria vida, 
devido, entre outros fatores, à dificul-
dade recorrente de notificação ade-
quada desses óbitos (muitos casos 
são registrados como morte acidental, 
causa indeterminada, etc.,antes do re-
sultado de eventuais inquéritos).

Punhos de renda?

Frequentemente idealizada, a carrei-
ra diplomática tem desafios particulares 
que podem contribuir para precipitar ou 
agravar quadros pré-existentes de trans-
tornos mentais entre servidores e seus 
familiares. Por conta das constantes re-
moções, a família estendida (grupo que 
abrange avós, tios e primos) e o círculo 
de amigos íntimos quase sempre estão 
distantes, fator que pode contribuir para 

Punhos de renda? Alguns desafios particulares da carreira diplomática podem contribuir para precipitar 
ou agravar quadros pré-existentes de transtornos mentais
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o sentimento de desamparo e alheamen-
to que é comum, por exemplo, nos qua-
dros de depressão e ansiedade.

A necessidade de constante adap-
tação à mudança também é um fator 
potencialmente estressor. “Quando 
alguém deixa o seu lugar de origem 
para viver em outro, há uma fase 
chamada de ‘período de aculturação’, 
entendido como um tempo necessário 
para integrar as referências prévias 
com os elementos da nova realidade. 
Nesse período, o risco de desenvolver 
transtornos como depressão e ansie-
dade é sensivelmente maior.

Estudos realizados com comuni-
dades imigrantes mostram que essa 
fase dura, em geral, três anos – justa-
mente o tempo médio de permanência 
de muitos diplomatas num posto no 
exterior. Então, alguns vivem constan-
temente nessa etapa delicada da adap-
tação”, explica Verônica Martinelli.

Processos de adaptação

Esse permanente estágio de 
adaptação pode ser estressante não 
apenas para os servidores, mas, 
sobretudo, para a estrutura fami-
liar. “Um dos grandes desafios dos 
casais em que um é diplomata e o 
outro não é que pode acontecer uma 
dissociação absoluta de realidades”, 
diz a psicóloga organizacional Caro-
lina Vilalva, vice-presidente da Asso-
ciação dos Familiares dos Servido-
res do Itamaraty (AFSI).

“No exterior, o diplomata tem uma 
continuidade de identidade profissional 
e, em certa medida, cultural. Já o côn-

juge mergulha o dia inteiro em outra 
língua e cultura, o que às vezes requer 
um esforço monumental de adapta-
ção. Vejo muitos casais dissociados, 
sem conversa em comum porque co-
meçam a viver realidades muito dife-
rentes”, conta Carolina Vilalva.

Em alguns postos, o provimento 
de serviços de saúde, em geral, é li-
mitado, em particular na área de saú-

de mental, e as barreiras linguísticas 
podem tornar a situação ainda mais 
difícil, pois há formas de terapia que 
dependem fortemente da linguagem. A 
lotação em países onde há questões 
graves de segurança e grandes riscos 
médico-sanitários também é um ponto 
de atenção: a sensação de constante 
ameaça à própria integridade física é 
fonte de grande desgaste emocional.

Ação e reação

A ADB Sindical tem envidado es-
forços para que as discussões sobre 
saúde mental continuem ganhando 
espaço dentro do Itamaraty e para 
que as especificidades e necessida-
des próprias à carreira diplomática 
não sejam negligenciadas. “Temos 
realizado gestões a fim de melhorar 
a cobertura do atendimento de saúde, 
especialmente no campo da saúde 
psíquica. Um dos nossos pleitos é o 
reembolso integral das despesas mé-
dicas relativas à saúde mental”, afir-
ma a presidente da ADB, embaixadora 
Maria Celina de Azevedo Rodrigues. 
“Nosso projeto de nova Lei do SEB 
também traz demandas específicas 
nesse domínio”, complementa.

Aos poucos, os temas relativos à 
saúde psicoemocional vêm sendo tra-
tados com maior abertura no Itamaraty. 
“No último ano em especial, tivemos a 
autorização pra inserção das práticas 
integrativas na promoção de saúde e, 
uma vez que foram todas voltadas para 
o autoconhecimento e o autocuidado, 
conseguimos expandir as discussões 
sobre saúde mental, estresse e qualida-
de de vida de forma natural”, conta a 
chefe do SAMS, Daniele Fonseca Cha-
ves. Tratar o assunto com maturidade 
e assertividade contribui para a supe-
ração do problema. “Discutir temas que 
são tabus é uma forma de zerar os es-
tereótipos. O cérebro é um órgão como 
qualquer outro, você precisa fazer uma 
revisão de vez em quando, buscar psi-

coterapia, aprender a fazer uma ‘higiene 
emocional”, enfatiza Carolina Vilalva.

Para além das iniciativas institucio-
nais, sejam aquelas pleiteadas pela ADB 
Sindical e por outras representações 
dos servidores, sejam as já realizadas 
pela gestão administrativa, é importan-
te ampliar a consciência individual de 
cada servidor sobre o tema. “Estamos 
buscando abordar as questões de saú-
de mental de forma cada vez mais ins-
titucionalizada, mas é fundamental que 
cada servidor reflita sobre esse tema ao 
fazer as escolhas sobre sua carreira”, 
afirma João Vargas. “Às vezes, o ‘posto 
dos sonhos’ pode não ser o mais ade-
quado à situação familiar e emocional 
daquele momento de vida. O sonho pode 
se tornar um pesadelo”, conclui.

Estranho retorno. Algumas pessoas experimentam um sentimento de “estrangeirismo” ao retornar à 
pátria, que pode tornar esse momento mais delicado que a remoção para o exterior
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U
m dos temas debatidos du-
rante as palestras organiza-
das neste ano pelo SAMS em 
parceria com a Divisão de 

Treinamento e Aperfeiçoamento (DTA) 
sobre saúde mental no Itamaraty fo-
ram aspectos relativos ao retorno à 
SERE. Para muitos servidores e seus 
familiares, o momento de voltar à pá-
tria pode ser ainda mais sensível que o 
da remoção para o exterior.

A 
adoção de algumas medidas 
antes e durante o período 
no exterior podem contribuir 
para que as fases de transi-

ção e adaptação transcorram de forma 
mais tranquila.

Terapia a distância  — O Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) autoriza a 
realização de sessões de terapia onli-
ne (por Skype, por exemplo) de forma 
similar ao atendimento presencial, o 
que permite começar sessões de tera-
pia no Brasil e continuar o atendimen-
to com o mesmo profissional após a 
mudança. É uma alternativa valiosa, 
sobretudo em países onde há poucos 
recursos psicoterápicos.

A dificuldade de se ajustar a uma 
nova realidade financeira e a perda de 
certas prerrogativas de que o diplomata 
só goza quando está servindo no exterior 
são algumas das dificuldades de adapta-
ção por ocasião do retorno. Há pessoas 
que também experimentam um forte 
sentimento de perda de referências.

“Ao retornar, imaginariamente você 
acha que encontrará o mesmo Brasil. 
Concretamente, isso não acontece – o 

espaço profissional que você ocupava foi 
preenchido por outra pessoa, o círculo so-
cial que tinha provavelmente sofreu mu-
danças. O cenário é outro. Retornamos, 
mas não ao mesmo lugar”, diz Verônica 
Martinelli. “Sentir-se estrangeiro onde 
esperávamos estar em casa pode ser 
extremamente impactante e desestrutu-
rante para alguns. Afinal, se nos sentimos 
estrangeiros no Brasil, não há mais lugar 
suposto para chamar de casa”, explica.

Estranho retorno

Estratégias
Filhos  — O ideal é que os filhos parti-
cipem tanto quanto possível do projeto 
de viver no exterior, desde a escolha 
do posto, até a projeção sobre como 
se organizará a rotina no novo país. A 
decisão sobre a escola é muito impor-
tante: ao lado do núcleo familiar, é um 
dos principais pilares em torno do qual 
se estrutura a sociabilidade e o desen-
volvimento de crianças e adolescen-
tes. Sendo possível, é recomendável 
envolvê-los na escolha da instituição 
de ensino, permitindo que tenham voz 
nesse processo. O importante é consi-
derar as particularidades de cada um: 
facilidade em aprender novos idiomas, 
interesse por esportes, artes, etc.

Casamento  — A realização de pro-
jetos em comum é extremamente 
saudável para a vida a dois e pode 
contribuir para evitar a dissociação 
de realidades que frequentemente dis-
tancia um casal no exterior. Podem ser 
atividades simples, como entrar em 
uma academia em comum, realizar 
trabalho voluntário juntos, etc.

No seu tempo  — Para algumas pes-
soas, começar um projeto grande 
(cursar um mestrado, por exemplo) 
logo após a chegada ao país pode 
ser muito desgastante. Nesses ca-
sos, pode ser mais conveniente es-
perar alguns meses de adaptação à 
nova realidade.

Clarissa Alves Machado, Terceira-Secretária, lotada na Divisão de África I.

 MEMÓRIA

E
ste ano, duas grandes perdas co-
moveram o Itamaraty: em maio, 
o embaixador Paulo Cordeiro de 
Andrade Pinto e sua esposa, em-

baixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de An-
drade Pinto, faleceram em trágico aciden-
te automobilístico na Itália, onde o casal 
passava férias; em julho, faleceu em Chi-
cago, Estados Unidos, a ministra Cynthia 
Altoé Vargas Bugané, que exercia a fun-
ção de cônsul-geral adjunta no consula-
do geral do Brasil naquela cidade. A ADB 
respeitosamente traz à lembrança essas 
saudosas personalidades, cuja partida foi 
profundamente sentida na casa.

Da Bahia para o mundo

Nascido em 1953 em Salvador, 
Bahia, Paulo Cordeiro ingressou no Cur-
so de Formação de Diplomatas do Ins-
tituto Rio Branco (IRBr) em fevereiro de 
1978. Possuía formação militar e gradu-
ação em História. Sua carreira diplomá-

A insustentável leveza do ser
tica teve início na Divisão de África II, e 
sua primeira missão no exterior realizou-
-se em Dar es Salaam, Tanzânia. 

O diplomata também serviu nas re-
presentações brasileiras nas cidades 
de La Paz, Ottawa e Cidade do Mé-
xico e nas missões permanentes do 
Brasil em Genebra e Nova York. Mais 
tarde, chefiou as Embaixadas do Brasil 
em Porto Príncipe e em Ottawa. Entre 
2011-2015, foi subsecretário-geral 
de Política III (África, Oriente Médio e 
CPLP), e posteriormente, cônsul-geral 
do Brasil em Milão. Desde 2018, era 
embaixador do Brasil em Beirute. 

Conhecido pela simpatia e generosi-
dade, sua morte causou grande conster-
nação não apenas entre os servidores e 
prestadores de serviço do Itamaraty, mas 
também entre diplomatas estrangeiros 
que tiveram a oportunidade de conhecê-
-lo. Era casado com Vera Lúcia, sua con-
terrânea, desde 1976. O casal deixou os 
filhos Pedro, João Mateus e Gabriel, e os 
netos Sofia, Maria Luiza e Vicente.

Uma vida de dedicação

Cynthia Altoé Vargas Bugané era 
capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, 
nascida em janeiro de 1966. Graduada 
em Letras pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), obteve, em 
2008, o título de mestre em Administra-
ção/Economia Internacional pela Univer-
sidade de Sejong, Coreia do Sul. 

Sua trajetória no Itamaraty come-
çou em 1993, quando ingressou no 
Curso de Preparação à Carreira Diplo-

mática (CPCD). Iniciou sua carreira 
na Divisão de Imigração, em 1994. 
Alguns anos mais tarde, foi assesso-
ra na Subsecretaria-Geral da Ásia e 
do Pacífico (2009-2010) e chefiou a 
Divisão de Japão e Península Coreana 
(2010-2014). No exterior, a diplomata 
serviu como cônsul-adjunta nos Con-
sulados-Gerais do Brasil em Miami, 
Assunção, Roma e Chicago, como 
cônsul na Embaixada em Seul (onde 
também chefiou o SECOM e o setor 
cultural) e como ministra-conselheira 
na Embaixada em Roma. 

Sensibilidade, elegância e profissio-
nalismo foram algumas de suas marcas 
registradas, que inspiraram respeito e 
ensejaram grandes amizades dentro e 
fora do Itamaraty. A notícia de sua par-
tida causou profunda comoção. Cynthia 
deixou duas filhas, Maria Antonietta e 
Beatrice, e o marido Cesare Bugané.

Clarissa Alves Machado, Terceira-Secretária, lotada na Divisão de África I.
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A insustentável leveza do ser
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Clarissa Alves Machado, Terceira-Secretária, lotada na Divisão de África I.
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gueses transmigrados no Brasil. A re-
lação entre Brant e Gabriela indica que, 
além das alianças matrimoniais, as 
mulheres ligadas à diplomacia, pelos 
seus laços sociais, foram essenciais 
na construção de elos entre a elite por-
tuguesa emigrada e a brasileira. 

Lobby familiar
O controle que exerceu sobre as 

carreiras dos seus filhos também é 
relevante para compreender as estra-
tégias de manutenção de status social 
no desmoronamento do Antigo Regime 
português. Vitório Maria (1790-1857) 
casou-se com a filha do duque de 
Palmela (um dos últimos ministros dos 
Negócios Estrangeiros portugueses 
no Brasil), foi nomeado ministro pleni-
potenciário em Turim (1817) e seguiu 
longa trajetória de serviço para Portugal 
– chegando a ministro da Marinha em 
1835. Já Francisco Afonso (1796-
1834) aderiu à causa da Independência 
do Brasil e tornou-se ministro da Mari-
nha em 1827, no Rio de Janeiro. Seus 
serviços ao novo Estado legaram-lhe a 
ascensão a marquês de Maceió.

A amizade com Caldeira Brant e até 
José Bonifácio, além de sua ligação fa-
miliar com o marquês de Maceió, vin-
culou sua vida à formação do Estado 
brasileiro após a dissolução dos laços 
com Portugal. Talvez uma das maiores 
sínteses de sua ação tenha sido a obra 
sem data de Domingos Sequeira, que 

frequentou o ilustrado salão da família 
Souza Coutinho em Arroios, na qual 
ela é retratada pintando um quadro em 
que figura seu marido.

O quadro apresenta a hipótese de 
uma mulher com agenda própria, que 
esteve longe de ser mera peça de bas-

Rogério de Souza Farias, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia e 
pesquisador associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB).

tidor, exercendo poder independente 
de seu marido. Sua atuação na Itália, 
em Portugal e no Brasil, contudo, é 
ainda pouco conhecida, a despeito da 
copiosa documentação que deixou. 
Espera, portanto, por uma reavalia-
ção. Alguém se habilita?

A condessa de Linhares desembarcou no Brasil em 1807 junto com o traslado da corte portuguesa

3 4  |  R E V I S TA  D A  A D B     E D I Ç Ã O  1 0 0

 Espaço da família

E
stamos nas vésperas do Bi-
centenário da Independência 
(2022). Nesse contexto, cabe 
questionar quem poderia re-

presentar a origem da família do nosso 
serviço exterior. Pessoalmente, legaria 
esse título a Gabriela Maria San Marzan, 
a condessa de Linhares (1770-1821), a 
despeito de ter atuado em período ante-
rior à nossa Independência. Sua biogra-
fia demonstra a importância da família 
no cotidiano diplomático e desfaz vá-
rios dos preconceitos sobre o papel do 
cônjuge na diplomacia.

Nascida de família nobre do 
Piemonte, Itália, casou-se, em 1789, 
com o diplomata português D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, que representava 
Portugal na corte de Turim. Ela facili-
tou seus contatos na corte local e, em 
1897, quando ele foi chamado a Lisboa 
para ocupar o cargo de presidente do 
Real Erário, exerceu o crucial papel de 
coletar informações para mantê-lo a par 
dos desenvolvimentos políticos e mili-
tares do norte da Itália. O permanecer 
no lar, portanto, não necessariamente 
significou carência de relevância para 
uma esposa de diplomata.

Gabriela tomou a corajosa decisão 
de reunir-se ao seu marido, seguindo 

A origem da família no 
serviço exterior brasileiro

para Lisboa por via terrestre durante a 
Revolução Francesa. Em 1807, partiu 
com a corte portuguesa para o Brasil 
em traslado de 77 dias no mar – epi-
sódio narrado de forma pungente em 
uma de suas cartas.

Após a chegada ao Rio de Janeiro, 
D. Rodrigo foi nomeado ministro dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra 
– o primeiro em território brasileiro. 
Gabriela participou da montagem da 
repartição em sua própria residência, 
perto do Passeio Público e da Glória. 
O regime de trabalho era pesado para a 
época e a escassez de pessoal acabou 
levando à sua atuação na manutenção 
de contatos com diplomatas portugue-
ses no exterior. Sua correspondência, 
disponível na Torre do Tombo, é es-
sencial para compreender a diploma-
cia luso-brasileira do período.

Bastidores da corte
Um dos principais interlocutores 

de Gabriela foi João Paulo Bezerra 
de Seixas, diplomata português com 
passagens pelos Estados Unidos, pela 
Holanda e pela Rússia. É impressio-
nante o volume de informações di-
plomáticas que trafega nesse diálogo 
epistolar. Em francês, ele relatou ques-

tões financeiras e políticas delicadas, 
inclusive a sutil tentativa de subornar 
Hipólito da Costa, o editor do jornal 
Correio Braziliense. Gabriela, por sua 
vez, manteve-o informado sobre toda 
a trama da corte, aproveitando sua po-
sição privilegiada.

Ela foi nomeada dama de honra de 
Carlota Joaquina e, posteriormente, 
acompanhou as infantas D. Maria Isabel 
e D. Maria Francisca, como camareira-
-mor, na viagem dessas para a Europa 
– a primeira tornou-se rainha da Espa-
nha. Em 1817, exerceu a mesma função 
junto à princesa Leopoldina, consolidan-
do seu status na corte. Mesmo com a 
morte de seu marido (1812), portanto, 
continuou a manter sua relevância. 

Ela também foi habilidosa em fo-
mentar laços com a elite brasileira. 
Uma das amizades mais próximas foi 
com Felisberto Caldeira Brant, futuro 
marquês de Barbacena, um dos diplo-
matas que negociou a Independência 
do Brasil em Londres. Brant tornou-se 
um guia para os filhos da condessa. 
Esse aspecto é importante para ilu-
minar uma das teses mais centrais 
da historiografia do período: a da in-
teriorização da metrópole, sintetizando 
o enraizamento dos interesses portu-
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“
Eu já tinha tido uma péssima re-
lação com o Oscar Niemeyer. Ele 
olhou pra escultura no chão, já 
toda montada, olhou, olhou e foi 

embora. Eu disse:
—Ô, doutor Oscar, e aí, não vai di-

zer nada?
—Não, no meu projeto não tinha 

lustre nenhum, não. Pode acabar com 
isso aí.

Minha barba cresceu. Falei com o 
Wladimir Murtinho:

—Wladimir, ó, o Oscar brecou.

“Não, no meu projeto não 
tinha lustre nenhum, não”

—Ah, quem é ele pra brecar o Ita-
maraty? Ele não breca ninguém. Quem 
vai colocar esse negócio sou eu, em-
baixador Murtinho. Ele não é doido de 
se meter comigo”.

Quem recordou o episódio foi o escul-
tor Pedro Gaspar Jens Correia de Araújo, 
autor do imenso “Revoada de pássaros”, 
que orna a Sala Dom Pedro I há meio sécu-
lo. O artista e pescador submarino faleceu 
no último dia 1º de julho, aos 89 anos.

Dentro da ortogonalidade do Pa-
lácio do Itamaraty, talvez Niemeyer 
tivesse previsto apenas uma ruptura: 
a enorme espiral que começa no sub-
solo, transforma-se na icônica escada 
helicoidal e termina no painel “Treliça”, 
de Athos Bulcão. Entretanto, o embai-
xador Murtinho   eminência parda da 
construção do edifício   decidiu criar 
outro grande evento que rompesse 
com as linhas puras do Palácio dos 
Arcos. Buscou o então jovem ceramis-
ta-joalheiro, premiado na 8ª Bienal de 
São Paulo, em 1965, para realizar um 
“lustre … estranhíssimo, porque não 
há nada mais difícil do que fazer coi-
sas grandes em estilo moderno”.

Joias-esculturas modernas
Nascido no Recife, criado no Rio 

de Janeiro e formado em Lausanne e 
Copenhague, Pedro Correia foi um dos 
precursores do movimento “Joias-es-
culturas modernas”, em meio à efer-
vescência das artes no Brasil da dé-

cada de 60. Ele descreveu a origem de 
suas joias como “uma imensa massa 
incandescente, restos de uma explosão 
cósmica que lentamente esfriou, crian-
do um esplêndido berço para o apare-
cimento da vida nesse nosso planeta”.

Explorador do mar carioca, suas 
peças parecem saídas do fundo do 
oceano. Ele via o ornamento como a 
revanche do homem nu, desgraçada-
mente nu, diante das belezas naturais. 
Não é de outra forma que seu lustre-
-escultura orna o Palácio do Itamaraty, 
trazendo uma metáfora da natureza 
para dentro de sua sala mais escura.

O Palácio foi minuciosamente pen-
sado para que os convidados fossem 
guiados por percurso que se faz por 
patamares, descortinando eventos a 
cada transição espacial. A decoração 
coordenada pelo embaixador Murtinho 
reforça a identidade de cada um desses 
capítulos. Assim, ao subir a escada que 
leva ao segundo pavimento, o visitante 
depara-se com uma insólita “Revoada 
de pássaros”, iluminada por uma única 
e potente lâmpada de mil velas, multi-
plicando as fantasmagóricas sombras 
das asas de ferro contorcido.

Nuvem de bacuraus
Pedro Correia, depois de receber o 

convite de Murtinho, recorda que pediu 
“para ir a Brasília, conhecer o sertão, pe-
gar uma ideia. Porque, de repente, fazer 
um lustre para o Itamaraty, pesando três Momento de criação do artista Pedro Correia
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toneladas, é pesado … aqui dentro tam-
bém (aponta para a cabeça). Aí, fui para 
Brasília, não vi nada, porque fui de avião, 
mas peguei uma carona com o Quirino, 
no carro dele, para voltar, e saímos mui-
to tarde de Brasília. Então, pegamos a 
estrada de noite, recostei o banco para 
trás e fiquei olhando para o céu, todo es-
trelado. Lá não tem luz, então você vê 
mais as estrelas. Fica tudo mais nítido à 
noite. De repente, apareceu uma nuvem 
de bacuraus. O bacurau é uma coruji-
nha pequena, de bicão enorme. Eram 
50, 60 bacuraus voando juntos, aquela 
confusão. Quando vi aquilo, meu Deus 
do céu, olha meu lustre ali … Então, eu 
fiz as asas do bacurau, e os cristais de 
rocha seriam as estrelas”.

Precisamente, são 110 estrelas fei-
tas com cristais vindos de Planaltina, po-
lidos na forma de lentilhas, pendurados 
por finas hastes em bronze que brotam 

das asas de ferro. Para adquirir o lustre, 
o embaixador Murtinho utilizou seus do-
tes de malabarista para contornar as res-
trições do Tribunal de Contas da União.

Comprava o material aos poucos e 
pagava mensalmente, ao longo de dois 
anos, em troca de pequenas partes. 
A obra foi sendo soldada até adquirir 
sete metros de diâmetro, no chão de 
uma oficina, em Copacabana. Pronto 
o lustre, era preciso defender-se do vi-
goroso “não” de Niemeyer. O escultor 
recorreu, então, à Lúcio Costa, auto-
ridade máxima em termos de Brasília.

Aval de Lúcio Costa
 “— Doutor Lúcio, e tal… aqui é 

o Pedrinho.
— Ah, o que você quer Pedrinho?
— Eu fiz o lustre do Palácio do Ita-

maraty e o Oscar brecou. Dá pra você 
fazer um aval pra mim?

Raphael Azevedo França, Terceiro-Secretário e aluno do Curso de Formação do Instituto Rio Branco.

— Tô indo praí… ah, Pedrinho, é 
uma maravilha. É lindo. Deixa comigo, 
pode fazer, coloca lá. Pode falar pro 
Wladimir que eu adorei o trabalho”.

A peça veio inclinada na caçamba 
de um caminhão para conseguir atra-
vessar os túneis da estrada até Brasí-
lia. O trânsito, literalmente, foi parado 
para deixar a “Revoada de pássaros” 
passar. O Corpo de Bombeiros utili-
zou uma imensa grua para levantar a 
peça de 1,5 tonelada, que entrou pelo 
espaço entre duas vigas no jardim do 
segundo pavimento.

Para tristeza do arquiteto e fe-
licidade nossa, aquele “lustre es-
tranhíssimo” ainda impressiona os 
visitantes com suas sombras de 
bacurau e estrelas que brotaram do 
chão, vestígios da imaginação de 
um homem que nunca temeu mer-
gulhar nas profundezas.

O lustre da discórdia com o arquiteto Oscar Niemeyer foi inspirado em um vôo noturno de uma nuvem de bacuraus do Planalto Central 

Divulgação ADB
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que orna a Sala Dom Pedro I há meio sécu-
lo. O artista e pescador submarino faleceu 
no último dia 1º de julho, aos 89 anos.

Dentro da ortogonalidade do Pa-
lácio do Itamaraty, talvez Niemeyer 
tivesse previsto apenas uma ruptura: 
a enorme espiral que começa no sub-
solo, transforma-se na icônica escada 
helicoidal e termina no painel “Treliça”, 
de Athos Bulcão. Entretanto, o embai-
xador Murtinho   eminência parda da 
construção do edifício   decidiu criar 
outro grande evento que rompesse 
com as linhas puras do Palácio dos 
Arcos. Buscou o então jovem ceramis-
ta-joalheiro, premiado na 8ª Bienal de 
São Paulo, em 1965, para realizar um 
“lustre … estranhíssimo, porque não 
há nada mais difícil do que fazer coi-
sas grandes em estilo moderno”.

Joias-esculturas modernas
Nascido no Recife, criado no Rio 

de Janeiro e formado em Lausanne e 
Copenhague, Pedro Correia foi um dos 
precursores do movimento “Joias-es-
culturas modernas”, em meio à efer-
vescência das artes no Brasil da dé-

cada de 60. Ele descreveu a origem de 
suas joias como “uma imensa massa 
incandescente, restos de uma explosão 
cósmica que lentamente esfriou, crian-
do um esplêndido berço para o apare-
cimento da vida nesse nosso planeta”.

Explorador do mar carioca, suas 
peças parecem saídas do fundo do 
oceano. Ele via o ornamento como a 
revanche do homem nu, desgraçada-
mente nu, diante das belezas naturais. 
Não é de outra forma que seu lustre-
-escultura orna o Palácio do Itamaraty, 
trazendo uma metáfora da natureza 
para dentro de sua sala mais escura.

O Palácio foi minuciosamente pen-
sado para que os convidados fossem 
guiados por percurso que se faz por 
patamares, descortinando eventos a 
cada transição espacial. A decoração 
coordenada pelo embaixador Murtinho 
reforça a identidade de cada um desses 
capítulos. Assim, ao subir a escada que 
leva ao segundo pavimento, o visitante 
depara-se com uma insólita “Revoada 
de pássaros”, iluminada por uma única 
e potente lâmpada de mil velas, multi-
plicando as fantasmagóricas sombras 
das asas de ferro contorcido.

Nuvem de bacuraus
Pedro Correia, depois de receber o 

convite de Murtinho, recorda que pediu 
“para ir a Brasília, conhecer o sertão, pe-
gar uma ideia. Porque, de repente, fazer 
um lustre para o Itamaraty, pesando três Momento de criação do artista Pedro Correia
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toneladas, é pesado … aqui dentro tam-
bém (aponta para a cabeça). Aí, fui para 
Brasília, não vi nada, porque fui de avião, 
mas peguei uma carona com o Quirino, 
no carro dele, para voltar, e saímos mui-
to tarde de Brasília. Então, pegamos a 
estrada de noite, recostei o banco para 
trás e fiquei olhando para o céu, todo es-
trelado. Lá não tem luz, então você vê 
mais as estrelas. Fica tudo mais nítido à 
noite. De repente, apareceu uma nuvem 
de bacuraus. O bacurau é uma coruji-
nha pequena, de bicão enorme. Eram 
50, 60 bacuraus voando juntos, aquela 
confusão. Quando vi aquilo, meu Deus 
do céu, olha meu lustre ali … Então, eu 
fiz as asas do bacurau, e os cristais de 
rocha seriam as estrelas”.

Precisamente, são 110 estrelas fei-
tas com cristais vindos de Planaltina, po-
lidos na forma de lentilhas, pendurados 
por finas hastes em bronze que brotam 

das asas de ferro. Para adquirir o lustre, 
o embaixador Murtinho utilizou seus do-
tes de malabarista para contornar as res-
trições do Tribunal de Contas da União.

Comprava o material aos poucos e 
pagava mensalmente, ao longo de dois 
anos, em troca de pequenas partes. 
A obra foi sendo soldada até adquirir 
sete metros de diâmetro, no chão de 
uma oficina, em Copacabana. Pronto 
o lustre, era preciso defender-se do vi-
goroso “não” de Niemeyer. O escultor 
recorreu, então, à Lúcio Costa, auto-
ridade máxima em termos de Brasília.

Aval de Lúcio Costa
 “— Doutor Lúcio, e tal… aqui é 

o Pedrinho.
— Ah, o que você quer Pedrinho?
— Eu fiz o lustre do Palácio do Ita-

maraty e o Oscar brecou. Dá pra você 
fazer um aval pra mim?

Raphael Azevedo França, Terceiro-Secretário e aluno do Curso de Formação do Instituto Rio Branco.

— Tô indo praí… ah, Pedrinho, é 
uma maravilha. É lindo. Deixa comigo, 
pode fazer, coloca lá. Pode falar pro 
Wladimir que eu adorei o trabalho”.

A peça veio inclinada na caçamba 
de um caminhão para conseguir atra-
vessar os túneis da estrada até Brasí-
lia. O trânsito, literalmente, foi parado 
para deixar a “Revoada de pássaros” 
passar. O Corpo de Bombeiros utili-
zou uma imensa grua para levantar a 
peça de 1,5 tonelada, que entrou pelo 
espaço entre duas vigas no jardim do 
segundo pavimento.

Para tristeza do arquiteto e fe-
licidade nossa, aquele “lustre es-
tranhíssimo” ainda impressiona os 
visitantes com suas sombras de 
bacurau e estrelas que brotaram do 
chão, vestígios da imaginação de 
um homem que nunca temeu mer-
gulhar nas profundezas.

O lustre da discórdia com o arquiteto Oscar Niemeyer foi inspirado em um vôo noturno de uma nuvem de bacuraus do Planalto Central 
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de “internet das coisas”, teremos a 
“IA das coisas” em nosso dia a dia: 
carros, móveis, eletrodomésticos, 
roupas, ambientes, enfim, tudo terá 
componentes inteligentes embutidos.

Fale-me um pouco sobre o significa-
do do título Hybris: inteligência arti-
ficial e a revanche do inconsciente.

Hybris é um termo do teatro clás-
sico grego: refere-se à tentação de 
os seres humanos ultrapassarem os 
limites do que lhes foi determinado 
pelos deuses. Em Sófocles, isso é 
muito claro: quando Antígona e ou-
tros personagens querem ir além do 
que a decisão divina lhes delimitou, 
sofrem as consequências dessa “in-
solência”. Nesse sentido, o título é 
uma provocação: será que a inteli-

gência ar tificial é uma hybris? Será 
que o ser humano, seja por conve-
niência, seja pela busca da eficiên-
cia, está terceirizando muitas das 
decisões que deveriam ser exclusi-
vamente suas? Se conhecimento é 
poder, estamos transferindo muito 
conhecimento e, consequentemen-
te, muito poder para as máquinas. É 
uma relação de comando e controle. 
Será que no futuro essa relação hu-
manidade/máquina pode se inver ter? 
Será que as máquinas – na verdade, 
os sistemas operacionais – deseja-
rão, daqui a 20 ou 30 anos, querer 
ter poder sobre os seres humanos?

A menção à “revanche do in-
consciente” no subtítulo vem, claro, 
da psicologia. É um convite a termos 
uma visão, digamos, humanista das 

transformações que a IA vai trazer 
para a sociedade, a política, a eco-
nomia. Gilber to Freyre falava sobre 
a necessidade de uma sociologia 
do futuro: ele dizia que quando re-
fletimos sobre o futuro, pensamos 
em tecnologia, nas chamadas hard 
sciences, mas não consideramos 
seriamente a perspectiva das ciên-
cias humanas, da sociologia, da an-
tropologia e da psicologia.

Estes elementos estão presentes 
na história: o menino Jason, um dos 
protagonistas da trama, é portador de 
síndrome de Down, uma deficiência 
cognitiva que faz dele um contraponto 
à eficiência e à racionalidade das má-
quinas. Ele é o canal do inconsciente 
na história – seus sonhos premonitó-
rios serão decisivos para o rumo que 

Hybris é um termo do teatro clássico grego: refere-se à tentação de os seres humanos ultrapassarem os limites do que lhes foi determinado pelos deuses

A 
Revista da ADB entrevista o 
embaixador Alessandro Cande-
as sobre a sua primeira obra de 
ficção. Desde criança o autor 

tem fascínio sobre o tema da relação ho-
mem-máquina. Atualmente, o diretor do 
Departamento de Defesa (DDEF) do Mi-
nistério das Relações Exteriores acom-
panha com interesse os avanços da in-
teligência artificial (IA) e o debate sobre 
o conceito de “singularidade”, ou seja, a 
possibilidade de as máquinas inteligen-
tes ultrapassarem o cérebro biológico.

Como toda ficção tem um viés auto-
biográfico, o autor chama a atenção para 
o fato de o ser humano estar transferin-
do muito conhecimento e, consequen-
temente, muito poder para os sistemas 
operacionais e questiona sobre os riscos 
futuros de inversão na relação humani-
dade/máquina. Ele também alerta de 
“ameaça existencial” da IA para a huma-
nidade e para as “consequências catas-
tróficas” de o elemento humano perder a 
centralidade sobre as armas autônomas.

Candeas convida, então, os leito-
res da Revista da ADB a criarem uma 
“visão humanista das transformações 
que a IA vai trazer para a sociedade, a 
política, a economia”, mergulharem na 
sociologia do futuro e “tomarem cons-
ciência de realidade que já faz parte do 
nosso cotidiano”.

Hybris: inteligência artificial 
e a revanche do inconsciente

Esta foi a sua primeira obra no cam-
po da ficção. Como foi o processo de 
criação? Quanto tempo levou?

Embora Hybris seja minha primeira 
ficção, ele é cronologicamente anterior 
a outras coisas que publiquei. Muitos 
dos elementos deste livro já estavam 
em meu pensamento de criança ... Sou 
de uma geração que, na infância, não 
tinha computador, internet, etc., mas 
que sonhava muito, imaginava muitas 
coisas, de discos voadores a viagens 
no tempo. Ainda pequeno, gostava 
de pensar nessa relação homem-má-
quina, desenhava e fazia histórias em 
quadrinhos sobre esse tema. Alguns 
dos personagens do livro, incluindo o 
protagonista e seu amigo androide, já 
existiam na minha cabeça de garoto. É 
um assunto que sempre me fascinou. 
O livro foi publicado em 2018, mas o 
escrevi no primeiro semestre de 2015, 
ao longo de uns quatro meses.

Qual foi o “gatilho” para decidir colo-
car a história no papel?

O primeiro gatilho ocorreu há mais 
de 20 anos: foi quando Kasparov, 
considerado o maior enxadrista do 
mundo, foi derrotado pelo supercom-
putador Deep Blue, da IBM, em 1996. 
Foi um momento marcante, em que a 
inteligência artificial (IA) venceu a inte-

ligência biológica/humana. Na época, 
servia no meu primeiro posto, em Pa-
ris, e tinha um grande amigo, músico 
e engenheiro de sistemas, que estava 
na França fazendo doutorado sobre IA 
aplicada à música (a partir de algorit-
mos, ele fez um programa que tocava 
instrumentos de jazz em harmonia). 
Aprendi muito com ele sobre como a 
IA transformaria a sociedade.

Outro gatilho foi mais recente: o 
debate sobre o conceito de “singula-
ridade”, quando máquinas inteligen-
tes ultrapassarão o cérebro biológico. 
Pesquisadores acreditam que isso, 
que já acontece em várias áreas (cál-
culos, diagnósticos médicos, controle 
de tráfego, interpretação de imagens, 
etc.), vai se generalizar no final da pró-
xima década. O avanço das neuroci-
ências aplicadas às máquinas (redes 
neurais), a capacidade que elas têm 
de autoaprendizagem e de autoprogra-
mação, tudo isso permitirá que elas 
alcancem uma inteligência superior à 
da humanidade em duas décadas.

Mais recentemente, um programa 
desenvolvido pelo Google (Alpha Go) 
conseguiu derrotar grandes mestres 
no antigo jogo chinês Go. Mais um 
sinal do avanço da “singularidade”. 
Num futuro não muito distante, da 
mesma forma em que falamos hoje 
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de “internet das coisas”, teremos a 
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roupas, ambientes, enfim, tudo terá 
componentes inteligentes embutidos.

Fale-me um pouco sobre o significa-
do do título Hybris: inteligência arti-
ficial e a revanche do inconsciente.

Hybris é um termo do teatro clás-
sico grego: refere-se à tentação de 
os seres humanos ultrapassarem os 
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pelos deuses. Em Sófocles, isso é 
muito claro: quando Antígona e ou-
tros personagens querem ir além do 
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sofrem as consequências dessa “in-
solência”. Nesse sentido, o título é 
uma provocação: será que a inteli-

gência ar tificial é uma hybris? Será 
que o ser humano, seja por conve-
niência, seja pela busca da eficiên-
cia, está terceirizando muitas das 
decisões que deveriam ser exclusi-
vamente suas? Se conhecimento é 
poder, estamos transferindo muito 
conhecimento e, consequentemen-
te, muito poder para as máquinas. É 
uma relação de comando e controle. 
Será que no futuro essa relação hu-
manidade/máquina pode se inver ter? 
Será que as máquinas – na verdade, 
os sistemas operacionais – deseja-
rão, daqui a 20 ou 30 anos, querer 
ter poder sobre os seres humanos?

A menção à “revanche do in-
consciente” no subtítulo vem, claro, 
da psicologia. É um convite a termos 
uma visão, digamos, humanista das 

transformações que a IA vai trazer 
para a sociedade, a política, a eco-
nomia. Gilber to Freyre falava sobre 
a necessidade de uma sociologia 
do futuro: ele dizia que quando re-
fletimos sobre o futuro, pensamos 
em tecnologia, nas chamadas hard 
sciences, mas não consideramos 
seriamente a perspectiva das ciên-
cias humanas, da sociologia, da an-
tropologia e da psicologia.

Estes elementos estão presentes 
na história: o menino Jason, um dos 
protagonistas da trama, é portador de 
síndrome de Down, uma deficiência 
cognitiva que faz dele um contraponto 
à eficiência e à racionalidade das má-
quinas. Ele é o canal do inconsciente 
na história – seus sonhos premonitó-
rios serão decisivos para o rumo que 
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tes ultrapassarem o cérebro biológico.
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temente, muito poder para os sistemas 
operacionais e questiona sobre os riscos 
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que a IA vai trazer para a sociedade, a 
política, a economia”, mergulharem na 
sociologia do futuro e “tomarem cons-
ciência de realidade que já faz parte do 
nosso cotidiano”.

Hybris: inteligência artificial 
e a revanche do inconsciente

Esta foi a sua primeira obra no cam-
po da ficção. Como foi o processo de 
criação? Quanto tempo levou?

Embora Hybris seja minha primeira 
ficção, ele é cronologicamente anterior 
a outras coisas que publiquei. Muitos 
dos elementos deste livro já estavam 
em meu pensamento de criança ... Sou 
de uma geração que, na infância, não 
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ao longo de uns quatro meses.
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O primeiro gatilho ocorreu há mais 
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mundo, foi derrotado pelo supercom-
putador Deep Blue, da IBM, em 1996. 
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ligência biológica/humana. Na época, 
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e engenheiro de sistemas, que estava 
na França fazendo doutorado sobre IA 
aplicada à música (a partir de algorit-
mos, ele fez um programa que tocava 
instrumentos de jazz em harmonia). 
Aprendi muito com ele sobre como a 
IA transformaria a sociedade.

Outro gatilho foi mais recente: o 
debate sobre o conceito de “singula-
ridade”, quando máquinas inteligen-
tes ultrapassarão o cérebro biológico. 
Pesquisadores acreditam que isso, 
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neurais), a capacidade que elas têm 
de autoaprendizagem e de autoprogra-
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as coisas irão tomar, para a revanche 
do inconsciente contra essa sociedade 
que usou o consciente de forma au-
toritária, massacrante, desumanizante.

A questão do desejo de poder é intri-
gante... Será que um dia as máqui-
nas “desejarão”? Não seria o desejo 
uma pulsão exclusivamente humana, 
que nos distingue de alguma forma?

Vamos fazer um teste agora? Va-
mos perguntar à SIRI? [Assistente 
virtual de smartphones da Apple]. 
“SIRI, do you have desire?” [Pergunta 
segurando o celular]. “I don’t have an 
answer for that.” [Responde SIRI]. Por 
enquanto ela não tem uma resposta, 
mas em alguns anos, com a capacida-
de que as máquinas vêm desenvolven-
do para simular sentimentos humanos, 
possivelmente ela terá uma resposta.

O que diferencia os seres huma-
nos de uma máquina artificial são os 
sentimentos, o desejo, a dimensão 
espiritual... A IA é uma projeção do 
consciente humano, da racionalidade 
humana, do mesmo jeito que Atenas 
nasceu da cabeça de Zeus. Mas as 
máquinas são capazes de simular 
comportamentos e mesmo emoções 
humanas, e até mesmo passar no 
teste de Turing [Teste criado nos anos 
de 1950 por Alan Turing, um dos pais 
da IA, que avalia se uma máquina é 
capaz de enganar um ser humano 
fazendo crer que se trata de uma 
pessoa respondendo às suas per-
guntas]. Mesmo não chegando a ter 
genuinamente vontade ou espírito, as 
máquinas serão capazes de simular 
num grau de sofisticação tão grande a 

experiência humana que podem che-
gar perto do que poderemos perceber 
como uma vontade da máquina.

Hybris descreve uma distopia que 
em alguns pontos parece distante e 
em outros parece assustadoramente 
familiar, como no caso da exclusão 
de grande parte da população mun-
dial. Quão distante realmente esta-
mos dessa realidade?

Essa realidade sempre existiu e 
vai se aprofundar. Hoje, as clivagens 
sociais se dão em função das dife-
renças econômicas e de acesso ao 
conhecimento. No futuro, elas serão 
sobretudo em função do acesso ao 
conhecimento e à tecnologia. No li-
vro, imagino uma sociedade dividida 
em quatro castas, tendo a tecnologia 
como elemento de diferenciação.

A primeira é composta por homens 
e mulheres que se tornaram híbridos 
com as máquinas, realizando um ver-
dadeiro salto evolutivo, tornando-se 
super-humanos (alguns até semideu-
ses). Não estamos tão longe disso, 
basta ver o avanço das neurociências, 
das possibilidades de imprimir circui-
tos integrados em tecidos orgânicos. 
Em pouco tempo poderemos ter próte-
ses orgânicas implantadas no cérebro 
que podem conectar-nos à internet ou 
turbinar as sinapses.

O segundo estrato corresponde a 
uma classe formada por máquinas e 
sistemas operacionais. Já que também 
as máquinas terão poder, elas poderão 
se comportar como um grupo político. 
Na terceira camada estão os “humanos 
esclarecidos”, que utilizam as novas 

tecnologias, mas mantêm uma relação 
de controle sobre elas, não cogitando 
hibridizarem-se com as máquinas. O 
quarto estrato, por seu turno, corres-
ponde à massa de excluídos que não 
participam desse avanço tecnológico.

Esta é uma realidade que já co-
nhecemos: embora os arautos da 
tecnologia sempre adotem um dis-
curso otimista sobre o futuro, no qual 
todos desfrutarão das benesses dos 
avanços tecnológicos, isso nunca se 
realizou de fato ... Veja bem, eu não 
sou um ludista moderno, é claro que a 
tecnologia traz mais conforto, melhora 
a qualidade de vida, mas se ela não for 
associada a uma vontade política de 
democratizar seu acesso, ela vai con-
tinuar gerando e ampliando os hiatos 
sociais que temos hoje. A internet, por 
exemplo, é maravilhosa, mas todos 
têm acesso a ela? Vivemos em um 
país em que quase metade da popu-
lação não tem sequer rede de esgoto.

A geração de novas armas, que tor-
nam obsoletas aquelas que conhe-
cemos também compõe um cenário 
parece bastante verossímil...

Sobre a questão das armas ... 
Hybris é uma obra de ficção, mas 
com uma base muito grande na rea-
lidade. É uma espécie de alerta. Veja 
a questão das armas autônomas, 
que estamos discutindo em Genebra 
[alusão ao Grupo de Especialistas 
Governamentais sobre os Sistemas de 
Armas Autônomas Letais – LAWS na 
sigla inglesa –, que se reúne na sede 
da ONU na Suíça]. Há um relatório da 
Human Rights Watch produzido em 

 LITERATURA

2012 (Losing humanity), que é bas-
tante útil para compreender o que se 
está discutindo.

Nele se definem três categorias de 
relação de comando e controle ho-
mem-máquina com as chamadas ar-
mas autônomas: human-in-the-loop 
weapons, que é quando o elemento 
humano toma as decisões finais sobre 
ataques; human-on-the-loop weapons, 
quando o sistema tem uma autonomia 
parcial, podendo tomar decisões mas 
dando a oportunidade de abortar uma 
decisão; e finalmente, human-out-the-

-loop weapons, que é quando 100% do 
controle é feito pela máquina.

O avanço destas tecnologias é tão rá-
pido que o dia em que a sociedade se der 
conta, será tarde demais... Se nós não 
conservarmos a centralidade do elemen-
to humano nessa relação com as armas 
autônomas, as consequências podem 
ser catastróficas. Stephen Hawking disse 
que a IA poderia ser o pior evento para a 
civilização humana, se não a controlar-
mos. Elon Musk, CEO da Tesla, também 
disse que a IA seria a maior ameaça exis-
tencial para a humanidade.

É preciso estabelecer os limites 
para a evolução das máquinas na 
janela histórica que temos agora – 
hoje ainda somos nós que fazemos 
os algoritmos, no futuro as máqui-
nas se autoprogramarão. Estamos 
organizando um grupo de trabalho 
interministerial que reúne Ministério 
da Defesa, Ministério da Ciência & 
Tecnologia, Gabinete de Segurança 
Institucional, Secretaria de Assun-
tos Estratégicos, a base industrial 
de defesa e a academia para definir 
a posição brasileira naquelas dis-
cussões em Genebra.

O Brasil pode ter um papel impor-
tante na construção da governança 
global sobre a IA aplicada às armas. 
Também estamos preparando um 
estudo sobre o direito internacional 
aplicável sobre esta matéria e um se-
minário internacional, previsto para 
o início do próximo ano, que reunirá 
uma série de stakeholders – ONGs, 
representantes internacionais, espe-
cialistas – para discutir um protocolo 
adicional às convenções de Genebra 
sobre esse tema.

Dizem que toda ficção tem um quê de 
autobiográfico. Em obras técnicas e 
mesmo em artigos de opinião, defen-
demos nossas ideias, mas em ficção 
inevitavelmente demonstramos algu-
mas das nossas perspectivas mais 
íntimas e até revelamos experiências 
pessoais. Você teve receio em algum 
momento dessa exposição?

Não, de jeito nenhum. Você tem 
razão quando diz que muito dessa 
história tem um quê de autobiográ-
fico ... Eu acredito em cada linha 

O que diferencia os seres humanos de uma máquina são os sentimentos, o desejo, a dimensão espiritual
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experiência humana que podem che-
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que está ali. Em cer to momento, foi 
como se o livro se escrevesse por 
si mesmo, as ideias fluem, você é o 
canal para o que está no seu incons-
ciente. Como disse anteriormente, o 
ponto de par tida foram pensamentos 
que rondavam a minha mente desde 
os tempos de menino...

Lembro-me de uma história em 
quadrinhos que fiz quando tinha uns 
oito anos, que chamei de As máquinas 
sentimentais. Na época, não sabia o 
termo exato para descrever o que que-
ria dizer, então disse que as máquinas 
tinham “sentimentos”. Era a história 
de um menino chamado Ciro [mesmo 
nome de um dos personagens centrais 
de Hybris], que construía uma máquina 
inteligente que começava a construir 
outras máquinas e queria ir além ... No 
fim das contas, Ciro aliava-se a um ín-
dio para vencer as máquinas. O que se-
ria o índio? O homem natural, mais per-
to das forças do inconsciente? Talvez.

Por que as pessoas devem ler Hybris?

A função da ficção científica é 
levantar questionamentos, anteci-
par realidades e apontar possibili-
dades. Acho que Hybris contribui 

para uma tomada de consciência 
sobre uma realidade que já faz 
par te do nosso cotidiano, sem que 
tenhamos, contudo, nos dado intei-
ramente conta. Por meio da ficção, 
ele traz para o debate questões hu-
manísticas, psicológicas, morais, 
políticas, espirituais.

Provavelmente os filhos dos 
leitores, quando tiverem 10 anos 
de idade, desejarão ganhar robôs 
com IA de presente ... Serão anjos 
da guarda cibernéticos, que todos 
desejarão ter, para acompanhá-los 
por toda a vida, ajudando nas de-
cisões, guardando arquivos da his-
tória pessoal, imagens, padrões de 
consumo, desejos e projetos, sendo 
conselheiros e confidentes, até o fi-
nal da vida. É um aler ta, um convite 
à reflexão sobre a necessidade de 
manter o controle humano sobre o 
avanço tecnológico.

Um disclaimer para os leitores: 
não desistam nas primeiras 50 pági-
nas, é uma parte muito descritiva da 
sociedade do futuro, sem cenas de 
ação ... Mas acho que vale a pena [ri-
sos], porque é a base de toda a nar-
rativa que vem depois.
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antecipar realidades 
e apontar 

possibilidades (...) 
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Divulgação

A 
política externa brasileira 
com respeito à África adqui-
riu novo impulso, a partir da 
década de 1970, pois, até 

então, apoiávamos o colonialismo 
português. Foi em 1974, é possível 
dizer com certa ênfase, que passa-
mos a ter uma “política internacio-
nal” – isto é, de nação a nação – com 
respeito àquele continente, reconhe-
cendo o Movimento Para a Libertação 
de Angola (MPLA) como o represen-
tante legítimo do povo angolano, bem 
como a independência do novo país.

A história registra que se tratou de 
uma “política externa brasileira de Es-
tado”, adotada pelo governo Geisel, de 
extrema direita, em favor de um movi-
mento para a libertação, de esquerda. 
Nosso posicionamento, sob a lideran-
ça do embaixador Ítalo Zappa, ocor-
reu antes que a antiga URSS e Cuba 
seguissem o mesmo caminho. Havia, 
então, postura nacional – apesar do 
momento de repressão política interna 
– que transcendia opções partidárias.

Tendo iniciado minha carreira di-
plomática na África, a partir de 1976, 
efetuo, a seguir, exercício de reflexão, 
sobre aspectos vividos pessoalmen-
te na evolução do relacionamento do 
Brasil com aquele continente.

Tive o privilégio de desempenhar 
cinco missões na África: as três pri-
meiras permanentes, sucessivamente 
em Libreville, Gabão e Moçambique, 
entre 1976 e 1979, e em Pretória, Áfri-

Um percurso diplomático pela África
ca do Sul, como encarregado de negó-
cios (chefe interino), até 1982, durante 
a vigência do apartheid. Servi também 
em duas missões temporárias em 
Uagadugu, Burkina Faso, durante três 
meses, em 2013 e, por dois meses e, 
no ano seguinte, em Cotonou, Benim.

Herança colonial

Quando abrimos a Embaixada no 
Gabão, na segunda metade da década 
de 1970, notava-se que, mesmo com 
a independência política, ex-colônias 
permaneciam vinculadas à França 
tanto mental quanto economicamen-
te. Assim, ouviam-se discursos nos 
quais autoridades locais menciona-
vam nous, les français – como se ain-
da fossem súditos de Paris.

Verificava-se que, em Libreville, por 
exemplo, os franceses acabavam de 
construir um hospital, com tecnologia 
típica europeia, que contava com “teto 
de proteção contra a neve”. Isto num 
país na África Equatorial. Evidentemente 
tratava-se de instalação que, de forma 
inapropriada e sem preocupação alguma 
de adaptar-se ao local, aumentava mais 
ainda o calor no interior do prédio.

Daí, ter sido aquele um momento 
propício para a apresentação de enge-
nharia de construção, equipamentos e 
tecnologia brasileiros, o que aconte-
ceu, com gratificantes tarefas de pro-
moção comercial para o novo posto. 
Naquele momento, ademais, éramos 
recebidos como parceiro comercial, 

sem “bagagem de colonizador”, em 
busca de soluções comuns para pro-
blemas compartilhados.

Transferido, por convite do já citado 
embaixador Ítalo Zappa, para a Embai-
xada do Brasil em Maputo, em 1977, 
vivi, logo após a independência de Mo-
çambique, momento em que, na África 
Austral, estavam ainda atuantes os mo-
vimentos de libertação nacional, com 
vistas à emancipação dos africanos no 
Zimbábue, África do Sul e Namíbia.

“Bola nas costas”

No exercício de minhas funções na 
capital moçambicana, sofri dois tipos de 
constrangimentos. O primeiro dizia res-
peito à tentativa de criar simpatias, junto 

Embaixador Zappa contribuiu para a “política 
externa de Estado” durante o governo Geisel
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ceu, com gratificantes tarefas de pro-
moção comercial para o novo posto. 
Naquele momento, ademais, éramos 
recebidos como parceiro comercial, 

sem “bagagem de colonizador”, em 
busca de soluções comuns para pro-
blemas compartilhados.

Transferido, por convite do já citado 
embaixador Ítalo Zappa, para a Embai-
xada do Brasil em Maputo, em 1977, 
vivi, logo após a independência de Mo-
çambique, momento em que, na África 
Austral, estavam ainda atuantes os mo-
vimentos de libertação nacional, com 
vistas à emancipação dos africanos no 
Zimbábue, África do Sul e Namíbia.
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No exercício de minhas funções na 
capital moçambicana, sofri dois tipos de 
constrangimentos. O primeiro dizia res-
peito à tentativa de criar simpatias, junto 
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externa de Estado” durante o governo Geisel
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a autoridades locais, lembrando que “fa-
lamos a mesma língua”. “Nunca ouvi-
mos o sotaque brasileiro em nosso favor, 
durante a luta contra os colonizadores”, 
me respondiam, com razão, pelo fato já 
assinalado acima de que o Brasil apoiara 
Portugal, em resoluções condenatórias 
na ONU ao colonialismo de Lisboa.

A segunda “bola nas costas” re-
cebi quando compareci, como era 
praxe local, a embarque do presidente 
Machel no aeroporto, durante período 
em que exerci a chefia temporária da 
embaixada. Ao me cumprimentar, fez 
perguntas sobre o relacionamento en-
tre os dois países, às quais respondi 
formalmente. Ao término de nosso 
curto diálogo, o líder moçambicano 

chamou o vice-presidente Marcelino 
dos Santos e lhe disse “este jovem 
é muito frio para ser brasileiro”. Com 
disposição carioca, respondi que era a 
“circunspecção da fila de diplomatas 
que me dava tal aparência e, perguntei, 
se esperava que eu estivesse fantasia-
do de baiana e assoviando a Aquarela 
do Brasil”. Samora Machel riu muito.

Desses anos iniciais em solo afri-
cano, ficou o aprendizado de que os 
novos países buscavam respeito à 
sua duramente conquistada indepen-
dência. Aceitariam parcerias, mas 
não novas subordinações, fosse em 
função de um idioma comum ou da 
tentativa de torná-los comportados 
consumidores de produtos e ideias 

trazidas de fora. Deveríamos procu-
rar estabelecer cooperação a par tir 
da identificação das necessidades 
e desejos locais e de acordo com 
nossas possibilidades. Era neces-
sário representar e expressar uma 
identidade nacional que apelasse ao 
projeto de emancipação que se con-
solidava na África.

Mesmo com seus próprios e enor-
mes problemas de reconstrução, após 
a independência, os moçambicanos, no 
final da década de 1970, não se recusa-
ram a integrar, contra a então Rodésia 
(hoje o Zimbábue independente), os 
chamados “países da linha de frente”, 
junto com Tanzânia e Zâmbia. Tratava-
-se, naquela época, de fornecer refú-

Apesar do protagonismo brasileiro no reconhecimento dos movimentos de libertação na África, o país enfrentou desconfianças de líderes como Samora 
Machel, principal dirigente da Frente Nacional de Libertação de Moçambique (Frelimo)
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Paulo Antônio Pereira Pinto, embaixador aposentado.

gio, em território vizinho, para freedom 
fighters. Em retaliação, sofria-se com 
bombardeios dos colonos brancos de 
origem britânica, que faziam numero-
sas vítimas, entre a população civil do 
país anfitrião dos guerrilheiros.

Novos lemas

A mensagem que fica daquela época: 
“a luta continua”. Restava pouco espaço 
para a ação diplomática brasileira, além 
do fortalecimento das relações bilaterais 
com países da África Austral, recém-in-
dependentes, que haviam eliminado a 
discriminação racial e redistribuído ter-
ras produtivas à maioria africana.

Para tanto, em Pretória, era neces-
sário manter apenas um encarregado 
de negócios, com a missão de negar 
e recusar propostas de cooperação 
com o regime do apartheid. Tarefas 
que cumpri com prazer, durante três 

anos, contratando, por exemplo, 
como protesto contra o sistema de 
discriminação racial, uma secretária 
negra, no lugar de uma afrikaner, o 
que resultou em ter minha sala in-
vadida, três vezes, por sul-africanos 
brancos que se recusavam a ser re-
cebidos pela nova funcionária. Cabe 
ressaltar que o jobs reservation act 
proibia que africanos exercessem, 
então, certos empregos, entre os 
quais o de secretária.

Três décadas após ter partido de 
Pretória, tive a oportunidade de retor-
nar à África, em missão transitória no 
Burkina Faso. A imagem mais forte que 
trouxe do cenário afro-ocidental, na dé-
cada atual, conforme visto de “Ouga” 
– como a capital Uagadugu, é conheci-
da – foi a da situação quase inusitada, 
na política internacional, em que aquele 
país, considerado um dos mais pobres 
do mundo, é capaz de desempenhar 
mediações regionais. O país exerceu 
papel definitivo na questão do Mali e, 
segundo consta, teria atuado também 
em crise na Costa do Marfim.

De acordo com registros dispo-
níveis, o “país dos homens justos” – 
como se traduz Burkina Faso – subs-
tituiria, hoje, o lema, em vigor há mais 
de 30 anos, de “a luta continua”, pela 
“persistência na negociação”. Abre-se, 
então, ampla possibilidade de interlocu-

ção com o Brasil, em virtude de coin-
cidência com esforços nossos de 

inserção internacional.

O Benim impressiona por 
sua tolerância entre diferentes 

manifestações religiosas que convi-
vem pacificamente. Exemplo gritante é 
a mesquita construída em Porto Novo, 
por ex-escravos retornados do Brasil, 
no século XIX, nos moldes de uma igreja 
católica da Bahia, em frente à uma cate-
dral. Nota-se, também, boa convivência 
entre cristãos e praticantes de vodu e 
vice-versa. Tais aspectos permitem a 
identidade de posturas de convivência 
pacífica internas entre os dois países.

Desafios para o Brasil

Decorridos 30 anos, portanto, são 
distintos os desafios para o diplomata 
brasileiro na África. Não se trata mais de 
apresentar o Brasil. Já somos conheci-
dos e apreciados. Novos temas multi e 
bilaterais nos aproximam do outro lado 
do Atlântico. Em meu retorno, ao invés 
de ser chamado de “jovem frio” – como 
o fui por Machel – meus cabelos brancos 
levaram, especialmente em Cotonou, as 
autoridades locais a se referirem a mim 
como “ainé” (mais velho), que entendi 
como forma “respeitosa e carinhosa” de 
tratamento, o que muito divertia o jovem 
diplomata que me assessorava.

Este é apenas um exercício de re-
flexão após cinco missões na África. 
Duas como “jovem frio”, segundo 
Samora Machel; uma como crítico 
ferrenho do apar theid na África do 
Sul, entre 1979 e 1982; e duas como 
“ainé” que, além de ser ouvido com 
respeito por interlocutores locais 
ainda derrotava seus tenistas, nos 
finais de semana, em quadras de ho-
téis burkinabés e benineses.
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DIPLOMACIA BRASILEIRA: PALAVRAS, CONTEXTOS E RAZÕES

LAMPREIA, Luiz Felipe
(Rio de Janeiro: Lacerda, 1999, 420 p.; ISBN: 85-7384-043-0)

O livro está dividido em cinco partes: as cem primeiras páginas compreendem 
o seu discurso de posse, como primeiro ministro no primeiro mandato do 
governo FHC (ele ficaria quase até o final do segundo mandato, cedendo depois o 
lugar a Celso Lafer), discursos no próprio Itamaraty; a segunda, em mais de 150 
páginas, é constituída por pronunciamentos em foros estrangeiros, no âmbito 
bilateral ou multilateral; a terceira é toda ela dedicada ao sistema multilateral de 
comércio, em modestas 60 páginas; finalmente a última, em 80 páginas, são 
discursos na ONU e em relação ao TNP, instrumento recusado durante 30 anos 
pela diplomacia brasileira, como discriminatório e desigual, ao qual aderiu sob 
críticas de militares e diplomatas o presidente FHC. O conjunto é um retrato muito 
fiel do que foi a diplomacia da era FHC, pelo seu principal executor.

 PRATA DA CASA  PRATA DA CASA

TEERÃ, RAMALÁ E DOHA: MEMÓRIAS DA POLÍTICA EXTERNA ATIVA E ALTIVA

AMORIM, Celso
(São Paulo: Benvirá, 2015, 520 p.; ISBN: 978-85-8240-171-2)

A despeito de suas 500 páginas de memórias, o livro do ex-chanceler comporta 
apenas três capítulos, que são os do título: a oportunidade supostamente perdida 
do acordo patrocinado pelo Brasil e pela Turquia para resolver o problemático 
programa nuclear do Irã – não resolvido em tratativas de vários anos pelos cinco 
membros permanentes do CSNU, mais a Alemanha –, o envolvimento do Brasil 
nos conflitos do Oriente Médio, sobretudo entre Israel e os palestinos, incluindo 
os vizinhos regionais, a frustrada, nunca concluída rodada de negociações 
comerciais multilaterais, que parecia prometer muito ao Brasil e seus aliados do 
G-20 comercial, mas que não conseguiu vencer as resistências dos protecionistas 
de todos os lados. As memórias são minuciosas, bem documentadas, embora o 
tom geral seja obviamente de diplomacia pro domo sua, ou seja, provar a tese da 
excelência já antecipada.

DISCURSOS, PALESTRAS E ARTIGOS DO CHANCELER CELSO AMORIM, 
2003-2010

AMORIM, Celso
(Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2011, 2 vols.; 316 p. e 260 p.; 
ISBN: 978-85-60123-01-8)

Os dois volumes se complementam cronologicamente nessas três categorias, 
o primeiro cobrindo grosso modo o primeiro mandato, o segundo o mandato 
sucessivo. Como indica o título, trata-se de uma compilação da maior parte dos 
pronunciamentos oficiais do chanceler nos oito anos em que ocupou a cadeira 
ministerial, que se tornou especialmente ativa durante os dois mandatos do 
presidente Lula, com o qual Amorim se identificou pessoalmente e política, a 
ponto de ter aderido ao PT e promovido a figura do presidente em todos os 
foros abertos à projeção externa do Brasil, tanto os formais, estatais, quanto 
os de outros ambientes receptivos (sobretudo universidades e think tanks). 
Provavelmente, o grosso dos textos foi elaborado institucionalmente pelos 
profissionais da diplomacia, depois revistos pelo chanceler, à exceção dos 
discursos gravados e transcritos. Um retrato em grande estilo.

BREVES NARRATIVAS DIPLOMÁTICAS

AMORIM, Celso
(São Paulo: Benvirá, 2013, 168 p.; ISBN: 978-85-8240-025-8)

Esta obra complementa a anterior, Conversas com jovens diplomatas (2011), 
que cobria suas preleções aos alunos do Instituto Rio Branco durante os oito anos 
à frente da diplomacia lulopetista. Desta vez são pequenas notas de alguns de seus 
maiores momentos no exercício de seus encargos diplomáticos, antes e durante 
aquele período, tratando da questão do Iraque, da Venezuela chavista, da implosão 
da Alca (que ele promoveu ativamente), das negociações da Rodada Doha, do Ibas, 
o grupo que foi criado no momento inaugural da diplomacia lulista, unindo o Brasil 
à Índia e à África do Sul, das origens frustradas da Comunidade Sul-americana de 
Nações, que se transformou na Unasul (por manobras chavistas) e do reencontro 
com a África, visitada diversas vezes por Lula. Amorim ultrapassou os anos Rio 
Branco à frente do Itamaraty, mas ainda pretende voltar.
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(São Paulo: Benvirá, 2013, 168 p.; ISBN: 978-85-8240-025-8)
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A ESCOLA DA LIDERANÇA: ENSAIOS SOBRE A POLÍTICA EXTERNA E A 
INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL

DANESE, Sérgio
(Rio de Janeiro: Lacerda, 1999, 420 p.; ISBN: 85-7384-043-0)

A obra é um manual de formação para diplomatas de alta qualidade, tanto no 
plano histórico – nela estão dois ensaios iniciais sobre a formação da diplomacia 
brasileira, seguida de um outro sobre a convergência histórica entre o Brasil e 
seus vizinhos da América do Sul –, quanto no terreno do conceito que dá sentido 
às suas reflexões sobre a liderança. Os capítulos centrais comportam, ademais 
de “algumas ideias sobre a liderança brasileira”, terreno sempre perigoso no 
contexto regional, nove ensaios sobre o aprendizado da liderança em política 
externa, com exemplos de estadistas famosos: Ted Roosevelt, Wilson, De Gaulle, 
Kennedy, entre outros. O livro termina com dois ensaios sobre a diplomacia 
presidencial – já objeto de uma tese diplomática que virou livro sob esse título – 
e com uma última reflexão sobre os paradigmas da diplomacia brasileira. Leitura 
indispensável aos jovens diplomatas.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, POLÍTICA EXTERNA E DIPLOMACIA 
BRASILEIRA: PENSAMENTO E AÇÃO

LAFER, Celso
(Brasília: Funag, 2018, 2 vols., 1437 p.; 1º. vol., ISBN: 978-85-7631-787-6; 
762 p.; 2o. vol., ISBN: 978-85-7631-788-3, 675 p.)

A obra em dois volumes reproduz meio século de ideias, reflexões, pesquisas, 
andanças e um exercício direto de responsabilidades à frente da diplomacia 
brasileira, em duas ocasiões, e, através dela, de algumas funções relevantes 
na diplomacia mundial, como a presidência do Conselho da OMC, assim como 
em outras instâncias da política global. Celso Lafer esteve à frente de decisões 
relevantes em alguns foros decisivos para as relações exteriores do Brasil, na 
integração regional, no comércio mundial, nos novos temas do multilateralismo 
contemporâneo. Ela representa um aporte fundamental para os estudiosos de 
diplomacia e de relações internacionais do Brasil, uma vez que reúne os relevantes 
escritos do mais importante intelectual desse campo, com a vantagem do autor 
ter tido a experiência prática de conduzir a diplomacia brasileira em momentos 
significativos da história recente.

 PRATA DA CASA  Humor
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H
avia um diplomata conhecido por ser um chato tremendo, 
aquele antigamente chamado de “chato de galocha”. Inteli-
gente e trabalhador, de papo pouco interessante, sempre en-
tremeado de um dilúvio de perdigotos. 

Quando ele e boa parte de sua turma de jovens terceiros secre-
tários foram removidos para postos na Europa, os colegas ficaram 
esperando que o chato marcasse primeiro a data de viagem de navio. 
Afinal de contas, quinze dias juntos seria dose demais. Tão logo ele 
embarcou, o resto da turma seguiu depois em outro navio. Acontece 
que o chato desceu na escala em Salvador para passear e não voltou 
a tempo de reembarcar. 

Sem dinheiro, sem roupa, ficou à espera do navio seguinte que, 
para grande e desagradável surpresa de todos os colegas, era aguar-
dado ansiosamente por ele, no cais, aos acenos e perdigotos. Deram-
-lhe roupa, algum dinheiro e, inseparáveis, cruzaram o Atlântico.

Não escaparam dele

L
uis Maria Pinto de Soveral, marquês de Soveral, 
jovem diplomata português, designado, em 1878, 
para a corte de Guilherme I, em Berlim, recebeu, 
com surpresa, convite para um jantar íntimo com o 

imperador. Sua primeira reação é de que o teria recebido 
para acompanhar o chefe; este, porém, ao ser pergun-
tado, manifestou estranheza por não ter sido convidado. 
Ao chegar ao palácio, Soveral foi calorosamente acolhido 
pelo soberano germânico:

– Muito lamento saber que Vossa Senhoria está nos dei-
xando, mas não seria justo de minha parte objetar a sua 
merecida promoção no serviço diplomático de Portugal. 
Desejo, no entanto, deixar registrada minha estima, de for-
ma pessoal, ao lhe pedir que aceite esta condecoração. 

A essa altura, o imperador entregou a insígnia ao es-
pantado Soveral; mais espantado ficou o ministro portu-

No peito errado
guês quando viu a homenagem dependurada no peito de 
seu jovem colega. Na realidade, a condecoração deveria ter 
sido outorgada a um jovem diplomata espanhol, parente do 
primeiro–ministro da Espanha, numa jogada para atrair a 
simpatia da Espanha para a Tríplice Aliança. Quando o chan-
celer alemão Bismarck soube do erro, ficou furioso e man-
dou recado a Soveral para que devolvesse a condecoração, 
porém o português se recusou nos seguintes termos:

– O imperador me assegurou que se tratava de uma hon-
raria em caráter pessoal. Para mim, duvidar da palavra im-
perial seria uma demonstração de ingratidão e desrespeito 
ao venerável monarca, e se eu não tiver um descendente 
merecedor dessa herança, desejo que essa condecoração 
seja sepultada comigo.

Diante dessa dramática resposta, a chancelaria alemã 
preferiu esquecer o assunto.

Trecho de Os bastidores da diplomacia: o bife de zinco e outras histórias, do embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro.
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 HUMOR

O 
embaixador Pio Corrêa relatou–me que Graça 
Aranha, o autor desse clássico da literatura 
brasileira que é ‘Canaan’, era ministro do Brasil 
em Copenhague quando da visita do imperador da 

Alemanha, Guilherme II, à Dinamarca, poucos anos antes 
da Primeira Guerra Mundial. A visita revestiu-se de muita 
pompa e deu lugar a grandes festejos.

Pouco depois do regresso do soberano alemão a Berlim, 
Graça Aranha recebeu uma carta do grão–marechal da 
Corte Imperial, fazendo-lhe observar que, durante a visita do 
imperador a Copenhague, todas as missões diplomáticas 
estrangeiras haviam hasteado, em sinal de gala, as bandeiras 
dos respectivos países – exceto a legação do Brasil. Isso, 
frisava a carta, constituíra um desrespeito imperdoável à 
pessoa de Sua Majestade.

Graça Aranha viu-se diante de um problema: era verdade 
que ele se havia esquecido de mandar hastear a bandeira, 
como seria de praxe, mas o tom áspero e arrogante da missiva 
tornava impossível, para a dignidade do representante do Brasil, 
quer apresentar escusas, quer passar o assunto sob silêncio. 
Protestar seria entrar em uma incômoda e inútil polêmica.

Achou uma solução, própria de um hábil diplomata: 
escreveu ao grão–marechal, que era aliás seu velho 
conhecido, mais ou menos nos seguintes termos:

“Meu caro amigo,
Julgo de meu dever preveni-lo de que há um miserável 

que, usando papel timbrado da chancelaria imperial, 
escreve cartas apócrifas, abusando de seu nome e imitando 
habilmente a sua assinatura. Para que possa julgar o caso, 
e tomar as devidas providências, envio-lhe uma dessas 
cartas apócrifas, que acabo de receber”.

Lição de habilidade diplomática, que evitou envolver 
o nome do Brasil em uma querela fútil com a Alemanha, 
ressalvando de modo irrespondível a dignidade do ministro.

Trecho de Os bastidores da diplomacia: o bife de zinco e outras histórias, do embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro.

O canalha
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ASSÉDIO NO
TRABALHO É CRIME!
A ADB alerta aos(às) diplomatas sobre condutas inadequadas no local de trabalho. 
Tomem nota de algumas atitudes que configuram assédio moral ou sexual.

• Elogios por razões não   
associadas ao trabalho,                
que causam incômodos.

• Comentários sexistas que          
lhe diminuem como profissional.

• Tratamentos com 
condescendência, supondo 
fragilidade ou inteligência       
menor que os demais.

• Gritos ou palavras que causem 
humilhação diante de outros.

• Colocar a mão no seu corpo                         
sem que você autorize.

• Propostas sexuais não solicitadas.

Vamos prevenir, combater 
e denunciar o assédio!
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