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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo analisar a relação entre o processo de 

formação do funcionário do serviço diplomático e a construção e manutenção da 

identidade do Ministério de Relações Exteriores (MRE) na atualidade. 

Considerando que, ao ingressar na instituição, o jovem diplomata passa por um 

processo de internalização de saberes e comportamentos, os anos de formação no 

Instituto Rio Branco se configuram fator chave para a manutenção das tradições 

que há tantos anos marcam uma das instâncias públicas mais insuladas do Poder 

Executivo. As pesquisas apontaram um contraste entre a manutenção do habitus 

diplomático e o movimento de mudanças na sociedade brasileira. 
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1. Introdução 

 O corpo diplomático é, desde os seus primórdios no Império, caracterizado 

como uma instituição distinta frente às demais instâncias burocráticas brasileiras. 

Fluência em diversos idiomas, conhecimentos sobre cultura e arte, boa etiqueta e 

vestimenta, e formalidade compõem alguns dos requisitos convencionalmente 

associados a um diplomata. Tais elementos caracterizam uma diplomacia distante 

dos seus representados e se assemelha a uma cultura comportamental que é 

partilhada entre outras instâncias diplomáticas pelo mundo e baseia-se na 

"valorização de signos consagrados pelas sociedades ocidentais" (p. 19), 

especialmente, as de origem europeia (GOBO, 2016).    

Analisa-se aqui um profissional que além de seus conhecimentos em 

termos de política externa, tem um perfil que passa por processos seletivos e de 

formação restritos a uma minoria da sociedade – expressa em uma carreira 

marcada pela hierarquização e por protocolos próprios de funcionamento. A 

diferença dessas condições materiais (e imateriais) é a raiz dessa expressão de 

valor diferenciado seja na forma como diplomatas se reconhecem no meio, seja 

pela forma como são vistos pelos “de fora” desse nicho.  

Esta pesquisa focará em dois objetos intrinsecamente relacionados: o 

diplomata – à luz de Pierre Bourdieu – e a instituição a qual este indivíduo 

representa – o Ministério de Relações Exteriores (MRE). Para Bourdieu (1992), 

por exemplo, reprodução cultural – insere-se aqui a educação – é um fenômeno 

indissociável da reprodução social – vide o meio diplomático e os símbolos a ele 

inerentes. Nesse sentido, é proposta uma abordagem metodológica exploratória 

com a finalidade de desenvolver e esclarecer algumas ideias (GIL, 2008). Por 
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meio do levantamento bibliográfico, este trabalho se utiliza da pesquisa de estudos 

biográficos da carreira, artigos científicos e documentos oficiais em uma tentativa 

de refletir e trazer novas percepções (ou questionamentos) relacionadas à 

realidade diplomática brasileira. 

A falta de acessibilidade à carreira e, consequentemente, à política externa 

brasileira, caracteriza uma entidade pública ainda monopolizada nas mãos de uma 

minoria. No entanto, o MRE encontra dilemas nas transformações sociais da 

atualidade que põem em conflito mudança e manutenção de tradições dentro da 

instituição. Utilizando-se então dos conceitos de habitus e dos tipos de capital do 

sociólogo Pierre Bourdieu, três seções compreendem o conteúdo da análise. Em 

um primeiro momento será feita a apresentação do arcabouço teórico a ser 

utilizado com a apresentação dos principais conceitos bourdieusianos. Em 

seguida, um panorama histórico sobre o Itamaraty e a construção de sua 

identidade.  

Antecedendo as últimas considerações, será feita uma análise dos 

principais aspectos do indivíduo base do MRE: o diplomata. Mais do que uma 

tentativa de entender as características que compõem as relações entre diplomata, 

instituição e a condução da política externa, busca-se aqui demonstrar como o 

processo de formação do serviço diplomático está ligado à construção do 

insulamento do MRE e a conduta da política externa brasileira ainda nos dias de 

hoje. 

 



2. O habitus e o capital no percurso ao Itamaraty 

O poder da diplomacia é, em larga medida, o poder da palavra. 
Ela é o instrumento privilegiado de contato com a realidade de 
que dispõe o Diplomata. Cultivá-la e dominá-la é, pois, cultivar 
e dominar a própria essência do fazer diplomático – Discurso 
do então Ministro de Relações Exteriores, Carlos Lafer, para a 
cerimônia de formatura da turma Antônio Houaiss em junho de 
2002.  

Para analisar o indivíduo que representa uma das instituições mais 

burocráticas do país, pensar em quais condições e quais recursos permeiam seu 

trajeto é uma tônica. Como um dos microcosmos do Poder Executivo, sua relativa 

autonomia expressa uma série de relações objetivas cujas necessidades específicas 

se dão por meio do desenvolvimento condições e capacidades igualmente 

destoantes das demais instâncias governamentais. 

Pensando então a lógica de surgimento do funcionalismo público, 

Bourdieu (1998) discute como o aparecimento do Estado Moderno foi 

acompanhado pela ideia de bens e de serviço público. Este último encontra-se 

associado a um corpo de burocratas com origens em uma aristocracia e uma 

nobreza da toga cuja legitimidade é pautada em suas credenciais de instituições 

tradicionais, pela incorporação precoce do que se tem como comportamento, 

conhecimento e ferramentas do que se associa à elite intelectual (NOGUEIRA, 

2017). 

A partir daí, o sociólogo faz recortes do que ele denomina como espaço 

social para desenvolver seu arcabouço conceitual para a análise dos mecanismos 

que constroem a mobilidade e, consequentemente, o posicionamento de um 

indivíduo em dada estrutura social. Enquanto um sistema constituído por um 

conjunto de posições ocupadas por indivíduos em uma formação social, o espaço 
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social é estruturado por meio da distribuição desigual não apenas do capital 

econômico, mas de outro tipo o qual denomina capital cultural (BOURDIEU, 

1980).  

Muito além dos fatores objetivos ou estéticos, a construção do diplomata 

pressupõe a incorporação e assimilação de elementos essenciais à construção do 

imaginário que o envolve. Um “cultivar-se” (BOURDIEU, 1979, p. 3) no qual o 

somatório de cada elemento que entorna o diplomata torna-se uma propriedade 

inerente a sua persona – um “ter que se torna ser” (p.4) o qual só é possível por 

meio do que Bourdieu (1979) denomina como capital cultural. 

O acesso ao capital cultural ocorre, majoritariamente, por meio da família 

e de ações socializadoras. Estar inserido em um meio social imbuído das 

características ligadas ao que se concebe como “recursos socialmente legítimos” 

torna possível aos envolvidos passar para descendentes ou sucessores todas as 

competências e disposições da natureza específica de um determinado grupo 

(NOGUEIRA, 2017). Para Bourdieu, esse capital estabelece todos os recursos 

educacionais que são acessados em diferentes níveis por parcelas da população e 

que, consequentemente, são definidores das possibilidades de ascensão tanto 

econômica quanto social (NOGUEIRA, 2017). 

 Ao analisar as principais características que compõem o indivíduo 

diplomata, supõe-se a existência de uma série de elementos componentes de sua 

subjetividade. As preferências de consumo em termos de cultura, lazer, 

indumentária, conhecimento, o que é tido como riqueza acaba por se expressar de 

forma multifacetada e resulta em um determinado estilo de vida, em uma forma de 

usufruir bens.  Com isso, as relações operam a reprodução de estruturas de 
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dominação nas quais símbolos transmutam diferenciações (NOGUEIRA, 2017). 

Estas são ligadas a um conjunto de recursos tanto presentes quanto potenciais que 

são intrinsecamente relacionados à posse de recursos e de relações, na maioria das 

vezes já institucionalizadas, de pertencimento a determinado grupo – o que seria o 

capital social (BOURDIEU, 1980). 

 Além dos capitais cultural e social, Bourdieu (2008) traz um terceiro tipo. 

O capital simbólico expressa importante papel para a análise de elementos 

presentes na formação do funcionário do serviço diplomático a partir da forma 

como signos são basilares na constituição de sua identidade. Mais do que isso, ele 

demonstra do “embasamento cognitivo que se apoia no senso prático – este 

dependente das categorias de percepções para apreendê-la” (p. 288), é o capital 

que  se apoia no olhar ou fala dos outros.  

 A ideia base de qualquer grupo seleto, considerando a raiz de 

‘seletividade’ em si, arranja-se na concentração dos meios que asseguram os 

benefícios proporcionados pelo pertencimento a esse grupo. O volume 

característico de capitais não pode ser tido como natural, mas fruto de um trabalho 

instaurado o qual recebe manutenção constante para que seja produzido e 

reproduzido por agentes e instituição (BOURDIEU, 1980). Tal lógica consagra 

uma série de privilégios fundamentados no monopólio do acesso a determinados 

recursos culturais (BOURDIEU, 1987). Bourdieu (1987) analisa então a 

existência de elementos simbólicos e de estruturas objetivas, que independente da 

vontade e da consciência dos agentes, “são capazes de orientar e coagir suas 

práticas e representações” (p. 149). Considera-se ainda que há uma essência social 
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pautada em percepções e ações construídas sistemática e mutuamente pelos 

campos e grupos que os compõem.  

 A soma aqui desses capitais resulta na formulação de um processo de 

incorporação o qual Pierre Bourdieu denomina como habitus. A articulação dos 

tipos de capital na formação do diplomata – desde os primórdios da carreira, ainda 

nos momentos antes de sua aprovação – é projetada então em elementos os quais 

gradualmente constroem sua essência e caracterizam ainda a naturalização de uma 

serie de ações, percepções e comportamentos os quais compõem historicamente a 

identidade de uma instituição: o Ministério de Relações Exteriores.  

No entanto, Bourdieu (1975) afirma que o habitus precisa ser visto, mais 

do que a cultura dominante incorporada à personalidade, como um produto de 

uma trajetória. Apesar da tendência a lutar pela preservação de sua identidade, 

esse grupo preza também pela  sua dominância em um espaço social. Mais do que 

isso, Bourdieu afirma que a tendência não tem um sujeito específico e, por isso, é 

capaz de inventar meios alternativos de suprir funções antigas em novos cenários 

(DUBAR, 2005). 

O habitus não cumpre somente funções de reprodução, mas também 

possui o objetivo de aumentar o patrimônio – seja para a manutenção, seja para a 

melhora do grupo (DUBAR, 2005). Nesse sentido, mais do que pensar a 

construção do habitus a partir do intercâmbio dos tipos de capitais e dos tipos de 

lucros obtidos de suas características particulares, as pressões por mudanças 

levam a um conflito quanto à expressão de suas estruturas estruturadas e 

estruturantes. Ao mesmo que temos um Instituto Rio Branco com um forte 

processo de socialização imposto aos novos diplomatas, há simultaneamente um 
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processo de lidar com a individualidade de cada um deles e torna-los expressão da 

identidade do profissional do MRE. No entanto, as pressões pelo aumento de 

representatividade e transparências dentro e fora do Ministério de Relações 

Exteriores quanto no próprio cenário brasileiro corroboraram para mudanças de 

perspectiva da sociedade – inclusive desse profissional.  



3.  O MRE: um panorama das elites     

Não só eram os diplomatas brasileiros parecidos entre si, como 
éramos também parecidos com todos os diplomatas do mundo – 
mas um mundo que consistia em uns quarenta países, dentre os 
quais talvez uma dúzia ou pouco mais que de fato contassem. 
Integrávamos uma elite, uma comunidade global que 
compartilhava estilos e práticas. 
Essa crème de la crème internacional se entendia em francês, a 
língua diplomática par excellence. Compreende-se esse 
tribalismo elitista (AZAMBUJA, 2011).  

 “O corpo diplomático é primordialmente um símbolo de uma cultura 

diplomática” (SOFER, 2007, p. 31). Com seus ritos e cerimônias, as práticas do 

meio diplomático refletem a existência de uma sociedade de profissionais 

internacionais que age de acordo com regras e comportamentos pré-estabelecidos. 

Dentre eles, está a forte hierarquização que foi, e ainda é, um reflexo das disputas 

entre potências pelos status dentro da sociedade internacional (SOFER, 2007 apud 

ANDERSON, 1993).  

Um dos primeiros retratos da diplomacia nas artes expressa características 

usualmente associadas a um dos profissionais mais diferenciados do 

funcionalismo público. O quadro de Hans Holbein, "Os Embaixadores" (1533) é 

uma imagem canônica do diplomata, trazendo objetos associados a áreas do 

conhecimento e das artes - uma ilustração dos artifícios de um profissional cuja 

função é tornar atraente a imagem de um Estado (COSTA E SILVA,  2002).  
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Figura 1 – The Ambassadors, Hans Holbein 

  

Fonte: The National Gallery  

Tal figura aristocrática e formuladora de um profissional das cortes 

europeias seria então exportada juntamente com a transferência da Corte em 1808 

e o transplante do centro político de Portugal para terras brasileiras. Embora o 

processo de independência requeira a construção de uma política externa 

legitimamente brasileira, as heranças aristocráticas dos primórdios da diplomacia 

europeia ainda persistiriam – e até hoje persistem na construção da diplomacia 

brasileira. 

A construção do Itamaraty enquanto instituição varia em períodos distintos 

do processo de formação do que seria o Estado Nacional brasileiro. Esse 

movimento possui intrínseca relação no que concerne a formação e manutenção 

das elites responsáveis pela administração pública. O fortalecimento do Ministério 
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de Relações Exteriores (MRE) enquanto corpo profissional deve-se às exigências 

do cenário diplomático, mas também ao desenvolvimento de suas próprias 

instituições internas o que conferiu grande capacidade de dar continuidade a 

tradições e a progressiva autonomia na condução da política externa brasileira 

(PEB). (CHEIBUB, 1985)  

 No Brasil, o surgimento do que seria uma primeira repartição diplomática 

data da mudança da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, o que 

incitou a criação de uma instituição local para lidar com os Negócios Estrangeiros 

(RICÚPERO, 2011). O fato de ser ainda um serviço diplomático ligado à 

monarquia portuguesa aproximou  os representantes diplomáticos da colônia mais 

a representações europeias do que aos próprios vizinhos sul-americanos 

(CHEIBUB, 1985 apud SECKINGER, 1978).  

A atuação do que seria uma diplomacia de fato “brasileira” ocorreria nos 

primórdios do processo de independência. Com a importância da diplomacia para 

os recém-formados Estados no século XIX, o Brasil já enviava representações 

diplomáticas a países europeus em busca de apoio à independência, mas ainda 

para maior autonomia comercial com o Reino Unido (CHEIBUB, 1985). O 

processo de negociação pelo reconhecimento do novo status de nação 

independente abriu espaço para a uma diplomacia que buscava zelar pela 

independência ainda que carecesse de poderio militar e naval (SOARES, 1972). 

No entanto, ainda era uma diplomacia fortemente marcada pelas heranças 

patrimoniais das elites originalmente portuguesas. (CHEIBUB, 1985)   

Pesquisador sobre o processo histórico de institucionalização do 

MRE, Zairo Cheibub (1985) denomina esse primeiro momento como período 

patrimonial. Além dos servidores diplomáticos serem escolhidos diretamente pelo 
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imperador – que, tradicionalmente, escolhia jovens das famílias mais próximas da 

Corte (CHEIBUB, 1985 apud HECHEN, 1964),  a manutenção da imagem do 

Império no exterior necessitava de chefes de representação que possuíssem 

fortuna suficiente para manter a imagem das cortes no estrangeiro (VALENTE, 

2015 apud BELÉM LOPES, 2014; SECKINGER, 1978). 

As similaridades de um corpo diplomático brasileiro recém-formado aos 

signos encontrados nos círculos diplomáticos europeus eram fatores essenciais à 

condução de negociações da política externa, especialmente, no que tangenciou 

questões lindeiras que marcaram figuras como a do Barão do Rio Branco. Nesse 

sentido, mesmo com mudanças em outras instâncias administrativas, o MRE 

manteve postura de relutâncias frente a mudanças em suas estruturas e signos 

tradicionais (CHEIBUB, 1985 apud CARVALHO, 1981) – postura que se 

mantém ainda hoje encontra questionamentos em torno da representatividade de 

seus principais símbolos.  

O simbolismo dentro do Itamaraty ganhou ainda mais força quando José 

Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, assume a chancelaria do 

Ministério de Negócios Estrangeiros em 1902. Com sede no Palácio do Itamaraty 

no Rio de Janeiro, a figura carismática do Barão ganhou proporções que até hoje 

reverberam tanto na história quanto nos ritos de passagem da política externa 

brasileira. Nesse sentido, não é coincidência, portanto, que o próprio Itamaraty é 

frequentemente denominado ainda nos dias atuais como a "Casa do Barão do Rio 

Branco" (MOURA, 2007). 

Embora fosse mais uma consolidação dos signos aristocráticos do que uma 

reforma (GOBO, 2016), a entrada de José Paranhos na chefia dos Negócios 

Estrangeiros estava pautada em grande parte em seus feitos em questões de 



15 
 

negociações e arbitragem de fronteiras. Sua figura foi fator essencial para o 

desenvolvimento desse esprit de corps dentro do MRE, um sentimento que une 

tais profissionais por meio de diversos signos, protocolos e comportamentos 

(BARROS, 1986).   

O processo de reorganização e profissionalização técnico-burocrático do 

corpo diplomático brasileiro só ocorreu de fato a partir da década de 1930 

(CHEIBUB, 1989). Foi durante o período do Estado Novo (1937-1946), com a 

criação do Departamento Administrativo de Serviço Público (DASP) em 1938, 

que a burocratização da administração pública (CHEIBUB, 1985 apud 

WAHCLICH, 1983) mudou a forma de seleção de novos diplomatas, até então 

delegadas à escolha do chanceler.  

Destacam-se na primeira metade do século XX, as reformas de 1931, de 

1938 e de 1945. Na década de 1930, a Reforma Mello Franco (1931) e a Reforma 

Oswaldo Aranha (1938), respectivamente, unificaram os três ramos burocráticos 

do MRE, que se dividiam no oficialato da Secretaria de Estado, e nos serviços 

consular e diplomático; e extinguiu a diferenciação entre os serviços consular e 

diplomático, unificando-os uma única carreira (VALENTE, 2015 apud 

CHEIBUB, 1985; GARCIA, 2011). Apesar da inserção da carreira no rol dos 

concursos público, em 1945, a mudança mais profunda nas estruturas da carreira 

se dá com a criação do Instituto Rio Branco.  

Desde 1946, o IRBr tem sido a instituição responsável pela formação do 

corpo diplomático do Itamaraty até a atualidade (IRBR, 2019). Seu principal 

objetivo era a manutenção da homogeneidade por meio da socialização e pelo 

recrutamento (VALENTE, 2015). Desde os primeiros anos do Instituto, após a 
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aprovação no processo seletivo o candidato precisa passar pelo curso de formação 

da Casa do Barão para então ser considerado um diplomata de fato. 

O Curso de Preparo à Carreira de Diplomata (CPCD) foi oficialmente 

regulamentado pelo Decreto de Lei 9.032 em março de 1946. Além das provas 

sobre matérias cobradas no próprio Curso, contavam ainda com provas de 

“sanidade e capacidade física” e ainda provas de investigação de costumes que 

consistiam em preenchimento de fichas, cartas de referências de professores e 

empregadores e ainda atestado de antecedentes (IRBR, A, 2019).  Tais avaliações 

eram embasadas em critérios majoritariamente discriminatórios os quais 

buscavam acima de tudo o perfil do profissional que “espelhasse” o perfil da 

Casa. Além de critérios que evidenciassem a boa educação e uma forte rede de 

conexões familiares e profissionais dentro da elite, também adentravam critérios 

estéticos e extremamente subjetivos às demandas de fato ligadas ao exercício da 

profissão.  

Durante o regime militar, posteriores reformas também foram 

implementadas de forma a promover a racionalidade burocrática no Estado 

Brasileiro (VALENTE, 2015 apud BRESSER-PEREIRA, 2001; CHEIBUB, 

1985, COSTA, 2008; CARVALHO, 1981). O destaque no período vai para 

medidas que resultaram, sobretudo, no fortalecimento e expansão do sistema de 

meritocracia e a reorganização de carreiras públicas (VALENTE, 2015).  

Apesar das mudanças na estrutura da prova, o concurso como conhecemos 

hoje se torno oficial com o Decreto de setembro de 1995 que alterou o Artigo 10 

do Decreto nº 93.325. Além da substituição do CPCD pelo Programa de 

Formação e Aperfeiçoamento – Primeira Fase (PROFA-I) em 1996, o ensino 

superior completo passa a ser pré-requisito para o ingresso. Desde então, o 
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concurso direto que passa a ser de responsabilidade do IRBr junto ao Ministério 

de Relações Exteriores tendo a prova adquirido a denominação tal qual a atual: o 

Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). (IRBR, A, 2019)  

O PROFA-I entrou com o objetivo de harmonizar os conhecimentos da 

graduação do aprovado com as necessidades da carreira diplomática, as normas de 

conduta e gestão do Itamaraty. Além de ferramentas de conhecimento como 

política externa ou direito internacional, os aprovados passam ainda por um longo 

processo de socialização, transformação subjetiva e formação profissional 

(SOUZA, 2006). Desde a forma de vestir até a percepção de mundo, os novos 

diplomatas têm seus comportamentos voltados aos moldes da carreira.  

O Curso de Formação, desde a última atualização em 2014, possui entre 

três e quatro semestres de duração. Ao ingressar no Itamaraty, o diplomata inicia 

o preparo no posto de terceiro-secretário. Além desta, há mais cinco cargos: 

Segundo-Secretário, Primeiro-Secretário, Conselheiro, Ministro de Segunda 

Classe e Ministro de Primeira Classe (Embaixador). A promoção para os cargos 

de segundo e primeiro secretário é contabilizada por tempo de “Casa”, mas os 

postos seguintes, no entanto, têm a promoção condicionada pelo reconhecimento 

de mérito.  

Uma série de comportamentos e práticas os quais moldam a conduta do 

indivíduo diplomata e constituem uma estrutura que, consequentemente, se 

encontra expressa da execução da política externa. Sempre houve um grande 

esforço por parte do Itamaraty em manter-se fidedigno às normas consagradas 

pelo espaço que integra a Casa do Rio Branco – desde a estrutura de cada 

cerimonial até a forma como a imagem do cânone é marcada nos primeiros anos 

de formação dos funcionários da carreira. A diversificação do quadro de 
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diplomatas só surgiria por meio de medidas mais contundentes a partir de meados 

da década de 1990 (GOBO, 2018).  

No que tange a participação de mulheres na carreira, com a reforma 

Afrânio de Melo Franco em 1931, o ingresso foi expressamente proibido e 

reiterado em 1938 com as reformas da chancelaria de Graça Aranha. A interdição 

só seria extinta com a Lei no 2.171, de janeiro de 1954.  No entanto, as exclusões 

eram frequentes durantes as inscrições, avaliações de documentações e ainda em 

exames orais (GOBO, 2018), e ainda hoje reverberam em um ambiente fortemente 

masculinizado que se expressa inclusive no número de funcionárias do Ministério. 

Passou a haver, alguns anos atrás, melhora significativa na distribuição das 

mulheres pelos vários escalões da Carreira. A chefia desta Casa, tomando 

consciência da relativa marginalidade e invisibilidade a que as diplomatas estavam 

relegadas, passou a dirigir um olhar mais atento às candidaturas femininas por 

ocasião das promoções, sobretudo aos níveis mais altos da Carreira, sem por isso 

abandonar o princípio basilar do mérito. 

 Em entrevista cedida ao documentário “Exteriores – Mulheres na 

Diplomacia Brasileira”, a embaixadora em Singapura, Eugenia Barthelmess, traz 

dados sobre a atuação de mulheres dentro do Itamaraty. Ainda hoje a proporção 

de mulheres e homens na chefia de embaixadas em postos de maior 

visibilidade ainda é profundamente desigual. De 122 chefes de embaixadas, 

apenas 12 são mulheres - sendo a chefia feminina na maioria das vezes voltada 

para postos em países no continente africano e asiático (EXTERIORES, 2018).  

O que mais preocupa atualmente é a sub-representação das 
mulheres na estrutura de comando do Itamaraty, seja na 
Secretaria de Estado seja na chefia dos postos mais 
importantes. Só espero que isso seja conjuntural e não sinal de 
retrocesso. 

Ao contrário do que acontece em tantos outros países, 
inclusive na nossa própria região, nunca tivemos uma Ministra 
de Estado das Relações Exteriores. Nunca tivemos tampouco 
uma Secretária-Geral. E das nove Subsecretarias Gerais, 
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apenas uma é atualmente dirigida por uma mulher.  É pouco, 
muito pouco. – Discurso da Embaixadora Thereza Quintella, 
paraninfa da Turma Marielle Franco (2016-2018) 

O cenário é mais sensível quando proporções raciais entram na análise. 

Pesquisas em termos de cor praticamente inexistem entre os dados de pesquisa de 

funcionários – inclusive a ausência de auto declarações de cor entre diplomatas 

(GOBO, 2018). Como comumente vista nas instâncias políticas brasileiras, as 

sequelas do regime escravocrata também compõem o quadro de funcionários na 

diplomacia brasileira.  

Refletir em termos de representatividade populacional, o corpo de 

funcionários das principais instâncias de representação política não reflete, por 

exemplo, a população brasileira de fato. Falando de uma população na qual 

mulheres configuram quase 52% da população e a população negra é de quase 

55% (IBGE, 2018), o déficit de representatividade é claro em um corpo 

diplomático a quantidade de funcionárias não chega a 25% e a quantidade de 

diplomatas negros beira quase ao desconhecimento. 

Medidas como a eliminação das provas orais no CACD, criação das bolsas 

de estudos para candidatos afrodescendentes (Programa de Ação Afirmativa -

 Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia), reconhecimento de uniões homo 

afetivas nas remoções, estímulo à promoção de mulheres (o quadro é ainda mais 

grave no caso de mulheres negras na carreira), acompanharam o discurso de 

inclusão. No entanto, ainda hoje não se mostram muito efetivas quando se 

considera o número de diplomatas negros e mulheres na Casa. (GOBO, 2018)   

  Utilizar-se, entretanto, da justificativa de um processo seletivo por vias de 

um concurso público seja meritocrático – o que por si só já se configura um 



20 
 

argumento historicamente problemático – não comprova seu caráter 

universalizante (GOBO, 2018 apud CHEIBUB, 1985).  



4. A Formação do diplomata na atualidade 

Os primórdios da carreira 

Em um primeiro momento, cabe atentar aqui como os níveis hierárquicos e 

as estruturas de socialização já abrangem o candidato muito antes do ingresso à 

Casa do Barão. Embora conte com inegáveis avanços em relação ao passado 

aristocrático, ainda assim é marcada por estruturas tão fortes que são capazes de 

influenciar aspectos objetivos e subjetivos de seus profissionais ainda nos 

primórdios de sua formação. Esta seção se propõe uma reflexão em torno das 

principais características da constituição da carreira: seu entendimento enquanto 

processo hierarquizante e extremamente diferenciado.  

Ser diplomata não é uma vocação primária. Nunca encontrei 
criança que quisesse ser diplomata ao crescer. Também não é 
emprego fácil de definir. [...] Chega-se a ela mais por exclusão 
de alternativas e por avaliação de conveniências do que por 
uma irresistível convocação. [...] A própria carga horária das 
aulas, e a necessidade de produzir papéis, e de estar 
preparado para arguições e exames, impedia que um aluno 
pudesse ter algum emprego complementar. Concluo: a 
natureza das coisas privilegiava os candidatos de classe média 
do Rio de Janeiro e, em menor medida, os que vinham de 
regiões mais próximas da então capital (AZAMBUJA, 2011).  

 

O relato de Marcos de Azambuja, ex-embaixador em Paris e na 

Argentina, demonstra como os custos de seguir a carreira podem remeter a uma 

diplomacia marcada por aqueles capazes de custear uma vida diplomática 

(BELÉM LOPES, 2014 apud VALENTE, 2015; SECKINGER, 1978). Os perfis 

dos candidatos aprovados, atualmente, não sofreram alterações tão expressivas 

quanto suas origens sociais e geográficas.   

Até a década de 1980, a grande maioria dos candidatos ainda era 

proveniente das principais capitais da região sudeste (em especial a Zona Sul 

carioca), sendo formados majoritariamente na graduação de Direito, filhos de 

profissionais ou diplomatas – sendo que ainda hoje configuram um terço dos 
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aprovados. Não é à toa que a reclusão dos nichos políticos - e de candidatos 

aprovados – à capital do Império e da Primeira República onde predominam ainda 

hoje o acesso a teatros, cinemas, museus e bibliotecas das principais cidades do 

país (GOBO, 2016).  

 

Fonte: Banco de dados de diplomatas ativos (GOBO, 2016)    

A dissertação de mestrado, posteriormente transformada em livro, de 

Cristina Patriota de Moura (2007) – “O Instituto Rio Branco e a Diplomacia 

Brasileira – Um estudo de carreira e socialização” – traz a análise sobre diversos 

elementos que permeiam a formação de jovens diplomatas antes e após a 

aprovação no CACD. Desde entrevista com os denominados “neófitos” (jovens 

diplomatas) e diplomatas mais experientes até o acompanhamento de 

ritos internos e cerimônias – em especial, o Dia do Diplomata (20 de Abril, o dia 

do aniversário do Barão do Rio Branco) que, além de ser o dia da formatura dos 

alunos do curso de formação, está repleto da forte simbologia que envolve o 

Ministério de Relações Exteriores (MOURA, 2007).  
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Por um lado, a dificuldade de associar política externa enquanto uma 

política pública é, frequentemente, associada à ideia de seu papel histórico como 

“braço no exterior” das políticas domésticas. Por outra via, existe a associação 

ainda mais frequente de políticas domésticas enquanto como as políticas que, de 

fato, lidam com questões socialmente problemáticas – as “verdadeiras” políticas 

públicas (SANCHES, SILVA, CARDOSO, SPÉCIE, 2006, apud ARON, 2002). 

Embora a falta de acessibilidade a uma instância da burocracia de Estado já se 

configura um déficit democrático – acessibilidade e representatividade 

são questões sociais.  

A carreira como um todo, mesmo nos momentos pré-CACD, é tida como 

um ciclo no qual cada acontecimento é implicado pelos moldes dessa instituição 

(SICILIANO, 2008). Parte do projeto de longo prazo é a preparação para o 

concurso mais disputado do Poder Executivo. Nos círculos de estudos, nos 

movimentos de adquirir os conhecimentos necessários à prova, o “perfil” 

diplomático é continuado de forma ainda mais intensa com a entrada no Instituto 

Rio Branco. É um longo processo que molda ainda as visões de mundos desses 

indivíduos (MOURA, 2007).  

Para muitos, o projeto começa a ser configurado já nos ensinos 

Fundamental e Médio podendo definir inclusive a escolha do curso de graduação 

(MOURA, 2007). Dentre as principais vias de conhecimento da carreira estão 

conexões com pessoas do meio diplomático, mas o contato com instituições de 

ensino de ponta desde cedo já conta como um diferencial. Sendo normalmente 

oriundos das escolas mais bem equiparadas das principais capitais, o oferecimento 

de feiras profissionais põe os alunos em contato desde cedo com um leque amplo 

de profissões.  
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Para outros, a escolha ocorre um pouco mais tarde, seja por meio de 

pesquisas próprias – graças ao aumento de visibilidade dos cursos preparatórios 

assim como do mundo dos concursos com plataformas de acessibilidade –, seja 

por meio de alguma experiência profissional que levou a um contato com a área. 

O momento de descoberta pode até ser um diferencial para a idade de aprovação 

de um candidato. No entanto, é o acesso às ferramentas necessárias que atuarão 

em peso sobre o preparo.  

O primeiro pré-requisito é um diploma de nível superior reconhecido pelo 

MEC, sendo predominantes, em ordem de maioria, os cursos de Direito, Relações 

Internacionais e Economia. Cabendo atentar ainda, que não apenas a 

predominância de determinados cursos, mas também de diplomatas em sua 

maioria esmagadora oriundos de universidade públicas. Seja no momento de 

preparo para o vestibular de uma universidade renomada, seja na capacidade de se 

engajar em um projeto como o CACD, o preparo requer não apenas o 

investimento em uma boa formação prévia, mas um alto investimento de tempo e 

de esforços tanto físicos (e mentais) quanto financeiros. (MOURA, 2007)  

Tanto os cursos preparatórios quanto aulas com professores particulares 

marcam a falta de acessibilidade durante preparo com seus altos valores. 

Dificilmente um candidato autodidata é capaz de lidar com as exigências de um 

conhecimento direcionado para o concurso. É um cenário, no entanto, que vem 

mudando, especialmente, em decorrência dos avanços em acessibilidade com a 

expansão de cursos online e de plataformas de estudo e compartilhamento de 

materiais e informações via internet.  

Não é uma grande parcela da população adulta que pode abdicar de tempo 

e de uma ocupação remunerada não apenas para custear o preparo, mas o próprio 
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sustento. Este é um cenário que se acentua quando entram questões de gênero, 

conciliar carreira (ou preparação) e os cuidados com o ambiente familiar, tarefas 

ainda delegadas majoritariamente à mulher.  

No caso de candidatos negros, a desigualdade em termos de acesso a 

formação alcança proporções ainda maiores – com ausência de estatísticas 

inclusive nos dados do próprio IRBr. Nesse sentido, criada em 2002, o Programa 

de Ação Afirmativa (PAA) - Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia é uma 

iniciativa do Itamaraty cujo objetivo é ampliar as condições de ingresso de 

candidatos negros na carreira de diplomata com o intuito de expandir a 

diversidade dentro do corpo de funcionários do Serviço Exterior Brasileiro (IRBr, 

2019). 

Mais do que a compreensão de uma das instituições mais burocráticas do 

governo brasileiro, os processos de ingresso no Itamaraty manifestam em uma 

única profissão características aristocráticas como também da meritocracia tão 

presente no discurso brasileiro (SICILIANO, 2008).  Apesar da valorização dos 

símbolos de uma cultura considerada legítima, tomando o conceito do capital 

cultural, a relação entre desigualdade socioeconômica e de também de acesso à 

educação compõe a identidade da sociedade brasileira como um todo. No caso das 

universidades públicas, apesar de 70% do corpo discente ter estudado em escolas 

públicas e ser de baixa renda (AGÊNCIA BRASIL, 2019), as principais 

universidades (UnB, UFRJ e USP) e graduações (Direito, Economia e Relações 

Internacionais, por exemplo, são protagonizados por estudantes de classe média a 

alta (GLOBO, 2015).   

 Nesse contexto, o acesso à educação possui papel chave não apenas de 

conferir maiores capacidades de mobilidade social para as camadas mais pobres, 
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mas ainda como via para a diversificação do perfil do funcionalismo público 

brasileiro. Isso evidencia como o processo de seleção começa antes mesmo dos 

processos seletivos para as principais instituições estaduais e federais de ensino e 

seus cursos de graduação. Um processo que se torna ainda mais afunilado quando 

os aspectos a serem considerados são os recursos e limitações à preparação do 

concurso. Mais do que aspectos socioeconômicos em termos de acessibilidade, é 

pensar como a limitação de acesso a determinados recursos é muitas vezes 

característica a determinadas parcelas da população - parcelas que são a maioria 

na população brasileira. 

 

O CACD  

Você só vai entender como é isso aqui se entender o que 
acontece antes e durante o concurso [...] que é o maior trauma 
(MOURA, 2007, p. 58)   

 

O período traumático da fala de um dos diplomatas entrevistados por 

Cristina Moura (2007) está presente entre os diplomatas mais jovens até aqueles 

que já contam décadas de carreira. Com um processo seletivo que vigora desde a 

década de 1940, a hierarquia dentro do Itamaraty se inicia desde o concurso. Além 

de requisito para o ingresso, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 

(CACD) é ainda um rito de passagem que constitui o habitus diplomático e, 

dependendo dos resultados, fatos que seguirão o indivíduo ao longo se seu 

percurso profissional.  

Foi na década de 1950 que houve o engajamento para a formação de uma 

burocracia constituída por tecnocratas capazes de serem recrutados por méritos 

mais objetivos para órgãos como o Ministério de Relações Exteriores (BRETAS, 

2017 apud WHITEHEAD, 2009). A consolidação do Itamaraty enquanto um 
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corpo burocrático ocorreu ainda durante a Ditadura Militar. Em um dos momentos 

de maior constrangimento sobre o Poder Executivo e ainda com o gradual 

aumento das pressões democráticas da sociedade brasileira sobre o governo 

federal, houve a expansão da realização da prova em todas as capitais (BRETAS, 

2017 apud CHEIBUB, 1985).  

Além do trabalho de Cristina Moura (2007), outra base utilizada nesta 

pesquisa – que também bebeu dos conceitos bourdieusianos e leva o nome de 

uma das obras do autor francês – foi a tese de doutorado de Karla Gobo (2016): 

“Noblesse D’État: Do campo ao habitus da diplomacia brasileira”. A dissertação 

consiste em uma análise sobre a efetividade das mudanças historicamente 

introduzidas conduziram a mudanças nos agentes recrutados pelo meio 

diplomático.  

Fora o conteúdo programático das provas objetivas, as entrevistas e as 

provas orais já se configuravam gargalos para a seleção de profissionais que se 

enquadrassem nos moldes estéticos e na imagem do corpo diplomático - sob 

critérios que afetavam, especialmente, determinados grupos. As entrevistas 

tinham um alto teor de rejeição de mulheres, candidatos negros e homossexuais. 

Embora a discricionariedade do perfil diplomático não fosse o objetivo durante as 

provas orais, segundo Karla Gobo (2016), com o fim destas, houve um aumento 

de 4,9% na aprovação de mulheres em fases estritamente escritas.  

Relutâncias às necessidades de mudança formaram embates entre partes do 

Poder Executivo, assim como entre os próprios diplomatas no Itamaraty (GOBO, 

2016). Desde as provas de idiomas até os subjetivos critérios de entrevistas e 

provas orais, o desafio era – e ainda é - conciliar o atual cenário político com a 



28 
 

necessidade de mudanças em seus processos seletivos e, consequentemente, as 

necessidades de seu corpo de profissionais.   

Após 1930, com o estabelecimento do modelo meritocrático e “mais” 

mensurável, editais e regras mais específicas são promovidas por órgãos como o 

DASP. Segundo Gobo (2016), o objetivo de selecionar os candidatos com 

alto capital cultural continua inalterado e continua como um aspecto fundamental 

para os que buscam um lugar dentro do MRE. O acesso a instituições de ensino de 

ponta assim como posse e acesso a bens que expressem a cultura que seja 

valorizada por esses profissionais assim como outras predisposições.  

No entanto, o que mudou foi a influência do capital social sobre o 

processo seletivo. As redes de relações e reconhecimento mútuo normalmente 

adotadas de forma a proporcionar benefícios entre seus pares (BOURDIEU, 

1980). O concurso passou por uma série de mudanças e reestruturações desde o 

primeiro ano de prova. Com objetivo de promover a diversidade nos processos de 

recrutamento de novos diplomatas (GOBO, 2016), mudanças institucionais 

ocorreram ao longo dos anos e abrangeram desde o formato de cada fase do 

concurso até a criação de bolsas preparatórias e a modificação no próprio processo 

de inscrição.  

De um lado, as reestruturações desde o conteúdo das provas “objetivas” - 

como a cobrança de conhecimentos que envolvem acesso à cultura. Por outro, 

cabe o reconhecimento do esvaziamento das avaliações de caráter grandemente 

subjetivo que abrangia as temidas entrevistas e as provas orais – respectivamente 

extintas em 1984 e 2005. Estas últimas com fortes denúncias contra a 

discriminação contra as minorias que até hoje configuram uma pequena parcela do 

corpo diplomático brasileiro.  



29 
 

No próprio conteúdo cobrado por provas objetivas mais antigas as marcas 

de desigualdade em acesso estavam ainda na erudição de conteúdo cobrado. 

Questões por muito tempo englobaram conhecimentos em música clássica, ópera, 

peças de teatro ou balé, o que leva a um outro aspecto dos capitais cultural e 

simbólico, que diz respeito não apenas a falta de acessibilidade ao consumo de 

determinados tipos de consumo, mas  à valorização e à legitimação de artes e 

valores historicamente associado a uma elite europeia, uma cultura que não faz 

parte do cotidiano da maior parte da população brasileira. 

Figura 3 – Questão Teste Pré-Seleção (TPS) 2002 

 

Fonte: Banco de Provas Antigas – Instituto Rio Branco 

No que concerne o formato de prova, atualmente, organizado pelo Instituto 

Americano de Desenvolvimento (IADES) - até 2018 foi organizado pelo Centro 

de Seleção e de Promoção de Eventos, o CESPE da Universidade de Brasília, o 

concurso conta com duas fases: uma objetiva e outra seletiva. Além das altas 

exigências nas Línguas Inglesa e Portuguesa, são cobrados ainda pelo edital: 

História do Brasil e Mundial, Economia, Política Internacional, Direito interno e 

Internacional, Geografia e ainda Francês e Espanhol (IADES, 2019).   

Pode-se dizer que atualmente, as regras e o conteúdo estipulado pelo edital 

têm o objetivo de selecionar os profissionais mais aptos possíveis para o cargo. 
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Embora as mudanças em cima dos contornos da prova nunca antes foram tão 

objetivas, questões estruturais permeiam o processo de formação dos candidatos 

assim como toda a bagagem social e igualmente histórica por trás de cada um 

deles.  

Medidas de inclusão e de ação afirmativa foram e ainda são extremamente 

necessárias para mudar os números de acessibilidade e o caráter do perfil. No 

entanto, não cabe ignorar ainda a multiplicidades de fatores que estruturalmente 

produzem e reproduzem conhecimentos e comportamentos em variados ao longo 

dos processos de formação. Um movimento que marca fortemente umas das fases 

cujo processo de socialização é profundo: a chegada ao Instituto Rio Branco.    

  

Dentro do Rio Branco  

“[...] ele é um poderoso instrumento de socialização, no sentido 
de criar um espírito de corpo. Não é que ele vai criar 
uniformidade de pensamento, o Itamaraty sempre teve 
divergentes, mas no sentido de criar uma cultura, profissional e 
até práticas corporais, educação, sociabilidade, é muito 
importante a formação no Instituto Rio Branco” Entrevista 
cedida à Karla Gobo pelo Embaixador Rubens Ricupero 
sobre o Curso de Preparação à Carreira Diplomática 
(CPCD)  

 

No ingresso ao Instituto Rio Branco, o conteúdo ensinado pelos 

professores transcende conhecimentos objetivos. Além de Economia Internacional 

ou História e Teoria da Política Externa, a formação concerne à iniciação ao 

contato com outros diplomatas da casa e todos os ritos e símbolos que permeiam 

uma instituição que secularmente faz parte da política pública brasileira 

(MOURA, 2007).   

Como órgão diretamente vinculado ao Ministério de Relações Exteriores, 

segundo o Decreto no 8.817/2016, Artigo 2o, III, “m”, o Instituto está vinculado 

à Secretaria-Geral das Relações Exteriores. Além do processo de seleção e 
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recrutamento, ou seja, a organização do CACD, também é responsável pela 

formação e o aperfeiçoamento do corpo diplomático brasileiro – o que pode 

ocorrer tanto nos anos inicias de carreira ainda no posto de terceiro-secretário 

(IRBr, 2018) como em iniciativas de renovação e revitalização dos profissionais já 

estabelecidos no Ministério (MOURA, 2007). Segundo a última atualização do 

Programa do Curso de Formação, o principal objetivo é:   

o estímulo do interesse pela profissão, a harmonização dos 
conhecimentos adquiridos no currículo do programa de 
formação com as necessidades da carreira diplomática e o 
desenvolvimento da capacidade crítica para a melhor 
compreensão das decisões e atitudes da política externa 
brasileira, consonante às normas de conduta e técnicas de 
gestão do Itamaraty (IRBr, 2018, p. 3).  

 

Além de dois semestres letivos, os quais integram disciplinas como 

Política Internacional, Economia, Direito Internacional Público, fora os cursos de 

idiomas instrumentais voltados para a profissão, os novos diplomatas contam 

ainda com períodos de viagens de estudos e conferências. Mais do que isso, 

aspectos referentes à conduta do indivíduo não ficam de fora do processo de 

formação, vide disciplinas como Linguagem Diplomática, Técnicas de 

Negociação ou ainda História e Pensamento Diplomático Brasileiro como estipula 

a Portaria do Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 2019.  

Cabe aqui destacar como o capital cultural é permeado pelos 

capitais social e simbólico. Há um movimento de objetivação do reconhecimento 

que ocorre pela necessidade de aderir à identidade da Casa assim como de certa 

sobreviver socialmente para que seja possível ascender dentro da carreira. A 

imersão de valores, percepções e comportamentos ocorre tanto de forma a 

viabilizar a criação de relações e conexões como parte do corpo, mas também pela 

assimilação de todos os símbolos que permeiam todo o processo. Nos dois 
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semestres de curso, os recém-ingressados assistem a aulas e palestras, estudam 

idiomas e criam redes de relacionamento, mas indo além, aprendem a se vestir, 

falar e pensar de acordo com o código de conduta do meio diplomático 

(SPEKTOR, 2012).  

Não é apenas uma questão de como ocorre a diferenciação entre o meio 

diplomático e àqueles que estão de fora, mas sua capacidade de se identificar e ao 

mesmo tempo diferenciar dentro da hierarquia de relações internas (MOURA, 

2007).  Um exemplo disso está na fala de um dos diplomatas entrevistados por 

Cristina Moura (2007) é a existência de vários “rios brancos” dentro do IRBr com 

cada código de orientação que é assimilado ao longo do Curso de Formação. Para 

cada situação ou indivíduo a quem se dirija determinada interação, há 

diferenciações em torno do grau de hierarquia ou se é ou não um membro do 

MRE – a diferente interação entre terceiros-secretários e professores diplomatas e 

não-diplomatas, por exemplo.  

Mais do que isso, a relação torna-se uma equação de proporções que se 

retroalimentam a partir do momento em que o diplomata adere, ao longo de seu 

processo de formação, a um conjunto de percepções, comportamentos, entre 

outros condicionamentos sociais (DUBAR, 2005). A partir do momento em que o 

“neófito’ passa a conviver com professores, colegas de turma e diplomatas mais 

experientes e acima na hierarquia, aprende-se mais do que o conhecimento técnico 

para a profissão, mas também se constrói uma ideia de pertencimento à 

instituição, um processo de adesão do que seria uma naturalização de cada 

processo e rito inerente à Casa do Barão do Rio Branco (MOURA, 2007).  

Um dos exemplos trazidos por Moura (2007) é o Dia do Diplomata, 

comemorado no dia 20 de abril. A data não apenas foi definida no dia do 
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aniversário do patrono da Casa, como também é a data de formatura dos alunos do 

Curso de Formação, da Cerimônia de Imposição de Insígnias e Medalhas da 

Ordem de Rio Branco (MOURA, 2007). Comemorado desde 1970, este é o 

momento em que os alunos do IRBr têm a confirmação do seu ingresso no MRE. 

A instauração da data comemorativa ocorreu ainda durante o regime militar no 

qual o MRE passava por uma série de reformas internas – em especial, a 

transferência do Ministério para o Distrito Federal o que coincidiu com uma 

ampla reforma no funcionalismo público (MOURA, 2007). 

A hierarquia e a formalidade são os primeiros aspectos com os quais os 

novos alunos se deparam. As relações de formalidade vão se intensificando com o 

tempo de curso assim como variam as relações de tratamento na hierarquia 

diplomática. Para cada representante de um determinado nível hierárquico há uma 

postura correspondente. Moura (2007) traz a diferenciação, por exemplo, entre a 

relação dos alunos durante as aulas ministradas por professores universitários 

(não-diplomatas) e àquelas ministradas por ministros de primeira e segunda 

classe. Enquanto há um tratamento mais informal com professores universitários e 

não-diplomatas, há um respeito à hierarquia interna da instituição quando se trata 

de professores diplomatas no que concerne postura e tratamentos.  

Os aspectos de hierarquização e formalidade abrangem não somente o 

comportamento dentro da instituição, mas outros setores da vida do 

diplomata. Seguir a carreira diplomática é uma escolha que transcende a vida 

profissional, sendo praticamente um estilo de vida que ao ser aderido envolve 

benefícios e deveres que acabam por englobar inclusive a família desse indivíduo. 

Pode-se considerar, por exemplo, os frequentes casamentos entre diplomatas, os 
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cerimoniais e os rituais tradicionais e meritocráticos, muitas vezes similares 

àqueles utilizados em instituições militares (MOURA, 2007).  

Essa identidade provém de pertencer a uma coletividade que 
tem a conduta de seus membros regulada pelas normas da 
hierarquia e pela "tradição" da casa, formas de sociabilidade 
codificadas e uma visão de mundo pautada nos valores 
condensados na figura do Barão do Rio Branco: a diplomacia 
como meio de vida, a Casa e a pátria (Moura, 2007, p. 97).  

 

O simbolismo tem uma forte presença nos primeiros anos dentro do IRBr. 

A presença da imagem do patrono do Itamaraty é reforçada de inúmeras formas – 

em especial nos primeiros anos de formação dos jovens diplomatas durante o 

processo de “inculcação” do habitus diplomático. É uma preservação de 

memórias que não apenas ocorre em discursos e eventos, mas ainda está presente 

em traços comportamentais de gerações de diplomatas (GOBO, 2016).   

Embora se associe o insulamento burocrático do Itamaraty a uma tentativa 

de se afastar das disputas político-partidárias desde os tempos do Barão (VIANA 

FILHO, 2008), não se pode negar que culmina em uma profissionalização restrita 

a uma parcela da população (GOBO, 2016). Além da forte hierarquização e 

burocratização, a preservação do habitus corrobora para a manutenção dos 

aspectos que tornam essa diplomacia tão insulada.  

 



5. Considerações finais 

O caminho de reflexão sobre o processo de formação do corpo diplomático 

possibilitou o entendimento sobre o insulamento de uma das instâncias mais 

insuladas do poder público. Mais do que isso, embora seja caracterizada como 

uma instância burocrática, mas simultaneamente com heranças aristocráticas, 

permite inferir que por mais que esteja afastada da população a qual representa, as 

configurações do Ministério de Relações Exteriores dizem muito sobre as relações 

de desigualdade na sociedade brasileira. 

Constatou-se até aqui um grupo de profissionais que desde cedo tem um 

processo de formação destoantes das demais camadas da sociedade. Esse processo 

não se expressa apenas por meios de conhecimentos objetivos, mas traz 

questionamentos em torno do papel de conhecimento e culturas dominantes sobre 

acessibilidade à educação em diversas instâncias e, simultaneamente, sobre 

representatividade nos principais postos de tomada de decisão e condução de 

políticas públicas. 

No que concerne à necessidade de mudanças estruturais, questionar o processo 

de formação do diplomata abre espaço à reflexão em torno da atuação da 

tradicional formação e socialização do corpo diplomático frente às atualizações na 

atualidade. Mais do que isso, cabe pensar se a manutenção de suas estruturas 

enquanto reprodutoras de saberes e valores estão de acordo não somente com as 

configurações do cenário internacional, mas se é capaz de acompanhar as 

dinâmicas de mudanças sociais domésticas – em especial na necessidade da maior 

inserção de mulheres e da população negra nos principais postos profissionais. 
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Compreender a influência do processo de formação da identidade diplomática 

que compõe o MRE permite a reflexão em torno do afastamento da concepção de 

política externa enquanto política pública. E como tal processo é a reprodução de 

práticas que frequentemente não explícitas, mas são essenciais à conduta 

diplomática. E, que permite ainda depreender a relação dos fatores em si, mas 

ainda a relação da população brasileira com a própria política externa.  

O estudo permite ainda questionar o caráter democrático ao longo das 

transformações do Ministério que passou por poucas alterações na transição da 

Constituição de 1967 para a Constituição democrática de 1988 (SANCHEZ; 

SILVA; COSTA; SPÉCIE, 2006). Um questionamento conjunto em torno das 

bases legais e do processo de socialização do corpo de funcionários e dinâmica 

interna, os canais de comunicação e participação e de entes não-governamentais 

ainda são escassos. Estruturas que deixam em aberto os espaços de ação e 

participação política da população e outros atores e camadas em processos 

decisórios e/ou da prestação de contas.  

Que vocês tenham escolhido Marielle como patrona - e, 
portanto,  como guia e inspiração - mostra que têm consciência 
da importância da questão da justiça social e dos direitos 
humanos na sociedade brasileira e no mundo. Mostra que 
reúnem as qualidades de inteligência, sensibilidade e caráter 
necessárias para trabalhar pelo bem do Brasil e contribuir para 
fazer dele um país mais justo, desenvolvido e respeitado, e 
para defender internacionalmente as causas brasileiras. [...] 
Sejam corajosos. Não permitam que seus ideais fiquem 
submergidos na rotina, no desânimo, na pequenez ocasional 
do cotidiano. Faço minhas as palavras do Secretário Geral, 
Embaixador Marcos Galvão, quem, em 2003, paraninfo da 
turma Sergio Vieira de Mello, declarou em seu discurso: “Não 
caiam nunca na tentação do automatismo burocrático.” – 
Discurso da paraninfa da Turma Marielle Franco (2016-2018), 
embaixadora Thereza Maria Machado Quintella, por ocasião do 
dia do diplomata – Palácio Itamaraty, 20 de abril de 2018 
(MRE, 2018) 
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