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Resumo
O presente relatório enquadra-se no estágio curricular realizado através do
Programa de Estágios Curriculares do MNE (PECMNE). Este relatório traduz-se na
tentativa de analisar e evidenciar, por um lado, a importância da arte e da cultura na
comunicação no âmbito politico-diplomático. Por outro lado, a dimensão cultural na
política externa assim como a relevância das ações politico-diplomáticas no
desenvolvimento dos setores culturais, e artístico, das indústrias criativas e da economia
criativa. Portanto, este estudo foca-se no caso de Portugal, e em particular na
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE) 2021, visando-se
examinar e explorar a conjuntura histórica e atual do aspeto cultural da diplomacia
portuguesa moderna e o seu real impacto nos setores culturais e criativos nacionais.
Através de pesquisas, pretendeu-se perceber, mais além dos progressos, os pontos
ainda parcos das dimensões artística e cultural na política externa de Portugal no palco
internacional.
No ínicio do relatório, formulou-se uma revisão literária em diferentes áreas, as
quais se interligam com o tema central, por forma a criar uma convergência concetual
entre comunicação política e diplomacia cultural, convergência essa que serve como
enquadramento teórico para as secções ulteriores. Antes de analisar a programação
cultural da PPUE 2021, contextualizou-se o caso particular de Portugal no panorama
internacional através da análise das dicussões relativas às práticas implementadas por
diferentes estados-nações no mundo, nomeademente a Coreia do Sul, o Japão, a
Alemanha, a França, e o Reino Unido. Posteriormente, os documentos disponibilizados
pelo Instituto Camões (IC) e pelo MNE sobre o desempenho cultural externo português,
bem como a entrevista com os Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cultura foram
escolhidas como bases para a concetualização da análise central.

Palavras-chave: Arte, Cultura, Comunicação Política, Diplomacia Cultural, Setor
Cultural e Artístico.
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Abstract
As a result of the internship within the scope of the Portuguese Ministry of
Foreign Affairs’ Programas de Estágios Curiculares (PECMNE), this report takes into
account the importance of art and culture in communication in the politico-diplomatic
field as well as the cultural sphere in foreign policies. The purpose of this study is also to
raise political attention about the necessity of politico-diplomatic actions for the
investment and development of an innovative, and cultural creatives economy. The
report analyzes the case of Portugal, and the 2021 Portuguese Presidency of the Council
of the EU (PPUE) in particular to explore the historical context and current circumstance
of Portuguese cultural diplomacy, the impacts It has on the national cultural and creative
sectors, and the shortcomings of Portugal’s foreign cultural policy.
Before analyzing PPUE 2021’s cultural program, the case of Portugal was
contextualized in an international panorama through some discussions about cultural
diplomacy practices by different nations such as South Korea, Japan, Germany, France,
and the United Kingdom. The first stage of the report, a literature review in different
aspects of the main theme, the conceptual convergence process between political
communication, cultural diplomacy, and art provides a theoretical approach for the next
chapters. Afterwards, the report on Portuguese cultural foreign policy activities made
available by the Instituto Camões and MNE, as well as the interview with Portuguese
Ministries of Foreign Affairs and of Culture were selected as the central focus for the
analysis.

Keywords: Art, Culture, Political Communication, Cultural Diplomacy, Cultural and
Artistic Sector.

7

Lista de abreviaturas e siglas
MNE ...................................................................... MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
IC ........................................................................... INSTITUTO CAMÕES
PPUE ...................................................................... PRESIDÊNCIA PORTUGUESA
GII ......................................................................... GABINETE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA

8

Introdução
O presente relatório surge no seguimento do estágio curricular
desenvolvido no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais concretamente, no
Gabinete de Informação e de Imprensa, ambos situados no Largo Necessidades,
em Lisboa. Ocorreu no período de 15 de outubro de 2020 a 15 de abril de 2021,
com uma duração total de 320 horas.
Sendo bolseira da Fundação Oriente, uma instituição que funciona como
ponte de ligação entre a cultura portuguesa e a cultura oriental, através das suas
“ações

de

carácter

cultural,

educativo,

artístico,

científico,

social

e

filantrópico”1, pretendeu-se sempre levar a cabo uma missão de divulgar a
cultura e criatividade artística contemporânea de Portugal no exterior do território
nacional português, e de projetar a imagem de Portugal para além das
comunidades provenientes das nações de língua portuguesa.
Vê-se que as Indústrias Culturais e Criativas têm demonstrado o seu
grande potencial no sucesso do nation-branding de um estado-nação. No
cenário de globalização, onde diversas culturas advindas de diferentes
continentes são influenciadas por uma conjuntura internacional, particularmente
por meio de estratégias planeadas pelos governos para a difusão da sua cultura,
tanto erudita como popular, noutras partes do mundo. Através das observações
empíricas,

pode-se

contemporânea ainda se

considerar que
sujeita a

um

a
menor

cultura

portuguesa

reconhecimento a

nível

internacional, especificamente em comparação com alguns países na Europa,
tais como a França, a Alemanha, e o Reino Unido, factor que poderá enfraquecer
o prestígio cultural que os portugueses deixaram para a civilização humana no
passado. Diante desta conjuntura atual, decidiu-se desenvolver uma pesquisa
acerca das políticas executadas pelo governo português para a promoção da
arte e da cultura no estrangeiro e da diplomacia cultural, como meio de
comunicação internacional de Portugal. Acredita-se que uma evidência dos
impactos recíprocos entre as esferas da arte, da cultura, e da política pode

1

Disponível em: https://www.foriente.pt. Acesso em 1 de jun de 2021.

9

contribuir para a visibilidade da função social importante dos criadores artísticos
e profissionais culturais, o que poderá aumentar o grau de atenção dos atores
estatais para a valorização da cultura e da criação artística lusa, assim como,
nas estratégias comunicacionais mais eficientes de modo a fomentar diálogos
interculturais e projetar a imagem desejada sobre o país junto bem como a
sua cultura ao público internacional.
A forma de intervenção mais prolífica dos organismos públicos através
da missão diplomática no assunto acima referido não só permite a afirmação
internacional do país, mas, também a internacionalização dos setores culturais
e criativos, o qual fomenta a economia criativa nacional.
Tendo a discussão acima como o ponto de partida, iniciei o estágio
curricular no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal com a expectativa
de participar ativamente nos projetos culturais da instituição, de maneira a obter
uma visão prática relativamente ao tema central da pesquisa, e,de conhecer as
estratégias relacionadas com a ação cultural externa portuguesa. O Gabinete de
Informação e de Imprensa (GII) foi o local de trabalho oferecido pelo Instituto
Diplomático do MNE para o decurso do estágio. Apesar das valiosas
oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento das minhas qualificações
em

certas áreas, as

principais

atividades principais realizadas

no

GII não forneceram um ambiente ideal para a investigação das questões prédefinidas. Além disso, o teletrabalho como estratégia adaptativa de resposta às
restrições provocadas pelo contexto de pandemia também foi um fator limitador
do processo de investigação. Nesta situação, decidiu-se abordar as questões a
explorar através da Presidência Portuguesa do Conselho da UE (PPUE) 2021,
que decorreu no mesmo período do estágio.
O

interesse

investigativo à

PPUE

surgiu

numa Formação

de

Comunicação e Imprensa organizada destinada aos funcionários do MNE como
uma das ações preparatórias para a Presidência deste ano. Assim, pretendeuse interligar a programação cultural da PPUE 2021 com o objeto do estudo, que
por sua vez, se tornou cada vez mais concreta durante o período de
estágio. Para além das tarefas atribuídas no GII, o tempo de teletrabalho foi, por
conseguinte, dedicado à exploração dos programas culturais na página de
10

internet oficial da PPUE 2021, assim como os Planos e Relatórios de Atividades
publicados pelo Camões, I.P. O estágio facilitou o contato com o Ministério da
Cultura, entidade responsável pela Programação Cultural oficial da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia e em estreita colaboração com o
MNE na execução de ações culturais externas de Portugal.
Espera-se que, no final do estudo, seja possível alcançar uma
conclusão válida, no sentido de entrever o horizonte da política cultural externa
bem como as suas práticas ao longo da história. Pretende-se perceber o que
falta melhorar na estratégia cultural externa, particularmente no que toca à
próxima Presidência Portuguesa do Conselho da UE. O relatório também espera
também indicar um caminho explorativo do tema que se prende com o aumento
do foco no papel da arte e da cultura na política externa como temática
investigativa e de estudo por explorar de forma mais aprofundada futuramente e
por outros pesquisadores.
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1. Arte e Cultura na Comunicação Politico-diplomática
1.1. Comunicação Política e Diplomacia Cultural
No início do enquadramento teórico, pretende-se entrecruzar as definições
relativamente às noções de comunicação política e diplomacia cultural. Este ponto de
abordagem temática serve como pedra basilar para o fomento do interesse quanto à
promoção política através da arte e da cultura.
De facto, vivemos numa sociedade da “informação onde o uso, a criação, a
distribuição, a manipulação e a integração da informação é uma atividade significativa”
(SOLL, Jacob, 2009 [1968]).

Neste contexto, os media tornam-se cada vez mais

poderosos pelo impacte significativo que realizam em diversas arenas da sociedade
contemporânea. No âmbito do primeiro capítulo do relatório reserva-se um lugar para
a discussão acerca da influência mediática no aumento da participação cívica, na
preservação do status quo no palco internacional na era da globalização, assim como a
sua ligação com programas políticos e a nova diplomacia2. Reforça-se que esta parte do
trabalho não tratará do poder dos órgãos da comunicação social em geral, focando-se
no valor intrínseco das ações de comunicação nas campanhas políticas:
“Para chegar ao poder, assim como para o exercer ou prestar contas ao
cidadão, a política é comunicação” (Bongrand, 1986).

2

Nova diplomacia ou The New Media: as relações internacionais em que os cidadãos desempenham o

maior papel (Pachios, Harold C., 2002). A nova diplomacia começou a chamar atenção na década de
1990 no meio do alívio das tensões na sequência da Guerra Fria e da comunicação simplificada entre os
ativistas na era da Internet crescente (Pace, William R., 1998) Pace, William R. (July 17, 1998).
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“As acções para gerar e manter a crença social da validade das
instituições são em grande medida uma tarefa que se dá à propaganda.
Nela se atribui a função de difundir os princípios e os valores que
fundamentam o exercício ideológico, consolidando a legitimação do
sistema” (Arconada, 1989).
A propaganda no ambiente político não é um “epifenómeno”, aliás, nas
primeiras décadas do século XX foi ganhando “protagonismo” nas estratégias dos
governos em busca de apoio dos governados ao seu regime político. As técnicas da
propaganda utilizadas na política revelaram-se fundamentais para a propaganda na
comunicação empresarial. Robinson (2019) argumenta sobre a importância dos estudos
da propaganda na expansão e aprofundamento da abordagem investigativa da
Comunicação Política existente. O autor britânico chamou a atenção sobre a grande
variedade de atores que se envolvem na produção e disseminação da propaganda,
incluíndo os governos, os académicos, as organizações não governamentais, os grupos
de reflexão, e a cultura popular. A propaganda pode ser definida como um esforço
coordenado a fim de influenciar as pessoas numa certa ideia ou ação (Organisation for
Propaganda Studies., 2018). Existe uma variedade em termos da forma da propaganda.
Robinson (2019) enfatiza que a propaganda atuava por meio escrito, verbal, ou através
da linguagem visual que se representa no cinema. Além da comunicação, o estudo da
propaganda deveria ser articulado com o conhecimento da psicologia, da filosofia, das
artes e da literatura (Gomes, 2010). A propaganda joga um papel considerável nas
democracias liberais contemporâneas por ter dedicado os seus recursos à Comunicação
Estratégica, Marketing Político, Publicidade, Diplomacia Pública, e Operações
Psicológicas (Robinson, 2019).
Atualmente, a propaganda deve ser vista como um segmento dentro da
comunicação política, sendo então “um instrumento mais antigo no âmbito da
Comunicação Política” (Gomes, 2010, p.107). Em simultâneo, será imprescindível referir
o conceito de marketing político devido à ligação indissolúvel entre os mesmos.
Fernandes (2010) realçou que o marketing abrange a comunicação numa reflexão
estratégica pela qual, neste contexto, o “produto” político é definido. Não obstante, o
13

marketing e a sua relação com a política continuam a levantar muitas questões. A
associação entre os dois termos “marketing” e “política” não escapa aos preconceitos:
“A ideia de que o marketing político é a deturpação e corrupção da
política, posto que nada mais é do que a venda do político em troca do
voto, onde, via de regra, o eleitor sai burlado” (Sepúlveda, 2000, p.16).
O’Shaughnessy (1999) colocou em dúvida que o marketing fosse um
enquadramento conceptual adequado para descrever a política. Não obstante, o
marketing aplicado à política deve ser analisado cosoante as suas atividades concretas
diferenciadoras no mercado político considerado maduro no qual, segundo Butler e
Collins (1996), se estabelecem os padrões de conduta concorrencial entre os
integrantes. Este conceito de marketing é originalmente inerente ao mercado. De
maneira concisa, o objetivo final que o marketing visa alcançar encontra-se nos
relacionamentos lucrativos entre a empresa e os seus clientes depois da intenção de
despertar o interesse destes. Este princípio, de alguma forma, pode ser aplicado à arena
política porquanto existe também a troca entre os atores políticos e o público. A
característica supostamente mercadológica passa a ter sentido em organizações não
lucrativas. Kotler e Kotler (1999) salientam a troca entre as promessas, os favores, as
preferências e personalidades que os candidatos transmitem nas campanhas e os votos,
esforços voluntários ou as contribuições de um grupo de eleitores. De acordo com
Baines et al. (2001) as ideias e técnicas de marketing poder-se-ão usar assim que se
registe a existência de uma troca de valor entre duas partes, das quais uma não é
necessariamente uma organização lucrativa, tais como instituições de caridade, igrejas
e partidos políticos. Apesar de ser notoriamente reconhecido que o marketing político
se utiliza para as campanhas eleitorais, essa estratégia “não se restringe ao momento
eleitoral” (Newman, 1999, p.118). CHEIDA (2003) dividiu o marketing político nos dois
ramos seguintes: o marketing eleitoral destinado às campanhas eleitorais e o marketing
governamental resumido na aplicação de ferramentas, compostos pela comunicação
em relação com o exercício do governo e a disseminação das atividades da gestão e do
gestor público. O marketing eleitoral não é central no leque temático deste relatório.
Isto porque as discussões sobre a comunicação na política, sobre as quais nos
14

debruçaremos posteriormente, não se limitam ao território português ou às campanhas
realizadas que reverberam apenas dentro do país, tomando lugar a nível internacional
através das pesquisas no que toca à comunicação político-diplomática.
Santos (1996) escreve no seu livro Marketing Político:
“Marketing político define-se como a arte e ciência da ética da persuasão.
Vai buscar a substância da sua significação ao conceito de relações
públicas. O Marketing político está ligado ao discurso persuasivo que tem
como objectivo levar-nos a conclusões definitivas, prescreve-nos o que
devemos desejar, compreender, temer, querer e não querer” (citado por
Sousa, D. J. F. de., 2009, p24).
A fim de explorar profundamente e uniformemente a mensagem política, tornase necessário definir os fatores portadores da sua diferença, persistência,
homogeneidade, valor, verdade e reconhecimento (Barbero, 2006). Na sociedade
contemporânea informatizada, o marketing ajuda a estruturar o planeamento de uma
campanha política com o mais alto grau de profissionalismo, sendo um processo
ininterrupto e durável que necessita de ser acompanhado por uma equipa especializada
com a participação ativa dos atores externos. A finalidade do planeamento do marketing
político é desenhar a estratégia para gerar e manter o apoio público aos programas
políticos (Baines et al., 2002). Os 4P do marketing-mix3 nos negócios são adotados pelo
marketing político. Na base do processo de marketing político elaborado por
Niffenegger (1989, p.46), um programa de marketing abarca os seguintes quatros
componentes essenciais: produto (plataforma de partido, registos anteriores,
características pessoais), preço (custos económicos, custos psicológicos, efeitos de

3

“As quatro variáveis que compõem o marketing-mix de uma empresa ou organização são normalmente

designadas por 4 pês do marketing, na medida em que, na linguagem anglo-saxónica, têm como inicial a
letra P: product (produto); price (preço); place (distribuição); promotion (comunicação e promoção).”
Disponível em: https://www.infopedia.pt/$marketing-mix
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imagem nacional), comunicação (publicidade, participação em eventos, debates), e
distribuição (programa de imagem pessoal, programa de voluntariado).
Através de comunicações políticas são compreendidos os sistemas, crenças e
práticas envolvidas no processo de construir, distribuir, receber informação política a
fim de se estabelecerem alianças, produzir conhecimento, e conceber significado
(Hansen et al., 2001). Observa-se que o entrecruzamento entre “comunicação” e
“política” tende a destinar-se ao processo eleitoral. Barbero (2006) definiu a
comunicação política e o marketing político como um conjunto de teorias, métodos,
técnicas e práticas sociais, inspiradas no marketing empresarial, cuja finalidade se
encontra na promoção de imagens entre indivíduos, grupos, instituições, projetos e
ideias políticas, num processo eleitoral, aumentando o impacto social e político. A
campanha eleitoral não é a única das preocupações da comunicação política. Afastemonos temporariamente das eleições, dos candidatos, ou dos partidos políticos, para
prestar agora maior atenção no contexto governamental. A Revista Organicom4 regista
uma dificuldade em delimitar a terminologia dos conceitos no campo da comunicação.
Portanto, no presente texto não se tenta esclarecer os mesmos, mas reconhece-se uma
grande necessidade de os articular, com o objetivo de destacar a subordinação dos
conceitos entre si, mais especificamente no lado político e no funcionamento dos órgãos
do governo.
“A comunicação e os media são um componente essencial numa
sociedade avançada. São tão importantes para a estabilidade da mesma,
como a segurança, a educação, a tecnologia, a logística ou as finanças”
(Álvarez, 2006, p.70).
A discussão sobre a comunicação realizada pelos órgãos governamentais faz-se
associar ao conceito de comunicação organizacional que pode ser definida por Kreps. G.
(2009) no seu livro Organizational Communication “o processo através do qual os

4

NOVELLI, Ana Lucia. O papel institucional da comunicação pública para o sucesso da governança. In
ORGANICOM, Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, ano 3, no 4 , 1o
semestre de 2006. p 75-89.
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membros de uma organização reúnem informação pertinente sobre esta e sobre as
mudanças que ocorrem no seu interior, e a fazem circular endógena e exogenamente”
(citado por RUÃO, 1999, p.5). Segundo Kreps, G. (1990), “a comunicação permite às
pessoas gerar e partilhar informações, que lhes dão capacidade de cooperar e de se
organizar” (citado por RUÃO, 1999, p.5). A comunicação, segundo James Taylor (2005),
deve ser interpretada como uma atividade prática que conduz ao estabelecimento dos
relacionamentos. Diante “uma sociedade mais consciente e uma opinião sempre mais
vigilante, a comunicação passa a ser estratégica e a sua gestão tem que ser
profissionalizada e dirigida com competência” (Kunsch, 2006, p.174). Neste sentido, não
só as empresas, mas também as instituições governamentais devem ter sempre em
consideração um planeamento estratégico de comunicação, coerente e sistemático em
diversas áreas, em vez de confiar apenas nas ações isoladas e espontâneas.
“Comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação
utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com os seus
públicos” (Scroferneker, 2000, p.1).
Todavia, é observável que a área da comunicação organizacional se resume
sobretudo às relações públicas e os estudos da comunicação política dão um lugar
privilegiado ao processo eleitoral, nos quais a “troca” empregue pelo universo comercial
serve como elemento-charneira. Embora esta “troca” tenha sido anteriormente referida
para racionalizar a adaptação de marketing e comunicação na arena política, estas
técnicas devem ser discutidas com o papel de auxiliar para fins comunitários, essenciais
nos organismos sem fins comerciais. Como tal, este relatório procura colocar-se numa
posição neutra entre o conceito da comunicação política e governamental que presta
atenção às estratégias de comunicação, não exclusivamente às campanhas eleitorais e
ao raciocínio delimitado na comunicação organizacional.
Matos (1999) considera que a Comunicação Governamental se sujeitaria ao
processo comunicativo moderno para gerar influência e orientação nas percepções
públicas da política pelos media de massas e estratégias de marketing. Um correto plano
de comunicação, do ponto de vista de CHEIDA (2003), orienta o governo a construir a
sua própria identidade, traçando a representação do município, do estado, ou do país
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no cenário desejado e obtendo apoio ao resultado positivo das ações promovidas pelo
mesmo. Brandão (2007) frisou que era possível entender a Comunicação
Governamental como a Comunicação Pública porque a primeira contribui no
estabelecimento da agenda pública, encaminhando as suas práticas comunicacionais a
diversos destinos, tais como: a promoção do engajamento político dos indivíduos, o
reconhecimento das realizações nos campos político, económico e social, conduzindo o
debate público. O pensamento desta autora vem indicar a preocupação que a
comunicação governamental provavelmente tinha com o despertar da consciência
cívica, estimular e/ou educar, convocar a participação e o cumprimento dos deveres dos
cidadãos de momentos específicos da vida do país, entre outros.
Conforme Torquato (2002), adaptado por Oliveira (2010), determinam-se dez
funções da comunicação governamental: a integração interna que se preocupa com o
fluxo informacional e o ambiente organizacional no nível interno; a expressão de
identidade que minimiza as consequências das crises provocadas pela separação das
estruturas e equipas; o lançamento de valores da identidade institucional que cultiva a
cultura interna e encaminha aos públicos-alvo o conceito que se deseja; a base de
cidadania que assegura o direito à informação do cidadão; a função orientadora do
discurso do dirigente; o mapeamento dos interesses sociais que ajuda a definir os eixos
de atuação para responder às exigências sociais; a orientação aos cidadãos através da
fonte de educação que a comunicação fornece; a democratização do poder conforme o
acesso informacional democratizado em vários setores; a integração social pelo elo
informativo e o instrumento a serviço da verdade relacionado com um dever ético.
A esfera da Comunicação Política, por um lado, implica uma grande amplitude .
Por outro enfrenta-se com uma grande probabilidade de se associar com outros campos
do estudo. Neste contexto, o relatório pretende abranger um existente entre a
diplomacia, a política, e a comunicação específica a cada uma, através da expansão da
área da Comunicação Política ao nível da política externa. Isto, dado que as investigações
sobre a Diplomacia Pública são consideravelmente influentes no entendimento da
Comunicação Política. Mais amplamente, a diplomacia pública pode ser uma forma
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inovadora de comunicação com diferentes grupos sociais, nas palavras de Melissen
(2005).
Gilboa (2001) estabeleceu três modelos conceituais relacionados com o uso dos
media como o instrumento principal de política externa e negociações internacionais,
que elencamos de seguida: a diplomacia pública, onde o media e outros canais de
comunicação são utilizados pelos atores estatais e não-estatais para influenciar a
opinião pública nas sociedades estrangeiras e “media diplomacy”, onde os media
permitem a comunicação entre os funcionários do governo e os atores, de modo a
promover a resolução dos conflitos. Como tal, o autor definiu este último modelo como
"media-broker diplomacy”, no qual os jornalistas assumem a curto prazo o papel de
diplomatas, sendo então os mediadores nas negociações internacionais. É inegável o
empenho dos meios de comunicação global na diplomacia: “media diplomacy”,
"telepharmacy", “photoplomacy”, “soundbite diplomacy”, “instant diplomacy” and
“real-time diplomacy”, embora essa evolução tenha chamado pouca atenção nos
estudos relativos às relações internacionais, ciência política e comunicação Gilboa
(2001).
O notável envolvimento dos media na diplomacia veio trazer uma convergência
conceitual ao termo de media diplomacy que, segundo Cohen (1986), inclui todos os
aspetos da diplomacia pública onde os meios de comunicação participam, incluindo
outros não associados à diplomacia pública, nomeadamente o uso dos media como uma
fonte de informação. Segundo Ebo5, o conceito de media diplomacy pode ser entendido
como o uso dos meios de comunicação para a promoção da política externa. A evolução
dramática dos media acelera a transmissão das mensagens diplomáticas. Pelas palavras
de Gilboa (2001), tendo acelerado a velocidade de troca mensagens na comunicação
diplomática, através da televisão global, os decisores políticos enfrentam-se com um
dilema sério, particularmente durante as crises. Segundo o autor, o media diplomacy
inclui uma diversidade de uso dos media pela parte dos funcionários governamentais

5 Bosah Ebo, ‘Media Diplomacy and International Politics: Toward a Theoretic Framework’, in Malek

(ed.), New Media and Foreign Relations, p.44.
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para que sejam promovidas as negociações e a resolução de conflitos, o que ajuda a
contextualizar os processos e questões diplomáticas tomando como base a
comunicação, nomeadamente os media events6. Estes podem aludir a qualquer evento
abrangido na comunicação de massa7, cujo fim é a busca da atenção do público pela
componente mediática. Daniel (1992) afirma que o media diplomacy é melhor
representado pelos media events que atraem um vasto público mundo fora. Por
exemplo, as instituições do governo na era digital aceleram as conferências online que
asseguram a transmissão de mensagens político-diplomáticas ao seu público-alvo e o
engajamento no contexto das redes sociais.
A relação atualmente construída entre as nações faz com que nenhuma delas
seja capaz de suportar qualquer enfraquecimento cultural nacional sem perder o poder
e a influência em relação às outras (Kant, 1784). Diante deste cenário, registou-se um
aumento significativo das práticas governamentais da diplomacia pública sob a forma
de uma ferramenta da política externa. De acordo com a definição publicada no Portal
Diplomático do MNE (consulta 05-06-2021), a Diplomacia Pública implica as ações
diplomáticas em colaboração com atores não estatais a fim de que a imagem nacional
seja divulgada simultaneamente com a promoção dos valores, fatores diferenciadores e
competitivos8. Segundo Dizard (2001), este conceito foi utilizado pela primeira vez em
1965 por Edmund Gullion que foi o fundador do Centro de Diplomacia Pública Edward
R. Murrow. Guillion propôs cinco dimensões abrangidas no termo de diplomacia pública,
que elenco de seguida: a formação governamental de opinião pública nos países
estrangeiros; a interação entre os grupos de interesse privado de diferentes países; o
discurso relativo aos assuntos internacionais e à sua influência na política doméstica; a
comunicação entre os diplomatas e os jornalistas estrangeiros, (e) o processo da

6 “an event or activity planned to attract the attention of the media”, Cambridge Advanced Learner’s

Dictionary & Thesaurus, disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mediaevent
7 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. “media event”. Houghton
Mifflin Company. Recuperado em 2006, setembro 15.
8
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/diplomacia-publica
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comunicação intercultural (Dizard, 2001). Do ponto de vista de Gilboa (2001) apresentase outra construção conceitual: por meio dos meios de comunicação de massa; do
intercâmbio cultural e científico de estudantes, intelectuais e artistas; da participação
nos festivais e exposições; do estabelecimento e da manutenção de centros culturais;
do ensino da língua; e assim por diante, a diplomacia pública cultiva imagens desejadas
no exterior. Este autor também enfatizou o impacto dos canais culturais na percepção
fundamental, a longo prazo, dos países e das sociedades, quando apenas as notícias da
atualidade eram o foco da média de massa. A diplomacia pública da contemporaneidade
tem atraído a participação dos atores não estatais que são considerados protagonistas
no engajamento contínuo e sustentável entre as partes envolvidas, graças à sua
especialização em cada assunto, à sua compreensão profunda e sensibilidade para as
pessoas sem-voz. Por esta razão, pode-se entender a diplomacia pública como a maneira
através da qual os governos, grupos privados e particulares geram impactos
diretamente ou indiretamente nas atitudes e opiniões públicas relacionadas de forma
direta com as decisões sobre a política externa de outro governo (Delancy, 1968).
Contextualizando uma nova diplomacia numa nova era, Manilow (1996), argumenta
sobre a liberdade que as pessoas tinham para influenciar o seu governo, como nunca
antes acontecera, e a necessidade nos Estados Unidos da América de um novo tipo de
diplomata que compreendia o valor dos grupos de ação, além do encontro com os
demais ministros. O autor revelou que apesar das portas fechadas por trás das quais os
negociadores realizavam as suas reuniões, os experientes representantes possivelmente
articulavam o seu caso para os meios de comunicação no exterior.
No âmbito da Diplomacia Pública, Melissen (2005) relacionou as relações
culturais com a propaganda, e o nation-branding (que pode ser entendido como a
construção de marca nacional), explicando que os dois últimos se destinavam à
comunicação de informação e ideias para o público estrangeiro, visando mudar a sua
atitude em relação com o país de origem e consolidar as crenças existentes. Embora por
um lado a diplomacia pública seja implementada pelos profissionais especialistas
(“practitioners”) e por outro o branding possa contar com a participação de todas as
forças nacionais, que sejam capazes de contribuir para a promoção da sua imagem no
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estrangeiro, a intrínseca relação entre esses dois ramos racionaliza o interesse
contemporâneo que os ministérios estrangeiros, em vários países, têm na formação da
‘marca’ de um país (Melissen, 2005). Segundo Anholt (2007), o branding implica o
processo de desenhar, planear, e comunicar o nome e a identidade através do qual a
reputação é construída e controlada. Este conceito de nation-branding gera várias
discussões controversas, mas ao mesmo tempo, neste fenómeno, vê-se uma resposta
irrecusável à globalização económica. O crescimento do sentido do nation-branding é
explicado por Dinnie (2008) como um efeito da globalização económica além da outra
consequência, a homogeneização de mercados.
Na era transnacional, a cultura torna-se num fator determinante na construção
da identidade de uma nação e no fortalecimento da mesma. Por conseguinte, a
comunicação, a cultura e a identidade são aspectos preocupantes da diplomacia pública.
Para fortalecer esta ideia, refere-se a afirmação de Dinnie (2008) ao referir que a essncia
de um país pode derivar da sua cultura no sentido mais amplo – a língua, a literatura, a
música, o desporto, a arquitectura, e assim por diante. Neste sentido, este autor
também destacou a sensibilização e compreensão das características essenciais
nacionais como um pré-requisito para o desenvolvimento das campanhas de nationbranding. Quanto às perspectivas culturais sobre a identidade nacional, Anderson
(1991) considerou que a poesia, a prosa de ficção, a música, as artes plásticas eram os
produtos culturais do nacionalismo. Passando além dos objetivos do country-of-origin9.
Para promover os interesses económicos, o nation-branding preocupa-se com a imagem
abrangente de um país na cena internacional, compreendendo as dimensões políticas,
económicas e culturais (Fan, 2010).
A diplomacia pública vê-se como uma função prevalentemente cultural ao invés
da difusão de informações exclusivamente políticas e, neste contexto, os filmes, as

9 “Country of origin (COO), which may refer to

where a brand is based (brand origin) or where a product

is manufactured (country of manufacture), is an important cue consumers consider when evaluating
products.”, disponível em: https://link.springer.com/article/10.1057%2Fbm.2016.13
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exposições, o ensino de idiomas, os intercâmbios académicos e artísticos, com vista à
transmissão de mensagens sobre os estilos de vida, os sistemas político-económicos e
ao modo como as realizações artísticas são empregues (Signitzer & Coombs, 1992).
Gurgu et al. (2016) propuseram a ideia apresentada por dois investigadores, Kevin
Mulcahy e Harry Feigenbaum, que distinguem entre a diplomacia pública e cultural,
sendo que a primeira dissemina informação e promove políticas a curto prazo e a
segunda serve para estabelecer as relações a longo prazo. Paul Wilkinson, Professor de
Relações Internacionais, escreveu na sua introdução para o livro International Cultural
Relations que, embora ausentes dos conteúdos dos livros didáticos padrão sobre
relações internacionais, os conceitos de relações culturais, o imperialismo cultural, e a
diplomacia cultural constituíam uma parte importante no sistema internacional. Este
fenómeno reflete o desenvolvimento irregular e incompleto da disciplina,
nomeadamente a preocupação contemporânea com os movimentos a curto prazo no
equilíbrio do poder, das alianças, e da política externa (citado por Mitchell, J. M., 1986).
De facto, o número das investigações sobre determinado tema tende a subir após o
surgimento de um acontecimento particular que atrai um grande número de discussões
e, especialmente, a atenção dos decisores políticos para responder a tais circunstâncias.
Exemplificando, a crise de petróleo de 1973 influenciou fortemente as perspectivas
científicas nos estudos de Relações Económicas Internacionais. Neste sentido, Wilkinson
(1986) considerou que a falta de investimentos no campo de relações culturais podia ser
explicada uma vez que os governos e os patrocinadores não conseguiam ver nenhuma
aplicação óbvia ou recompensa para as respectivas pesquisas. Seja como for, a tentativa
de contextualizar a diplomacia cultural e conceptualizar os conceitos relevantes é um
fator indispensável neste relatório de estágio.
Conforme referiu Mitchell (1986), a diplomacia cultural possui dois níveis: em
primeiro lugar, a diplomacia cultural como uma área dos assuntos internacionais
conduzida pelas negociações e pelos acordos entre os governos e, seguidamente, como
a implementação desses acordos e a conduta nas relações culturais derivadas. De
acordo com este autor, no âmbito dos Acordos de Helsínquia de 1975, Basket III
preocupa-se com a cooperação humanitária é um exemplo notável da diplomacia
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cultural multilateral. De acordo com Conference on Security and Co-operation in Europe
(1975), em relação ao Campo da Cultura, os Estados participantes consideram os
intercâmbios e às cooperações culturais importantes na contribuição para a melhor
compreensão entre as pessoas e entre os povos, e, por conseguinte, na promoção do
entendimento duradouro entre os Estados, declarando os seguintes objetivos:

(a) “desenvolver o intercâmbio mútuo de informação com vista ao melhor
conhecimento de realizações culturais respetivas;
(b) melhorar os equipamentos que servem para o intercâmbio e a
disseminação de propriedade cultural;
(c) promover a igualdade de acesso a tais realizações culturais;
(d) desenvolver contatos e cooperação entre as pessoas ativas no campo da
cultura;
(e) buscar novos campos e formas de cooperação cultural.”

(Conference on Security and Co-operation in Europe, 1975, p. 45)

Em simultâneo, a diferenciação obscurecida entre a diplomacia cultural e a
diplomacia pública é considerada por I Ang, et al. (2015) uma vez que a primeira costuma
ser reconhecida apenas como uma dimensão da segunda.
Ao conceptualizar a Diplomacia Pública, Signitzer & Coombs (1992) dispuseram
o paradigma seguinte:
Figura 1: Conceptualização da Diplomacia Pública
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Através deste modelo, pode ver-se que Signitzer & Coombs (1992) dividiram a
diplomacia pública em dois aspectos: a informação política e a comunicação cultural. No
âmbito da diplomacia pública, o lado cultural promete retratar a sociedade nacional ao
nível internacional (Signitzer & Coombs, 1992). A comunicação cultural pertence à
responsabilidade da secção cultural do ministério estrangeiro ou de outros ministérios,
e também do grupo semi-autónomo (Signitzer & Coombs, 1992). A comunicação cultural
implica dois modos de interpretação: favorecer a melhor compreensão dos cidadãos
estrangeiros sobre o país, a sua cultura e instituições, e nutrir o entendimento mútuo
entre os povos (Malone, 1988). No âmbito da comunicação cultural, Signitzer & Coombs
(1992) faz uma distinção entre a diplomacia cultural e as relações culturais. Se o primeiro
derivante pretende transmitir a imagem positiva da cultura de uma nação, a fim de
facilitar as atividades diplomáticas como um todo (Signitzer & Coombs, 1992), o alvo do
segundo encontra-se nas vantagens multilaterais. Por outras palavras, Mitchell (1986)
supôs que este se ligava à cooperação entre as sociedades nacionais que serviam para
o seu benefício mútuo, conduzindo o aceleramento de intercâmbios profissionais.
Quanto ao soft power ou “poder suave”, distinto do hard power ou “poder duro”,
o termo utilizado na área das relações internacionais para descrever a aplicação da
ameaça militar ou a força económica para obter a conformidade de outros países, Nye
(1990), designa a capacidade de obter os resultados desejados nos assuntos
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internacionais graças à atração ao invés da coerção. Complementando esta lógica,
Dinnie (2008) associa-se à habilidade de atingir determinados objetivos ao atrair e
persuadir os outros para a sua aprovação. Uma das diferenças entre esses dois tipos de
poder foi definida por Nye (2004) como uma diferença de grau, ambos sobre a natureza
do comportamento e a tangibilidade dos recursos. Os líderes políticos têm vindo a
perceber o poder advindo do poder de atração (Nye, 2004). Nye também identificou no
seu livro Soft Power: The Means To Success In World Politics que o soft power surgia da
atratividade das suas culturas, ideias políticas e políticas públicas.
Porém, vê-se uma necessidade de reestruturar a diplomacia cultural quando esta
é colocada numa mera associação com o “poder suave”, ao invés de referir o conceito
na dependência do enquadramento teórico do outro. Essa dependência pode reduzir os
impactos internos da diplomacia cultural nos setores culturais e criativos, assim como
na economia criativa global, que serão mais profundamente defendidos no capítulo II
do presente relatório. O ponto que tem estado em falta na maioria dos estudos,
relativamente ao soft power, será que a maioria dos artigos não propõe uma antítese
da formulação segundo a qual a atratividade cultural constitui o poder suave por conta
própria (I Ang, et al., 2015). Estes autores destacam que este aspecto da cultura podia
ser um recurso para o soft power, e, sem a intenção de substituir o hard power, aliás
completando-o. Por outras palavras, o discurso sobre o soft power tem sido
instrumental no aumento da competição cultural entre os estados-nação (I Ang, et al.,
2015). Qualquer declaração no que toca à relação direta entre o papel dos produtos
culturais na diplomacia cultural e os efeitos do soft power enfrenta-se necessariamente
com o ceticismo porque as influências geradas pelas mensagens ou a “projeção de
imagem” da diplomacia cultural nunca se determinam previamente (Clarke, 2014).
Consolidando esse argumento, I Ang, et al. (2015) complementaram a ideia referindo
que a abordagem mais apropriada na esfera dos Estudos Culturais teria o papel das
audiências em consideração, como os criadores ativos de sentido dos produtos da
diplomacia cultural ao consumirem-nos. Este foi o motivo pelo qual estes três autores
recusaram a afirmação segundo a qual a diplomacia cultural tem a intenção original de
controlar a maneira como os consumidores interpretam e compreendem tais produtos.
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A diplomacia cultural necessita, sobretudo, de uma atenção mais compenetrada,
ao invés de ser apenas vista como uma forma particular da diplomacia pública ou como
um instrumento do soft power. Melissen (2005) disponibilizou uma evidência que
provou a diminuição gradual da importância dos programas culturais e dos seus
promotores. Nomeadamente, segundo o autor, um oficial de relações públicas, em
agosto de 1998, mostrou desapontamento e confusão ao responder à ideia de Melissen
sobre a concentração de gabinetes de relações públicas na diplomacia cultural. A
rejeição deste oficial diante da diplomacia cultural, como um compromisso viável,
refletiu o preço cobrado por anos de demandas para os resultados quantificáveis, sem
as apreciações compensatórias para a valorização a longo prazo adicionada do
entendimento acrescido e da construção de um relacionamento (Melissen, 2005). Isso
faz lembrar o ponto anteriormente referido, no qual a ambiguidade dos efeitos da
aplicação das pesquisas no campo de relações culturais provocou a escassez dos
investimentos nas mesmas. O consumo do produto cultural dura tanto tempo que o seu
valor se sujeita ao reconhecimento público que nem sempre realmente se reconhece. A
diplomacia cultural, neste sentido, precisa também de tempo, a fim de que os seus
efeitos sejam visíveis, como a absorção de uma cultura estrangeira, um processo lento
que não decorre no espaço de alguns dias.
Em resumo, a primeira parte do capítulo I acabou por realizar uma convergência
conceptual dos termos postos em relação, entre a Comunicação Política e a Diplomacia
Cultural. Volta-se a enfatizar agora que, com a tentativa de descontextualizar a
comunicação política das campanhas eleitorais que predominaram nos discursos
relevantes, a argumentação construída a partir da articulação respectiva de conceitos
defendeu uma comunicação política envolvida com a participação proativa dos atores
externos, para que esteja garantida a partilha de informação sociopolítica, o “despertar
do sentimento cívico”, a educação, a influência na percepção pública diante de
“momentos específicos do pais”, a transmissão dos conceitos desejados aos públicosalvos, e outros (Brandão, 2007). Atravessando o território nacional, esta articulação teve
por objetivo pôr em destaque os vínculos inevitáveis e inegáveis entre os media e a
política externa. A era digital tem atribuído à diplomacia tradicional novas formas, nas
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quais é impossível contradizer a presença das estratégias de comunicação e dos media.
A diplomacia pública pode ser entendida como uma forma inovadora de comunicação
política que atrai o envolvimento dos atores estatais e não-estatais para gerar impactos
na opinião do público-alvo no estrangeiro. Neste contexto, a comunicação cultural
composta pela diplomacia cultural e relações culturais decide a viabilidade da
manutenção dos valores duradouros de um estado-nação e da sua posição influente na
cena internacional. O enquadramento teórico sólido facilita o caminho a seguir, pelo
qual são projetados de forma adequada tanto os debates que se referem à promoção
política da arte e da cultura como exemplificação, consolidando a possibilidade que os
artistas, em certas situações, podem ser considerados “diplomatas culturais”, no cenário
das tendências de nation-branding.

1.2. Promoção Política da Arte e da Cultura
“The “end of art” is conceivable only if men are no longer capable of
distinguishing between true and false, good and evil, beautiful and ugly,
present and future” (Marcuse, 2007, p.173).
Segundo o filósofo Herbert Marcuse, o fim da arte só pode ser concebido se o
homem não for mais capaz de distinguir entre a verdade e a falsidade, a bondade e a
maldade, a beleza e a fealdade, o presente e o futuro.
Antes de mais, os termos da arte e da cultura utilizados no âmbito do relatório
não aludem a qualquer separação intencional, na arte, entre a cultura erudita e popular.
Em primeiro lugar, esta distinção é inerente a uma grande ambiguidade já que a
dificuldade de estabelecer as fronteiras entre a chamada “high art” e “low art” aumenta
cada vez mais. Diz-se que a arte erudita implica a pintura ou escultura das belas-artes,
expostas e preservadas nos museus, porém, o valor real de uma obra de arte não se
determina num espaço de elite, nem exclusivamente nas experiências estéticas que
geram, são antes os valores que a obra traz à sociedade que decidem a sua grandeza.
Isto comprova-se pelo facto de que os trabalhos dos artistas vanguardistas, apesar de
serem expressos em detrimento da própria estética da arte, e de terem sido
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extremamente criticados no momento da sua emergência, são atualmente valorizados
por serem pioneiros na reavaliação do valor da arte e na liberdade dos movimentos
artísticos posteriores. As transformações estéticas contribuíram para a “transfiguração
do lugar-comum” (Arthur C. Danto) onde os objetos banais foram transfigurados nas
obras de Pop art10. Este movimento da arte popular veio revitalizar a objetividade e
reprodutividade na arte, transportando semanticamente o mundo dos produtos da
cultura Ocidental quotidiana11, como, por exemplo, a Campbell’s soup cans, uma das
grandes obras da arte popular norte-americana dos anos 1960s, da autoria de Andy
Warhol. A série de 32 pinturas repetidas e idênticas das latas de sopa da marca
Campbell’s realça a uniformidade e popularidade da embalagem do produto e destrói a
ideia de que a pintura é um meio de invenção e originalidade, que, segundo o Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) que preserva a obra de Warhol no seu acervo12.
Campbell’s soup cans transmitiu fortemente a mensagem sobre o poder do Pop art na
reflexão da aceleração dos mass media e a influência das mesmas na cultura visual.
Segundo a ideia de Thomas Adajian (2012), resumida por Nancy S. Love & Mark Mattern
(2013), não só a beleza artística, as artes e cultura populares apresentam também uma
variedade das funções importantes na vida quotidiana, tais como: catalisar a
imaginação, exprimir criatividade, resistir conformidade, subverter o padrão existente,
entre outros, reforçando a importância da popularidade da arte para a política, tanto
democrática como não-democrática. As novas formas artísticas, em síntese, legitimam
o estado elevado das “grandes” obras de arte pré-existentes assim como diversas novas
formas são eventualmente reconhecidas como “high art” (McLuhan, 1964).
Além disso, a distinção entre arte erudita e a cultura popular sobrepõe-se a outra
diferenciação entre a estética formal (ou técnica) e performativa (Engh, 1993). Ao
justificar este pensamento, Nancy S. Love & Mark Mattern (2013) acrescentaram que a

10 Gerhard Schweppenhäuser, Afterword: “Art as Cognition and Remembrance: Autonomy and

Transformation of Art in Herbert Marcuse’s Aesthetics” in Art and Liberation, Herbert Marcuse (2007), p
244.
11 Ibid.
12 https://www.moma.org/collection/works/79809
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estética formal se focava principalmente nos sistemas, estruturas, e técnicas abstratas
das obras de arte, nomeadamente a análise formal de desenvolvimento harmónico, as
linhas melódicas e a métrica na composição da música clássica. Segundo estes autores,
essas formas são capazes de proporcionar modelos para as organizações sociopolíticas.
Nas artes visuais como por exemplo no desenho, as linhas de perspetiva no retrato de
um artista podem revelar as complexas hierarquias sociais (Foucault, 1994). No outro
cenário, a estética performativa dá mais ênfase ao papel da arte no estabelecimento de
identidade e na expressão das necessidades dos grupos excluídos e marginalizados pela
política convencional (S. Love & Mattern, 2013). Através da introdução do papel
participativo da audiência nas experiências artísticas e o enfoque no engajamento entre
o artista e uma comunidade mais ampla, a estética performativa desde então contradiz
a autonomia da arte, implicando o papel da arte em processos de mudança
socioeconómica e política (Chou, 2012).
Por outras palavras, o relatório pretende evitar as distinções anteriormente
referidas a fim de uma implicação abrangente ao mencionar os termos: “arte” e
“artista”. Isso significa que neste contexto, visa-se realçar notoriamente os impactos da
arte na política e dos artistas na sociedade, independentemente da diversidade de
forma, técnica, estilo, movimentos artísticos que perseguem, ou de qualquer fator
potencial que limite a sua inclusão na comunidade artística solidária e da afirmação
social. Como a afirmação de Gerhard Schweppenhäuser traduzida por Matthew Isom, a
arte deve ser a arte ela própria e o impulso artístico necessita de ser preservado numa
prática social transformada, agindo de forma autónoma e solidária13.
Se, posteriormente, qualquer movimento ou forma de arte tomar parte na
discussão, servirá como uma mera contextualização história e social para o processo da
evolução das funções extra-estéticas da arte, ou pela relação que cada movimento
estabelece com as atividades principais do estágio curricular decorrente no MNE (em

13 Gerhard Schweppenhäuser, Afterword: “Art as Cognition and Remembrance: Autonomy and
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particular, para o caso da fotografia). Por último, o atenuamento das fronteiras facilita
o desenvolvimento do tema do relatório, ou melhor, a expansão das formas artísticas
além dos padrões tradicionais da chamada arte erudita é necessário para que as obras
de arte gerem ao máximo os seus efeitos. Parafraseando as palavras de Möller (2016),
no que diz respeito aos projetos participativos na fotografia, o graffiti e a arte urbana,
um foco analítico estreito nas belas artes e museus poderia impercetivelmente pôr de
lado as tendências cruciais dos trabalhos culturais atuais realizados pelos artistas que
colocam ênfase não só em “ser artista” mas também em “ser cidadão”.
O que é considerado Arte?
Definir o que é a arte provocou desde sempre controvérsia. Segundo as
definições disponibilizadas pelo dicionário Infopédia, “arte” pode ser entendida como
“expressão de um ideal estético através de uma atividade criativa” ou “conjunto das
atividades humanas que visam essa expressão”, ou “criação de obras artísticas”, ou
“conjunto das obras artísticas de um determinado período ou lugar”14. Por exemplo, as
artes plásticas são definidas como a modalidade que “procura suscitar sentimentos
estéticos pelo jogo das formas, texturas ou cores, sem ou com referência explícita ao
real”.15
De um ponto de vista genérico, a Enciclopédia de Filosofia de Stanford resumiu
que as definições contemporâneas de arte podem ser classificadas com respeito às
dimensões de arte que as mesmas enfatizam. No artigo publicado em 2007, The
Definition of Art, as definições contemporâneas estão divididas em cinco categorias
principais: definições convencionais, institucionais, históricas, tradicionais e híbridas.16
Nomeadamente, explica-se que a primeira categoria conceptual da arte, no Ocidente,
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surgiu no século XX com as obras das vanguardas que recusam a ligação essencial da
arte às propriedades estéticas ou qualquer tipo de propriedade pertencente às
definições tradicionais de arte: interesse intencional da estética, artefactualidade, e até
percetibilidade17. Na segunda, as definições institucionais de Arthur Danto (1981), que
definiu uma obra como artística quando projeta de forma metafórica certos pontos de
vista cuja elipse retórica suplementar a participação da audiência, para que seja
preenchido a coisa que está em falta, e onde um contexto histórico artístico não se pode
dispensar para a interpretação da obra. Esta consideração tem sido criticada por
implicar que textos críticos de arte funcionam como arte, uma vez que exigem uma
explicação sobre o que se constrói num contexto histórico artístico, e ainda por não
terem aplicação na música. Em suma, os institucionalistas defenderam a dependência
das obras de arte no sistema institucional artístico, referindo que elas têm de ser
produzidas por uma instituição de arte18. Uma obra de arte é um artefacto apresentado
para o público preparado a certos níveis para compreender o objeto da obra. Segundo
Matravers (2000), o “strong institutionalism” defende que uma obra é considerada
artística pela instituição de arte. Estas definições também se encararam com críticas
porque, segundo os filósofos ocidentais contemporâneos afirmaram a possibilidade de
que a arte pudesse ser criada fora de qualquer instituição19. David Davies (2004) propôs
o neo-institucionalismo que garantiu a necessidade de um manifesto de arte para criar
uma obra de arte, apoiando o argumento de Goodman (1968) sobre a densidade
sintática e semântica dos símbolos pictoriais caracterizados pela referência múltipla e
complexa como um pré-requisito de uma obra de arte. Esse foi posteriormente
questionado por Abell (2012) por, provavelmente, aludir que um catálogo de produtos
industriais podia ser considerado arte. Abell articula as definições institucionais de arte
com tipos sociais, nomeadamente que as funções institucionais coletivamente
acreditadas desde o começo determinam o tipo de uma instituição. Para Gaut o que
torna uma instituição uma instituição de arte será: “promover a expressão emocional,
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representando desafios intelectuais”, e a “eficiência na atuação dessas funções da
instituição de arte é influenciada por cada obra de arte de maneira direta”.20 Em
terceiro lugar, as definições históricas colocam uma obra artística numa relação histórica
da arte com obras anteriores, isto é, segundo Levinson (1990), a forma como uma obra
de arte é considerada como tal encontra-se do mesmo modo como são consideradas as
obras preexistentes ou anteriores. Do ponto de vista histórico, uma criação não é arte
se não se identificam as narrativas históricas de maneira correta21. No entanto, a
existência de um conceito supra-histórico de arte é justificada pelo aparecimento da
arte autónoma, ou da arte não ocidental, que são consideradas isoladas da tradição de
arte22. A penúltima categoria conceitual contemporânea de arte dá lugar às definições
tradicionais ou estéticas que ligam arte essencialmente à estética23. Isto significa que
existe uma distinção entre as propriedades estéticas que podem ser compreendidas sem
se conhecer a sua origem ou objetivo e as propriedades artísticas ou a sua relação
intrínseca com a história de arte, os géneros de arte, entre outros24. Neste sentido, as
definições híbridas surgiram como um tipo mais tradicional e menos convencionalista
de conceito de arte: uma propriedade estética incluindo mais do que a arte-relacional,
enfatizando as características panculturais e trans-históricas, isto é, justificando ambas
a dimensão tradicional estética e a dimensão histórica-artística da arte. (Stanford
Encyclopedia of Philosophy, 2007, revisão substantiva em 2018).
A partir das expressões teóricas da arte, a ideia artística torna-se visível, audível,
tangível por meio de diversas formas. Neste contexto, discute-se a subdivisão das artes
no seu plural para que seja entendida, de forma mais concreta, a expressão física da
criatividade humana. A classificação das artes tem sofrido ao longo do tempo alterações,
em simultâneo com a evolução das atividades criativas humanas. A expressão artística
caracteriza-se por diferentes formas de artes particulares: artes literárias (poesia, prosa,
etc.); artes visuais (pintura, escultura, fotografia, arquitetura, etc.); artes performativas
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(dança, teatro, etc.); música; artes aplicadas (artes decorativas, desenho industrial, etc.),
e assim por diante. O termo “artes plásticas” é igualmente categorizado como uma
forma de arte, porém, esse de alguma maneira pode sobrepor-se às artes visuais.
Designadamente, as artes plásticas são as obras artísticas tridimensionais criadas
através das técnicas de modelagem, tais como: escultura, pintura ou multimédia. Em
multimédia, pode referir a arte de instalação como um exemplo por ser preferida por
muitos artistas contemporâneos. As artes visuais, em alguns casos, podem implicar as
artes plásticas porque uma escultura tridimensional comporta as qualidades visuais. Do
ponto de vista clássico, as artes no seu plural também podem ser divididas de maneira
diferente, ou seja, em sete tipos: pintura, arquitetura, escultura, literatura, música, artes
performativas, e cinema. O cinema é conhecido como a sétima arte, sendo classificado
como arte visual ou arte performativa por consequência da variedade de pontos de
vista. Dentro de cada forma, incluem-se vários géneros mais específicos identificados
pelos princípios, temáticas e estilos. Nomeadamente, os géneros dentro da pintura são
a paisagem, retrato, nu, natureza-morta, pintura histórica, entre outros (Woodford,
1983). A categorização das artes nunca perde a sua complexidade. As subdivisões são
estabelecidas na base dos critérios que são priorizados para o agrupamento das
subcategorias. É por isso que uma pintura é possivelmente classificada como uma forma
de arte visual, ou de artes plásticas, mas nem sempre pertence à gama das belas artes.
As belas artes são definidas, num sentido amplo, como “o conjunto formado por pintura,
escultura, arquitectura, gravura, música, e dança”25. De um certo ponto de vista, as artes
visuais e artes plásticas também podem ser consideradas como belas artes assim que
conseguirem responder ao padrão estético e intelectual. A Enciclopédia de Filosofia de
Stanford (2003) publicou um artigo Aesthetic Judgment expondo que a percepção das
qualidades estéticas exige um julgamento culto que habitualmente recorre a um “bom
gosto”26. É esse critério por meio do qual as belas artes são distinguidas das artes
aplicadas e do entretenimento. Na criação artística, as técnicas também têm um papel
significativo para a diversificação das obras de arte. A caracterização de cada técnica

25 https://www.infopedia.pt/dicionarios/portugues-estrangeiros/belas-artes
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prende-se com o material utilizado e ao método pelo qual cada material é trabalhado a
fim de chegar aos resultados desejados, por exemplo: as técnicas do óleo, aquarela,
guache, encáustica, na forma artística da pintura (Mayer, 2002). O emprego dinâmico
dos materiais, métodos, e conceitos na elaboração de uma obra de arte é significante
para a liberdade artística, diversificando igualmente a experiência dos consumidores de
arte. Segundo a citação de Gerhard Schweppenhäuser traduzida por Matthew Isom, a
teoria Viktor Shklovsky prende a essência da arte com a visão aberta para as pessoas e
coisas através de novas formas, isto é, que nos limita às formas com as quais já estamos
habituados 27. A Neovanguarda recusou a arte tradicional na interpretação de Herbert
Marcuse, sendo a pedra basilar da nova arte política que lhe parecia preocupada com
as experiências estéticas de uma forma totalmente nova28. A anti-arte onde a linguagem
é focada como o material principal, contrariamente ao interesse da arte visual e da
própria estética da arte29, também passa a ser considerada arte. As obras de arte
possuem um poder pelo qual libertam a experiência estética individual, sendo por
consequência agentes contra a alienação social30.
“A arte possui intrinsecamente uma dimensão política” (Pereira,
2016,p.63)
Os estudos sobre a política e a arte descobrem o engajamento da arte com a
política e a visão artística em relação com o mundo, analisando a contribuição da arte
no nosso entendimento político e na solução de problemas, e esclarecendo atualmente
também o potencial livre e crítico da arte assim como a arte participativa e o ativismo
social à luz de novas formas da comunicação política (Möller, 2016). Segundo a matriz
do pensamento de Möller, a abordagem metodológica desses trabalhos não é

27 Gerhard Schweppenhäuser, Afterword: “Art as Cognition and Remembrance: Autonomy and
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necessariamente baseada na análise específica de política e arte, ou melhor, nos quais
o objeto de explicação deriva da ciência política e se liga às questões do poder, da
violência, da guerra, dos interesses, e das identidades. Exemplificando, Möller (2016)
fez um levantamento da lista de obras na área das relações internacionais e dos estudos
de segurança que trataram da atuação da arte nas condições violentas, apresentando
as interpretações política da arte e da cultura no contexto da violência, do terrorismo, e
da guerra: War and Photography: A cultural History (Brothers, 1997); The Violence of the
Image: Photography and International Conflict (Kennedy, Patrick, eds., 2014); Cultural
Governance and Pictorial Resistance: Reflections on the Imaging of War (Campbell,
2003), assim por diante.
A separação tradicional entre os dois sistemas: a arte e a sociedade provocaram,
consequentemente, uma fronteira invisível devido ao qual as influências sociais da arte
são omitidas. Existem sempre perspectivas nas quais se anexam as obras de arte
exclusivamente ao seu valor de estética ou de diversão, afastando-as do seu papel das
utilidades sociais. No entanto, a relação de semelhança entre o homem e a obra de arte
é fundamental para “um projeto de ser humano” onde o ideal de beleza supera do
esteticismo para ser também pedagógico (Winckelmann, 1975). Segundo a afirmação
do filósofo Herbert Marcuse (2007), a dimensão política mantém-se comprometida com
a dimensão estética que assume por sua vez o valor político. Como escreveu Gerhard
Schweppenhäuser, quando a esfera estética se conecta com a da ação material e
política, a arte transforma ativamente a realidade31. Ao comentar sobre a teoria de
Herbert Marcuse, ele identificou que os objetivos sociais: por exemplo o preenchimento
das necessidades individuais, assim como a liberdade e o bem-estar, consequentemente
começaram a ser influenciados pelos meios da sociedade unidimensional que se
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desenvolve com o objetivo da perfeição32. Gerhard Schweppenhäuser esclarece que
esses meios são a produção e exploração do valor excedente, confessando que se tem
de lidar com as variantes da unidimensionalidade sempre que se adapta a função social
à arte33. Nas palavras de Gerhard Schweppenhäuser, a conformidade dos
comportamentos, pensamentos, e sentimentos individuais com os valores e padrões da
forma social existentes deixou a experiência estética ser o último recurso para a parte
vulnerável da subjetividade resistir como o inconformista que interfere na expressão
artística34. O artista é capaz de articular as suas experiências e perspectivas em
detrimento do cenário existente e a linguagem da imaginação era, como afirma Marcuse
(2007), a linguagem do protesto. No entanto, a configuração de Marcuse sobre a arte
que apresenta apenas um mundo imaginário, marginalizando os acontecimentos do
mundo, demonstrou ser limitada ao afastar a arte da vida, o que recebeu desde essa
altura críticas contra si35.
A partir do século XX, o reconhecimento da função social da arte começou a ser
melhorado. Como a afirmação de Pereira (2016, p.64), na altura das vanguardas
europeias, o lado político da arte tinha obtido “um peso político e ideológico
particulares”, “sendo encarada a sua autonomia como um dispositivo de manutenção
opressiva das relações de trabalho nas sociedades burguesas”. Ao falar da autonomia
da arte, não se deve omitir a referência da tese do teórico alemão Peter Bürger. De
acordo com a fluidez do raciocínio de Bürger (1996), caracterizado pela crítica à arte
sobre o sistema social com maior esforço para possibilitar a atuação sintética e dialética
da autonomia da arte e dos seus objetivos destinados à política e sociedade, os
movimentos

vanguardistas

prevaleceram

aos

preconceitos

do

esteticismo

tradicionalmente anexado à arte. A ruptura brutal das regras da tradição da estética
surgiu como uma reflexão transparente sobre uma reversão irresistível dos valores
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morais, dos padrões político-sociais no século XX (G Collier, 1972). As revoluções dos
artistas vanguardistas fizeram uma parte essencial no restabelecimento global da
função da arte na sociedade, ou seja, na reavaliação da sua prática na vida.
Nessa altura, os debates, no que toca à função social da arte, surgiam
principalmente a partir das características críticas, irónicas, e surreais das obras
artísticas. A justificação para o nascimento desses movimentos era a desilusão dos
artistas na decadência do sistema dos valores da sociedade contemporânea e as suas
criações serviam para a ironizar (G Collier, 1972). Neste sentido, lembra-se da escultura
“Fonte” (1917) de Marcel Duchamp que foi criada com o instituto de questionar o
mundo sobre o valor da arte
A homogeneização de “Fonte” com uma escultura do Classicismo grego podia
disputar o sentido tradicional da arte (G. Collier, 1972). Quando a arte se torna ridícula,
as filosofias ou as crenças são consequentemente impertinentes (G. Collier, 1972). Diziase que os acontecimentos cruéis do século XX, especialmente após as guerras mundiais
provocaram essas reações negativas dos dadaístas36 que perdiam a sua confiança nos
seres-humanos, assim como nas instituições (G.Collier, 1972). Como a definição do
dicionário online Infopédia, o dadaísmo sendo um movimento artístico “traduz a
instabilidade social e cultural provocada pela guerra”37. O movimento dadaísta pode ser
visto como o trampolim para o desenvolvimento das grandes tendências posteriores no
mundo da arte.
Bürger (2008) propôs “instituição da arte” e “autonomia da arte” para
contextualizar o surgimento do dadaísmo e também do surrealismo. O teórico alemão

36

Que ou quem é partidário do dadaísmo

"dadaísta", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082021, https://dicionario.priberam.org/dada%C3%ADsta [consultado em 28-06-2021].

37

Porto Editora – Dadaísmo na Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2021-06-28

20:23:35]. Disponível em https://www.infopedia.pt/$dadaismo

39

explicou na sua Teoria de Vanguarda que o crescimento da arte autónoma ocorria ao
mesmo tempo que a separação entre a arte e a vida.
“A religião é ilusão. O homem projeta no céu aquilo que gostaria de ver
realizado na Terra (Bürger, 2008, p.5)”.
Esse pensamento de Bürger (2008, p.6) veio do "caráter afirmativo da cultura”
de Herbert Marcuse que defendeu que a autonomia dos valores culturais na sociedade
burguesa era estabelecida separadamente das lutas sociais necessárias para uma
realidade transformada. De acordo com a argumentação de Bürger (2008, p.7), a função
das obras de arte determina-se “dentro de um marco de condições institucionais”, isto
é, a arte é desligada do contexto da práxis vital e sujeito ao condicionamento social.
No entanto, essa tese de Bürger trouxe certos limites para o esforço de
determinar o papel verdadeiro da arte na vida humana, ou seja, restringiu o
reconhecimento do vínculo entre as obras de arte e a realidade vital. De facto, a arte
atual tem traçado perfeitamente a fisionomia do tempo em que se envolve, sendo um
espelho dos acontecimentos na sociedade humana. Essa reflexão faz com que nós
encaramos as verdades que às vezes são negligenciadas. Existiam sempre fronteiras
entre duas esferas que podem ser entre arte e vida; criador e receptor; sonho e
realidade; entre as classes sociais. A desassociação da arte e da práxis vital desvaloriza
a função social dos artistas porque a arte assumia o papel de quebrar o antagonismo
entre essas partes opostas. E francamente “a experiência radical Dada e a própria escrita
automática surrealista” eram consideradas como “tentativas de eliminar a oposição
entre criador e receptor, antagonismo inevitável decorrente do estatuto autónomo da
arte” e “todo o esforço da vanguarda revolucionária seria no sentido […] da própria
superação da instituição arte” (Pereira, 2016).
Walter Benjamin (1985) escreve no seu livro Magia e técnica, arte e política:
ensaios sobre literatura e histórica da cultura:
“A vida só parecia digna de ser vivida quando se dissolvia a fronteira entre
o sono e a vigília, permitindo a passagem em massa de figuras
ondulantes, e a linguagem só parecia autêntica quando som e a imagem,
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e a imagem e o som, se interpenetram, com exatidão automática, de
forma tão feliz que não sobrava a mínima fresta para inserir a pequena
moeda a que chamamos sentido” (citado por Hellmann, 2012, p. 119).
Com o movimento dadaísta, o nascimento das obras surrealistas era decorrente
da “crise dos valores” (Hellmann, 2012, p.119). Seguindo o raciocínio de Hellmann
(2012), a arte surrealista é o resultado do esforço humano para largar qualquer
condicionamento exterior para responder à sua necessidade de introspecção e ao
desejo de recuperar os seus instintos primários. Os surrealistas não simplesmente
escapam da realidade a fim da utopia, antes propõem a solução para a transformação
dessa atualidade. Nas palavras de Hellmann (2012), às obras do surrealismo trazem
assim uma atitude revolucionária no contexto das vulnerabilidades políticas,
económicas e sociais devido às guerras, determinando uma nova sociedade.
Ao manifestar para um dos movimentos vanguardistas – Fluxus, o empreendedor
cultural lituano George Maciunas exprimiu:
“Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional
e comercial. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial,
da arte abstrata […]. Promovam uma arte viva, um antiarte, uma
realidade não artística, para ser compreendida por todos, não apenas
pelos críticos, diletantes e profissionais […]. Aproximem e amalgamam os
revolucionários culturais, sociais e políticos em uma frente unida de ação”
(Maciunas, 1963)38.
A popularização da arte favoreceu o desenvolvimento da arte com o novo papel
como um veículo de comunicação39. Conforme o filósofo pioneiro de comunicação
George H. Mead (1934), a organização de respostas sociais possibilita um indivíduo a
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chamar não só a única resposta do outro, mas também a resposta da comunidade como
um todo. Exemplificando, o filósofo enfatiza que a literatura com a sua comunidade
abrangia qualquer pessoa que compreendia o que era dito, por isso, o tamanho da sua
audiência não se limitava sempre que o sucesso organizacional fosse obtido e neste
sentido a amplidão poderia seria uma indicação da realização qualitativa. Lembra-se do
comentário de Chou (2012) sobre a estética performativa que, segundo o autor, valoriza
a participação ativa da audiência nas experiências artísticas e estimula a interação entre
o artista e uma comunidade mais ampla. Deste modo, afirma-se o papel da arte em
processos de mudança socioeconómica e política (Chou, 2012).
Esta ideia veio a desafiar a suposição dos defensores do “autogoverno” da arte
que dispensa o envolvimento de qualquer parte incluindo o consumidor de arte. A
oposição entre criador e receptor decorrente do estatuto autónomo da arte, segundo
Pereira (2016), perde a função social do artista. Considerada uma forma de arte, a arte
participativa provinda do futurismo e do dadaísmo nos séculos XX40 surgiu como a prova
da relação inegável entre a audiência e o processo criativo. A audiência neste caso tornase em participante na obra de arte. A arte participativa em seguimento estimula o papel
mais proativo dos cidadãos nos discursos políticos, ou melhor, conforme a afirmação de
Mollër (2016), implica novas formas de comunicação política. Diante disso, pode-se
acreditar na afirmação de C. Nahm (1947), que o fato da comunicação é essencialmente
tácito por meio da transação estética entre o artista e o consciente estético. E também
seguindo o pensamento de C. Nahm, a estrutura de uma obra de arte não é limitada
para ser entendida sem a referência a relações externas.
O motivo pelo qual se referiu de forma fugaz o contexto histórico e social dos
movimentos vanguardistas prende-se com a tentativa persistente de afirmar a evolução
simultânea e indissociável da arte e de outros sistemas na sociedade. A arte possui
intrinsecamente o peso político-social, o qual deve ser promovido em vez de ser
condicionado por qualquer poder. Na evolução humana, são irresistíveis o processo da
redefinição e reavaliação. Neste sentido, as revoluções vanguardistas conseguiram
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confirmar o poder que as obras de arte têm na reflexão e no questionamento
problemático do mesmo sistema político. Na verdade, os poderosos impactos da arte
nas esferas política, judicial e jurisdicional já foram implicitamente admitidos no livro X
– “A República” de Platão (Buckley, 2009). A voz autónoma da arte atribuiu-lhe a nova
função na comunicação política. De ponto de vista filosófico-cultural, o valor “político”
da “estética” nunca era suspeito (Buckley, 2009). O filósofo Platão, citado por Buckley
(2009), acusa a grande importância da forma em que se expressam as histórias na
essência da sua influência, tendo em consideração o assunto da relação da poesia (uma
das sete artes clássicas) à comunidade política. Numa outra perspetiva, Walter
Benjamin, citado por Buckley (2009), também identifica os princípios estéticos dos
valores rituais da guerra que o obrigam a levar a sério o relacionamento entre a arte e a
vida política. As artes são encaradas como reflexões de condições sociais e políticas,
tendo sido investigado para os seus poderes catalíticos no controle social de cima e nos
movimentos sociais de baixo (Negash, 2004). No entanto, segundo Negash (2004), o seu
papel na formação e construção das crenças e dos valores políticos ainda não tem sido
estudado de maneira sistemática.
Em geral, a arte sob diversas formas pode constituir um meio distintivo de
comunicação que permite os diálogos tanto formais como informais e os contextos
multiculturais na sociedade, possibilitando a compreensão de interação social
(Fourteenth International Conference on the Arts in Society, 2019). Quando a arte atua
simultaneamente com a aplicação das estratégias de comunicação, o homem tem
oportunidade de abordar uma diversidade de perspectivas dessemelhantes sobre o
cenário político, económico, e social do seu tempo. Numa era multifacetada do século
XX, o ser humano tem a facilidade de aceder a uma grande quantidade de informações
no dia a dia. Ainda assim, essa vantagem não só tem aumentado drasticamente o
requisito em termo da factualidade, mas também a necessidade de ver certo assunto
multilateralmente, ou melhor através de vários prismas. Nas palavras de Clemente
Padín, assim que os meios de comunicação são utilizados para, controle e a manipulação
de pessoas através de esconder informação ou banalizá-la, o artista devolve-lhe-á a sua
essência real. Isso faz-se enfatizar que a autonomia da arte não deve ser resultante da
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separação da arte e da vida e os princípios políticos da organização social não devem ser
necessariamente atribuídos à função social da arte em geral, e ao seu papel como um
canal de comunicação ou a sua intervenção no processo de comunicação política
particularmente. De facto, a incorporação das formas digitais e dos media, pelo
contrário, incrementa o poder da arte para a política (Nancy S. Love e Mark Mattern,
2013).
A ideia da arte como uma linguagem foi perseguida pelo historiador de arte E. H.
Gombrich (1972). O expressionismo – um movimento artístico e cultural vanguardista
defende a dispensabilidade dos signos e dos símbolos que, nomeadamente foram
encontrados na arte religiosa na compreensão de mensagem numa obra de arte
(Gombrich, 1962). Como afirmou o autor, a maneira natural e desaprendida que o pintor
apresenta, através das pinceladas ou do peso de linha e forma consegue transmitir mais
emoções. Neste sentido, a arte é capaz de ser uma linguagem visual mais eficiente
como, um meio de comunicar conhecimento do que outras formas de comunicação
(Kepes, 1944). O poder da arte na comunicação assenta-se no facto de que, segundo
Roberts (2005), o conteúdo de relações sociais da fotografia, por exemplo, não
simplesmente descreve a história, mas fornece uma memória de emoção. A dificuldade
de controlar as dimensões emotivas e afetivas da experiência visual provoca a tendência
de considerar as dimensões afetivas da arte como questões pessoais (Möller, 2016). Essa
designação, como afirmou Nancy contribui para o fortalecimento da liberdade política
(Nancy S. Love, Markt Mattern, 2013). Nomeadamente, no cenário do gradual
alargamento do acesso público à arte na Europa, estes autores defenderam a ideia de
Redfield (2003), que a autonomia da arte servia para reforçar a “racionalidade” da
política democrática liberal, por transcender a pressão económica e a realidade política.
Quando as experiências afetivas tangíveis associadas, com as artes se tornaram em
questões pessoais, a viável vulnerabilidade dos grupos marginalizados, tais como
mulheres, crianças, trabalhadores, entre outros grupos étnicos ao reagir a essa forma
experiencial mostrou o facto da sua exclusão da participação política inteira, segundo
Andrew Hewitt, citado por Nancy S. Love e Mark Mattern (2013). Através da ênfase dos
dois autores, é compreendido que além dos efeitos afetivos tangíveis, a arte possui a
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capacidade de formar a identidade, exprimindo as necessidades destes grupos excluídos
pela política convencional. Dewey (1934) admitiu que as artes e a cultura popular tinham
o ponto de partida das dimensões não extra-racional da identidade e experiência
humana, estimulando em simultâneo a reflexão crítica e formando as interações
políticas.
“Correntes teóricas da ciência social estimulavam estudos com o objetivo
de analisar a atuação dos meios de comunicação de massa no contexto
da dependência, buscando denunciá-los como um dos mais importantes
instrumentos de dominação ideológica das classes dominantes e de
manutenção do status quo. Enquanto os estudos de denúncia marcavam
a produção no campo acadêmico e cultural, buscava-se uma prática
comunicacional e artística que pudesse engajar no processo de
desenvolvimento parcelas marginalizadas da sociedade, populações e
países, que necessitavam “ter voz”” (Brandão, 2007, p.16).
Brandão (2007, p.12) explicou que a Nova Ordem Mundial de Informação e
Comunicação (NOMIC), registou-se como o principal “marco” da “luta pela
democratização dos meios de comunicação”, através da qual os excluídos conseguiram
chegar mais próximo dos seus plenos direitos políticos. Segundo MATTA (1980), a partir
dos debates relativamente a um Nova Ordem Económica Internacional, a UNESCO já
tinha disposto as normas da NOMIC para defender, “o estabelecimento de sistemas de
comunicação que não funcionassem em um sentido único e que dessem oportunidade
aos povos dos países em desenvolvimento, para participar desse fluxo de informação
através da produção e disseminação de suas próprias informações e análises” (adotado
por Brandão, 2007, p.16). Robinson (2019) escreve em Expanding the Field of Political
Communication: Making the Case for a Fresh Perspective Through “Propaganda Studies”
(Expandir o campo de Comunicação Política: Defender a Ideia para uma Perspectiva
Fresca por “Estudos da Propaganda”), que além das agências governamentais, media,
academia, grupos de reflexão e organizações não governamentais, a cultura popular
agora é um canal mais importante, através do qual se produz e dissemina a propaganda.
Em palavras de Gerhard Schweppenhäuser, a indústria cultural de hoje demonstra a
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representação do que está pensado pelas pessoas quando a indústria cultural antiga
divulga, por um lado a perversão polimorfa, por outro lado os padrões puritanos. O
cinema, por exemplo, joga funções propagandísticas e ideológicas importantes. A
cultura popular, segundo Robinson (2019), faz uma parte crucial para compreender o
potencial alcance e profundeza da propaganda nas sociedades ocidentais uma vez que
o público dos filmes populares e entretenimento alcançam acima do pequeno segmento
da população acostumada aos assuntos atuais e às sérias notícias. O cinema no Estado
Novo Português (1932-1974), era considerado como “um instrumento de propaganda
do regime ou, pelo menos, como meio de fortalecer a imagem das suas “virtudes”,
nomeadamente o nacionalismo histórico” (Torgal, 1996, p.4). Nessa altura, um
intelectual modernista- António Ferro cuja paixão era o cinema foi nomeado por Salazar
como diretor do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) (Torgal, 1996). Segundo
Luís Reis Torgal, o papel do cinema era entendido pelo Salazarismo como “forma de
propaganda do regime, sobretudo ao nível da “informação””, isto é, “o cinema seria
importante para “informar” primeiro e para “formar” depois”. Neste sentido, o “cinema
ambulante” percorrendo o país era organizado pelo SNS, o que era contributivo para a
formação da cultura popular (Torgal, 1996). No entanto, o cinema ao ser discutido como
a propaganda política imperecivelmente alude a fenómenos negativos. Isso é porque a
censura e manipulação que condicionam os produtos audiovisuais podem impedir a
difusão de certas informações, assim como a “voz” dos artistas. Seja como for, a força
intrínseca que o cinema possui, como um meio de expansão de informação e de
comunicação sujeita-se à impossibilidade de ser recusada.
A arte é política por/ao expandir reconhecimentos e entendimentos, além do
que foi previamente visto e sabido (Elderfield, 2006). Parafraseando as palavras de
Möller (2016), a arte, também é política se reinterpretar o que foi previamente visto e
sabido, alternativos entendimentos podem emergir por conseguinte. Estas
reinterpretações favorecem a revelação das relações existentes do poder na sociedade.
Como afirma Mesch (2013) no livro Art and Politics: A Small History of Art for Social
Change since 1945, citado por Möller (2016), a arte e os artistas podem envolver-se nos
movimentos políticos, sendo igualmente capazes de catalisar mudança política sem
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participar ou apoiar explicitamente os movimentos políticos. E mais uma vez, a arte
neste caso não deve ser vista delimitadamente no ramo das belas artes, ou seja, as artes
populares não devem ser marginalizadas. A análise para além das belas artes também
parece ser obrigatória em relação à fotografia e às artes visuais (Möller, 2016). Com o
nascimento da máquina de fotografia, as imagens provaram a relevância da produção
de imagem visual na comunicação política, especialmente numa “cultura
contemporânea dominada por fotos e simulações visuais” (Möller, 2016). Em palavras
de Thomas Keenan (2008), a força das fotografias, assim como a sua importância e
gravidade não podem ser simplesmente subestimadas quando as ações na esfera
política de hoje são frequentemente acompanhadas por imagens. Demonstrando essa
ideia, a gravidade de imagens, a gravidade de arte não podem ser desvalorizadas, tendo
de ser analisadas (Möller, 2016). O cinema e a fotografia representam visualmente a
apresentação de não apenas o que é notado, mas o que é deixado de ser notado mesmo
que haja os detalhes escolhidos intencionalmente para atrair atenção (MacDougall,
1998). O poder persuasivo que uma imagem consegue gerar não se assenta unicamente
na sua ilustração para palavras (Möller, 2016) mas sobretudo na interpretação verbal
das imagens sentada nas narrativas visuais poderosas. Na sua autonomia, as imagens
comunicam mensagens do que é visualmente apresentado e conduzem à reverberação
do que não é explicitamente descrito, através das discussões que a audiência faz acerca
delas. Como afirmou A. Rogers (2011), as artes são uma lente crítica importante pela
qual os debates políticos espalham-se paulatinamente dentro da sociedade civil.
Seguindo a matriz do pensamento de Möller (2016), as imagens portam consigo o
excesso de significado possivelmente interpretado para múltiplos caminhos, o que pode
ser visto como uma plataforma para o engajamento discursivo com o que acreditamos
que vemos sem ser restrito nos assuntos desejados para a discussão. Na era digital, a
utilização crescente de fotografias e de vídeos nas campanhas políticas é uma prova do
grande potencial das montagens visuais para obter ação coletiva solidária. Na verdade,
encontra-se inevitável a defesa da diferenciação entre a fotografia artística e essas
imagens capturadas nos eventos políticos. Porém, enfatiza-se que o obscurecimento das
fronteiras de género dentro do ramo de fotografia no âmbito deste relatório não é
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menos importante do que a diversificação de formas artísticas anteriormente
defendidas. Segundo Möller (2016), a produção de imagem visual caracteriza-se pela
sobreposição entre o fotojornalismo e a fotografia artística porque um grande número
de fotógrafos tem-se movido livremente entre os subgéneros, criando obras que não se
enquadram em nenhuma categoria. Além disso, o surgimento dos fotógrafos-cidadãos
e fotógrafos documentais independentes pode levar a uma necessidade de
reconsideração das tipologias estabelecidas que parecem extemporâneas.
A compreensão profunda do papel da produção e da disseminação de imagens
visuais na área política facilita a exploração da relação, entre novos media e a
comunicação política, as instituições políticas. Os estrategistas políticos empregam
publicidade, branding, marketing direto, relações com o media, e marketing digital
numa campanha permanente para o apoio público (Marland, 2012). Recorda-se a
discussão sobre a comunicação governamental e política no primeiro subcapítulo, na
qual as práticas comunicacionais se destinam à promoção do engajamento político dos
indivíduos, que pode ser feito com a participação da arte sob diversas formas,
permitindo diálogos políticos, tanto formais como coloquiais e possibilitando a interação
social de nível mais amplo. Repete-se a ideia de CHEIDA (2003) em termo de um plano
de comunicação governamental correto que facilita o governo a construir a sua própria
identidade, traçando a representação do estado, ou do país e obtendo o apoio público
para as ações promovidas pela instituição. Uma das funções mais notáveis da
comunicação governamental encontra-se ser o instrumento a serviço da verdade
relacionado a um dever ético (Torquato, 2002). Neste cenário, o envolvimento direto de
um fotógrafo profissional no processo comunicativo da comunicação governamental e
política pode igualmente garantir a transmissão transparente das mensagens pela parte
dos agentes políticos ao seu público-alvo.
Destaca-se que os consumidores de informação na era digital passam a buscar
notícias na internet, por isso, as organizações do governo têm-se respondido à nova
procura: a disponibilização dos conteúdos visuais e o acesso menos limitado a
fotografias e vídeos digitais fornecidos por oficiais públicos. Segundo Alex Marland,
estes critérios têm-se tornado integrados no marketing dos líderes pela claridade,
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simplicidade, e consistência das mensagens visuais, reduzindo a comunicação visual
indireta, com a mediação dos jornalistas que tendem a dar aos políticos oportunidades
para apenas curtas citações e imagens “sem voz” (Esser, 2008). A revolução de
marketing direto faz parte na luta com os jornalistas e editores sobre o enquadramento
de notícias e imagens dos líderes, isto é, o controlo de qual informação é reportada e de
qual forma a mesma é apresentada (Cappella and Jamieson 1997; Entman 2004, 2007;
Grabe and Bucy 2009; Scheufele and Tewksbury 2007). As informações destacadas nas
notícias costumam ter mais atenção do público, o que determina o plano de ação para
resolver um problema político (Marland, 2012).
O ex-Primeiro Ministro do Canadá Stephen Harper é um grande exemplar para a
gestão de imagem apresentada nas notícias (Marland, 2012). A criação e distribuição
eletrónica de fotografias digitais e vídeo, tem-se tornado numa parte integrada na
estratégia de comunicação do ex-primeiro ministro canadiano, com o objetivo de
adquirir a melhora do média nacional, das publicações da comunidade, nos agregadores
de notícias e nos blogs, assim como atrair visitas para o site oficial do Primeiro-Ministro
(Marland, 2012). Como afirmou Marland (2012), o gabinete do Primeiro-Ministro, na
altura de Stephen Harper empregava profissionais que lidavam com as comunicações,
polícia e gestão de problemas, mantendo uma equipa bem preparada, para o
planeamento das operações fotográficas. O relacionamento entre o primeiro-ministro
canadiano e os jornalistas tem sofrido erosão, porque a comunicação governamental
tem sido mais centralmente dirigida (Kozolanka, 2006; Levine 1993). Isto também é,
porque as publicidades, para comunicar as mensagens de política não mediadas têm
recebido mais atenção (Rose, 2000).
Os artistas, os profissionais das indústrias culturais e criativas, e os agentes
políticos têm o futuro comprometido uns com os outros. A arte tem ganhado
“protagonismo” em diversos aspectos da vida humana. O papel dos artistas, como um
dos fatores comunicativos principais dos valores humanos e a conexão empática, entre
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os artistas e a comunidade, assim como a inspiração, imaginação, e a transformação41
formaram um novo termo “artista-cidadão” (Citizen Artists). Segundo a definição do
Aspen Institute Arts Program, os artistas-cidadãos reimaginam as noções tradicionais de
fazer arte, contribuindo para a sociedade, tanto pelo poder transformativo das suas
habilidades artísticas, como pelo engajamento social proativo com as artes nas esferas
tais como: a educação, a construção comunitária, a diplomacia, e a assistência médica.
Na natureza da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o desafio dos artistascidadãos é comprometido a fim de que todos tenham o acesso, para se engajarem e
colherem os benefícios da cultura, sendo englobar a aliança criativa fomentando o
impacto das artes para todos42. No contexto internacional, quando se vê a diplomacia
cultural, como o vetor estratégico da política externa das nações, os artistas podem ser
reconhecidos “diplomatas culturais” pela sua capacidade de transcender barreiras
através da linguagem artística a fim de um entendimento transcultural. Parafraseando
as palavras de A. Rogers (2011), a crença de que a arte é capaz de falar uma linguagem
universal transformou-a num veículo para a diplomacia cultural, durante os anos
cinquenta e sessenta nos Estados Unidos. Como argumentam os historiadores de arte,
a arte abstrata norte-americana era uma exportação ideal, para afirmar no palco
internacional, que o produto cultural da América do Norte correspondia à sua
superioridade política e económica do pós-guerra, em meados do século XX (A. Rogers,
2011).
Na era da globalização, a comunicação entre diferentes culturas tem sido cada
vez mais crucial, para que sejam impulsionadas as cooperações entre nações,
favorecendo-as a manter boas relações diplomáticas. Conforme Fernández (2021), o
modelo de massa estabelecido, pelas indústrias culturais e criativas, influencia as
consciências, através dos padrões e canais de comunicação. A cultura apresenta
realidades à comunidade, por meio de histórias, storytelling e performances (Fernández,
2021). Diante do mundo da coexistência de diferentes pontos de vista, as indústrias
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culturais e criativas são um nó de conexão para a construção das relações internacionais
e a diplomacia cultural é empregada, como um instrumento, para a projetação de
admiração, prestígio e valores de identidade nacional (Fernández, 2021), o qual se
encontra nucleares para o desenvolvimento da economia cultural e criativa.
Segundo a definição da UNESCO (2001), a cultura é “o conjunto de características
espirituais, materiais, intelectuais e emocionais distintas da sociedade ou grupo social
que abrange, além da arte e literatura, estilos de vida, formas de viver em conjunto,
sistemas de valores, tradições e crenças” (citado por Fernández, 2021, p.35). A
diplomacia cultural visa promover o entendimento mútuo entre os países, pelo meio do
intercâmbio de ideias, informações, arte e outros aspetos culturais, entretanto a
diplomacia cultural, também pode ser mais um caminho unidirecional do que um
intercâmbio recíproco quando uma nação põe os seus esforços na promoção da sua
língua nacional, na explicação das suas políticas e do seu ponto de vista, ou em “narrar
a sua própria história”, para o resto do mundo (Cummings, 2003). Belanger (1999) e Kim
(2011) entendem a diplomacia cultural, como uma estratégia de comunicação a nível
internacional. Como observou Manfredi (2012), uma estratégia de nation-branding a
nível mundial coordena a relação sinérgica, entre a nova diplomacia pública, a
diplomacia civil, e os intercâmbios culturais. A Nova Diplomacia Pública, segundo Anholt
(2010) citado por Fernández (2021, p.36), “é gerida pelas quatro áreas estratégicas de
governança, inovação, competitividade e internacionalização”. Recorda-se que a
diplomacia cultural não é apenas tratada, pelos atores políticos, mas também conta com
a participação dos setores criativos e culturais. Por reconhecer a complexidade dos
processos da construção de nation-brand, e por integrar a expressividade cultural numa
marca nacional , os marketers procuram encapsular a essência da nação numa marca
nacional, coerente mas multifacetada, o qual leva à redefinição dos valores de nationbrand em harmonia com o prevalecente zeitgeist (Dinnie, 2008, p.14).
As estratégias que se focam em projetar a imagem nacional selecionada, por
exportar os produtos culturais apelantes, tais como animações, programas de televisão,
música popular, cinema e moda, ainda dominam a posição central nos esforços do
Japão, assim como outros países da Ásia Oriental, no âmbito da diplomacia cultural
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(Iwabuchi, 2015). Segundo a afirmação de Iwabuchi (2015), embora a cultura
tradicional, a educação de língua, o intercâmbio intelectual e os programas de
intercâmbio de pessoa, para pessoa tenham sido utilizados, como as ferramentas-chave,
o uso da cultura de massa tem atraído mais atenção dos decisores políticos japoneses a
partir no final da década de 1980. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, em
2006, lançou oficialmente a diplomacia da cultura popular, declarando que a
complementação da cultura popular nos instrumentos primários da diplomacia cultural
visa promover o entendimento e confiança do Japão43. A discussão sobre os usos de
cultura e comunicação de massa na intensificação da imagem do Japão, na arena
internacional, começou, a partir da aspiração do país, para se tornar num poder imperial
e colonial, equivalente à Europa e à América entre as décadas de 1920 e de 1930 (Sato,
2012). O governo japonês levou a cabo o aliviamento dos sentimentos e movimentos
anti-japoneses no Sudeste Asiático nos anos 1970 e o intercâmbio cultural foi enfatizado
pela sua significância para a promoção do entendimento internacional do Japão nessa
altura (Iwabuchi, 2015). Conforme Iwabuchi (2015), com a aceleramento económico,
assim como a seguida expansão de uma cultura jovem da classe média em outros países
asiáticos na década de 1990, receberam crescente atenção os programas da televisão
japonesa e da música popular, pelo seu grande potencial na representação do estilo de
vida urbana contemporânea dos jovens e na melhora da imagem do Japão na Ásia,
especialmente entre os jovens que não tinham vivenciado o imperialismo japonês
anterior. A década de 1990, era a melhor altura do acolhimento da cultura de massa
japonesa, particularmente nos países do Leste e Sudeste Asiático e a disseminação local
da cultura de massa do Japão elevou adicionais expectativas entre os decisores políticos
japoneses que as imagens nefastas do país seriam progredidas até ao momento e que a
problemática pendente seria aplainada (Iwabuchi, 2015).
Localizado geograficamente entre as maiores potências: a China e o Japão, a
Coreia do Sul têm-se sempre procurado retirar das sombras dos seus vizinhos mais
poderosos e ser reconhecida pelos seus próprios valores (Cho, 2012). Associada
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diretamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, a cultura foi
reconhecida de forma explícita como o pilar da diplomacia deste país (Ien Ang, et al.,
2015). No entanto, Kang (2015), argumenta que os empenhos da diplomacia cultura da
Coreia do Sul, tem correspondido à política cultural implícita cujo fim é primeiramente
a internacionalização da cultura coreana, a seguir a busca do reconhecimento cultural
equivalente ao seu estatuto económico crescente, e, por conseguinte, a melhora de
marketing dos seus bens e serviços culturais, especialmente os que se associam à Korean
wave (hallyu): Kpop, K-Drama, K-fashion, entre outros. Segundo Ien Ang, et al. (2015),
embora a aprovação do soft power como, um conceito central da diplomacia cultural
em meado dos anos 2000, quase não fosse o começo das estratégias deste país para
elevar o seu estatuto cultural e influenciar outras dimensões estratégicas e económicas,
ela trazia uma mudança no posicionamento institucional da sua diplomacia cultural. O
Korea Culture and Content Agency (KOCCA), foi estabelecido para a monitorização e a
promoção do desenvolvimento das indústrias culturais coreanas em 2001, a partir do
qual essas começaram a jogar uma parte cada vez mais importante no planeamento da
economia nacional (Cheng, 2008). A presidência de Roh Moo-hyun entre 2003 e 2008
visou posicionar a Coreia do Sul no topo mundial de cinco nações com a indústria cultural
líder (Shim, 2009) ao mesmo tempo que o papel da cultura tanto tradicional como
popular foi reconhecido como um instrumento para o soft power com o qual
incrementar a imagem da Coreia do Sul a nível internacional (Sung, 2010). Fornecendo
um meio significante, para o fortalecer o encantamento, com as audiências jovens fora
da Ásia, a popularidade de Kpop e Hallyu como o produto cultural global tem
consequentemente sido um desenvolvimento que merecem um bem-vindo para os
atores que se envolvem na marca nacional da Coreia do Sul e nas outras atividades tais
como a ativiade de image-making (Hwang, 2013). Segundo Hwang (2013), o
estabelecimento do Presidential Council on Nation Branding (PCNB), em 2009, é uma
das indicações explícitas relativamente à consideração prudente na qual a Coreia do Sul
teve a necessidade de construção do seu soft power cultural. O sucesso notável do
rapper coreano Psy tornou-se exemplar da influência da cultura popular da Coreia do
Sul, não só na Ásia, mas também fora do continente. Neste caso específico, não obstante
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o forte marketing pela parte do governo e o investimento pelas empresas privadas de
produção do entretenimento em produtos culturais cujo potencial na atração do
consumo no estrangeiro é reconhecido pelos investigadores de mercado, a mesma
figura de um homem divertido com os movimentos de dança de “Hipismo” tornou-se o
novo embaixador cultural da Coreia do Sul44. Isso prova que as exportações culturais
coreanas bem-sucedidas são definidas na realidade pelos interesses com a
mercantilização da cultura, demonstrando a flexibilidade do governo coreano em
ajustar o seu foco estratégico de acordo com quais os aspectos da cultura exportada são
notáveis o suficiente para afetar o nation-brand (Hwang, 2013). O festival de cinema e
cultura Project K em Frankfurt providencia outro exemplo para as estratégias
promocionais e a seguinte influência da cultura popular coreana no contexto exterior da
Ásia. Segundo Hwang (2013), a ideia para Project K surgiu das práticas de ensino e
aprendizagem para os alunos de Estudo Coreano em Frankfurt onde se recebe uma
maior diáspora da Coreia do Sul na Europa. Diferente da maioria dos eventos
relacionados à Coreia do Sul cujos destinatários principais são as famílias coreanas que
residem na cidade, o Project K é planeado e organizado pela colaboração entre os
estudantes e os membros do Korean German Network (KGN) com objetivo de atrair as
audiências alemãs locais (Hwang, 2013). Permitindo os estudantes universitários
alemães a definir ou redefinir a cultura coreana “autêntica” por meio de cinema,
oficinas, e festas de Kpop, o espaço transcultural Project K atraiu mais de 2000 visitantes
em só um fim de semana e mostra, por conseguinte, como o produto da cultura coreana
assume múltiplas sentidos para os atores envolvidos na sua promoção e consumo
(Hwang, 2015). O caso do Project K justifica que o sucesso de uma diplomacia cultural
trazida pela participação proativa dos atores externos é totalmente viável. Isto porque
embora a maioria dos eventos semelhantes a esse projeto, segundo Hwang (2013), seja
organizada pelas agências diplomáticas e culturais, sociedades coreanas, institutos
educacionais, no Project K os atores diplomáticos tais como o Consulado Geral da
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República da Coreia mostram o seu apoio através dos investimentos e diversas formas
de ajuda mas não se envolvem diretamente na comissão organizadora.
Em resumo, o esclarecimento do poder intrínseco de uma obra de arte na política
foi feito como um ponto de partida favorável para o posicionamento dos artistas,
equivalente ao seu papel verdadeiro na sociedade. A participação proativa dos atores
não políticos, especialmente os artistas na comunicação política permitem diálogos
necessários numa sociedade de informação, assim como a atenuação da marginalização
social de certos grupos. Para além disso, o mesmo trouxe uma óbvia necessidade de
tomar em séria consideração a importância da promoção da arte e da cultura, dentro e
fora do território nacional, para a construção e manutenção do engajamento entre o
governo e os seus cidadãos, entre os estados-nações, e entre diferentes povos no
mundo diante da era da globalização. A integração da arte e da cultura nas políticas
externas atua como uma estratégia de comunicação, para disseminar a imagem
desejada de cada país, gerando assim os efeitos “inevitáveis” à economia nacional e as
relações e cooperações diplomáticas com as outras nações na arena internacional.
Como refere o Departamento de Artes e Cultura da República da África do Sul, a
diplomacia cultural é uma das ferramentas mais poderosas para influenciar a opinião
dos cidadãos globais, sendo, nos casos onde as relações políticas ou económicas não são
viáveis, o único meio de comunicação entre os estados 45. Diante da tensão política e
económica entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, durante a Guerra
Fria, a popularização do jazz norte americano na União Soviética, foi um ponto crucial
da diplomacia cultural dos EUA que quase substituiu as relações diplomáticas regulares
e providenciou espaços e oportunidades para a interação entre os povos, sobretudo,
criando uma impressão favorável da cultura norte americana, entre os cidadãos
soviéticos46.
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2. Impactos internos da diplomacia cultural no setor cultural e
artístico
Na Europa, a Europa Criativa da União Europeia tem os setores culturais e
criativos como o núcleo do seu programa de apoio. Em 2010, o seminário Arts as Cultural
Diplomacy: A Forum for Young Leaders teve lugar em Berlim para discutir sobre o papel
das artes na modelação do futuro da Europa, assim como a história e o desenvolvimento
da diplomacia cultural47. Além das discussões relativas à importância das artes e da
cultura no processo da integração europeia, à identidade da Europa, aos desafios e
vantagens do multiculturalismo, o tema da vida e experiência dos artistas europeus que
trabalham a nível continental também foi discutido48.
Foi um tema frequente que as atividades ou programas da arte e da cultura no
âmbito diplomático são vistas, maioritariamente, como um meio de promoção direta ou
indireta de diversas ideias não relacionadas à arte e à cultura em si, isto é, nestes casos
os artistas trabalham como intermediários para transmitir mensagens desenhadas pelas
políticas diplomáticas. Lembra-se que a diplomacia cultural tem como objetivo o
entendimento mútuo entre civilizações e os diálogos interculturais a nível global ajudam
resolver os conflitos políticos e económicos. Volta-se ao caso dos EUA, onde os melhores
atores, músicos, artistas, escritores, e dançarinos foram enviados ao estrangeiro pelo
governo durante o apogeu da diplomacia cultural, entre 1950 e 1975 (P. Schneider,
2003). Sendo um dos melhores músicos de jazz na época, Duke Ellington concretizou
múltiplas viagens pelo Departamento de Estado dos EUA para diferentes destinos, tais
como: a União Soviética, a África, a América do Sul, e a Ásia (P. Schneider, 2003). O ponto
destacado por P. Schneider (2003) é que Duke Ellington, Dizzy Gillespie e outros músicos
negros que viajavam pelo Departamento de Estado reconheciam a ironia de serem
mandados como “embaixadores culturais” por um país que costumava recusar os seus
direitos civis. Essas viagens, assim como os programas de intercâmbio originais,
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continham vários elementos de uma melhor prática na diplomacia cultural, um dos quais
era comunicar certos aspectos dos valores da América (P. Schneider, 2003). Neste
sentido, Duke Ellington introduziu os conceitos americanos da igualdade dentro do
sistema soviético na sua turnê como um objetivo da diplomacia cultural dos EUA. Os
artistas como Duke Ellington falavam pelo povo e pelo governo através das artes, mas
haverá também a oportunidade para eles falarem por si mesmos? Diante disto, a
questão central desta discussão toca os benefícios que as ações diplomáticas são
capazes de trazer aos artistas, ou melhor, os impactos internos da diplomacia cultural
no setor cultural e criativo.
Será que a diplomacia cultural poderá ser reconhecida pelo seu apoio às artes?
Segundo Miskimmon et al. (2013), o mundo vivenciado pelos atores das relações
internacionais passa pelos prismas particulares e narrativas estratégicas dependentes
de lutas de ideias hegemónicas. Embora os agentes estatais da diplomacia e os atores
institucionais e individuais compartilhem os negócios internacionais, a gravidade das
políticas e ações dos diplomatas na proteção dos interesses nacionais e no
desenvolvimento de estruturas de governação e valores internacionais são irrevogáveis
(Figueira, 2015). A título exemplificativo, a cultura norte-americana, sob diversas
formas, possui o potencial, para se tornar bem-sucedido na guerra de ideias, mas esse
atributo vai ser desperdiçado sem um governo, que dá prioridade à diplomacia cultural
(P.Schneider, 2003). Quanto à diplomacia cultural, de acordo com certas análises, as
ações estatais para alcançar os objetivos culturais exclusivamente nacionais são
seguidas da tendência de priorização da interação e da colaboração a todos os níveis
(Figueira, 2015). Estas análises despertaram o interesse dos governos no
reconhecimento da atribuição relativamente pequena produzida pelas atividades
culturais que recebem o patrocínio oficial versus a variedade da cultural comercial e
outras atividades não oficiais dos cidadãos (Figueira, 2015).
Será que as ações diplomáticas ou a diplomacia cultural pode gerar impactos à
política cultural de uma nação para melhorar os apoios e investimentos estatais na
criatividade nacional a nível internacional?
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As políticas culturais surgiram como uma forma da política pública através da
qual o governo manifesta os seus apoios para o campo cultural. Nas conferências da
UNESCO nos anos 1970, as políticas culturais modernas foram divididas em dois tipos:
as políticas de democratização da cultura e as políticas de democracia cultural (Lima et
al., 2013). As primeiras podem ser entendidas como o esforço estatal na popularização
da cultura erudita e das belas artes, permitindo o acesso igualitário às mesmas (Lima et
al., 2013). As segundas destinam-se a promover as práticas culturais populares e
comunitárias (Lima et al., 2013). No entanto, diz-se que antes do nascimento das
políticas contemporâneas de difusão e produção cultural, foi registado o aparecimento
de outras tipologias de políticas culturais: as de identidade e património e a intervenção
e regulação económica do setor cultural (Lima et al., 2013). Ao analisar os objetivos
definidos por diferentes tipos de políticas culturais, bem como os resultados obtidos de
determinados casos práticos, nos quais a diplomacia cultural foi eficazmente
implementada, pode-se observar uma forte possibilidade de que a diplomacia cultural
seja uma modalidade de ação diplomática no campo da cultura, o qual se devia ter a
maior atenção pela sua indispensabilidade no mundo globalizado. Lembra-se que a
diplomacia cultural é empregue como um instrumento para a projeção de admiração,
prestígio e valores de identidade nacional (Fernández, 2021) onde se encontra o
objetivo principal das políticas culturais de identidade nacional. Em particular, como
justifica Dinnie (2008), uma das tarefas-chave da construção da identidade da imagem
nacional é identificar os elementos da identidade nacional que são capazes de servir os
objetivos estatais da campanha do nation-branding, uma vez que as audiências externas
não estarão dispostas a abraçar uma grande quantidade de informação sobre o povo, a
história, e cultura de um país. Neste sentido, pode ser entendido que a diplomacia
cultural disponibiliza as estratégias que posicionam a cultura nacional a nível global
através do seu foco na valorização dos elementos culturais e na sensibilização cívica em
prol da preservação da herança cultural nacional. No portal diplomático do Ministério
dos Negócios Estrangeiros de Portugal (MNE), um dos temas destacados é a proteção
do património e a promoção da criatividade.
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“[…] O património constitui uma fonte de identidade e coesão para as
comunidades afetadas pela mudança desconcertante e pela instabilidade
económica. A criatividade contribui para a construção de sociedades
abertas, inclusivas e pluralistas”49.
A UNESCO identificou a atuação da comunidade internacional para a
determinação de “políticas e quadros jurídicos transparentes” e o empenho em apoiar
os governos e os interessados locais para preservar o património e consolidar as
indústrias culturais e criativas como umas das formas pelas quais a cultura pode
assegurar a sua posição nos “processos e estratégias de desenvolvimento” 50. Segundo
os dados publicados pelo MNE, através de acordos e cooperações internacionais é
fortalecida a salvaguarda de diversas formas patrimoniais bem como o apoio da
criatividade, da inovação e dos setores culturais dinâmicos emergentes51. Diante da
coexistência de diversas comunidades integrantes de um estado-nação, a diplomacia
cultural contribui para encurtar a distância entre as mesmas com o objetivo de uma
identidade nacional unitária, equalizando o direito de participação de cada comunidade
no diálogo internacional. A diplomacia cultural é inerente ao processo universal de
promoção cultural do país, através do emprego dos instrumentos da política cultural sob
os dois aspectos da diversidade cultural, ambos em relação à representação política e
ao aumento da quota-parte no mercado cultural global (Kang, 2013). Segundo Kang
(2013), essa diversidade cultural pode ser entendida sob diferentes aspectos, tais como:
o multiculturalismo que se foca na diversidade cultural no meio de uma sociedade, o
interculturalismo que reflete a diversidade cultural entre os estados, as sociedades e/ou
culturas. Criando o ambiente estimulante para a competitividade nacional na economia
criativa internacional, a diplomacia cultural disponibiliza várias formas de apoio para os
artistas, os profissionais dos setores criativos nacionais com inúmeras bolsas de estudo
no estrangeiro, oportunidades de cooperação com os parceiros internacionais, assim
como a exposição e a disseminação dos seus trabalhos artísticos a nível mundial. Kang
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(2013) confirmou que os governos se envolviam na diplomacia cultural para informar e
influenciar as audiências estrangeiras a fim de promover os interesses nacionais com o
poder cultural fomentado, por meio dos instrumentos das políticas culturais. No
entanto, essa ideia de Kang (2013) continua a implicar a omissão do papel interno da
diplomacia cultural na elaboração das políticas públicas em benefício dos setores
culturais e criativos, isto é, a sua afirmação conclui que as políticas culturais servem
unilateralmente para a diplomacia. Ao contrário disso, será importante dizer que a
diplomacia cultural contribui consideravelmente para atingir os objetivos definidos das
políticas culturais.
O Conselho da Europa e a UNESCO dividem as políticas culturais nas três
categorias seguintes: as políticas culturais carismáticas que apoiam os criadores
reconhecidos, as políticas de democratização cultural que visam apresentar as obras
artísticas a um público mais vasto, e as políticas de democracia cultural cujo objetivo é
estimular a criação artística e a expressão cultural de diversos grupos sociais (Costa,
1997). A diplomacia cultural desenha os programas através dos quais a cultura nacional
de elite consegue chegar ao público exterior ao território de origem, e neste caso,
destacam-se as audiências emigrantes. A cultura é analisada como um dos
instrumentos, que ambos emigrantes e as pátrias recorrem à manutenção dos vínculos
recíprocos após a emigração (Gsir & Mescoli, 2015). Seguindo a matriz do pensamento
desses dois autores, a diáspora pode ser o público-alvo direto das ações culturais. Estas
políticas culturais da diáspora são possivelmente orientadas para uma audiência mais
ampla, constando da diplomacia cultural. Diferentes tipos de eventos culturais
significantes constituem um vetor para tornar os migrantes integrados numa
comunidade transnacional além das fronteiras do estado, permitindo aos emigrantes
sentir a sua participação nas histórias da pátria (Gsir & Mescoli, 2015). O esforço para
cultivar as identidades da diáspora é crucial para os plenos direitos dos imigrantes, tanto
no estrangeiro como na sua terra natal, porque o mesmo testemunha a reorganização
das posições políticas das culturas (Gsir & Mescoli, 2015). Geralmente, os países de
origem estão interessados na promoção da sua cultura no exterior, organizando
celebrações nacionais e religiosas, eventos ou encontros culturais, incluindo exposições,
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performances artísticas, seminários e discussões (Gsir & Mescoli, 2015). A título
exemplificativo, o Tibetan Cultural Week foi um evento cultural realizado por uma
cooperação entre a Alemanha e a China, em Berlim e Munique (Gsir & Mescoli, 2015).
A ampliação da cultura de elite fora do país da diplomacia cultural implica outro aspecto
das políticas da democratização cultural: o acesso igualitário às belas artes.
Nomeadamente, o Colcultura (a Agência Cultural da Colômbia cuja responsabilidade é
promover a cultura colombiana) tem tradicionalmente patrocinado os eventos da alta
cultura em Nova Iorque, tais como concertos, performances de balé folclórico, e
exposições dos artistas reconhecidos colombianos que se destinam de forma explícita
à audiência norte americana (Guarnizo, et al., 1999).
Estabelecer escolas, centros culturais no estrangeiro, distribuir ou transmitir
televisão nacional no exterior, imprimir jornais fora do país, desenvolver portal da web
com o patrocínio estatal para expatriados, e criar associações para migrantes são
identificados por Gamlen (2008) como os instrumentos empregados nas políticas
culturais da diáspora dos países de origem ou nos seus empenhos para defender os
direitos culturais dos emigrantes. Nesse caso da extensão dos centros culturais no
estrangeiro, os objetivos podem ser variados e múltiplos, combinando então os alvos da
política da diáspora e da diplomacia cultural (Gsir & Mescoli, 2015). Repara-se que os
instrumentos específicos acima referidos são disponibilizados pela “condução de
negociações internacionais e de processos de vinculação internacional (acordos e
tratados)” e pela “promoção de relações de cooperação e amizade com os diversos
parceiros internacionais”52. Essas missões são publicadas no site oficial do Ministério
dos Negócios Estrangeiro de Portugal. Embora se note que a diplomacia desempenha
de forma eficiente a sua função nas políticas culturais, os ministérios dos negócios
estrangeiros não são discutidos na maioria dos casos sob forma de um departamento
estatal responsável pelo fomento da cultura. A saber, Gsir & Mescoli (2015) afirmaram
que os órgãos responsáveis pela cultura eram normalmente os ministérios de cultura,
turismo, artes criativas, e educação que promoviam largamente a cultura nacional.
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Entretanto, os ministérios dos negócios estrangeiros são apenas mencionados pelo
mero apoio relacionado à cultura, isto é, os impactos das ações diplomáticas no
desenvolvimento do setor cultural e criativo costumam ser vistos como parciais ou
indiretos.
Outra questão controversa prende-se com o objetivo de intervenção dos agentes
da política externa ao prestarem atenção ao campo cultural: Será que apenas os artistas
famosos são promovidos ou a presença dos criadores emergentes, cuja carreira ainda
se enfrenta com precariedade, também é levada em conta nas ações de apoio?
Se a diplomacia é realmente um instrumento eficiente para as políticas culturais,
a segunda hipótese deve ser provada. Isto porque as políticas têm a cultura, como o seu
foco, assim que abrangerem as medidas e ações do governo, maximizando os apoios
para as atividades culturais, as artes e os setores criativos. Neste sentido, seria possível
considerar a diplomacia cultural sob forma das políticas culturais externas caso o seu
investimento nos artistas não se limitasse ao nível de reputação do artista que pode
gerar mais vantagens à imagem nacional e fortalecer o poder económico e político da
nação na arena internacional. Neste caso, a cultura não é simplesmente o soft power
nas relações internacionais, mas em retorno as negociações diplomáticas propiciam a
diversidade de expressão cultural e as cooperações artísticas. Aliás, as relações e
cooperações internacionais resultantes das ações diplomáticas favorecem o progresso
dos artistas emergentes e o seu reconhecimento a nível transnacional. A efetuação das
cooperações internacionais em matéria dos acordos e tratados no terreno da cultura
constrói um trampolim para os artistas e as suas obras integrarem-se no mercado global.
No entanto, os profissionais que implementam as cooperações internacionais na
produção artística e mediação cultural não são atualmente reconhecidos, nem
envolvidos nos discursos sobre as políticas culturais (Hampel, 2017). Ittstein (2009)
afirmou que a dimensão da cooperação artística tinha sido escassamente explorada
desde a subavaliação deste tipo de projetos pela parte dos responsáveis que não
investem, nem tempo nem dinheiro no apoio a projetos cooperativos entre artistas,
sublinhando uma assimetria entre o modo como as cooperações artísticas são
promovidas e o seu potencial. Este ponto permite refletir o seguinte, acredita-se que o
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factor cultural e artístico, através do prisma dos atores político-diplomáticos ainda são
apenas tratadas como instrumentos para as suas estratégias pré-definidas que nem
sempre tomam em conta os benefícios da cultura e das artes.
Nas estratégias da construção da imagem positiva, os decisores políticos podem
considerar que, o temperamento individualista e criativo associado aos artistas não cabe
facilmente nas campanhas estruturadas de marketing (Dinnie, 2008). No entanto,
Dinnie (2008) apontou um desafio para os atores no desenvolvimento das estratégias
de nation branding que é integrar as expressões da cultura nas mesmas sem atuar de
forma bruta e manipulativa. Os subsídios estatais para as artes e o fomento de um
ambiente saudável para as artes criativas podem ser vistos como uma maneira mais
eficaz de incrementar a expressividade cultural de uma marca nacional ao invés dos
esforços brutos para apresentar as figuras artísticas como os embaixadores da nação
(Dinnie, 2008). Dinnie (2008) identifica as organizações tais como o Institut Français que
faz parte da rede cultural francesa criada no mundo inteiro por Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères de França; o Goethe-Institut, que faz parte da política externa
alemã em a cooperação com o Auswärtiges Amt (o Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Alemanha), para promover a Alemanha no exterior e estimular os intercâmbios
culturais internacionais; e o British Council, patrocinado pelo Foreign, Commonwealth &
Development do Reino Unido como veículos de expressividade cultural nacional,
enfatizando a sua existência como crucial na promoção da cultura das respectivas
nações.
Torna-se necessário tomar em consideração o papel de uma diplomacia cultural
eficazmente implementada na resolução da desigualdade nas cooperações artísticas. A
existência de relacionamentos hierárquicos entre os parceiros das nações advém da
assimetria entre poder provocado pelo domínio financeiro, e por consequência os
intercâmbios culturais e artísticos podem decorrer apenas numa base limitada (Hampel,
2017). Por outras palavras, uma base política forte, tanto a nível tanto bilateral como
mundial, é essencial no fomento das boas cooperações culturais e artísticas.
O caso das cooperações indo-alemães é exemplar para o fenómeno previamente
referido. A Índia é um dos países, no qual os artistas ainda estão a lidar, com muitas
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dificuldades profissionais. Os artistas indianos, conforme Hampel (2017), não
encontram espaços para praticarem e exporem os seus trabalhos porque a arte não é
considerada uma profissão neste país. Deste modo, os artistas não são reconhecidos
junto dos gestores culturais, e, em simultâneo, as instalações culturais e os apoios
financeiros para a cultura mantêm-se restritos (Hampel, 2017). Hampel também deu
conta que o governo central indiano era o promotor principal da cultura e que o seu
sistema financeiro se focava apenas nas artes tradicionais e institucionais. Diante deste
cenário, os financiamentos básicos assim como de incentivo vindos dos Institutos
Culturais Europeus, neste caso, os do Geothe-Institute que financiava e organizava os
projetos da cooperação internacional artística (Hampel, 2017). Funcionando como um
guia externo, a instituição alemã oferecia os seus recursos, experiências profissionais,
estruturas de rede, o que é sem dúvida importante para qualquer cooperação
sustentável e duradoura (Hampel, 2017). No entanto, este tipo de investimento exterior
nem sempre traz vantagens. Os parceiros extremamente poderosos podem utilizar o
poder abusivamente, por selecionar parceiros, editar tópicos artísticos, e os locais onde
decorre o trabalho colaborativo (Hampel, 2017). A seleção de elite reforçada pelas
instituições europeias dava apoio constantemente aos tais artistas, que falavam inglês
e residiam nas cidades principais, no âmbito dos seus projetos e programas mundiais de
intercâmbio cultural (Hampel, 2017). Seguindo a matriz de argumentação de Hampel, a
oportunidade de aperfeiçoamento da cultura futura de cooperação e de aprendizagem
das experiências de cooperação, frustradas ou bem-sucedidas, são desperdiçadas
devido à ausência de um intercâmbio de experiência cooperativa frequente que
provocam, em simultâneo, a perda do conhecimento valioso dos participantes sobre a
sua colaboração. Isto acontece ainda no caso em que os patrocinados hesitam em
recusar o pedido de cooperação por medo da possível consequência de virem a ser
negados em financiamentos futuros (Hampel, 2017).
Como afirma Hampel (2017), as colaborações expõem uma maior estabilidade
caso essas sejam vinculadas institucionalmente. No caso da Índia, após analisar a
investigação realizada por Hampel, notou-se que o governo não prestava contas com a
autonomia financeira para os seus setores culturais por isso os apoios pelo Geothe
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Institute levaram a Índia a novas dependências que provocaram vários aspetos
negativos das cooperações internacionais artísticas. Os parceiros indianos veem uma
força cultural neocolonialista nas cooperações indo-alemães (Hampel, 2017). Isso é
descrito por Vellani, citado por Hampel (2017), que acontece quando os artistas e
instituições culturais ocidentais têm os artistas indianos envolvidos nos seus projetos
apenas para ter um elemento “exótico”, também quando a voz dos artistas indianos não
é ouvida, e quando os artistas e instituições culturais ocidentais efetuam o compromisso
de trabalhar na Ásia sem um conhecimento preparado sobre a Índia, as suas condições
de vida, o seu contexto cultural, ou cenário artístico, ou discursos sociais, entre outros.
Todas as colaborações têm parceiros com papéis e responsabilidades específicas,
no âmbito da colaboração e estes podem participar na colaboração com as condições
desiguais e os pré-requisitos diferentes tais como o nível do profissionalismo artístico, a
infraestrutura cultural, e especialmente a natureza financeira que conduzem a uma
desigualdade em termos da contribuição para a colaboração (Hampel, 2017). Como
explica um ator indiano, assim que a história for contada pelo leão, é contada pelo
caçador53. Neste sentido, ele expressa que enquanto os indianos não iniciarem a direção
dos seus projetos, a história será contada pelos europeus (Hampel, 2017). Desde modo,
o portfólio da política cultural é visto por Hampel como um instrumento para a futura
realização da igualdade das parcerias nos intercâmbios internacionais. Os patrocínios
culturais tornam-se significativos ao motivar os atores que desejam cooperar na partilha
essencial de ideias e interesses artísticos e estéticos que constituem as parcerias bemsucedidas e a longo-prazo (Hampel, 2017). Como justifica um representativo da
Fundação Indiana para as Artes em Banglore, citado por Hampel, no início de uma
colaboração apropriada, é pré-requisito o financiamento pelo qual os artistas têm
oportunidade de visitar, ver, falar, fazer parcialmente o trabalho, procurar parceiros
com os quais sentem uma ligação pelo tipo de ideias pelas quais se interessam.
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we [the Indians] start directing our projects the story will be told by somebody else [the Europeans]. (I_26:
24)
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Levando em consideração todos os pontos citados, pretende-se levar a cabo os
argumentos a favor da presença da diplomacia cultural na mudança de paradigma nos
casos como o da Índia. Antes de mais, o sentido da diplomacia é inerente às negociações,
manutenção da paz e relações internacionais, e os governos financiam a diplomacia
cultural de forma direta e indireta (Nisbell, 2016). A diplomacia cultural está
intimamente ligada às relações culturais. Recorda-se a tabela da conceptualização da
Diplomacia Pública de Signitzer & Coombs (1992) no primeiro capítulo do relatório.
Segundo este modelo, a diplomacia cultural e as relações culturais são duas
subcategorias da comunicação cultural que favorecem uma melhor compreensão dos
cidadãos estrangeiros sobre o país, a sua cultura e instituições, nutrindo o entendimento
mútuo entre os povos (Signitzer & Coombs, 1992). O que leva a acreditar que essas
disponibilizam os instrumentos, através dos quais uma nação é capaz de afirmar a sua
cultura nacional no mundo global e transmitir os seus valores culturais ao público
estrangeiro, o qual contribui, consideravelmente, para a diminuição das falhas de
comunicação ou más interpretações que são perigosas nas cooperações. Em outras
palavras, os profissionais e instituições culturais que não levam consigo um
conhecimento aprofundado sobre o contexto estrangeiro no qual vão trabalhar com os
seus parceiros têm uma grande probabilidade de enfrentar encontros e cooperações
fracassadas (Hampel, 2017). Uma diplomacia cultural eficiente providencia uma base
sólida para que os artistas nacionais optimizem as oportunidades cooperativas a nível
internacional, tendo acesso a parcerias igualitárias com maior facilidade. O
estabelecimento das organizações subordinadas, ou em estreita colaboração com os
agentes da política externa, tais como o Geothe Institute, o Institut Français, o British
Council em diferentes países no mundo e o fortalecimento das mesmas são
indispensáveis para a divulgação da cultura nacional, a gestão e o apoio das atividades
culturais dos artistas no exterior, e assim por diante. O site oficial dessas instituições
oferece uma plataforma onde os artistas, os profissionais, as organizações criativas
podem estar a par das oportunidades internacionais e diversos eventos culturais,
disponibilizando várias bolsas de estudo, residências artísticas, e sobretudo diferentes
programas de subsídios que reduzem o número das colaborações que são apenas
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“colaboração em prol de financiamento". Ao mencionar este tipo de colaboração no
estudo de caso da Índia, Hampel (2017) explicou que para os parceiros no Sul Global,
em particular, o trabalho colaborativo com os parceiros europeus lhes fornecia a
oportunidade financeira para construir e melhorar a infraestrutura cultural no seu país.
De acordo com a liberdade artística descrita no Art. 5, para. 3 da Lei Fundamental da
República Federal da Alemanha, a fim de possibilitar uma cooperação para manifestar
de forma independente, seria ideal se as condições financeiras da nacionalidade, género
e sujeito fossem substituídas por um sistema mais flexível de apoio oferecendo aos
artistas a liberdade para tomarem decisões por si próprios: o quê, com quem, e como a
cooperação deve ser negociada e realizada (Hampel, 2017).
Como expressa Ien Ang et al. (2015), o campo da diplomacia cultural que se torna
uma grande preocupação na política cultural e nos discursos culturais relevantes tem
sido insuficientemente analisado pelas disciplinas culturais. Por outras palavras, Ien Ang
et al. (2015) justificou que diante dos entrelaçamentos em termo de conexões
transculturais e as práticas culturais entre as nações, a diplomacia cultural devia ser da
conta das disciplinas culturais, porém, até ao presente eles ainda não tinham prestado
muita atenção à diplomacia cultural como um fator-chave do panorama da política
cultural contemporânea. Quanto às ações para a resolução da desigualdade nas
cooperações e parcerias internacionais, Hampel (2017) não referiu a diplomacia cultural,
propondo apenas as medidas da política cultural para este efeito. Isso veio enfatizar que
o papel da diplomacia cultural bem como a solução para os problemas culturais e para
o aceleramento de intercâmbios profissionais, nos setores culturais e criativos, ainda se
sujeita ao obscurantismo. Na realidade, a diplomacia cultural bem implementada facilita
a preparação para o começo do processo de uma cooperação ideal, incluindo a criação
de plataformas para o intercâmbio e a experiência, o desenvolvimento de ideias
cooperativas entre os parceiros, o aumento do entendimento de contexto e cultura, a
procura de línguas partilhadas, a definição e negociação de interesses, a determinação
de responsabilidades, o esclarecimento de entendimento da cooperação, a
demonstração dos parâmetros (o local, o tempo, o dinheiro), e a definição do conceito
da cooperação (Hampel, 2017). Originalmente utilizado para descrever o processo no
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qual os diplomatas procuram recursos a fim dos intercâmbios e fluxos culturais que
realizam para o avanço dos interesses nacionais, o conceito da diplomacia cultural,
segundo Cummings (2003), foi expandido para implicar também “o intercâmbio de
ideias, informação, arte, e outros aspetos da cultura entre as nações e os seus povos a
fim de fortalecer o entendimento mútuo” (citado por Kang, 2013, p.1). Desde o
culturalismo reinante do nosso tempo tem-se tornado um termo cada vez mais
atraente, a diplomacia cultural tem ampliado consideravelmente o seu âmbito, vindo a
ser empregue como a substituição parcial ou total para diversas noções
precedentemente utilizadas tais como as “relações culturais estrangeiras”, “relações
internacionais culturais”, “intercâmbio cultural internacional” ou “cooperação
internacional cultural” (Ien Ang, et al., 2015). E os diferentes termos nesta constelação
semântica tendem a ser usados de forma intercambiável (Mitchell, 1986), tornando-o
um verdadeiro significante flutuante (Ien Ang, et al., 2015). Nas palavras de Simon Mark,
quando a definição da diplomacia cultural ainda se sujeita a opiniões polêmicas, há um
alcance de termos empregados pelos estudiosos como substituíveis para a diplomacia
cultural, tais como: “diplomacia pública”, “relações internacionais culturais”, “política
cultural internacional”, e “missão cultural externa do estado” (Mark, 2010).
O British Council, relativamente aos discursos sobre a diplomacia cultural, é
exemplar não só no Reino Unido, a sua influência é também a nível internacional. A fim
de conhecer o papel do British Council com a diplomacia cultural, o jornal Cultural
Diplomacy and The Practice of British Council (Philip M. Taylor, 2009) foi capaz de ilustrar
o surgimento da instituição como uma entidade não governamental que obteve apoios
do governo dirigidos ao Foreign Commonwealth and Office para garantir que a atuação
do British Council fosse consistente com o objetivo escrito pelo Royal Charter (Bawazzir,
2018). Sendo a organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e
oportunidades educacionais, o British Council cria de forma benéfica o conhecimento e
o entendimento entre o povo britânico e outros países, produzindo uma contribuição
positiva para o Reino Unido e as nações com as quais a instituição colabora, e mudando
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vidas ao criar oportunidades, construindo conexões e gerando confiança54. Diz-se que o
Reino Unido chegou mais tarde à diplomacia cultural, especialmente em comparação
com a França (Ichijo, 2012), o que reflete as diferenças em termos da atitude em relação
à própria cultura e gestão de colónias na opinião de um antigo diplomata britânico
(Parson, 1985). Segundo Ichijo, o ceticismo do Britânico/ Inglês face a qualquer
intelectual é largamente notado, embora a admiração pelos intelectuais com
visibilidade pública se encontre atribuída aos países continentais, tais como a França e
a Alemanha no período do pós-guerra. Acusa-se também abertamente a diferença na
gestão colonial: o britânico tendia a seguir principalmente as regras do sistema préexistente na gestão colonial, mas o francês começou a produzir os frenchmen através da
educação (Ichijo, 2012). Sugere que o Britânico tem menos experiência em projetar-se
a si próprio para o mundo mais amplo pelo meio da cultura do que o francês, por
exemplo. Seja como for, a diplomacia cultural é no presente fundamental para a
diplomacia britânica, sendo seguida pelo governo do Reino Unido na era pós-colonial
onde o multiculturalismo é a norma (Ichijo, 2012). De acordo com o Foreign and
Commonwealth Office (FCO), que faz parte do Departamento Ministerial Britânico, as
atividades desempenhadas pelo British Council no geral são a Diplomacia Cultural
(Bawazzir, 2018). Segundo Bawazzir, os ganhos do British Council que estão em análise
não são o tipo de dinheiro excedente para ser dado ao governo, mas como a
performance da instituição contribui para o Reino Unido no eventual impacto do
contributo: negócio, educação, turismo e entre outros.
Focando no leque temático do relatório, destacam-se os impactos resultantes do
contributo British Council no aceleramento dos setores culturais e criativos e da
economia criativa, não só no território do Reino Unido, mas sobretudo no mundo. Em
sumário, o British Council tem tido um papel importante e consideravelmente valorizado
no apoio ao desenvolvimento e crescimento da economia criativa no mundo inteiro, há

54 Disponível em: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british-council-cultural-relations-
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já mais de uma década55. Isso resulta da política orientada para aconselhar sobre a
definição e o mapeamento do setor; do apoio destinado aos jovens criativos
empreendedores para o desenvolvimento do conceito e validação dos centros
criativos.56 Sendo um facilitador vital e capacitador, parceiro e guia confiável, defensor
vital, e uma fonte de conhecimento e conexões para o Reino Unido e para o mundo, o
British Council exerce extensivos e diversos trabalhos sobre economia criativa que
correspondem aos desafios e oportunidades específicos apresentados por diferentes
países, ao alinhar uma abordagem programática planeada a nível global, sempre ligados
a um conjunto mais amplo de atividades nas artes57. De acordo com o diretor artístico
da instituição - Kate Arthur's, através de programas como os festivais e outros
encontros, tais como as visitas da delegação cultural aos países-alvo, e muito mais
outros podem ser feitos para melhorar o perfil global das indústrias criativas do Reino
Unido, especificamente os apoios às organizações culturais e indústrias criativas mais
jovens, no estabelecimento de novas e mais profundas relações internacionais58. As
organizações de arte de toda a Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales estão
a trabalhar internacionalmente mais do que nunca, com países como a China, a Índia, a
Coreia do Sul, a África do Sul, a Colômbia e a Indonésia que são destinos cada vez mais
populares59. Neste contexto, as colaborações internacionais têm-se tornado essenciais
para vários modelos empresariais do Arts Council England National Portfólio
Organisations que tem, em média, uma actividade internacional atual que representa
14% das suas receitas (Arthurs, 2019) e ajuda os países (especialmente aqueles que
estão em desenvolvimento) a fortalecer as suas próprias economias criativas, através da
partilha de conhecimento durante as conferências e convite dos influenciadores

55 British Council, Overview Report: Developing Creative Economies in ODA Countries, 2019.
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criativos para o Reino Unido. Isto pode beneficiar não só os tais países, mas também a
própria economia criativa britânica graças ao desenvolvimento de confiança, contactos
e redes (Arthurs, 2019). Arthurs expressa que essa abordagem de longo prazo para a
internacionalização e o Retorno sobre o Investimento (ROI) podem demorar muitos
anos a serem reconhecidos, porém, não é apenas uma questão monetária porque os
relacionamentos e suas influências também merecem ser levados em consideração. A
nível mundial, nomeadamente um relato publicado em 2019 forneceu um estudo
relativamente à função do British Council na economia criativa de quatros países da
Assistência ao Desenvolvimento Ultramarino (ADU) – a Nigéria, o Vietname, a Colômbia,
e a Indonésia. No âmbito desta investigação, considera-se o papel da instituição através
dos seguintes temas: a transferência de políticas e práticas na economia criativa e no
setor cultural; o incremento de parcerias, relacionamentos e conexões do setor; a
sustentabilidade e o benefício da economia; a transformação cultural e social; e a
influência e interação com outras áreas de políticas e outros setores60. Em particular, o
British Council desenvolve, junto com a UNESCO, a primeira estratégia de indústrias
culturais nacionais para o Vietname, sendo pioneiro e central na agenda da economia
criativa colombiana, contribuindo para a construção de conhecimento, capacidade e
compromisso para a Economia criativa na Nigéria, levando os primeiros recursos
financeiros das indústrias criativas e mudança nas políticas a nível local e federal, e
criando múltiplas parcerias estratégicas na Indonésia, incluindo o papel capacitador no
desenvolvimento da Rede das Cidades Criativas Indonésias61. Além disso, o estudo
demonstra explicitamente o impacto significativo do British Council nas trajetórias da
carreira dos talentos criativos e da influência da organização nas políticas e nos
investimentos destinados ao crescimento criativo. Na Colômbia, o British Council tem
levado os especialistas e talentos britânicos para as exposições comerciais, tais como o

60 British Council, Overview Report: Developing Creative Economies in ODA Countries, 2019.
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Bogota Music Market (BoMM), o Bogotá Audiovisual Market (BAM), iniciando uma
colaboração entre o Hay Festival e o Cartagena Literary Festival, que tem impulsionado
a escala, o perfil, e volume de negócios do maior evento da Literatura62. O British Council
também sensibiliza e cria uma plataforma para diversas expressões culturais, com um
destaque para jovens criativos empreendedores, bem como hubs criativos no Vietname,
festivais e eventos na Indonésia, empreendedorismo criativo na Nigéria, a educação e
habilidades criativas na Colômbia63. Mais significativamente, o British Council pode
inspirar o desenvolvimento de novas políticas no apoio a hubs, redes, e carreiras
individuais em florescimento64. A qualidade-chave que tem vindo a crescer entre as
intervenções encontra-se no modo como as artes, as agendas da economia social e
criativa têm convergido, devido à realidade do desenvolvimento do setor nos países
referidos, para os quais o florescimento de cenários artísticos fornece o ecossistema
para uma economia criativa mais ampla; e onde os talentos são diversos e engajados,
com uma participação na prática cultural incrivelmente dinâmica e, por conseguinte, as
oportunidades para a criação de relações entre pessoas de todas as origens sociais são
palpáveis65. Por último, mas não menos importante, como afirma Bawassir (2018), a
constante principal nos trabalhos do British Council é ter a capacidade de reunir milhares
de pessoas, juntos em colaborações, performances, no ensino, e muito mais, o que tem
servido, em particular, para corrigir as percepções erradas em relação às culturas
respetivas.
As relações bilaterais entre o Reino Unido e a Indonésia, especialmente em torno
da Cultura Social e da Indústria Criativa contribuem consideravelmente para as
cooperações artísticas e culturais, sobretudo a economia criativa de ambos os países. O
desenvolvimento da cooperação Indonésia-Reino Unido tem base na parceria
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estratégica, através da Joint Statement On Closer Cooperation entre a República de
Indonésia e o Reino Unido, e o relançamento do Indonesia – UK Partnership Forum
lançado pelos dois chefes de governo, em abril de 2012, em Jacarta66. No âmbito
sociocultural, o relacionamento histórico entre a Grã-Bretanha e a Indonésia tem sido
estabelecido desde a primeira chegada de Thomas Stamford Raffles à Indonésia, em
1845, e Raffles apresenta no seu livro The History of Java a riqueza da arte e cultura
indonésia ao Ocidente (Bawazzir, 2018). As artes culturais tradicionais da Indonésia,
incluindo o Gamelão, têm sido conhecidas entre os britânicos e a riqueza musical,
artística, e cultural indonésia tem-se tornado num dos principais capitais no
fortalecimento de relações bilaterais entre as duas nações67. O ponto que aqui se
pretende destacar é o esforço de ambos governos em participar regularmente nas
plataformas, tais como convenções e fóruns onde as cooperações bilaterais são
alicerçadas. Especificamente, no setor das indústrias criativas, o primeiro Joint Working
Group on Education, no Reino Unido, teve lugar em outubro de 2012 e o segundo
decorreu em Jacarta, a 2 de março de 2014, onde foi assinada a Declaração Conjunta a
respeito de Ciência, Tecnologia e Inovação para elevar a cooperação entre as
universidades e instituições de investigação (Bawazzir, 2018). Na análise do papel do
British Council através das atividades da diplomacia cultural na Indonésia, entre 2014 e
2017, observa-se que a organização britânica estimula a inovação na promoção da arte
e cultura indonésia. Por exemplo, o Jakarta Unlimited: Art & Disability - um programa
que reúne debates, workshops, exposições de cinema, performances de dança e música
e que visa apresentar os trabalhos dos artistas portadores de deficiência, de modo a
alterar a visão estereotipada sobre a deficiência ; o evento Creative Initiative by Inspigo,
desenhado para as universidades, para os ex-alunos e as comunidades criativas
britânicas com o objetivo de partilhar motivação e experiência no mundo criativo; o UK/
ID Residency Talk, onde os artistas Britânicos e Indonésios em residência partilham as

66 UK Envoy Talks Indonesia-UK Bilateral Trade Post-Brexit | Jakarta Globe. (2017, August 23). Retrieved
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sua experiências, através de discussões relativamente a arte e tecnologia, género e
identidade, e o intercâmbio cultural pelo meio da música (Bawazzir, 2018). De facto, a
cooperação, mesmo que tome lugar entre o financiador e o financiado, não perde a sua
natureza cooperativa. As contribuições obtidas pelos programas de arte efetuados pelo
British Council incentivam o crescimento da economia britânica, por meio do campo da
indústria criativa (Bawazzir, 2018). Isso pode ser verificado pela cooperação entre o
Reino Unido e a Indonésia, na forma do Memorando de Entendimento (Memorandum
of Understanding – MoU) sobre a cooperação da indústria criativa, onde o Reino Unido
se refere ao British Council Indonésia como o órgão principal de implementação da
cooperação, onde as áreas de cooperação incluem a música, o cinema, a moda, o design,
a arte, e assim por diante (Bawazzir, 2018).
O programa de intercâmbio museal FRAME (French American Museum
Exchange) é outro exemplo que ilustra as vantagens geradas pelas ações diplomáticas
para os setores culturais e criativos. O então Embaixador dos Estados Unidos na França
(1997-2000) - Felix Rohatyn, em colaboração com a sua esposa Elizabeth Rohatyn,
estabeleceu o FRAME em 1999 (P. Schneider, 2003). Embora os céticos possivelmente
argumentem que a expedição da arte para a França é semelhante com enviar carvão à
cidade de Newcastle, o programa do FRAME ofereceu à França o acesso à arte e às
instituições raramente conhecidas na América para a rede de museus franceses
regionais e o público francês fora de Paris, possibilitando igualmente os profissionais
franceses e americanos em museologia a aprender uns com os outros ao trocar ideias
sobre as suas próprias práticas e ao organizar os intercâmbios de colaboradores, assim
como de obras de arte (P. Schneider, 2003). O FRAME é hoje a única rede do seu género,
e o compromisso entre o FRAME e a diplomacia cultural no contexto de intercâmbios
museais reflete a sua origem na Embaixada em Paris e a visão da Sra. Rohatyn, que tinha
como missão fomentar parcerias entre os museus-membros a fim de desenvolver
exposições individuais, programas educacionais e públicos, intercâmbios entre os
funcionários dos museus, e manter o website de modo a atingir audiências globais68.

68 Disponível em: https://framemuseums.org/history/. Acesso em 7 jul 2021
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Ao analisar o caso de França, a sua diplomacia cultural caracteriza-se pelas ações
culturais cooperativas cujos objectivos se prendem à avanço da cultura francesa e da
diversidade cultural como definidos pela convenção da UNESCO sobre a “Proteção e
Promoção da Diversidade de Expressões culturais”, em 20 de outubro de 2005
(Bonfatto, 2012). A rede cultural francesa externa promove o diálogo, os intercâmbios
e a criação contemporânea artística de circuito internacional, tanto nas artes visuais e
performativas como na música, garantindo assim a dinamização e coordenação da rede
cultural francesa no exterior: difundindo a produção audiovisual francesa e apoiando os
operadores especializados; promovendo o cinema francês através da colaboração com
as universidades e instituições culturais; e estimulando a participação francesa no
debate global de ideias (Bonfatto, 2012). De acordo com Richard Bonfatto, na
diplomacia cultural de França, orientam-se missões relacionadas com a emergência de
novos desafios por todo o mundo, para além das ações “tradicionais”. Essas são
identificadas como: a promoção e venda da especificidade cultural e artística francesa
(herança, arquitetura, museologia, atividades culturais para o público, arquivos,
bibliotecas, entre outros), o fortalecimento da presença das indústrias culturais, tanto
nos países cujo mercado é dinâmico e nos mercados emergentes (Bonfatto, 2012).
Na França, as artes visuais, performativas e a arquitetura são apontadas como os
setores-chave da Diplomacia Cultural deste país (Lane, 2013). Conforme Lane (2013), a
disseminação da criatividade contemporânea, em todas as suas formas, é uma
prioridade para a política internacional artística francesa. Nomeadamente, a
participação da França no diálogo internacional no que se refere às artes visuais
constitui uma prioridade, o que é explicitamente mostrado no relatório submetido por
Henri Jobbé-Duval – o então diretor de Arts Paris (Kristeva-Joyaux, 2009). Este relatório
foi publicado por Ministère de la Culture e Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, em 2008, em Paris, como um plano de ação para o aperfeiçoamento da
participação da França no diálogo artístico internacional, na esfera das artes visuais
(Kristeva-Joyaux, 2009). Particularmente, o Culturesfrance em colaboração com a
Delegação de Artes Plásticas de Ministère de la Culture e a Direção de Cooperação
Cultural e Francesa de Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères organizaram,
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entre abril e julho de 2008, uma série de debates com a contribuição dos especialistas
do setor público (os diretores de escolas e de instituições, os responsáveis de programas
de residências, os comissários e os representantes das autoridades governamentais), os
especialistas do setor privado (galeristas, colecionadores, responsáveis de feiras
internacionais e os críticos de arte) e os artistas, para elaborarem as propostas concretas
correspondentes a três temas: representar melhor em França os artistas franceses
(sejam nativos ou residentes no país), preparar-se melhor para os intercâmbios e
praticá-los melhor, acompanhar melhor a presença dos artistas franceses no
estrangeiro69. Entre 2010 e 2011, certas propostas do relatório de Jobbé-Duval entraram
em vigor, especificando todos os instrumentos disponíveis para a promoção da
criatividade francesa fora do território nacional (Lane, 2013). Parafraseando as palavras
de Lane (2013), os grandes encontros da arte contemporânea (Foir internationale de
l’art contemporain – Fiac, Arts Paris, Paris Phot, Biennale de Lyon e Rencontres d’Arles)
decorrem em França, conseguindo manter uma grande visibilidade.
O estabelecimento de diversos espaços inovadores para a arte contemporânea,
em simultâneo com a evolução das artes digitais, traz uma nova geração de artistas, com
trabalhos interdisciplinares, tais como a fotografia e o vídeo (Lane, 2013). Integrado em
Ministère de la Culture e Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, o Institut
français promove iniciativas relacionadas em vários campos artísticos, engajamento
intelectual, inovações culturais e sociais, e cooperação linguística70. Lane (2003) refere
que na essência dos intercâmbios artísticos internacionais, o Departamento dos
intercâmbios e cooperações artísticos do Institut français fornecia a muitos parceiros ao
redor do mundo partilha de conhecimento e aconselhamento para o desenvolvimento
artístico em várias disciplinas. Nomeadamente, a instituição pode acompanhar os
artistas na procura de locais de filmagens, viagens de espetáculos e exposições, no

69 Jobbé-Duval, Rapport pour améliorer la participation de la France au dialogue artistique internacional
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âmbito da estrutura de intercâmbios com os museus e parceiros estrangeiros (Lane,
2013). Destaca-se que pelas propostas de projetos, o departamento contribui para
diversos programas que não são de sua iniciativa, e responde a dúvidas relativas ao
apoio dos parceiros das seguintes profissões: os artistas, as empresas, a rede cultural
francesa e a fase no estrangeiro – em matéria de cooperação e distribuição (Lane, 2013).
Atribuem-se duas funções ao departamento de intercâmbio e cooperação artística do
Institut Français: a produção dos grandes eventos bienais internacionais e outras ações
ambiciosas, em cooperação com os parceiros internacionais; e o cuidado de circulação,
intercâmbio e treino cultural para motivar diferentes projetos independentes (Lane,
2013).
Em colaboração com o Ministère de la Culture et de la Communication e as
revistas artísticas francesas, o Institut Français tem favorecido a criação de um Quiosque
Digital para a tradução e disseminação de uma seleção regular de textos pelos críticos e
historiadores de arte, e que dá apoio aos eventos para o cinema e vídeo experimental,
produzindo vídeos que são distribuídos através da rede cultural francesa no exterior,
tais como: o Centre National des Arts Plastiques (CNAP), a coleção de cinema e vídeo
experimental e a produção dos trabalhos audiovisuais em DVD do École National e
Superieure des Arts Décoratifs (ENSAD), junto com IEmapp – um recurso da web
servindo para uso dos artistas e outros profissionais que promove a ligação entre as
artes e ciências ao criar os módulos para a rede cultural francesa no estrangeiro e, por
conseguinte, reúne a arte, a ciência, e a tecnologia (Lane, 2013).
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3. Ação Cultural Externa e Diplomacia Cultural Portuguesas
“Diante do contexto de globalização dos anos 1990, Portugal reformula
sua política externa dando ênfase à política cultural criando uma
Instituição, o Instituto Camões, que se torna responsável pela promoção
e divulgação da sua língua e cultura além das suas fronteiras. Assim como
a redefinição do seu papel na Comunidade Internacional” (F J Guimarães,
2008, p1).
Parafraseando as palavras da especialista em História das Relações
Internacionais, Fernanda Jasmin Guimarães (2008), a cultura deve ser reconhecida pelos
formuladores da política externa, sendo instrumental para a ação estatal na busca de
influência e prestígio nacional. Fernanda Guimarães também propõe englobar o papel
da política cultural como instrumento de política internacional, ao analisar
especificamente a política externa cultural de Portugal entre o final do século XX e o
início de século XXI. O início do reconhecimento do fator cultural como um dos sete

principais itens da política externa portuguesa, assim como da reformulação dessa
política, foi contextualizado por Guimarães (2008) entre o final da década de 1980 e a
década de 1990, período no qual surgiram preocupações diante da possibilidade de que
a língua espanhola fosse a única representante da matriz cultural ibérica. De facto,
conforme as informações fornecidas por Fernanda Guimarães, pode perceber-se que o
pensamento de nation-branding do estado português já surgiram na década de 1980,
no contexto da entrada de Portugal para a Comunidade Europeia, trazendo consigo o
debate sobre a necessidade de criar e projetar a identidade nacional na Comunidade

Internacional. Fernanda Guimarães (2008) dividiu a política externa cultural portuguesa
em três fases importantes: a) o Estado Novo (1930-1975); b) o período entre 1976 e
1979; c) a terceira fase, que decorreu entre 1980 e 1992. Segundo a autora, a cultura
portuguesa na primeira fase foi promovida pelo Instituto de Alta Cultura, substituído
depois pelo Instituto de Cultura Portuguesa (ICAP), a partir de 1976. A segunda fase
preocupou-se sobretudo com o reajuste de ideologias e políticas, apesar do objetivo da
instituição ter mantido uma certa opacidade (Guimarães, 2008). Em 1980, o ICAP passou
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a designar-se Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) numa fase prévia ao
Instituto Camões e enfatizar a tendência para produzir propaganda internacional, em
vez da prioridade anterior, em afirmar simbolicamente a identidade nacional, entre
1980 e 1992 (Guimarães, 2008). Como afirmou Fernanda Guimarães, a intervenção da
política cultural no processo estratégico de divulgação da língua e da cultura portuguesa,
antes de mais, procura vincular a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, em
seguida interligar o mundo lusófono, e por último atuar no âmbito de cooperação para
o desenvolvimento e, em simultâneo, nas áreas que “confere uma maior visibilidade ao
país”.
Analisando o relatório nacional Cutural Policies in Portugal71, que foi publicado
em 1998, no âmbito do Programme of National Cultural Policy Reviews do Conselho
Europeu, entende-se que as políticas culturais nacionais, no que diz respeito à
internacionalização, podem sujeitar-se a uma divisão em diferentes linhas principais de
abordagem. Uma delas põe em destaque a língua portuguesa que se considera um vetor
da cultura portuguesa, e a combinação das mesmas como essenciais na identidade
nacional72. Afirma-se também no relatório referido que, quanto a esta linha de
abordagem, foi depositada a responsabilidade no Ministério dos Negócios Estrangeiros
para o desenvolvimento da estratégia global e das ligações com os fóruns internacionais.
Contudo, para além dos esforços culturais externas executadas pelo MNE, a presença
do Ministério da Cultura nesta área de atuação é insubstituível. Uma outra linha de
abordagem é a colaboração, a qual contribui para o esforço da integração de Portugal
nos fóruns internacionais, e especialmente na UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura)73. Em relação às medidas implementadas por
parte dos setores culturais, é de referir o papel do setor de herança na disseminação da
história e da língua nacionais, a importância do setor livreiro na distribuição de livros
nos mercados de língua portuguesa com foco nos países do PALOP, e o setor audiovisual,
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que compreende a integração nos programas e estratégias europeus74. A última linha
de abordagem que se pretende referir a partir do relatório nacional Cultural Policies in
Portugal

prende-se

com

a

internacionalização

das

artes

pelo

meio

da

internacionalização da cultura, e da cultura erudita em particular com base na criação
artística e a inclusão portuguesa no processo de globalização, destacando-se aqui outras
formas de arte abrangidas pelos critérios de apoio com uma forma de
internacionalização das artes. É também estimulada a circulação de trabalhos dos
artistas portugueses a nível internacional, bem como dos criadores estrangeiros no
território de Portugal75. Neste contexto, o ponto questionável parece ser a intervenção
ainda limitada dos atores estatais portugueses na internacionalização das obras
nacionais. Em especial, denotou-se no relatório nacional a referência ao modesto
contributo estatal na mesma, enquanto que os setores privados atuaram com um ritmo
consideravelmente dinâmico em diversas etapas: patrocínio, produções teatrais e
exposições.
Sublinha-se o papel desempenhado pelo Instituto Camões, papel primordial na
diplomacia cultural de Portugal. Neste sentido, os projetos executados por esta
instituição refletem a realidade em termos de preocupação pela parte dos líderes
políticos com a dimensão cultural nas suas políticas externas. Antes de mais, entendese como facto que a língua portuguesa é pedra basilar das ações da diplomacia cultural
portuguesa. Especificamente, as estratégias de divulgação cultural portuguesa do
Instituto Camões são planeadas com sentido de prioridade nos mercados de língua
portuguesa, nomeadamente os países-membros da Comunidade dos Países da Língua
Portuguesa (CPLP). Em termos da diplomacia cultural, as atividades-chaves do IC
prendem-se principalmente com a promoção do ensino e da aprendizagem da língua
portuguesa além-fronteiras. Como afirma Stoica (2014), se o ano 1415 simboliza o
começo da expansão territorial e económica dos portugueses, é este o momento que
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representa o processo inicial da implementação das políticas de promoção e
disseminação da língua e da cultura portuguesas fora do território nacional.
Baseando no Relatório de Atividades do Camões76 publicado em abril de 2018
relatam de forma detalhada o desempenho da instituição no ano de 2017, nove em dez
dos resultados obtidos com os objetivos definidos estão relacionados à divulgação
internacional da língua portuguesa, o qual pode ser referenciado na tabela a seguir:

Figura 2: Dez principais resultados em dez objetivos

Objetivos

Resultados

Potenciar o ensino da Língua e Cultura Progressão do universo de formandos em
Portuguesas com base nas suas diferentes Português Língua Estrangeira e Língua
dimensões e mais‐valias

Segunda — Crescimento relativo a 2015
em 7,68%.

Projeto “Empresa Promotora da Língua
Portuguesa” — 11 empresas.
Assegurar a coesão da língua portuguesa “Dia da Língua Portuguesa e Cultura da
tendo em conta os múltiplos espaços de CPLP” 2017: 230 ações — Crescimento
pertença

—

da

CPLP

à

Região relativo a 2015 em 95%. Atividades

Administrativa de Macau

culturais no espaço CPLP: 322 —
crescimento relativo a 2015 em 38%.

Fomentar a coesão das diásporas com “Plano de Incentivo à Leitura”: 638
base na Língua e Culturas de/em Língua projetos/atividades, envolvendo 48.634
Portuguesa

participações de alunos do EPE —
Crescimento relativo a 2015 em,
respetivamente, 80% e 25%.
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Potenciar a difusão internacional da

Execução do “Plano Indicativo de Ação

Cultura Portuguesa de forma sinérgica

Cultural Externa”, RCM 70/2016: 1.598
atividades culturais — Crescimento
relativo a 2016, sem execução do Plano,
em 21%.

Assegurar a aprendizagem da Língua

Plataforma digital “Português mais

Portuguesa às crianças e jovens das

Perto” — Aprendizagem da Língua

novas diásporas

Portuguesa enquanto Língua Materna ou
Língua de Herança — 578 alunos em 26
países.

Valorizar a economia do conhecimento

Repositório “Biblioteca Digital Camões”

— o conhecimento em língua

— Crescimento em 10% de títulos

portuguesa, cooperando na sua difusão

disponibilizados ao público, cujo número

mundial

atual se cifra em 305 objetos publicados.

Incrementar, exponencialmente, a oferta

Conceptualização do exame PLE juvenil

de “Conteúdos, Creditação, Certificação”

CAMÕES JÚNIOR, progressivo (A1‐B1), na
modalidade de e‐ Certificação.

Potenciar as tecnologias da informação

Cursos PLE online do Centro Virtual

como fonte de valorização e exploração

Camões, com suporte na APP E‐Camões

da Língua e Culturas de e em Língua

Learning — Crescimento dos alunos em

Portuguesa

153%.

Garantir a coerência e a coesão da rede

Gestão da Rede de Ensino Português no

de ensino, aprendizagem e investigação

Estrangeiro: Educação pré‐escolar,

da Língua e Cultura Portuguesas, da ação

Ensinos Básico e Secundário — 17 países,

cultural externa e das estruturas ao seu

em diferentes modalidades: integrado,

serviço sob a responsabilidade do

complementar, paralelo, projetos

Camões, I.P.
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especiais; Ensino Superior e Organizações
— 75 países.

Fonte: Disponível em: https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/images/pdf/8camoes/Relatório_de_atividades_2017_CamoesIP.pdf. Acesso em 10 set 2021.
De acordo com as informações retiradas deste Relatório de Atividades do IC, na

área da ação cultural externa em particular foram definidos objetivos que se prendiam
com a promoção de valores culturais e artísticos nacionais a nível internacional, de
incremento de oportunidades colaborativas para os artistas, de assegurar formações e
intercâmbios culturais mediante parcerias, de consolidar a internacionalização das artes
através da sua difusão por meio das indústrias criativas, entre outros. Para este efeito,
surgem os dois programas – “Ação Cultural Externa – Cultura e Criatividade” e “Cultura
e Desenvolvimento”, realizados no âmbito da diplomacia cultural do IC ao longo do ano
2017. Através da rede diplomática, o IC promoveu cooperações internacionais culturais

e intercâmbios culturais com parcerias em diversos blocos regionais e em diferentes
plataformas estrangeiras: Festival Luanda Cartoon (Angola); Festival de Teatro do
Mindelo (Cabo Verde); Festival Internacional Des Cordes Pincees (Marrocos); FLIP- Festa
Literária Internacional de Paraty; Fórum das Letras de Ouro Preto (Brasil); PANORAMAFestival de Cinema Europeu (EUA); Festival Internacional das Artes de Nova Deli (Índia);
Cultura Portugal (Espanha); Festival d’Avignon (França), entre outros77. Quanto à Redes
Multilaterais, no âmbito da rede EUNIC – Instituto Culturais da U.E, marcou-se a
participação do Instituto Camões em 82 atividades nas seguintes áreas: o cinema, a

fotografia e a literatura, por exemplo: Festival de Cinema, Masterclasses de fotografia
na Academia de Belas Artes de Kinshasa e exposição Elle=II, em colaboração com a
Delegação da União Europeia; Fête de la Bande Dessiné em Bélgica; Festival The Craft of
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Film no Reino Unido, entre outros78. As celebrações, especificamente em homenagem à
Língua Portuguesa e Cultura da CPLP foi a linha de atuação cultural externa da
instituição. No dia 5 de maio de 2017, segundo o relatório acima referido, foram
realizadas em 49 países 230 atividades que levaram a cabo uma série de “ciclos de
conferências, mesas-redondas com escritores, palestras com professores universitários,
cursos, seminários, saraus literários e poéticos, leituras dramatizadas, música,
concertos, exibição de filmes e de documentários em português, festivais de cinema,
peças de teatro e mostras gastronómicas”79.
No programa “Cultura e Desenvolvimento”, diversos projetos foram
concretizados por área geopolíticos e culturais com o objetivo de difundir a cultura
portuguesa no palco internacional, com a colaboração de parceiros estrangeiros, em
plataformas e espaços de divulgação cultural80. Estas áreas geopolíticas e culturais de
atuação institucional foram dividas nos cincos espaços a seguir: CPLP; Espaços IberoAmericano; Magrebe; África Austral; Espaço Asiático e Oceânia. Notoriamente, observase que o número de atividades realizadas em sete países da CPLP foi maior do que nos
outros espaços definidos no âmbito do programa81. Priorizando-se sobretudo o
intercâmbio e diálogo cultural, a promoção e difusão da criação artística e a formação e
capacitação do capital humano, realizaram-se 322 atividades e ocorreram 224 iniciativas
nas instalações dos Centros Culturais em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, S.Tomé e Príncipe, Timor Leste82. Algumas destas atividades foram:
Exposições coletivas “EU em Angola” no CCP em Luanda; Residências Artísticas com as
bailarinas Sara Anjo (PT) e Sara Estrela (CV) organizadas em colaboração com a Câmara
Municipal de Lisboa e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde;
Exposição de pintura “A Narrativa dos Porquês” de Eduardo Malé em S. Tomé; Curso de
Fotografia no Centro Cultural Português Polo na Beira83.
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O ano de 2017 marcou a estreia da organização e da apresentação pública do
Plano Indicativo de Ação Cultural Externa, o qual introduziu um novo modelo de ação
cultural externa84. Assim se justifica o motivo de eleição do ano de 2017 como objeto de
análise nesta secção do estudo. Também neste ano, o desempenho cultural externo de
Portugal enfrentou uma mudança de escala e inovações estruturais85. Neste sentido,
podem destacar-se no mesmo relatório do Instituto Camões:
“…ao nível da concertação sistemática entre os organismos e os serviços
dos Negócios Estrangeiros, Cultura, Economia e Finanças (AICEP; Camões
I.P; Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais/MC;
DGARTES; Direção‐Geral do Tesouro e Finanças; Turismo de Portugal);
definição de eixos transversais de programação e linhas plurianuais de
orientação; mobilização de parcerias; divulgação de atividades no Portal
do Camões, I.P (Agenda Cultural).”86

Este novo modelo de funcionamento demonstra um grande câmbio de foco dos
atores estatais na promoção internacional da cultura portuguesa, e especialmente a
participação mais significativa de diversos organismos e serviços públicos em
impulsionar a circulação internacional de bens e profissionais das indústrias culturais e
a divulgação das indústrias criativas, cujo desenvolvimento era visto como dependente
ao contributo dos setores privados. Em simultâneo, no novo modelo da ação cultural
externa, destaca-se a crescente preocupação dos decisores políticos na “comunicação
pública e divulgação sistemática das atividades de promoção externa da cultura
portuguesa” através da Agenda Cultural online no Portal do Instituto Camões e do Portal
da Cultura a fim da “visibilidade da cultura portuguesa no estrangeiro”87.
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Além dos esforços em difundir a cultura nacional através da plataforma
estratégica das comunidades de língua portuguesa, a diplomacia cultural portuguesa
também é uma grande prioridade na União Europeia. De facto, os atores políticodiplomáticos portugueses começam a compreender o potencial da dimensão cultural na
integração europeia. Em particular, a adesão portuguesa à Convenção Cultural Europeia
em 1976 que representa a fase inicial de cooperação cultural entre Portugal e o
Conselho da Europa, sendo assim um dos contactos através dos quais o país aderiu
oficialmente ao Conselho da Europa a 22 de setembro do mesmo ano, marcando “o
primeiro passo político no sentido de uma integração europeia”88.
De acordo com os dados fornecidos na Apresentação Pública de Ação Cultural
Externa em 19 de fevereiro de 2020, e definidas certas linhas de financiamento para a
internacionalização tais como Apoio à Ilustração e Banda Desenhada de autores
portugueses, Apoio às Artes, Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa89 entre
outras, foram realizadas 1850 atividades em 84 países. Registou-se um aumento de nove
países entre 2017 e 2019. Tendo em conta a atuação por área geográfica, a espaço
europeu dominou a maior parte como se verifica no seguinte diagrama circular:
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Figura 3: Balanço Ação Cultural Externa – 2017/19

Fonte: Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBAAAAB%2BLCAAAAAAABACzNDazBACDKlNcBAAAA
A%3D%3D. Acesso em 10 set 2021.
Mais recentemente, destaca-se o ano de 2020 no qual se registou na
Apresentação Pública de Ação Cultural Externa a preparação para a Programação

cultural no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 202190.
Isso também foi referido no Plano de Atividades 2020 do Camões, I.P como uma das
atividades principais previstas que era a “participação ativa em grupos de trabalho de
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preparação da presença portuguesa através da preparação da Temporada Cruzada
Portugal-França e do programa cultural da PPUE”91.
Por último, no sentido de “uma estratégia consistente e duradoura de promoção
internacional da criação e do património artístico”, impossível de não salientar duas
razões indicadas pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos
Silva, sobre 2020 em perspetiva: “ a difusão de uma imagem positiva e atraente e de
uma marca distintiva de Portugal – área em que teremos, em 2020, uma oportunidade
única, a participação na Expo Dubai” e o campo cultural que “é, por si só, um domínio
de alto valor acrescentado e de importância crescente para o conjunto de qualquer
economia”92.
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4. MNE e Presidência Portuguesa do Conselho da UE
4.1. MNE

Segundo a informação apresentada pelo portal diplomático o Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE), sediado no Palácio das Necessidades em Lisboa, responsabiliza-se
pela elaboração, organização, e realização da política externa portuguesa, e pelo meio
da Rede Externa de embaixadas, missões permanentes e postos consulares garantindo
a representação do Estado português na cena internacional, conduzindo as negociações
internacionais e os processos de acordos e tratados do Estado português. A gestão da
participação de Portugal no processo de construção europeia assim como a promoção
das relações amigáveis e cooperativas com os parceiros internacionais são umas das
missões-chave do MNE além da proteção dos cidadãos portugueses residentes no
exterior. Junto com outros ministérios, o MNE define o quadro político de participação
das Forças Armadas e das forças de segurança de Portugal em missões de carácter
internacional93. As atribuições do MNE no domínio cultural e linguístico efetuam-se em
estreita colaboração com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Educação e
Ciência de Portugal94.
Figura 4: Organograma do MNE
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De acordo com o organograma do MNE disponível no portal diplomático, podese ver que o Camões- Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., sob a superintendência
e tutela do Ministro dos Negócios Estrangeiros exerce as ações em termo da cooperação
para o desenvolvimento e divulgação da língua e da cultura portuguesas a nível
internacional. Prosseguindo as atribuições do MNE na área cultural, o Instituto Camões
desenha, produz, propõe, e promove a concretização de projetos favoráveis para
disseminar internacionalmente diversas formas de expressão artística95.
Estabelecidos no âmbito da rede externa do Instituto Camões, os centros
culturais sob a dependência operacional do chefe de missão diplomática ou a ele
equiparado focam, em promover a língua e cultura portuguesas por aplicar os princípios
de interculturalidade, incentivar a diversidade das culturas no mundo, favorecer o
reconhecimento da imagem de Portugal na europa e no mundo inteiro, e por último,
mas não menos importante fortalecer a economia criativa portuguesa e europeia,
através de estimular os artistas e os profissionais dos setores criativos e culturais a
envolver-se com vantagem, para a vitalidade e o comércio culturais com países
terceiros96.
No presente, o Instituto Camões tem os centros culturais portugueses em
dezasseis países incluindo sete estados-membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP): Angola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe, e o Timor-Leste; quatro estados-membros da União-Europeia: a
Alemanha, a França, a Espanha, e Luxemburgo; e mais outros cincos países: a China, a
Índia, o Japão, Marrocos, e a Tailândia. Esses centros, cujo funcionamento se
interrelaciona com os restantes serviços periféricos externos do MNE presentes na
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respetiva área geográfica são administrativamente autónomos, sujeitando-se à
governação por diploma próprio97.
Na esfera cultural e linguística, o Instituto Camões visa ajudar a
internacionalização das universidades portuguesas e do ensino em geral, focando na
propagação da cultura nacional que procura articular-se com a própria economia. À vista
disso, o Camões, IP, aposta nas indústrias culturais e criativas de marca portuguesa em
múltiplas formas: o cinema, a música, a literatura, as artes performativas, a arquitetura,
o design, a moda, e a gastronomia98.
Através da submissão anual pela rede diplomática e consular em termo dos
planos de atividades, o Camões, I.P. favorece os projetos culturais em qualquer domínio
artístico a ser concretizados, permitindo a apresentação das obras de arte no
estrangeiro99. O Instituto Camões representa o país na negociação de acordos culturais
e respetivos programas cooperativos, coordenando a participação dos órgãos estatais
atribuídos às áreas da cultura, educação, ensino superior, juventude, desporto, e
comunicação social.100 As novas oportunidades, desafios tanto nacionais como
internacionais, e os acordos internacionais são os focos centrais da elaboração da
política de cooperação portuguesa que deve ser em simultâneo adequada, instrumental
para os interesses nacionais e responder de forma eficaz e estruturante às finalidades
assim como prioridades dos países parceiros101.

Para o efeito da difusão da cultura e da valorização patrimonial portuguesa, O
Camões I.P. ajuda a realizar diversas exposições presenciais além-fronteiras,
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disponibilizando atualmente certas exposições digitais requisitados por todos os
interessados via e-mail, assim como as exposições online no website oficial da
instituição102. O Instituto Camões apoia também a edição de obras de autores de língua
portuguesa que são traduzidas para as línguas estrangeiras e capazes de se distribuir
internacionalmente e de obras que têm por assunto a língua e cultura portuguesas103.
Pode resumir-se que o Camões I.P. e as embaixadas atuam na rede diplomática
portuguesa, praticando a diplomacia pública, promovendo a cultura e os produtos
portugueses e lusófonos junto dos públicos estrangeiros104. Estas estruturas são cruciais
na afirmação do país no plano externo: a comunicação internacional, a divulgação e
perceção global sobre Portugal como “um país moderno, progressista e atento tanto à
sua herança cultural como à sua visão para o futuro”105.
Em Portugal, sendo a atividade diplomática executada por atores ambos estatais
e não estatais, a diplomacia pública incluí a comunicação social, a interação com os
académicos, empresários em particular e o público em geral, isto é, a diplomacia pública
é instrumental para que os diplomatas transmitam a imagem correta do país, divulguem
os valores nacionais, os fatores diferenciadores e competitivos106. A diplomacia pública,
especialmente a sua dimensão digital, transforma-se substancialmente no cenário
globalizado com o consequente aceleramento da mobilidade populacional, a crescente
influência das opiniões públicas, e a evolução tecnológica informacional graças à qual a
comunicação é espacialmente e temporalmente facilitada107.
No dia de hoje, muitas embaixadas e consulados portugueses estão presentes na
plataforma digital por meio de sítios e contas nas redes sociais que funcionam como
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canais de divulgação das iniciativas que promovem a imagem de Portugal, e as posições
do país relevantes à política externa108. E o Portal Diplomático é o principal agregador
da diplomacia pública digital que permite aos utilizadores aceder ao universo do MNE e
às informações temáticas relativamente a Portugal de uma forma estruturada109.
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Figura 5: Organograma da Secretaria-geral
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Responsabilizando-se pela realização de ações no domínio da comunicação
social, o Gabinete de Informação e de Imprensa tem por missão divulgar informação aos
serviços externos. De acordo com os termos da alínea a) do n.1 do artigo 201. Da
Constituição, o Governo decreta que o GII é uma unidade orgânica na dependência
direta da Secretaria-geral do MNE e tem as seguintes atribuições:
● “Coordenar a ação de todos os serviços e organismos do Ministério no domínio
da comunicação social;
●

Recolher, selecionar e difundir as informações noticiosas com interesse para os
diferentes serviços e organismos;

● Assegurar a transmissão da informa que deve ser divulgada;
● Prestar assistência e apoio aos correspondentes estrangeiros acreditados em
Portugal, bem como coordenar os contactos daqueles profissionais e demais
jornalistas estrangeiros com entidades oficiais;
● Organizar e conservar o arquivo dos recortes de imprensa ou outros suportes
informativos;
● Acompanhar e coordenar a ação dos conselheiros e adidos de imprensa;
● Participar na negociação e acompanhar a execução dos contratos visando o
fornecimento de material

informativo, por entidades exteriores ao

Ministério.”110
O GII divide-se em duas divisões, para exercer as suas funções acima referidas:

● “A Direção de Serviços de Comunicação Social que assegura as relações entre o
MNE e os demais serviços do Estado nos assuntos relevantes à comunicação
social, junto com o relacionamento do Ministério com os órgãos de comunicação
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social nacionais e estrangeiros, envolve-se na organização das visitas oficiais do
Ministro e de altas autoridades estrangeiras a Portugal, e acompanha as
mesmas.
● A Divisão de Informação que assegura a correta coordenação dos conselheiros e
adidos de imprensa através de acompanhar as suas ações, transmitir aos serviços
internos do MNE os textos e análises relativas às matérias de interesse para a
política externa portuguesa publicadas nos órgãos de comunicação social tanto
nacionais como estrangeiros após o agrupamento das mesmas, envia às missões
diplomáticas portuguesas as sínteses de notícias mais importantes, organiza e
edita publicações periódicas ou especiais para a disseminação interna e
externa.”111

Conforme o Plano de Atividades 2021 da Secretaria-Geral do MNE112, o GII tem
responsabilidade de desenvolver, gerir e acompanhar a comunicação do MNE.
Nomeadamente, são enumeradas as atividades a seguir: assegurar a gestão e
atualização das publicações no Portal Diplomático e nas redes sociais institucionais bem
como outros produtos informativos audiovisuais e de imprensa113. O GII mantém a
máxima disponibilização interna de informação qualificada, em colaboração com a
empresa Mediamonitor e a agência noticiosa nacional Lusa114. Além disso, apoiar
jornalistas estrangeiros - membros da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal
(AIEP) ou os profissionais que visitam o país em serviço, também pertence às áreas de
atividade regular do GII115.
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Especialmente em 2021, o GII responsabiliza-se pela recolha, seleção, e
divulgação de informação relevante para a Estrutura de Missão no âmbito da
Presidência Portuguesa da União Europeia116.

4.2. Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE)
O Conselho da União Europeia (UE) representa os governos dos EstadosMembros, sendo o lugar onde os ministros de cada um desses países se juntam a fim da
adoção de legislação e da coordenação de políticas117. A Presidência tem por função
planear e presidir as reuniões das diferentes formações e das instâncias preparatórias
do Conselho (comités permanentes, grupos de trabalho e comités que tratam de
assuntos muito específicos)118. Bruxelas e Luxemburgo são os países que presidem as
reuniões formais do Conselho e os encontros informais de caráter ministerial têm lugar
nos Estados-Membros que exercem a Presidência onde os debates decorrem
dinamicamente e conforme o Regulamento Interno e dos métodos de trabalho do
Conselho119. A Presidência visa oportunizar os compromissos entre as diferentes
posições dos Estados-Membros120.
Representar o Conselho nas relações com as outras instituições da UE (a
Comissão e o Parlamento Europeu em particular) também se encontra uma das
atribuições da Presidência121. Em estreita coordenação com o Presidente do Conselho
Europeu, o Alto-Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança, a Presidência dá apoio aos trabalhos de ambos, representando por vezes o
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Conselho dos Negócios Estrangeiros no Parlamento Europeu ou presidindo-o na sua
discussão sobre a política comercial comum122.
Os Estados-Membros da UE exercem rotativamente a Presidência do Conselho
por períodos de seis meses123. Portugal presidiu ao Conselho da UE entre janeiro e junho
de 2021 pela quarta vez. A primeira estreia portuguesa em presidências rotativas foi em
1992124. O trílogo atual de Presidência estabelece-se pela Alemanha (segundo semestre
de 2020), Portugal (primeiro semestre de 2021), e Eslovénia (segundo semestre de
2021), trabalhando em estreita cooperação a fim da continuidade programática125. Os
objetivos a médio prazo e uma agenda comum de temas e questões priorizados pelo
Conselho são definidos e preparados pelo trio, sendo a base pela qual os próprios
programas semestrais mais detalhados dos outros países se preparam126.
Um dos programas a destacar no âmbito da Presidência Portuguesa no primeiro
semestre de 2021 era o Programa Cultural, o qual pode ser considerado como um
esforço de “construir pontes”127 da Presidência Portuguesa. Foi nesta ocasião que a
riqueza da cultura portuguesa se apresentou e divulgou, para além da fronteira nacional.
Os programas culturais abriram uma “mostra completa e abrangente” da mesma, “de
braços abertos para a Europa e para o Mundo”128. Os artistas portugueses por meio de
diversas formas de expressão tais como teatro, cinema, música, dança, e artes plásticas
tiveram oportunidade de falar em nome da Presidência Portuguesa em relação à
valorização do papel de uma Europa “resiliente, social, digital e global”129.
A Ministra da Cultura, Graça Fonseca expressa:
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“A cultura tem a extraordinária capacidade de nos unir, de nos ligar, ligar
a todos, independentemente da língua que falamos, do território onde
vivemos, ou de todos outros fatores diferenciadores individuais”130.
A apresentação da Programação Cultural da PPUE teve lugar a 15 de dezembro,
no Centro Cultural de Belém, com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e
da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Segundo a
Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacaria131, o programa cultural
da Presidência Portuguesa 2021 teve duas dimensões: um programa cultural
apresentado e construído em Portugal, nas instituições europeias em Bruxelas, no
edifício do conselho da EU, do parlamento ou nas instituições de apoio a essa vertente
cultural portuguesa em Bruxelas; e o outro, que foi concretizado nas embaixadas de
Portugal que projetam a identidade portuguesa no mundo inteiro, não apenas
programas desenvolvidas na Europa, mas em todas as áreas onde Portugal tem postos
diplomáticos. Nas palavras da Ministra da Cultura, no cenário da crise sanitária do Covid19, a programação cultural da PPUE foi repensada e flexibilizada para se adaptar a essa
situação contemporânea, a fim do momento fundamental de retoma e resiliência que é
um ato central da Presidência do primeiro semestre deste ano132.
Enfatizou na mesma apresentação, o Presidente do Instituto Camões – João
Ribeiro de Almeida, que a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho
da UE se tratava de uma das prioridades do plano da ação cultural externa para 2021,
na apresentação da mesma em dezembro de 2020. O Instituto Camões desenvolveu a
sua ação cultural através da sua ampla rede externa, nomeadamente a rede de
embaixadas e consulados, os centros culturais e da língua portuguesa, entre outros, que
foram chamados a participar na iniciativa de identificar os eventos culturais para o
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programa da PPUE133. Panoramicamente, contabilizaram-se 44 países e cerca de 75
ações de várias áreas disciplinares das artes plásticas e visuais, cinema, literatura,
música, patrimônio, teatro e transversais134.
Relativamente à Europa, em particular, a cultura encontra-se nuclear no quadro
das políticas da UE, que procuram preservar o património cultural comum ao apoiar e
promover as artes na Europa, com a perspetiva de partilha de valores que todos não só
vivem, mas também gostam de partilhar com os outros135. A realização de atividades
culturais na Europa especialmente através desta programação com a participação de
cerca de 23 países procuram sobretudo apoiar e promover a produção e divulgação de
criadores e bens culturais no sentido de projetá-las também no espaço europeu,
garantindo o acesso à cultura136. O Presidente do Camões I.P. põe em destaque o Projeto
MEMOIRS – Filhos do Império e pós-memórias europeias: Exposição “EUROPA, Oxalá”
que decorre no Museu da África em Bruxelas, Bélgica; Museu de Europeu e Civilizações
Mediterrâneas (MuCEM) em Marselha, França; e na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, entre 2021 e 2022, que apresenta não só uma exposição de artes visuais mas
também uma série de debates. Detalhadamente, além do catálogo no livro de ensaios
com textos de autores conhecidos e cerca de 60 obras apresentadas pela exposição
“EUROPA, Oxalá” refletindo uma Europa jovem que se quer construir com o futuro
inclusivo, diverso, democrático, livre, colocam-se em diálogo os artistas, curadores,
universitários, diretores de museus, pensadores portugueses, franceses e belgas137. As
suas diásporas também se encontram como objeto de discussão, na medida em que a
perspetiva dos que estão longe, assim como a questão do sentimento de pertença,
também estão significativamente ligados à transmissão cultural138. Como afirmou o
Presidente, esta exposição abrirá caminhos por um novo sentido para a noção da Europa
no sentido mais amplo.
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A exposição Death to Death! que, em fevereiro deste ano, teve lugar no Palácio
das Nações, em Genebra, na Suíça, foi igualmente sublinhada no discurso do Chefe do
Instituto Camões. De acordo com João Ribeiro, a instituição foi escolhida pela
Assembleia da República para co-produzir o evento com a Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). Por ocasião da 46ª sessão do Conselho de Diretos
Humanos das Nações Unidas, a exposição trata a abolição da pena de morte em
Portugal, decorrendo junto à Conferência Internacional sobre a Pena de Morte no
âmbito da PPUE cuja finalidade é manter este assunto nas agendas nacionais e
multilaterais e “promover as prioridades estratégicas e as iniciativas da UE, da
OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights e do Conselho da Europa”139.
Através da ação cultural externa, o Camões tem vindo a desenvolver a
programação cultural e a promoção cultural que prevê a realização de iniciativas em
todos os blocos regionais, a saber na África, América, Ásia, Médio Oriente e Magrebe,
com aproximadamente 40 ações feitas em 21 países140. Os projetos de cruzamentos
culturais e históricos, entre o português e outros povos lusófonos favoreceram
significativamente a partilha do conhecimento nas áreas específicas da arte e da cultura
no universo do idioma português141. A título exemplificativo, o podcast das literaturas
em Língua Portuguesa coproduzido pelo Camões I.P. através do seu Centro Cultural
Português em Brasília, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Associação Oceanos,
apresenta a conversa entre os curadores e escritores de cinco países: Angola, Brasil,
Cabo Verde, Moçambique e Portugal, trazendo cruzamentos literários em língua
portuguesa142. Em regiões da África, o Projeto vídeo Portugal – Marrocos e a História
Partilhada fornece conhecimentos em torno dos vínculos patrimónios, entre Portugal e
Marrocos, produzindo e divulgando 5 vídeos: Expansão Portuguesa em Marrocos,
Mecanismos para a sobrevivência; Património Português em Marrocos; Inventário do
Património Português em Marrocos; Inventário do Património em Marrocos; e da
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confrontação à Cooperação143. Esses programas contribuíram para a projeção da
imagem de Portugal, da sua história, cultura e língua a nível multicontinental, afirmando
a sua influência e “a diversidade de ser português” pelo mundo144.
No sentido de retratar a situação social atual portuguesa, o fotógrafo português
Alfredo Cunha foi convidado pela PPUE para estrear a sua exposição intitulada Hope com
cerca de 150 fotografias, representando Portugal desde os anos 1970 aos dias de hoje.145
Dividido em quatro blocos: juventude, trabalho, COVID-19, e paisagem, Alfredo Cunha
faz uma viagem, tanto espacial como temporal, em formatos virtuais a partir das
imagens dos períodos inesquecíveis da juventude, passando a aludir ao panorama
dramático da pandemia ao fotografar o trabalho árduo de resposta à emergência
sanitária, retratando uma atitude otimista das pessoas em plena penúria, e a transição
das áreas paisagísticas da vida vazia à retoma da normalidade, com a esperança num
melhor futuro a chegar146. Os programas culturais deste modo desempenharam um
papel integrante na discussão de temáticas discutidas no âmbito da Presidência
Portuguesa 2021, tal como o logótipo – um sol que combina “tradição e
modernidade”147.
Nomeadamente, o ciclo de cinema para a PPUE foi desenhado para responder às
principais áreas temáticas da própria Presidência Portuguesa, segundo dois eixos
principais: Visões da Europa no Feminismo - olhares sobre a História recente e questões
da atualidade, Ambiente, Ecologia, e Oceanos – passado e presente148. O ciclo de cinema
“Os Mares da Europa” decorreu em Lisboa, entre 19 de abril e 31 de maio, consistindo
em 40 filmes revelando através das fortes perspetivas cinematográficas a importância
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da paisagem natural do mar do Atlântico ao Mar do Norte ou do Mediterrâneo ao Báltico
e os seus usos culturais, sociais, e económicos específicos149.
A instalação artística Lighted Jellyfish, por Bordalo II, é outra obra de arte
selecionada por Portugal para esta programação cultural, trazendo os “momentos
icónicos” nos eventos culturais da PPUE, e conduzindo a discussão acerca da poluição
oceânica150. O trabalho de Artur Bordalo leva as questões no que diz respeito à geração
de resíduos, desperdício, poluição e os impactos trazidos ao nosso planeta151. Os temas
ambientais são focados na maioria dos trabalhos do artista152. Artur Bordalo apresenta
uma crítica aos problemas ambientais contemporâneos notáveis, uma consequência
dos hábitos de consumo humanos e da exploração excessiva em prol das atividades
económicas153. Empregando materiais desperdiçados, colhidos nos rios e praias, o
artista procura chamar a atenção para a necessidade urgente de definir medidas e
regras neste cenário154. Como defendeu Bordalo II, sensibilizar é uma prioridade a nível
internacional uma vez que Portugal não é o único país que possui uma longa linha
costeira. Da mesma autoria, a instalação artística “Caravela Portuguesa”, que decorreu
no Edifício Europa, em Bruxelas, é um exemplo de intervenção artística que vai ao
encontro das prioridades da Presidência Portuguesa relativamente à transição ecológica
e com o pilar social155. Com atenção nos materiais desperdiçados, a obra de Bordalo II
faz-nos confrontar a questão do desperdício e da poluição, assim como o impacto desta
realidade nas nossas vidas, convidando a nossa participação na solução desses
problemas156. Este pode ser um exemplo de uma obra de arte que comporta um peso
político-social, convidando a um envolvimento político entre a sociedade/ público e as
mensagens do artista. Neste sentido, o artista pode tornar-se num ativista político que
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intervém de maneira proativa no processo de modificação sociopolítica através das
manifestações artísticas. O esforço de trazer as iniciativas que confrontam o público com
as questões colocadas pelo artista e podem estimular as suas ações para a mudança
consolidam cada vez mais este papel das artes e do artista na sociedade. Desta forma,
pode-se afirmar que os projetos artísticos de Bordalo II desempenham uma função
social importante, portando o peso político-social no seio da comunidade internacional.
Retrocedendo à abordagem teórica, onde se refere que o reconhecimento da
função social da arte começou a ser valorizado a partir do século XX quando a dimensão
política da arte adquire “um peso político e ideológico particulares” (Pereira, 2016, p64).
Apresentado pelo Centro Cultural Português – Camões, no Luxemburgo, apresentou em
abril, de 2021, a exposição de Ilda David intitulada Une lumière de printemps (Uma luz
de primavera) com curadoria do Diretor artístico do Museu da Cidade no Porto, Nuno
Faria, contando com um total de 27 pinturas acrílicas em tela, refletindo os campos de
experiência e entendimento da existência como uma realidade espiritual e metafísica
que ultrapassa o temporal e espacial, todas as hierarquias entre os seres vivos e o
mundo, entre a realidade e a perceção humanas sobre a mesma157. Como defendeu
Nuno Faria, uma escolha ampla de desenhos e gravuras na exposição alcança uma
diversidade constante da linguagem da natureza e as pinturas de Ilda David como
existências atmosféricas que comunicam cosmicamente com imagens e textos de outros
tempos158.
Além da criação de um programa cultural como veículo de difusão dos “valores
europeus de solidariedade – convergência – coesão”159 e a projeção internacional da
“cultura, história, a capacidade inovação, e a capacidade de superação”160 de Portugal,
a programação cultural da PPUE gerou oportunidades preciosas para os próprios artistas
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portugueses narrarem os seus percursos e levarem as suas obras a um público mais
amplo, dando maior visibilidade ao prestígio da criatividade portuguesa.
Curado por Helena de Freitas e Bruno Marchand, 200 trabalhos criados por 40
artistas portugueses expostos no âmbito de All that I Want – Portuguese female artists
from 1900 to 2020 veio como um contributo para a luta pela igualdade e apreciação do
valor das mulheres artistas161. Sendo uma iniciativa do Ministério da Cultura com o
projeto curadorial da Fundação Calouste Gulbenkian, a estreia da exposição num evento
de caráter global como a PPUE favorece os manifestos políticos das mulheres artistas
em direção à sua existência plena como artista162. A exposição persegue os trajetos para
a afirmação pela parte das artistas diante dos sistemas dominantes de conservação: o
olhar, o corpo (o seu próprio corpo, o corpo de outrem, o corpo político), o espaço e a
maneira pela qual elas ocupam-no (a casa, a natureza, o estúdio), a maneira através da
qual as fronteiras disciplinares são superadas (pintura e escultura, vídeo, performance,
áudio) ou a determinação com que elas avançam para o utopia de uma construção
transformativa, ambos de si próprias e dos seus arredores163. Pelo meio de pinturas,
esculturas, desenhos, objetos, livros, instalações, filmes e vídeo, a representação das
artistas: Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Ana Vieira, Salette
Tavares, Helena Almeida, Joana Vasconcelos, Maria José Oliveira, Fernanda Fragateiro,
Sónia Almeida, Grada Kilomba e assim por diante, proporciona uma perspetiva
considerável sobre os seus universos artísticos respetivos164. Além dos materiais e
audioguias de linguagem acessível disponibilizados para todos, a exposição também
esteve disponível na plataforma digital Google Arts and Culture com o objetivo de
garantir o acesso fácil e igualitário de todas as pessoas ao conhecimento da história de
cada uma destas artistas e do seu trabalho165. Através da exposição, confirma-se a
necessidade de reconhecimento das mulheres artistas, em Portugal, e a importância de
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melhorar as suas condições de trabalho que correspondem à igualdade de género nas
artes – uma das prioridades da PPUE, na área da cultura166.
Como ponto de destaque, sublinha-se o reconhecimento dos artistas
emergentes portugueses, assim como a atenção que a arte contemporânea e urbana
portuguesa, têm recebido a nível nacional e internacional graças à participação nesta
Presidência 2021. A título exemplificativo, a instalação artística intitulada Commotion,
da autoria do artista português Alexandre Farto (Vhils), é um fruto da cooperação entre
Vhils e outros 19 artistas, tanto bem estabelecidos como emergentes ou “mais
consolidados” e “mais promissores” (±MaisMenos±, Abdel Queta Tavares, Add Fuel,
AkaCorleone, André da Loba, Bráulio Amado, Francisco Vidal, Halfstudio, Herberto
Smith, Jorge Charrua, Kruella d'Enfer, Mar, Maria Imaginário, Nuno Alecrim, Pedrita
Studio, Raquel Belli, Tamara Alves, Teresa Esgaio, and Wasted Rita)167. Esses faziam
parte no desenho desta obra de arte que promove uma Europa comprometida em dar
uma maior importância à sua herança cultural, neste caso através do cruzamento de
perspetivas, materiais e histórias168. A instalação esteve em exposição na entrada do
Edifício Justus Lipsius do Conselho da UE em Bruxelas, proporcionando a oportunidade
para uma performance de arte urbana portuguesa no centro da Europa 169. Ainda no
contexto das artes plásticas, o ciclo com 20 sessões acolhido pela cinemateca Royale foi
organizado em parceria com a Cinemateca Portuguesa e dedicado aos cineastas
portugueses emergentes170.
Em geral, parafraseando as palavras da ministra da Cultura Graça Fonseca, na
mesma Apresentação da Programação Cultural, as ações políticas efetuadas no âmbito
da Presidência Portuguesa tiveram a política pública cultural como a prioridade política
na área de cultura, tendo a linha de seguimento como a retoma e resiliência dos setores
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culturais e criativos, os direitos sociais e condições do trabalho dos mesmos e dos
profissionais da cultura, em particular, que precisamente trabalham na dimensão do
modelo social europeu para que “ninguém fique atrás nestes setores”. Para além disso,
assenta na lista das prioridades políticas da PPUE a conservação e dinamização do
património cultural que segundo a ministra, conta a própria história do país e da União
Europeia, revelando a identidade nacional e comunitária assim como construindo a
ponte de ligação entre o passado e o futuro171. A terceira prioridade encontra-se na
coesão social implementada no plano nacional das artes que visa perceber, refletir e
projetar a crescente importância de cruzamento das políticas de educação e da arte
através da integração de arte nas escolas no ensino para a preparação de futuras
gerações172. Por último, a PPUE presta atenção igualmente aos setores do audiovisual e
da comunicação social, nomeadamente seria uma oportunidade para refletir sobre os
mesmos, e os desafios que a tecnologia traz ao jornalismo, à comunicação social, e ao
setor do audiovisual no futuro mais próximo173.
Anos antes, segundo Ferreira Pereira:
“A presidência do Conselho da UE configura uma oportunidade única
para os pequenos estados deixarem uma marca singular no processo de
integração europeia quer pelos esforços envidados no sentido do
aprofundamento do projeto europeu, quer pela ênfase colocada em
determinadas

áreas

intimamente

relacionadas

com

interesses

permanentes e vetores estratégicos específicos das respetivas políticas
externas” (Ferreira-Pereira, 2008, p.133).
Neste contexto, os programas culturais podem ser vistos de alguma forma como
uma das estratégias que autoridades políticas e diplomáticas portuguesas levaram a
cabo nesta Presidência para o nation-branding. Como enfatizou a Ministra da Cultura,
Graça Fonseca no final do seu discurso, ao longo dos 6 meses foram combinadas e
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articuladas as prioridades transversais da PPUE com as ações políticas implementadas
em sintonia com a programação cultural e a forma como Portugal pretendia projetar
aquilo que queria mostrar ao mundo. Isto possibilita por um lado a otimização das
funções sociais influentes das artes, especialmente os seus impactos consideráveis na
comunicação na dimensão político-diplomática e nas mudanças em direção a uma
melhor sociedade. Por outro lado, permite que as ações políticas consolidem as políticas
culturais em prol do desenvolvimento dos setores culturais e criativos.

4.3. Entrevista com o MNE e o Ministério da Cultura:
Nhi Nguyen (NN): Este ano marcou a quarta vez que Portugal assumiu a presidência
do Conselho da União Europeia. Foi a primeira vez que a Programação Cultural se
implementou

como

uma

prioridade

política

na

área

da

cultura?

Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura (MNEC): A programação cultural
constituiu uma das dimensões chave no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia, sendo esta uma oportunidade estratégica para a promoção do
talento nacional e dos criadores portugueses num contexto muito particular.

Por conseguinte, o desenvolvimento de um programa cultural em torno de
uma atividade ou contexto não constituiu, em si, uma novidade, mas deu continuidade
a uma política de investimento na internacionalização da cultura e da arte portuguesas,
à semelhança do que é feito noutros certames ou contextos internacionais considerados
relevantes.

NN: Pode descrever de forma resumida e concisa o processo da organização dos eventos
integrados na Programação Cultural da PPUE 2021?

MNEC: A organização constituiu um exercício de coordenação interministerial
desafiante, a vários níveis, e, em particular, face ao contexto pandémico em que se
realizou, tendo a coordenação executiva sido exercida pela Estrutura de Missão e por
109

uma coordenadora da programação cultural, que fizeram a ligação entre todos os atores
institucionais e os agentes culturais envolvidos.

NN: Quais foram os critérios para a seleção dos artistas, projetos culturais e exposições
artísticas que integraram a Programação Cultural da PPUE 2021?

MNEC: Toda a programação cultural concorreu para os objetivos mais latos da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE, com as diferentes atividades a incidirem nos
mais variados temas que nortearam os objetivos nacionais, nomeadamente a dupla
transição energética e climática, a Europa Social, a valorização da Mulher artista no
quadro mais lato da promoção da igualdade de género.

NN: Neste momento, a PPUE 2021 já chegou ao fim. Pode revelar algumas avaliações,
‘feedbacks’, resultados e considerações finais resultantes do impacto da Programação
Cultural? A mesma contribuiu realmente para o sucesso da PPUE 2021? A cultura e os
valores portugueses assim como europeus foram transmitidos ao público estrangeiro de
forma eficaz? Os setores culturais e criativos foram beneficiados através da PPUE 2021?
Há indicadores sobre os mesmos?

MNEC: O balanço da PPUE ainda está em curso, mas poder-se-á salientar, a título de
exemplo, que a exposição “Tudo o que eu quero”, que esteve patente na Fundação
Gulbenkian, contou com mais de 30 mil visitantes, a uma média de praticamente 3 mil
visitantes semanais.
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5. Metodologia
Na tentativa de desenvolver a investigação proposta, e de modo a determinar as
considerações finais, foram empregues diferentes metodologias no âmbito deste
relatório de estágio curricular.
A análise realizada por este estudo dividiu-se em três fases. A primeira fase de
contextualização e identificação do problema de pesquisa decorreu entre agosto e
setembro de 2020, quando as ideias iniciais temáticas começaram a surgir. Pela
observação empírica, concluiu-se que, hoje em dia, a presença portuguesa na dimensão
cultural a nível mundial não é realmente influente, embora os vestígios culturais
deixados pelos portugueses ao longo da história não fossem poucos. Ao pesquisar as
razões pelas quais as influências culturais de Portugal têm sofrido com a falta de diálogo
e enfraquecido ao longo dos séculos, começou-se por perceber que a promoção
estratégica governamental de um estado-nação nas indústrias culturais e criativas
nacionais era crucial para projetar a sua identidade cultural e gerar assim prestígio na
cena internacional. Nesta primeira fase, após as leituras lineares com as palavras-chaves
definidas: “indústrias culturais e criativas”, “identidade cultural”, "diálogo intercultural”,
descobriu-se os impactos recíprocos da produção artística e cultural na política externa.
Configurando-se assim estas duas esferas como o motivo central para realizar o estágio
curricular no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, levou-se a cabo uma
investigação exploratória mediante experiências práticas enquanto parte integrante
temporária do órgão diplomático português, com vista a uma visão mais concreta sobre
a questão temática colocada. A segunda etapa teve lugar entre outubro de 2020 e abril
de 2021, equivalente ao período atual de 6 meses de estágio. Durante esse período, os
conceitos relativos a diplomacia cultural e ao papel da arte e da cultura na comunicação
política a nível internacional foram a charneira nas aprendizagens no local de trabalho,
apesar de que as tarefas atribuídas não estiveram totalmente ligadas ao plano prédefinido devido à imprevisibilidade dos trabalhos em curso no MNE. Este período
contribuiu para a identificação definitiva em termos do leque temático do trabalho,
levando a certas modificações no caminho metodológico para o desenvolvimento e a
finalização do relatório, também como estratégia adaptativa às condições conjunturais
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sob as quais se levou a cabo a presente investigação. A Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2021 foi, por este meio, decidida a ser um estudo de caso
que aparece analisado na fase final do trabalho, tendo início a partir do término do
estágio, em meados de abril do ano corrente
A redação do presente relatório teve a revisão da literatura como ponto de
partida, na sua terceira fase. A metodologia de revisão sistemática foi aplicada para uma
construção teórica clara. Em particular, para sistematização de correntes de pesquisa
literária, adaptou-se o modelo de Garza-Reyes (2015). Antes de mais, reformular o
objeto de investigação conduziu à amplificação das palavras-chave. Nomeadamente, os
termos-chave escolhidos para a linha de seguimento no processo de pesquisa de
referências biográficas foram: a cultura, as artes, as indústrias culturais e criativas, os
setores culturais e criativos, a política, a comunicação política, a política externa, as
relações e cooperações internacionais, a diplomacia cultural, entre outros. Deste modo,
os conteúdos referenciais foram facilmente localizados a fim da seleção eficaz das
citações de diferentes fontes. Após a localização e avaliação dos estudos, os critérios de
inclusão e exclusão da revisão descrita para a redação foram definidos. O
estabelecimento desses critérios foi indispensável na tentativa de evitar a ambiguidade
na argumentação. Nesta etapa, foi aplicado o método ProKnow-C (Knowledge
Development Process – Construtivist) cujo processo é construtivista, publicado em 2008
no Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão com o objetivo de
construir um conhecimento sobre um determinado tema para o fornecimento de uma
aprendizagem profunda com os interesses e delimitações impostas pelos autores
(Ensslin et al., 2013b). Como descreveu Ensslin, o Proknow-C foi utilizado como um
instrumento para a seleção de um conjunto de artigos relevantes sobre o tema assim
nomeado “portfólio bibliográfico”.
Teoricamente, tendo o desejo de conhecer o estado da arte de um tema como
objetivo, o pesquisador implementa a seleção do portfólio bibliográfico do assunto de
pesquisa que será em seguida revisto por duas fases de análises: a bibliometria e a
análise sistemática (Ensslin et al., 2010a). Para começar, os estudos bibliométricos
aplicados no campo das ciências sociais têm por objetivo a examinação da produção de
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artigos numa área específica de conhecimento, procurando mapear as comunidades
académicas e identificar as redes de pesquisadores assim como as suas motivações
(Chueke e Amatucci, 2015), através da criação de indicadores sumarizando as
instituições e autores mais prolíferos, os académicos mais citados e as redes de
coautorias (Okubo, 1997). E o objetivo da análise sistemática é a identificação das
lacunas na literatura sobre o tema, o que exige os autores a especificar o seu ponto de
vista de mundo (Ensslin, Lacerda e Tasca, 2010).
No caso particular deste relatório, devido à complexidade do tema central, foi
construído um portfólio bibliográfico para cada capítulo que trata um determinado
nicho temático. Por exemplo, o primeiro capítulo – “Arte e cultura na comunicação
político-diplomática” mobilizou a utilização de inúmeras fontes referenciais. Isto porque
as palavras-chave definidas neste capítulo lidam com áreas de saber muito específicas.
A solução para essa complexidade foi o estabelecimento de uma lista dos estudos
relevantes para cada termo: comunicação política, diplomacia cultural, política e arte. A
partir dos estudos encontrados, foram analisados os artigos que responderam à
frequência de palavras-chave. O segundo critério definido prendeu-se com a reputação
e a influência dos autores da área de conhecimento tratada. No caso da diplomacia
cultural e do soft power, os artigos de autoria de Joseph Nye foram escolhidos, uma vez
que o cientista político norte-americano foi pioneiro na construção teórica do soft power
e os conceitos propostos por este autor são fundamentais para o desenvolvimento de
pesquisas futuras respetivas. O método foi igualmente adaptado nas outras fases do
presente trabalho, porém, para os conteúdos que relatam os casos práticos, tais como
para o caso dos países exemplares na diplomacia cultural, a questão da temporalidade
foi tomada em consideração para a escolha de artigos devido à contemporaneidade dos
problemas aí discutidos. Desta forma, as fontes mais recentes foram colocadas em
relevo, por exemplo: The role of British Council in contributing to the United Kingdom
soft power through cultural diplomacy in Indonesia (2014-2017), da autoria de Riyadha
Bawazzir, publicado em 2018, e o artigo de jornal Uniting Nations: Culture and
sustainable development, publicado em 2019, no site oficial do British Council, entre
outros. Quanto à análise dos dados relativos a uma instituição tal como o British Council,
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os artigos selecionados foram as publicações ou os relatórios fornecidos no site
institucional, para garantir a autenticidade.
Para aprofundar os conceitos fundamentais do estudo, que implicam uma
pesquisa de maior complexidade, tais como a diplomacia cultural e a comunicação
política, decidiu-se selecionar as leituras que sintetizam as definições de diversos
autores,

o

que

permitiu

o desenvolvimento de

um pensamento

crítico

multidimensional. Desta forma, implementou-se, por um lado, uma análise extensa das
perspetivas a favor da linha de argumentação com os dados recolhidos relativamente
aos autores, aos seus trabalhos e aos anos de publicação. Por outro, os artigos que
sintetizam os conceitos abordados trouxeram uma visão mais genérica possibilitando a
comparação entre os pontos de vista controversos que permitiram propor
considerações construtivas que podem servir para investigações futuras. Uma vez que
o estudo tratou de certos assuntos não muito discutidos, a convergência conceptual
possibilitou a descoberta de omissões nas discussões contemporâneas sobre os
mesmos.
A título exemplificativo, em termos de comunicação política, foi analisado o livro
do trio João Carlos Correia, Gil Baptista Ferreira e Paula do Espírito Santo, intitulado
“Conceitos de Comunicação Política”, publicado em 2010, porque segundo a editora
Livros LabCom, o livro apresenta uma visão do estado da arte, no que respeita à reflexão
sobre a Comunicação Política, no âmbito da comunidade académica integrada, ou
totalmente inserida na área dos Cursos de Ciências da Comunicação. Esta obra oferece
também uma perceção sobre o percurso de investigação do Grupo de Trabalho da
Sociedade

Portuguesa

de

Comunicação,

através

do

qual

representam-se

institucionalmente os laços unidos da comunidade de investigadores acima referida. E
o fator mais importante para a escolha da inclusão do livro neste presente relatório,
prendeu-se com a sistematicidade de conhecimento que ele disponibilizou ao fornecer
os conceitos fundamentais, no âmbito do tema discutido, o qual foi indispensável para
a revisão de literatura num campo vasto e interdisciplinar. Na fase de análise de
conteúdos, ponderou-se que a maioria dos discursos, no que se refere a comunicação e
marketing na área política, concentrou-se na contextualização desses termos no
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processo eleitoral, no qual os candidatos e os partidos políticos implementam as suas
estratégias, a fim da obtenção de votos e apoios dos eleitores. Neste cenário, procurouse propor a construção de um conceito que liga a comunicação de mensagens políticas
conduzida pelos atores estatais, em coordenação com os atores externos, com o intuito
da partilha de informação sócio-política; o despertar do sentimento cívico; a educação;
a influência na percepção pública diante de momentos específicos do país; a
transmissão dos conceitos desejados aos públicos-alvos, entre outros. No exterior do
território nacional de um país, a comunicação política pode ser vista sob a forma de
diplomacia pública. Deste modo, elaborou-se um mapeamento conceitual servindo para
a sistematização dos conceitos de cada área de conhecimento que é tratada no âmbito
do estudo. Este mapa conceitual justificou a presença das artes e cultura na
comunicação político-diplomática, abrindo assim a oportunidade de virem a ser
estudadas, neste contexto, com atenção mais aprofundada em trabalhos futuros e por
outros pesquisadores.
A descrição de atividades realizadas durante o estágio curricular, usufruiu de
uma agenda alimentada ao longo dos seis meses. Neste diário foram anotadas tanto as
tarefas atribuídas como os eventos participados. Incluíram-se ainda as dificuldades
enfrentadas pelo percurso, bem como as aprendizagens obtidas após cada desafio,
junto às habilidades adquiridas, através dos trabalhos finalizados. Este grau de detalhe
foi fundamental para a fase do relato final, permitindo a comparação entre a realidade
e os objetivos anteriormente traçados. Além das anotações, as fotografias capturadas
em cada momento foram instrumentais para a ilustração narrativa dos acontecimentos
no âmbito do estágio.
Tendo em conta a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia,
considerou-se pertinente escolher como entrevistada: Elisabete Fragoso – Estrutura de
Missão da PPUE 2021. Considerou-se que foi entrevistada uma “testemunha
privilegiada” ou “pessoas que pela sua posição, ação ou responsabilidades, têm um bom
conhecimento do problema” (Quivy & Campenhoudt, 1998).
As entrevistas semiestruturadas foram concretizadas para obter respostas que
permitiram refletir sobre novas perspectivas, uma vez que este método de entrevista
115

semiestruturada “possui um guião que é adaptável e que não segue um modelo rígido;
permite aprofundar questões e a flexibilidade de possibilidade de adaptação ao
entrevistado, às suas reacções ou ao contexto e permitem uma recolha de dados mais
alargada” (Martins, 2003). Segundo o autor, novos caminhos que conduzem à vista e
compreensão do tema a investigar podem ser identificados através da habilidade do
entrevistador para ponderar tópicos fora do guião da entrevista.
Para a marcação da entrevista, decidiu-se enviar o pedido à Sra. Elisabete
Fragoso, Núcleo de Reuniões e Eventos da PPUE 2021 via e-mail. Na elaboração do
conteúdo do email foram justificados em resumo os motivos e objetivos do estudo, bem
como o guião da entrevista, para que a entrevistada pudesse ter uma visão preparatória
sobre as questões que vieram a ser colocadas.
No contexto da pandemia global, a entrevista foi realizada à distância, por via de
plataformas digitais e autorizada pela entrevistada com a finalidade de aprofundar
questões do presente estudo. A entrevista foi posteriormente analisada para uma
melhor compreensão das opiniões expressadas e a fim de que essas fossem inseridas de
forma adequada dentro do relatório e de modo construtivo para as considerações finais
da investigação.

6. Atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio Curricular
No primeiro dia do estágio, no dia 15 de outubro de 2020, o Dr. Daniel Serro, o
chefe da divisão do GII começou por fazer uma visita guiada ao Palácio das
Necessidades, em Lisboa, em conjunto com uma apresentação detalhada relativa ao
esquema operacional do Ministério, em geral, e do GII, em particular. Nessa altura,
fiquei a conhecer melhor o funcionamento dos órgãos institucionais do Ministério dos
Negócios Estrangeiros Português e também, por esta ocasião, a visão sobre a
Presidência Portuguesa do Conselho da UE tornou-se mais aparente. Este facto deu
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início à elaboração das ideias centrais das temáticas abordadas, tomando em
consideração a importância da arte e a cultura nessa Presidência.
No primeiro dia do estágio, no dia 15 de outubro de 2020, o Dr. Daniel Serro, o
chefe da divisão do GII começou por fazer uma visita guiada ao Palácio das
Necessidades, em Lisboa, em conjunto com uma apresentação detalhada relativa ao
esquema operacional do Ministério, em geral, e do GII, em particular. Nessa altura,
fiquei a conhecer melhor o funcionamento dos órgãos institucionais do Ministério dos
Negócios Estrangeiros Português e também, por esta ocasião, a visão sobre a
Presidência Portuguesa do Conselho da UE tornou-se mais aparente. Este facto deu
início à elaboração das ideias centrais das temáticas abordadas, tomando em
consideração a importância da arte e a cultura nessa Presidência.
Foram selecionados alguns eventos e atividades mais notáveis para serem
relatados nesta secção do relatório. Os outros estão disponibilizados no Anexo 1.

Figura 6: Conferência de Imprensa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino
da Arábida
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Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen

A 16 de outubro de 2020, a Conferência de Imprensa conjunta do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e do Ministro dos Negócios
Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita, Príncipe Faizal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud
marcou a primeira participação da minha carreira profissional numa conferência de
imprensa a nível organizacional estatal, por isso motivo este evento não se deve omitir
neste relato.
Figura 7: Conferência de Imprensa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino
da Arábida

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
As conferências de imprensa são eventos importantes que decorrem com grande
frequência no MNE, com o objetivo de comunicar as notícias marcantes relacionadas à
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instituição, dando boas-vindas aos jornalistas e outros representantes dos
departamentos e organizações que se envolvem nesse fórum interativo. Deste modo, o
acompanhamento de um fotógrafo oficial do Ministério promoveu a proatividade
institucional na criação das imagens documentais e na divulgação das mesmas, através
dos seus canais oficiais de comunicação, tais como o Portal Diplomático e o Facebook
do MNE. Para além disso, a produção dos conteúdos visuais integrados nos
acontecimentos político-diplomáticos, são imprescindíveis na era digital. Por outras
palavras, hoje em dia uma mera comunicação verbal é insuficiente para a eficiência da
transmissão de informação, especialmente na dimensão política na qual a ambiguidade
costuma ser evitada. Segundo Moller (2016), Peter Gilgen especificou, que por meio da
imagem, a informação obtém um poder persuasivo. Na representação visual, tanto por
meio do vídeo como da fotografia, uma co-apresentação contínua é construída pelo que
se dá a ver e pelo que é deixado ausente, mesmo quando os detalhes são selecionados
para atrair a atenção do observador (Nancy S. Love & Mark Mattern, 2013).
Figura 8: Conferência de Imprensa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino
da Arábida
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Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
Para o sucesso de cada conferência de imprensa é essencial uma boa
colaboração entre os participantes da equipa organizadora. Ao lado dos responsáveis de
manutenção que cuidam dos assuntos técnicos, dos funcionários do Protocolo do
Estado, que define “o conjunto de regras que devem regular o cerimonial, a etiqueta e
pragmática de acordo com as práticas internacionais vigentes e as tradições e costumes
do Estado português”174 e assegura “o tratamento das deslocações oficiais que se
organizam no âmbito das relações entre Estados soberanos e entre estes e as
organizações internacionais”175 e a equipa do GII, sob a supervisão do Chefe da Divisão
– Daniel Serro, responsabiliza-se principalmente pela transmissão direta do evento na
plataforma do Facebook que é posteriormente guardada para ser publicada no portal
diplomático junto com as notícias relevantes. No decorrer das conferências nas quais
participei, aprendi na prática sobre a aplicação dos meios de comunicação, assim como
a sua função na diplomacia moderna, começando por conhecer novos fenómenos que
também foram referidos na revisão de literatura deste relatório. Em particular, recordase o termo media diplomacy, apresentado no primeiro capítulo teórico, para descrever
esta intervenção predominante dos media na diplomacia. Nas palavras de Gilboa (2001),
tendo acelerado a velocidade de troca de mensagens na comunicação diplomática, por
meio da televisão global, os decisores políticos enfrentam-se com um dilema sério,
particularmente durante crises. Segundo o autor, a media diplomacy, que inclui uma
diversidade de usos dos media por parte dos funcionários governamentais, com o
objetivo de promover as negociações e a resolução de conflitos, ajuda a contextualizar
os processos e assuntos diplomáticos com base na comunicação, nomeadamente os
media events176. Estes podem aludir a qualquer evento abrangido no media de massa177

174 Disponível em: <https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/protocolo-do-estado>.

Acesso em 24 set 2021
175 Ibid
176 “an event or activity planned to attract the attention of the media”, Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary & Thesaurus, disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mediaevent
177 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. “media event”. Houghton
Mifflin Company. Recuperado em 2006, setembro 15.
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cujo fim é a busca da atenção do público e outros atores dos media. Daniel (1992)
admitiu que o media diplomacy é melhor representado pelos media events que atraem
um vasto público pelo mundo. Por exemplo, as instituições do governo na era digital
aceleram as conferências online que asseguram a transmissão de mensagens políticodiplomáticas ao seu público-alvo e o engajamento no contexto das redes sociais.
Além dos press release, foi depositada em mim a responsabilidade de fotografar
durante as apresentações dos livros, onde tive a honra de ouvir em direto as conversas
geradas pelos escritores sobre as suas obras. Estas apresentações ajudaram-me
consideravelmente a aperceber as ações do Ministério, na consolidação e promoção de
conhecimento e investigação. Os canais diplomáticos, neste sentido, fornecem um
instrumento pelo qual as informações relacionadas aos trabalhos intelectuais são
comunicadas a um público mais vasto de forma mais eficaz.
No âmbito do Programa “NUNCA ESQUECER”, realizado na Biblioteca da Rainha,
no MNE, a 16 de outubro, decorreu a apresentação do livro “Holocausto”, de Irene
Flunser Pimentel. Participaram no evento a jornalista Luciana Leidenfarb e a diretora
editorial de Temas e Debates.178

178 https://idi.mne.gov.pt/pt/atividades/apresentacao-de-livros/holocausto-de-irene-flunser-pimentel
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Figura 9: Apresentação do livro “Holocausto” de Irene Flunser Pimentel

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen

Participei também na produção de imagem no âmbito da apresentação do livro
“Palácio Cova da Moura – A Casa dos Assuntos Europeus”, que decorreu no dia 12 de
janeiro de 2021. O Ministério de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos
Silva, e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, apresentaram
o livro cuja publicação é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus,
no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE. Ao lado do programa central
da cerimónia, uma exposição de fotografia e filme foi realizada no lugar deste evento,
como uma forma de comunicação para este livro.
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Figura 10: Exposição de fotografia e de filme no âmbito da apresentação do livro
"Palácio Cova da Moura – A Casa dos Assuntos Europeus”, na Sala do Banquete, no dia
12 de janeiro, de 2021.

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
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Figura 11: Exposição de fotografia e de filme no âmbito da apresentação do livro
"Palácio Cova da Moura – A Casa dos Assuntos Europeus”, na Sala do Banquete, no dia
12 de janeiro, de 2021.

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
Foi uma honra receber também a responsabilidade de fazer a reportagem
fotográfica na Tomada de Posse do Presidente do Camões, I.P., João Ribeiro de Almeida,
no dia 20 de novembro de 2020. Presidindo à cerimónia, o Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva destacou a importância do Instituto Camões
na internacionalização da cultura e por garantir as cooperações internacionais. Por esta
ocasião, João Ribeiro de Almeida referiu o ensino e a divulgação da Língua Portuguesa,
a Ação Cultural Externa e Cooperação, para o Desenvolvimento, como os focos de
atuação do seu mandato.
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Figura 12: Tomada de Posse do Presidente do Camões, I.P., João Ribeiro de Almeida

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
Figura 13: Tomada de Posse do Presidente do Camões, I.P., João Ribeiro de Almeida
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Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen

Outra atividade que me ofereceu a oportunidade de desenvolver as minhas
habilidades que serão úteis em projetos futuros foi a assistência na criação de conteúdos
para o novo website oficial do MNE: PNAID – Programa Nacional de Apoio ao
Investimento da Diáspora. Nomeadamente, fui desenvolvendo tarefas pontuais, no que
se refere ao acompanhamento da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas,
Berta Nunes na sua visita a Couço, onde se reuniu com o município de Coruche para a
assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o município que cria o Gabinete de Apoio
ao Emigrante (GAE). Durante a viagem estive presente para tirar fotografias e filmar um
documentário e a gravação das entrevistas que foram, no final, divulgados no portal do
PNAID179. Ao lado da produção dos conteúdos visuais, foi depositada em mim a função
de gravar vídeo das entrevistas dos testemunhos que foram os elementos importantes
na estratégia de comunicação do projeto. Envolvi-me também no processo de
montagem de imagens e vídeos gravados para a publicação da mesma na plataforma
digital institucional.

179 https://pnaid.mne.gov.pt/pt/pnaid-em-acao/testemunhos/a-import%C3%A2ncia-do-testemunho
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Figura 14: Assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos
Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o município que cria o
Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)

Fonte: Estagiária, Nhi Phuong Nguyen
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Figura 14: Assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos
Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o município que cria o
Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)

Fonte: Nhi Phuong Nguyen
Através deste projeto do PNAID, para além de conhecer o processo inteiro de
planeamento de acções de divulgação para um programa do Ministério, preparei as
qualificações necessárias para trabalhar com multitarefas num tempo limitado,
desenvolvendo a gestão de tempo, agrupamento de atividades atribuídas com
flexibilidade e eficiência, e boa colaboração com a equipa. Foi uma oportunidade ao
longo da qual aprendi a criar conteúdos visuais e audiovisuais de modo apropriado a um
determinado contexto, para transmitir informações eficientes para um público-alvo. Fui
desenvolvendo também as técnicas essenciais de gravação e edição de vídeo para uma
entrevista e aprendi a lidar com acontecimentos imprevistos no local, bem como a criar
um ambiente amigável e confortável com os entrevistados. O PNAID promove não só o
investimento da diáspora em Portugal, mas o seu programa estratégico também se
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destina ao fortalecimento de ligação dos portugueses e luso descendentes pelo mundo
à sua comunidade de origem.180 Foi uma honra fazer parte no processo inicial de
comunicação deste programa do MNE.
Por último, gostaria de enfatizar uma atividade que foi crucial para o
desenvolvimento do presente relatório, pela sua ligação ao tema central da pesquisa.
Nomeadamente, no dia 26 de outubro de 2020, assisti a uma formação de Comunicação
e Imprensa organizada como uma das acções preparatórias para a Presidência
Portuguesa do Conselho da EU 2021. Nesta formação, compreendi que as campanhas
de Cultural Touch foram destacadas como as estratégias para aumentar o engajamento,
com o público neste evento que segundo Ferreira-Pereira (2008) configura uma
oportunidade para os estados deixarem uma marca singular no processo de integração
europeia. Os conhecimentos obtidos através das informações partilhadas, foram
catalisadores da construção do presente estudo que se prende com a arte e a cultura na
comunicação política e diplomacia cultural que se considera uma forma da comunicação
internacional.
De maneira concisa, as experiências adquiridas no MNE apesar de serem laterais
ao objeto de investigação, ofereceram a aprendizagem essencial da área de
comunicação e de imprensa num orgão estatal de Portugal, particularmente na Rede
Diplomática. A estreita colaboração que o MNE tem com o Ministério da Cultura para a
execução das suas atribuições no âmbito da promoção da língua e cultura portuguesas
disponibilizou um ambiente profissional e as condições favoráveis para o
desenvolvimento do presente estudo, permitindo a avaliação concreta do assunto na
realidade para além de uma mera pesquisa superficial.

180 Disponível em: <https://pnaid.mne.gov.pt/pt/>. Acesso em 26 set 2021.
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Considerações finais
Depois de concretizar o presente relatório de estágio, pretende-se expor nesta seção do
trabalho algumas conclusões:
Como foi discutido na revisão literária, a arte e a cultura na comunicação políticodiplomática implicam uma grande complexidade interdisciplinar. Diante de inúmeros
estudos que tratam a comunicação política no contexto eleitoral, este relatório veio
destacar a importância da implementação das estratégias de comunicação
profissionalizadas e inovadoras pela parte dos atores políticos na partilha de informação
e conhecimento em relação a um tema de interesse, na educação cívica, no estímulo
da ação comunitária e solidária de diferentes atores e cidadãos em assuntos da
sociedade e da nação. Na tentativa de interligar diferentes termos relacionados à
comunicação no âmbito político e governamental, o trabalho deu destaque à atenção
dos governos num plano de comunicação eficaz a nível nacional também para dar a
diversos aores a capacidade de coordenar e de agir para a divulgação da identidade
nacional no mundo. Neste sentido, se analisa um estado-nação como se fosse uma
organização, pode-se entender a comunicação política como “o processo através do
qual os membros de uma organização reúnem informação pertinente sobre esta e sobre
as mudanças que ocorrem no seu interior, e a fazem circular endógena e
exogenamente” (Kreps. G. (2009), citado por RUÃO (1999, p.5)). A diplomacia cultural
veio por este meio afirmar o seu papel como instrumento da comunicação internacional,
ou melhor, a dimensão da cultura nas políticas externas.
Para responder às perguntas relacionadas com a importância da arte e da cultura na
comunicação político-diplomácia, através desta pesquisa, concluiu-se que a arte, em
primeiro lugar, implica uma grande dimensão política e possui uma função social
considerável. A arte e os artistas podem envolver-se nos movimentos políticos, sendo
capazes de catalisar uma mudança política sem participar ou apoiar explicitamente os
movimentos políticos, como defendeu Möller (2016). No âmbito político, a capacidade
de superar fronteiras da linguagem artística traz perspectivas inovadoras sobre um
determinado assunto da sociedade, permitindo aos receptores de informação ter uma
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visão multidimensional sobre o mesmo. Como foi afirmado na Fourteenth International
Conference on the Arts in Society 2019, a arte sob diversas formas pode constituir um
meio distintivo de comunicação que permite os diálogos, tanto formais, como informais
e os contextos multiculturais na sociedade, possibilitando a compreensão de interação
social. Através das discussões anteriores, percebe-se que uma obra de arte é capaz de
representar a fisionomia de um determinado tempo no qual foi criada, isto é, a voz dos
artistas é sempre importantes na sociedade. A arte faz com que o receptor de
informação se torne mais sensível aos assuntos contemporâneos e se enfrente com as
coisas negligenciadas da realidade. O presente relatório acabou por tomar em
consideração a atenção dos governos na arte como meio de comunicação política que
não se prende necessariamente com a propaganda política. Isso porque a transmissão
de mensagens no âmbito político faz-se associar com a manipulação política. A
mensagem política não implica sempre o sentido negativo, porém, esse não foi
sublinhado com o objeto da discussão do trabalho. Em outras palavras, foi sublinada a
importância da presença da arte nas estratégias de comunicação político-diplomática
para aumentar os diálogos e a consciência dos públicos nacionais e internacionais diante
de um assunto socio-político da nação ou global, ao lado dos meios tradicionais de
comunicação. O papel político-social intrínseco da arte deve ser promovido, mas não
condicionado por qualquer poder.
Para além disso, o relatório destacou também as funções da arte e da cultura na
comunicação externa do país, na diplomacia, nas relações entre os estados, entre povos,
e sobretudo na missão de projetar a imagem nacional através da cultura. Pelo meio da
análise da diplomacia cultural, concluiu-se que as missões diplomáticas também têm
capacidade de trazer benefícios aos setores culturais e criativos, isto é, as ações politicodiplomáticas contribuem para a crescente economia criativa. Como este assunto não é
muito discutido pelos investigadores, o trabalho acabou por tentar chamar a atenção
nos benefícios recíprocos entre as mesmas para dar maior visibilidade aos setores
culturais e criativos na política externa e vice-versa, o qual permitirá o aumento de apoio
pelos atores estatais nestas áreas.
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No caso de Portugal, descobriu-se que a atenção dos políticos às ações culturais externas
é cada vez maior. Em 1998, a promoção pela partes dos atores do governo na
internacionalização da cultura e da arte portuguesas foi considerada limitada em
comparação com os setores privados, segundo Cutural Policies in Portugal, que foi
publicado em 1998, no âmbito do Programme of National Cultural Policy Reviews do
Conselho Europeu. As mudanças no ano de 2017 evidenciaram a progressiva
concentração do governo português na “Promoção da circulação internacional de bens
culturais, da mobilidade dos criadores, da divulgação do património cultural e das
indústrias culturais e criativas, assim como da cultura portuguesa com outras
culturas”181, através das ações político-diplomáticas. Especialmente, pode-se concluir
isso pela resposta do MNE e da Ministério da Cultura na entrevista realizada sobre a
programação cultural da PPUE 2021: “O desenvolvimento de um programa cultural em
torno de uma atividade ou contexto […] deu continuidade a uma política de
investimento da internacionalização da cultura e da arte portuguesas. Isso significa que
esta programação cultural é uma prova da manutenção do esforço do governo
português na política cultural externa.
A PPUE 2021 forneceu um palco internacional para os artistas portuguese terem
oportunidade de mostrar o seu talento, e de falar a sua voz em relação os temas centrais
da Presidência Portuguesa, especificamente dando a visualidade às mulheres artistas e
protestando para os seus direitos. Através dos projetos culturais e artísticos, estes temas
foram discutidos de forma aberta e criativa junto com as mensagens transmitidas a nível
internacional no que toca a problemas ambientais, pandemia global COVID-19,
igualdade de género. Significativamente, através desta programação, os valores
culturais pỏtugueses, em particular, e europeus em geral foram divulgados na cena
munidal com eficiência. Em específico, segundo a resposta do MNE e do Ministério da
Cultura retirada da entrevista, “[…] a exposição “Tudo o que eu quero”, que esteve
patente na Fundação Gulbenkian, contou com mais de 30 mil visitantes, a uma média

181

Disponível em: https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNrY0BgA2P6NUBAAAAA%3d%3d.
Acesso em 28 set 2021.
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de praticamente 3 mil visitantes semanais”. Este um dos sucessos da programação
cultural 2021 traduziu-se na estreia coloboração entre diferentes atores estatais e
externos: “A organização da programação cultural constituiu um excercício de
coodernação interministerial […] a vários níveis […], entre os atores institucionais e os
agentes culturais envolvidos” (MNE e Ministério da Cultura, 2021).
Em apontamentos finais, não se deve deixar de propor, nesta conclusão, alguns
comentários relativos às políticas culturais externas de Portugal. Em primeiro lugar,
Portugal escolhe a língua portuguesa como o vetor estratégio de divulgação cultural do
país internacionalmente, o qual pode ser entendido através dos objetivos definidos nos
planos de atividades culturais do Instituto Camões e pelos indicadores relativos ao
número prevalente dos investimentos no ensino e na aprendizagem da língua
portuguesa no estrangeiro. No entanto, um dos fatores mais influentes na decisão de
escolher aprender uma língua estrangeira é a afeção pela cultura que o alundo tem com
o país de origem da língua escolhida. Desde modo, acredita-se na necessidade de uma
mudança nas estratégias de promoção da língua e cultura portuguesas, dando um maior
destaque e apoio aos projetos de promoção culturais de ao mesmo nível com a língua
lusitana. Acredita-se que a curiosidade e a paixão pela cultura portuguesa estimula de
forma intrínseca e voluntária a aprendizagem do português pelos estrangeiros a longo
prazo. Neste contexto, o número crescente dos alunos de língua portuguesa contribui
para a projeção da imagem de Portugal na amplitude mais vasta. Outro aspeto que se
pretende salientar por aqui é a diversificação dos programas culturais da PPUE 2021. De
fato, observa-se que os projetos realizados ainda não representam realmente a
criatividade portuguesa pela pouca presença da cultura popular e dos jovens artistas do
país. A dinamização dos géneros da arte e da cultura contemporânea portuguesa pode
aumentar o potencial de posicionar a influência da economia criativa nacional a nível
internacional. Concluí-se também que os esforços de nutrir as indústrias culturais dentro
do país e impulsionar depois a divulgação do valor das mesmas no estrangeiro são um
ponto que Portugal pode toma em consideração para aumentar a inovação e a
competividade criativa que promove o desenvolvimento constante da diplomacia
cultural do país. A ampliação do destino-alvo das estratégias de divulgar a marca
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nacional em mais países asiáticos desenvolvidos e em desenvolvimento como na China,
no Vietname é necessária para responder ao enfraquecimento dos prestígios
portugueses dos séculos passados nestas regiões, revitalizando os vínculos culturais
históricos

para

abrir

futuras

oportunidades

especificamente o lado cultural e criativo.
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Anexos
Anexo 1
Data
De 06/11/2020 a 15/04/2021

Atividades realizadas e eventos participados
•
•
•

Realização da síntese da imprensa
portuguesa online;
Pesquisa de notícias relativamente à Portugal
nos jornais estrangeiros online;
Tradução das notícias de língua vietnamita.

15/10/2020

•

Apresentação do livro “Holocausto” da
autoria de Irene Flunser Pimentel.

16/10/2020

•

Conferência de Imprensa do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e
do Ministro dos Negócios Estrangeiros do
Reino da Arábia Sauditam Prícipe Faizal bin
Farhan bin Abdullah Al-Saud.

19/10/2020

•

Apresentação do livro “Emigração à Diáspora
– As comunidades na Política Externa
Portuguesa”.

20/10/2020

•

Reunião de trabalho e Conferência de
Imprensa do Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros do
Luxemburgo.

21/10/2020

•

Reunião da Comissão Nacional para as
Comemorações do V Centenário da Circumnavegação;
Conferência de imprensa V Centenário da
Circum-navegação.

•
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26/10/2020

•

27/10/2020

•

13/11/2020

•

18/11/2020

•

20/11/2020

•

27/11/2020

•

10/12/2020

•

11/12/2020

•

21/12/2020

•

22/12/2020

•

06/01/2021

•

07/01/2021

•

•
12/01/2021

•

13/01/2021

•
•

Formação de Comunicação e Imprensa para
PPUE 2021.
Encontro de trabalho do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e
da Secretária-Geral Ibero-americana, Rebeca
Grynspan.
Conferência de Imprensa com o Ministro dos
Negócios Estrangeiros da República Checa.
Lançamento da obra Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas Comentada.
Tomada de Posse do Presidente do Camões,
IP.
Visita da Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas , Berta Nunes a
Coruche.
Sessão de abertura do webinar Investimento
da Diáspora.
Reunião do Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva e do
Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros e
dos Assuntos Europeus da Áustria, Alexander
Schallenberg.
Apresentação de novas medidas de
simplificação administrativa no estrangeiro.
Assinatura do Memorando entre o Ministério
dos Negócios Estrangeiros e a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
Reunião de trabalho e Conferência de
Imprensa com o Ministro dos Negócios
Estrangeiros do Chipre.
Reunião de trabalho do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e
do Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu;
Apresentação da coleção Comunidades
Portuguesas.
Apresentação do livro “Palácio Cova da
Moura – A Casa dos Assuntos Europeus”.
Assinatura do Programa Estratégico de
Cooperação Portugal – Guiné Bissau 20212025;
Reunião de trabalho e conferência de
imprensa do Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva e do
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24/02/2021

•

Ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia,
Nikos Dendias.
Apresentação dos resultados intercalares e as
próximas etapas da implementação do Plano
de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia
COVID-19, entre Portugal, os PALOP e TimorLeste.

Anexo 2
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