
 

 

Instituto Diplomacia para Democracia lança projeto 
de construção de uma política externa pós-Bolsonaro 
 
Brasília, 05 de setembro de 2020.  
 
No dia 08 de setembro, às 15 horas, o Instituto 
Diplomacia para Democracia lança o “Programa 
Renascença: construção coletiva de uma política externa 
pós-Bolsonaro”. No contexto do Dia da Independência, o 
evento inaugural contará com a presença dos 
Embaixadores Celso Amorim e Rubens Ricupero. A 
moderação caberá à Professora Suhayla Khalil, da 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
(FESP). O debate será transmitido ao vivo no canal do 
Youtube e página do Facebook da organização. 
 

O primeiro projeto público de uma política externa pós-bolsonarista parte da constatação de que o 
atual governo tem causado graves danos à reputação e aos interesses do Brasil. O nome 
“Renascença” remete ao resgate de valores fundamentais, como o respeito a princípios 
constitucionais. Remete também a ideias de racionalidade, pragmatismo e ciência, e a valores 
humanistas de solidariedade, inclusão, participação, desenvolvimento e justiça socioambiental.   
 
A proposta é ir além da crítica e apresentar um programa concreto que possa um dia ser 
implementado. O rascunho zero reúne 10 objetivos gerais e 100 metas especificas. São 
formulações do Instituto a partir de sugestões colhidas junto a diplomatas, outros servidores 
públicos e diferentes atores brasileiros na área de relações internacionais.  
 
Não basta restaurar o que foi perdido de bom, mas também atualizar práticas e conceitos. Para 
além de questões sobre a inserção internacional do país, o texto procura olhar para dentro do 
Itamaraty e elenca sugestões para modernizar a instituição e alguns métodos de trabalho. Por 
exemplo, é preciso equacionar decididamente a falta de representatividade em corpo de servidores 
que atua internacionalmente em nome do Brasil.  
 
Ao ser oferecido como ponto de partida, capaz de organizar tópicos e estimular um ciclo de 
reflexões, o documento não tem a pretensão de refletir consensos, mas de facilitar debates. Sem 
descuidar do necessário combate a retrocessos, construir coletivamente alternativas para o Brasil.  
 
Os encontros aprofundarão temas como redução das desigualdades, desenvolvimento sustentável, 
promoção da equidade, justiça e respeito à diversidade, integração regional, atuação soberana, 
modernização da gestão do Itamaraty, entre outros. Espera-se que levem ao aperfeiçoamento dos 
objetivos e metas, agregando contribuições de atores sociais, especialistas e do público em geral. 
O texto completo será divulgado na data de independência, 7 de setembro, às 19hs, na página 
https://www.diplomaciaparademocracia.com.br/programa-renascenca e nas redes do Instituto.  
 
Serviço 
 
Evento inaugural do Programa Renascença: construção coletiva de uma política externa 
pós-Bolsonaro 
Terça-feira, 08 de setembro, 15 horas; 
Ao vivo no canal do Youtube e página do Facebook do Instituto Diplomacia para Democracia: 
https://www.facebook.com/diplomaciaparademocracia 
https://www.youtube.com/diplomaciaparademocracia; 
Evento: https://bit.ly/32VlxQY  


