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INTERCÂMBIO E DIFUSÃO DA CULTURA BRASILEIRA NO EXTERIOR

por: Maria Cristina Martins, em 1.onze Intercâmbio e difusão da cultura brasileira no
exterior, Capítulo I - Do Estado no dia 09/02/2010

1.1.2 Dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura brasileira no exterior, em parceria
com as embaixadas brasileiras e as representações diplomáticas do país no exterior, a fim de
afirmar a presença da arte e da cultura brasileira e seus valores distintivos no cenário global,
potencializar os intercâmbios econômicos e técnicos na área e a exportação de produtos e consolidar
as redes de circulação e dos mercados consumidores de bens, conteúdos e serviços culturais.
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Este ponto e’ exatamente o que no Colegiado Setorial de Artes Visuais
estamos propondo como acao pratica::::: a criacao de uma Agencia
Internacional Brasileira de Intercambio e Difusao Cultural no Exterior –
para promocao e difusao (como consta acima) da cultura brasileira (nos
diversos setores da cultiura), como nos moldes das ja existentes de
outros paises como Alemanha – goethe institut, Espanha – AECID,
entre outras.

Roberto
Moreira Junior
12 de
fevereiro

Desenvolvido por Rafael Lucas, Marcos Maia e Guilherme Aguiar, da equipe Xemelê /
Cultura Digital - membros da comunidade WP-Brasil.
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