
  

Ex-embaixador Rubens Barbosa conta sua história na diplomacia 

brasileira em novo livro 

 

Diplomata teve papel relevante comandando as embaixadas em Londres e Washington 

 

Iniciado a partir de depoimentos para o projeto História Oral, do FGV CPDOC, o livro 
“Um diplomata a serviço do Estado”, que será lançado pela Editora FGV, mostra a 
trajetória do diplomata e ex-embaixador Rubens Barbosa em suas missões 
representando o Brasil pelo mundo entre 1962 e 2004, incluindo o comando das 
embaixadas do país em Londres e Washington.     
 
Rubens foi um dos protagonistas da diplomacia brasileira nos últimos 40 anos, sendo 
decisivo para a reaproximação do Brasil com a Argentina, para a criação do Mercosul, a 
valorização das negociações comerciais no Itamaraty, a firmeza do país nas negociações 
da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), a transição civilizada do governo FHC 
para a gestão Lula no exterior, entre outros grandes trabalhos.  
 

O livro mostra o início da carreira no Itamaraty do jovem paulista sem nenhuma conexão 
familiar ou política com a diplomacia, e a arriscada decisão de trabalhar em Brasília em 
1963, passando pelo seu primeiro posto no exterior, o casamento em Londres, o 
mestrado na London School of Economics e a volta à capital federal com a experiência 
fora da Casa de Rio Branco que o prepararam para seus cargos de chefia e grandes 
responsabilidades.   
 
Rubens Barbosa conta ainda sobre as suas atividades fora do Itamaraty, no programa de 
desburocratização da Presidência da República e no Ministério da Fazenda, a passagem 
pela Secretaria de Relações com o Congresso e a chefia de gabinete do ministro Olavo 
Setúbal. O caminho até as embaixadas em Londres e Washington passou também pela 
criação e a direção do Departamento de Integração e o comando de subsecretarias com 
a coordenação nacional do Mercosul.  
 
Nas páginas do livro, o diplomata explica os bastidores de decisões importantes que 
precisaram ser tomadas, de forma direta ou indireta, em prol da política externa 
brasileira. Com um relato franco, Barbosa apresenta a sua visão sobre os 
acontecimentos nesse meio século de vida dedicado aos assuntos do país.  
 
“Ao longo da minha carreira, dentro e fora do Itamaraty, sobretudo quando passei a 
assumir funções de chefia, pautei-me pelo senso de prioridades claramente definidas. 
Aceitei e jamais recusei os desafios com que me confrontava, agindo com capacidade 
de iniciativa, dedicação exclusiva e lealdade à Casa de Rio Branco”, afirma.   
 
Considerado um grande “outsider”, por ter chegado ao Itamaraty mesmo sem ter 
vindo de família tradicional na diplomacia nacional, Rubens Barbosa se tornou ao 
longo dos anos um exemplo de atuação em nome dos interesses do país. “Um 



diplomata a serviço do Estado” é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer as 
grandes negociações da política externa brasileira ao longo das últimas quatro 
décadas.  
 
Lançamento – Um diplomata a serviço do Estado 

Autor: Rubens Barbosa 
Datas e Locais:  

20/11 – Brasília: Restaurante Carpe Diem (104, Sul – DF); 

26/11 – Rio: Livraria Argumento (R. Dias Ferreira, 417 – Leblon); 

27/11 – SP: Livraria da Vila (Al. Lorena, 1731 – Jardim Paulista) 

Hora: 19h  
 
 

 

 

 
 
 


