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RESUMO 

A questão ambiental passou a integrar as pautas políticas econômicas brasileiras a partir da década de 1990, 

inclusive no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Com isso, o objetivo do artigo é o de apresentar 

as correlações do termo “desenvolvimento sustentável” com outros temas (palavras-chave) da Política Externa 

Brasileira nos pronunciamentos daquele Chefe de Estado. Para tanto, utilizou-se o método de análise de 

conteúdo da mensagem de Laurence Bardin: análise prévia, exploração e interpretação dos resultados. A 

pesquisa concentrou-se em 92 discursos que continham em seu bojo, ou título, o termo “desenvolvimento 

sustentável”. O banco de dados utilizado abrangeu as manifestações de Lula em visitas ao exterior ou 

recebimento de Chefes de Estado no Brasil. A hipótese de pesquisa foi a de que alguns temas se mantiveram 

conectados na agenda de política externa ao longo do mandato: desigualdade social, segurança, instituições 

internacionais e meio ambiente. Portanto, observou-se que a defesa da soberania e dos interesses nacionais foi 

fulcral na condução da política externa no período mencionado, combinando os elementos econômicos, sociais 

e ambientais a guisa de reforçar as alianças com Estados em desenvolvimento.   

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Política Externa Brasileira; Lula. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na segunda metade do século passado o desenvolvimento firmou-se como uma 

problemática no campo das Ciências Sociais com caráter multidisciplinar. Nas Relações 

Internacionais - principalmente com o fortalecimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) - o conceito não ficou restrito ao crescimento econômico, pois foi necessário 

considerar os impactos do consumo desenfreado na qualidade de vida da sociedade. Portanto, 

desenvolvimento é um conceito holístico que engloba tanto a esfera econômica como a social 

e ambiental, segundo Barbosa (2008).  

Com isso, observou-se a complexidade do termo, pois abarca diversas esferas e 

acaba sendo de difícil aplicabilidade, principalmente em países emergentes como o Brasil: 

repleto de desigualdades e problemas estruturais.  

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do 

desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de 

grande número de pessoas - alimento, roupas, habitação, emprego - não estão sendo 

atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram 

legitimamente a uma melhora qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a 
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injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos.  
(CMMAD, 1991, p. 46) 

Dessa maneira, a partir dos anos 1990, foi colocado em pauta o que seria o 

paradigma do desenvolvimento sustentável que para existir precisaria “que todos [tivessem] 

atendidas as suas necessidades básicas e lhes [fossem] proporcionadas oportunidades de 

concretizar as suas aspirações de uma vida melhor” (CMMAD, 1991, p. 46-47).  

Por meio da percepção da essência dessas indagações, foi cunhado o conceito que 

embasa este capítulo: Desenvolvimento Sustentável "é aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 10).  

Essa constante preocupação resultou no reconhecimento do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um Direito Fundamental do homem. O Brasil ao seguir 

essa necessidade mundial, inovou internamente ao dedicar um Capítulo inteiro dentro do 

Título VIII (Da Ordem Social) da Constituição Federal do Brasil (1988) para definir e 

defender o bem ambiental.  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL). 

Foi a partir desse momento que os presidentes da República do Brasil começaram a 

planejar e efetivar políticas ambientais, de modo a não destoar das diplomacias que estavam 

sendo praticadas internacionalmente. Sobretudo a partir da Conferência ECO 92 em que o 

Brasil colocou pela primeira vez a preocupação de desenvolver-se economicamente 

conservando o meio ambiente.  

Logo, esse processo de desenvolvimento com responsabilidade socioeconômica e 

ambiental está interligado ao conceito de Política Externa, seguido na pesquisa, de que a 

interação de um Estado com outros, ou Organizações Internacionais, visa fortalecer as 

relações no Sistema Internacional. O tema de pesquisa, portanto, concentrou-se na análise da 

variável “desenvolvimento sustentável” na Política Externa Brasileira (PEB) no período 

compreendido entre 2003 e 2010.  

Desse modo, o objetivo geral deste artigo é apresentar as correlações entre palavras-

chave dentro dos discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Chefe de Estado. 

Essas palavras-chave foram definidas, a partir de revisões de literatura, como conceitos 

fulcrais dentro da PEB, tais como: meio ambiente, cooperação internacional, paz e segurança 
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internacional, economia, desigualdade social, democracia e direitos humanos e instituições 

internacionais. 

Para efetuar a análise optou-se pelo método de análise de conteúdo de mensagens 

ensinada por Laurence Bardin (2002) em que foi compreendido “o teste por associação de 

palavras, o mais antigo dos testes projetivos, permite, em psicologia clínica, ajudar a localizar 

as zonas de bloqueamento e de recalcamento de um indivíduo” (BARDIN, 2002, p. 52)”. 

Logo, há a interpretação dos estímulos e das respostas de quem fala. 

Devem-se seguir algumas etapas para atingir essa interpretação. Primeiro se procurou 

realizar a análise prévia: revisão de literatura e aprofundamento do conhecimento a respeito 

dos conceitos trabalhados, principalmente o de desenvolvimento sustentável atrelado à 

desigualdade social presente no Brasil e sua política externa. 

Depois se explorou o material separando o que seria utilizado da literatura e o que 

serviria de fonte primária. Esta se concentrou no conjunto
3
 de discursos proferidos pelo ex-

presidente em suas 263
4
 viagens oficiais ao exterior (MRE, 2011). Contudo, considerando o 

objetivo da pesquisa, filtrou-se (i) a menção ao termo “desenvolvimento sustentável” no título 

ou corpo do pronunciamento, ou seja, 111 vezes; (ii) leitura e discriminação destes trechos.  

GRÁFICO 1 – TRECHOS COM MENÇÕES AO TERMO “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 

 
Fonte: Filtragem e elaboração própria. Banco de dados VILELA; NEIVA (2011). 

 

Com isso, restaram 92 discursos inerentes ao meio ambiente, isto é, 12% dos 

pronunciamentos tiveram a citação de ao menos uma vez o termo “desenvolvimento 
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sustentável”. Considerou-se como um tema relevante dentro da PEB e do que o ex-presidente 

gostaria de demonstrar para os países visitados.  

GRÁFICO 2 – PRONUNCIAMENTOS COM MENÇÃO AO TERMO “DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL” 

 
Fonte: Filtragem e elaboração própria. Banco de dados VILELA; NEIVA (2011). 

 

Na inferência e interpretação dos resultados foi testada a hipótese de pesquisa de 

que haveria uma tipificação e ênfase em alguns temas da PEB relacionados ao meio ambiente 

durante o mandato. Ademais, o recorte foi definido conforme ligação direta da palavra-chave 

com o tema, não sendo consideradas apenas as simples citações ao termo. Com isso, dos 111 

trechos 54 foram meras alusões ao “desenvolvimento sustentável” e 57 foram proferidos com 

sentido conceitual de meio ambiente
5
, como se pode observar no gráfico três, e são estes que 

compõem a análise. 

Faz-se importante salientar que foram utilizados três critérios de organização para a 

codificação e recorte: a escolha das unidades; a enumeração de regras de contagens das 

palavras e; a classificação com as categorias listadas (BARDIN, 2002, p. 104). Utilizou-se a 

literatura como base para definições dos temas/palavras, codificou-se aprofundando a 

categorização de Elaine Vilela e Pedro Neiva (2011) e, por fim, delimitaram-se regras de 

contagem por meio de linha de corte de até 10 linhas antes ou depois da menção para verificar 

a correlação ou não com o termo “desenvolvimento sustentável”. 
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GRÁFICO 3 – “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” E RELAÇÃO CONCEITUAL 

 
Fonte: Filtragem e elaboração própria. Banco de dados VILELA; NEIVA (2011). 

 

Com efeito, o capítulo foi dividido em quatro partes. A primeira esta introdução, em 

que foi apresentado o tema da pesquisa, o objetivo principal e, essencialmente, qual foi o 

método utilizado durante o trabalho. Na segunda, explorar-se-á o conceito de Política Externa 

de forma geral, de modo a compreender os princípios do plano político na época e a definição 

dos objetivos específicos da pesquisa. Na terceira parte serão descritos alguns trechos dos 

discursos a guisa de identificar a articulação entre o tema e os demais assuntos da PEB de 

Lula. Por fim, na última parte, far-se-á as considerações finais.  

 

2 POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

O objetivo principal desta parte é o de apresentar brevemente os conceitos de Política 

Externa e depois demonstrar como ela se encaixou na PEB de Luiz Inácio Lula da Silva, 

considerando seus eixos principais.  

Portanto, pode-se afirmar que as definições clássicas de Política Externa foram 

desenvolvidas para compreender as ações de um Estado em relação aos outros dentro do 

Sistema Internacional. A definição de Política Externa a partir de Letícia Pinheiro: 

[seria] o conjunto de ações e decisões de um determinado ator, geralmente mas não 

necessariamente o Estado, em relação a outros Estados ou atores externos - tais 

como organizações internacionais, corporações multinacionais ou atores 

transnacionais -, formulada a partir de oportunidades e demandas de natureza 

doméstica e/ou internacional (PINHEIRO, 2010, p. 07). 
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É perceptível que o caráter interno contribui significativamente para a aplicação de 

políticas externas, pois não existem mais apenas assuntos estrangeiros. Logo, a realidade 

social brasileira deve ser considerada e avaliada quando se propõe uma PEB, principalmente a 

desigualdade social que possibilita acesso aos bens de consumo de maneira desproporcional, 

bem como, ao debate político. Inclusive, é essencial contemplar as variáveis de universalismo 

e de autonomia definidas por Vigevani et al (2008, p. 06-07): o universalismo seria a mescla 

de características do Estado, sua cultura e pluralismo; a autonomia a capacidade de discussão 

e decisão do Estado no cenário internacional com o objetivo de atingir a soberania. 

A política externa correspondeu, nos dois últimos séculos, a um dos instrumentos 

com que os governos afetaram o destino de seus povos, mantendo a paz ou fazendo a 

guerra, administrando os conflitos ou a cooperação, estabelecendo resultados de 

crescimento e desenvolvimento ou de atraso e de dependência (CERVO e BUENO, 

2011, p. 11). 

 

Lula teve essa preocupação de atingir a autonomia considerando o universalismo 

interno, em suas palavras: 

O Brasil não abdica, em nenhuma hipótese, de sua soberania e nem de suas 

responsabilidades sobre a Amazônia. Os êxitos recentes são fruto da presença cada 

vez maior e mais efetiva do Estado Brasileiro na região, promovendo o 

desenvolvimento sustentável – econômico, social, educacional e cultural – de seus 

mais de 20 milhões de habitantes. Estou seguro de que nossa experiência no tema 

pode ser útil a outros países
.6 

 

Cervo (2003) elaborou paradigmas da política externa brasileira com a concepção de 

que o Brasil buscou ao longo de sua trajetória o desenvolvimento nacional, autonomia no 

cenário internacional com o crescimento econômico. Sendo no Século XIX a 1990 o 

paradigma nomeado “Liberal Conservador”, de 1930 a 1989 o “Estado Desenvolvimentista”, 

a partir de 1990 a “dança” entre o “Estado Normal’ e o “Estado Logístico”. De uma maneira 

diferente, mas considerando, também, a busca incessante pela soberania, Pinheiro (2010) 

classificou a PEB: de 1946 a 1951 e de 1964 a 1967 com um Americanismo Ideológico; de 

1902 a 1945, de 1951 a 1961 e de 1967 a 1974 com um Americanismo Pragmático; de 1961 a 

1964 com um Globalismo Grotiano e; de 1974 a 1990 com um Globalismo Hobbesiano.  

Deste modo, o Brasil desejava conquistar o desenvolvimento nacional, não 

importando qual classificação fosse dada, adotando uma política de Estado. Alguns eixos 

foram contínuos na PEB (FERNANDES, 2004), pois o Itamaraty sempre possuiu papel 
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fundamental, ou seja, não foi volátil conforme os governos foram alterando, pois “os mesmos 

interesses pode[ria]m ser alcançados por meio de estratégias e mesmo com base em princípios 

político-ideológicos distintos” (PINHEIRO, 2010, p.09-10).  

Contudo, principalmente a partir dos anos 2000, com a diferenciação entre o 

elemento governamental e estadista nasceu a Diplomacia Presidencial. Esta seria “a 

participação pessoal do chefe do governo nas relações internacionais, seja por meio de 

pronunciamentos, seja de participação em foros internacionais, seja atuando diretamente em 

negociações” (GUILHON ALBUQUERQUE, 1996, p. 10). 

Ao assumir a presidência Lula já demonstrou suas diretrizes, ora como precursor do 

Paradigma Logístico, ora pelo Neodesenvolvimentismo. 

[Sendo que,] o desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar 

os aspectos “positivos” do neoliberalismo — compromisso incondicional com a 

estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, 

ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional — com os 

aspectos “positivos” do velho desenvolvimentismo — comprometimento com o 

crescimento econômico, industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade 

social” (SAMPAIO JR, 2002, p. 679). 

 

Além de priorizar as relações Sul-Sul que foram colocadas em pauta até mesmo nos 

discursos de Lula, como se pode perceber no trecho abaixo: 

Em nossa região, por meio da integração, o Brasil e seus vizinhos sul-americanos 

estão buscando respostas democráticas e solidárias para o desafio do 

desenvolvimento sustentável. Foi com esta convicção que meu governo patrocinou 

no início deste mês, em Brasília, a Primeira Cúpula América do Sul – Países Árabes. 

Estamos construindo consensos, baseados no conhecimento mútuo e na tolerância. 

São essas nossas armas na construção de um mundo de paz, segurança e 

prosperidade.
7 

 

Isto é, ele considerou significativo estreitar parcerias com países em 

desenvolvimento (DORATIOTO; VIDIGAL, 2014), com realidades parecidas às brasileiras. 

Para atingir determinada centralidade nos acordos da agenda internacional e 

protagonismo na conjuntura mundial Lula buscou algumas oportunidades, elencadas por 

Acioly et al (2010, p. 16): (i) redução de vulnerabilidade externa; (ii) inserção internacional 

mais ativa; (iii) maior articulação “comercial, produtiva e comercial” com os países do Sul; e 

(iv) cooperação técnica para o desenvolvimento. De modo que,  

A política externa brasileira alcançou um novo nível de maturidade. Não estamos 

mais limitados por fronteiras imaginárias ou fórmulas prontas. Estamos explorando 
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oportunidades de diálogo, cooperação e negócios, onde quer que elas existam. 

Desenvolvemos parcerias diversificadas e relações mais equilibradas com todas 

as regiões do mundo.8  

 

Como se pode observar no gráfico quatro, as visitas à Europa e América do Norte 

mantiveram-se, mas a América do Sul e África tiveram também destaque, pois houve “uma 

vontade política de maior diálogo e de estreitamento de laços políticos” (LIMA e DUARTE, 

2013, p. 07). 

Percebeu-se que também foram expostos esses objetivos no Programa de Governo de 

2002
9
 de modo a unir os “mais fracos” do Sistema Internacional: 

O Brasil é um firme defensor das organizações multilaterais como espaço de 

cooperação e diálogo. Não há modo mais efetivo de aproximar os Estados, manter 

a paz, proteger os direitos humanos, promover o desenvolvimento sustentável e 

construir soluções negociadas para os problemas comuns. (ITAMARATY, 2012, p. 

05, sem grifos no original). 

Além disso, 

A adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de alianças 

Sul-Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tradicionais (China, 

Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio etc.), pois se acredita que eles 

reduzem as assimetrias nas relações externas com países mais poderosos e 

aumentam a capacidade negociadora nacional (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007, p. 

283). 

 

GRÁFICO 4 –VISITAS DE LULA POR REGIÕES 

  
Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2011, p. 11). 
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A PEB de Lula buscou, portanto, de forma contínua a autonomia e a cooperação 

internacional com as grandes potências e aqueles em ascensão. Considerando alguns temas 

fundamentais, tais como: Operações de paz, desarmamento, biocombustíveis, petróleo e gás 

natural, energia nuclear, mudança do clima, biodiversidade, florestas, mar, Antártida, espaço, 

direitos humanos; temas sociais, combate aos ilícitos transnacionais, metas do milênio, 

sociedade da informação, Aliança de Civilizações (ITAMARATY, 2012, p. 02). 

Especificamente nos pronunciamentos do período de 2003 a 2010, podem-se observar 

as citações simultâneas de alguns temas da PEB atreladas às regiões em que o Brasil buscou 

aproximar-se: 

TABELA 1 – CITAÇÕES SIMULTÂNEAS 

 
Fonte: VILELA e NEIVA (2011). 

 

Dentre todos os temas, preocupou-se com a variável de meio ambiente, a qual engloba 

a busca pelo desenvolvimento ligado à sustentabilidade. Observou-se que o meio ambiente 

teve 22% de presença nos discursos proferidos na África, informação que pode ser explicada a 

partir das semelhanças existentes entre os dois países: desigualdade e a busca por 

desenvolvimento econômico e ecológico. Já ao comparar à Europa, 23,%, explicam-se pelo 

fato de o continente, historicamente, preocupar-se com questões ambientais e o Brasil 

mostrar-se preocupado em atingir o mesmo status.  

Para visualizar de forma detalhada essas variações de citações, propõem-se a parte 

seguinte em que serão apresentadas de forma sistemática as correlações dos temas da PEB nos 

pronunciamentos de Lula, ano a ano. 
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3 CONEXÕES ENTRE OS TEMAS DE PEB NOS PRONUNCIAMENTOS DE LULA 

 

Como exposto na introdução deste capítulo, foram verificados 92 pronunciamentos, 

sendo analisados 57 trechos dispostos entre os oito anos de mandato do ex-presidente Lula 

durante a pesquisa, isso por meio de um olhar numérico e qualitativo. Como resultado, houve 

95 formas diferentes de associação entre as palavras previamente delimitadas como temas 

essenciais à PEB.  

Com isso, percebeu-se que Lula se atentou em discursar de diferentes temas em suas 

viagens oficiais, não destoando muito ao longo dos anos do mandato. As associações do 

Desenvolvimento Sustentável a outros pilares da Política Externa foram compatíveis com a 

história brasileira, isto é, não houve nenhum tema totalmente diferente dos objetivos já 

traçados no início do século XX: busca por autonomia, estabilidade no cenário internacional, 

por redução da pobreza e fortalecimento dentro das Instituições Internacionais. Esses e outros 

detalhes podem ser visualizados na tabela abaixo e comentários seguintes. 

TABELA 2 – SISTEMATIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

* Pronunciamento feito após a vitória de Lula. 

. 

Como se pode observar, desde antes do mandato oficial (2002) Lula já citou o termo 

“desenvolvimento sustentável” considerando dois temas diferentes. Isso demonstra sua 

preocupação em associá-lo ao meio ambiente e à cooperação internacional, além de seu 

alinhamento com a lógica internacional de eficiência ecológica com o objetivo principal de 

conseguir associar-se aos Estados que pensavam e tinham a mesma concepção de 

crescimento. 

Apesar de o Brasil, tradicionalmente, buscar assentos permanentes em Instituições 

Internacionais, esse objetivo não esteve ligado ao desenvolvimento sustentável (apenas seis 
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menções relacionadas). A partir dessa informação, pode-se inferir que o ex-presidente 

mencionou a vontade de ser membro permanente da ONU, por exemplo, apenas em 

momentos específicos e objetivos durante os pronunciamentos e esteve mais relacionado ao 

próprio tema de cooperação internacional.  

Lula demonstrou que participar das Instituições Internacionais era uma forma de 

cooperar internacionalmente e de haver equidade entre os Estados: “Em tal luta, iremos 

promover maior cooperação externa, seja com os nossos vizinhos, seja com organizações 

multilaterais, ou com outros países, entre eles os Estados Unidos” 
10

. 

 Por outro lado, em média 37% de associações de trechos continham o termo 

“desenvolvimento sustentável” associado ao tema de meio ambiente, confirmando-se a 

concepção abordada na primeira parte do artigo de que o meio ambiente é um pilar 

fundamental da sustentabilidade e foi um tema priorizado na PEB de Lula, principalmente ao 

considerar o contexto histórico vivido à época e a sua inserção no debate político. Como Lula 

afirmou: 

Uma área particularmente propícia a essa cooperação é a do meio ambiente. O 

mundo não pode fechar os olhos às políticas de preservação ambiental decididas pela 

Rio 92. Da mesma maneira que cabe aos países menos adiantados pensar em 

formas de desenvolvimento sustentável, cabe aos países ricos diminuírem a 

poluição no planeta.  (sem grifos no original) 11 

 

Com isso, identificou-se que Lula se preocupou com o meio ambiente, mas não 

deixou de enfatizá-lo com a diferença entre os países pobres e os ricos, ou seja, os menos 

desenvolvidos deveriam pensar em maneiras de atingir o desenvolvimento sustentável não se 

prejudicando nem afetando a sociedade, mas, caberia, também, aos desenvolvidos frear a 

busca por bens de consumo e reduzir a poluição do Planeta. 

Pois, o consumo deveria ser harmônico à preservação do meio ambiente. Essa 

comunhão de objetivos - que foi contemplado no próprio conceito de desenvolvimento 

sustentável - poderia ser preventiva e compor as agendas bilaterais, seja ela interna ou 

externa. 

Para ser sustentável, o desenvolvimento tem que ter por base a harmonia entre o ser 

humano e a Natureza. A política ambiental do nosso governo é preventiva. Ela não 

corre atrás dos efeitos colaterais do crescimento, mas está inscrita, previamente, na 

dinâmica de cada projeto, através de agendas bilaterais entre o Ministério do Meio 

 
10 

 Discurso do Presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva proferido no Clube de Imprensa Nacional dos 

Estados Unidos durante visita a Washington 
11 

 Discurso do Presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva proferido no Clube de Imprensa Nacional dos 

Estados Unidos durante visita a Washington (2002) 
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Ambiente e os demais Ministérios. É o caso, por exemplo, das iniciativas para 

exploração florestal em assentamentos – elaboradas com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. O mesmo ocorre com a nova abordagem sobre 

infraestrutura, envolvendo os Ministérios dos Transportes e o Ministério das Minas e 

Energia, entre outros. 
12

 

 

Estranhou-se que em apenas 13 trechos o tema economia tenha aparecido (23%), 

porque é uma variável do desenvolvimento sustentável e deveria ter a mesma regularidade de 

menções que o meio ambiente apresentou. Embora, percebeu-se que Lula muitas vezes 

proferiu o termo “desenvolvimento sustentável” sem ter muita relação com o próprio contexto 

do discurso (no caso foram 54 vezes), por isso esses casos foram retirados deste estudo 

qualitativo para evitar que a importância ao tema fosse distorcida. Desse modo, não se 

afirmou que a economia tenha sido pouco destacada na PEB de Lula, mas, no caso específico 

desta pesquisa (a de correlação de palavras-chave) não foi muito presente. 

A cooperação internacional associou-se ao tema 19 vezes e esteve diretamente 

vinculada ao “desenvolvimento sustentável” principalmente com o objetivo de angariar 

recursos, firmar parcerias e demonstrar que o Brasil tinha similaridades com os Estados 

visitados.  

Nesta pesquisa, inferiu-se que a cooperação internacional foi um grande pilar da PEB 

de Lula, pois esteve associado não apenas à maneira do ex-presidente acercar seus vizinhos ou 

países mais desenvolvidos, mas, também, como forma de mostrar os interesses econômicos, a 

aspiração de participar de reuniões, conferências e, além disso, a de demonstrar a sua 

preocupação com a sociedade menos abastada. 

Somente com o pleno exercício da cooperação internacional para a paz e a 

solidariedade será possível preservar, e tornar realidade, bandeiras como as que 

levantamos nas grandes conferências dos anos 90: as dos direitos humanos, do 

desenvolvimento sustentável, da igualdade dos gêneros, do combate ao racismo e 

das múltiplas formas de discriminação e de exclusão social.
13

 (sem grifos no 

original). 

Observou-se que Lula deu muita importância ao passado brasileiro, pois sempre 

relembrou a participação histórica do Brasil em grandes conferências da década de 1990 

como, por exemplo, a ECO 92 em que o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou 

força e foi apresentado ao mundo. Não deixou de lado, também, as associações às múltiplas 

formas de discriminação e exclusão social.  

 
12 

 Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Ato de Prestação de Contas do Ano 

de 2003 
13  

Intervenção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Reunião de Trabalho sobre 

multilateralismo - III Cúpula América Latina e Caribe - União Européia (2004) 
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Deste modo, o tema de desigualdade social ganhou especial destaque. Conforme 

hipótese de pesquisa, essa “palavra-chave” faz parte da pilastra “social” do desenvolvimento 

sustentável e esteve ligada ao tema em 17 trechos, ou seja, 30% em média. Notou-se que Lula 

mencionou esses termos juntos quando buscava oportunidades de parcerias com países com 

realidades socioeconômicas parecidas com as do Brasil, por exemplo, a respeito da falta de 

emprego formal e renda digna.  

Somos países com a aspiração comum ao desenvolvimento sustentável e ao bem-

estar de nossos concidadãos. Nossos governos estão empenhados na renovação da 

vida econômica e política. Minha visita tem como objetivo explorar essas 

afinidades e pontos de aproximação. Queremos ampliar nosso intercâmbio 

econômico-comercial, ainda muito aquém de seu potencial. Demonstração viva desta 

disposição é a expressiva comitiva de empresários que me acompanha. Vamos 

expandir a cooperação em diversas áreas.
14

 

Registre-se que o desenvolvimento constitui um dos objetivos da República 

Federativa do Brasil, como se pode verificar no Art. 3º da Constituição Federal, juntamente 

com a preocupação de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Destarte, o tema cooperação esteve presente para justificar a expectativa de 

desenvolver-se sustentavelmente para que o povo pudesse ter uma realidade melhor, pois com 

a  

criação de empregos, geração de renda e combate à mudança do clima formam o 

triângulo virtuoso que desejamos para nossos países. As biomassas podem ser 

determinantes para concretizar nossa aspiração comum ao desenvolvimento 

sustentável e à erradicação da fome e da pobreza
15

 

 

Dessa maneira, a realidade de pobreza vivida pelos países menos desenvolvidos 

poderia ser reduzida com a promoção do desenvolvimento sustentável, considerando que esse 

propósito deveria ser a responsabilidade de todos, inclusive dos mais ricos. Isso não apenas 

para o pilar social, mas também para atingir a paz, pois a fome leva a conflitos, a pobreza leva 

a tormentas e o objetivo de todos os Estados é promover a equidade. 

 
14 

 Palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Plenário da Assembléia Nacional 

Libanesa (2003) 
15 

 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião da cerimônia de 

inauguração da Usina de Etanol da Jamaica Broilers Group (2007) 
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A eliminação da fome, a redução da pobreza, a promoção do desenvolvimento 

sustentável devem ser uma preocupação de todos os países, inclusive e, sobretudo, 

dos mais ricos. Trata-se de um imperativo, se quisermos garantir a paz e o efetivo 

cumprimento dos direitos humanos.
16

 

 

Lula também demonstrou especial atenção às formas de colocar em prática esse tema 

tão controverso: por meio de leis e pesquisas na área: 

Este é o primeiro evento sobre desenvolvimento sustentável que se realiza entre 

Brasil e Índia. Permitirá melhor conhecimento mútuo, maior compreensão de nossos 

desafios e a identificação de parcerias em diversos níveis. Brasil e Índia contam 

com rica experiência de pesquisa em desenvolvimento sustentável e um importante 

acervo de projetos implantados. Dispõem de experiência na elaboração de leis de 

projeção ambiental e sua implementação, por vezes muito difícil17 

 

Considerando o conceito de desenvolvimento sustentável, pode-se inferir que ao não 

preservar o meio ambiente, famílias menos aquinhoadas poderiam ser atingidas de maneiras 

mais bruscas que os mais ricos, ou seja, seriam afetados com enchentes, problemas de saúde e 

até mesmo a falta de emprego. Portanto, a equidade 

[seria] a melhor arma contra a degradação do Planeta. Cada um de nós deve assumir 

sua parte nessa tarefa. Mas não é admissível que o ônus maior da imprevidência dos 

privilegiados recaia sobre os despossuídos da Terra. Os países mais 

industrializados devem dar o exemplo. É imprescindível que cumpram os 

compromissos estabelecidos pelo Protocolo de Quioto (sem grifos no original)18 

 

Mais uma vez Lula demonstrou que os problemas sociais, ambientais e econômicos 

poderiam ser amenizados com a ajuda dos mais ricos. Ou seja, países como os EUA, França, 

Inglaterra, Alemanha, tinham o dever social de cooperar para que o desenvolvimento 

sustentável fosse atingido por todos dentro do Sistema Internacional.  

Assim sendo, apresenta-se no gráfico a seguir essa disposição proposta do 

“desenvolvimento sustentável” associado a outros temas chaves da PEB (2003-2010) e 

propõe-se a reflexão acerca da continuidade ao longo do tempo, conforme hipótese de 

pesquisa elencada na introdução deste capítulo. 

 

 

 
16 

 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da XI UNCTAD (2004) 
17 

 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na solenidade de abertura do Encontro 

"Brasil-Índia - Desenvolvimento Sustentável: Perspectivas e Possibilidades" (2004) 
18 

 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do Debate-Geral da 62ª 

Assembléia-Geral das Nações Unidas (2007) 
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GRÁFICO 5 – ASSOCIAÇÕES AO LONGO DO TEMPO COM O TERMO DE “DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observou-se, portanto, que houve poucos picos de pronunciamento dos temas 

associados ao termo “desenvolvimento sustentável”. Outrossim, usualmente menções foram 

proferidas: o ex-presidente não variou em sua Política Externa, pelo contrário sempre a 

fortaleceu independente de onde estava discursando (na Índia ou nos EUA, por exemplo). 

Porém, pode-se verificar que durante o segundo mandato de Lula (a partir de 2007) 

as associações tiveram ênfase ao elemento sustentável quando se falava em crescer econômica 

e socialmente. Ademais, pode-se concluir que as crises econômicas que abalaram o mundo à 

época podem ter influenciado Lula a proferir mais vezes a busca por democracia. 

Principalmente, pontuando a importância da sustentabilidade não frear o desenvolvimento dos 

mais pobres, uma vez que os países mais ricos já tiveram a oportunidade de crescer. 

Estou seguro ser possível preservar o planeta, sem atentar contra o 

desenvolvimento dos países mais pobres. Sei que podemos contar com a Bélgica 

nessa batalha por um futuro voltado para o desenvolvimento sustentável. Um futuro 

que começa com a revolução dos biocombustíveis 
19

 

Por fim, no final do mandato não houve nenhuma menção ao tema, nem ao menos ao 

incentivar a adesão a esse tipo de desenvolvimento. Talvez essa informação possa ser 

explicada pelo fato de que Lula estivesse mais preocupado em apresentar os seus resultados e 

a sua sucessora, Dilma, do que buscar novas cooperações que foram expressivamente 

marcantes ao longo do mandato ao correlacionar ao tema de desenvolvimento sustentável. 

 
19  

 Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura de 

atos 
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capítulo teve o objetivo de sintetizar os resultados obtidos da pesquisa que 

respondeu a pergunta-problema de como o termo “desenvolvimento sustentável” foi 

relacionado com outros temas de Política Externa nos pronunciamentos de Lula em suas 

viagens oficiais ao exterior. Para atingir esse propósito, optou-se por dividir o trabalho em 

quatro partes, considerando-se a última como as considerações finais.  

Na primeira parte, ressaltou-se, sobretudo, a metodologia utilizada para articular as 

palavras-chave considerando o conceito defendido na literatura e como todo o material foi 

selecionado e trabalhado.  

Na segunda parte buscou-se esboçar os principais enlaces da Política Externa 

Brasileira, sendo o mandato de Lula como eixo condutor. Com isso, apresentaram-se os 

principais autores da área, tais como Amado Cervo, Letícia Pinheiro, Tullo Vigevani, mas não 

se adentrou nas minudências dos conceitos para que eles fossem aparecendo pouco a pouco na 

descrição dos resultados. 

Os resultados da pesquisa foram relatados na terceira parte, momento em que a 

sistematização final de cada ano do mandato do ex-presidente foi demonstrada. O objetivo 

principal desta parte, e maior desafio, foi sintetizar diversas definições, conceitos, trechos que 

foram associados ao termo “desenvolvimento sustentável” em cinquenta e sete 

pronunciamentos. São muitos detalhes que podem ser averiguados e, por isso, essa pesquisa 

não se esgotou aqui. 

Considerando os limites de uma monografia e agora deste capítulo, o trabalho atingiu 

o objetivo de mostrar quais foram as associações e continuidades no tempo dos eixos da PEB 

de Lula, isso por meio de algumas transcrições e relações. Ademais, confirmou-se a hipótese 

de que os temas mantiveram-se ao longo dos anos de forma muito parecida.  

Além de demonstrar que os pilares do desenvolvimento sustentável (ambiental, 

social e econômico) estiveram diretamente associados à busca contínua de parcerias, ou seja, 

a cooperação internacional foi o grande foco do ex-presidente. Ou, ainda, este salientou mais 

a Política de Estado que existiu (e permanece) no país com a sua nova performance de 

Diplomacia Presidencial para garantir a soberania nacional
20

. 

 
20 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II 
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Com efeito, propõe-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas considerando os 

pronunciamentos dos presidentes, pois por meio dessas associações podem-se perceber 

diversas informações que muitas vezes ficam esquecidas quando o estudo é concentrado em 

palavras isoladas no discurso. O banco de dados pode ser obtido para continuidade deste 

estudo, principalmente no enfoque da cooperação internacional associada a outros temas.  

 

APÊNDICE 1: LISTAGEM DE PRONUNCIAMENTOS COM MENÇÃO AO 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 

  

2002 Washington, E.U.A, 10/12/2002 - Discurso do Presidente Eleito Luiz Inácio Lula da Silva proferido no 

Clube de Imprensa Nacional dos Estados Unidos durante visita a Washington. 

2003 Brasília - Palácio do Planalto, 18/12/2003 - Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, no Ato de Prestação de Contas do Ano de 2003 

 Beirute - Líbano, 05/12/2003 - Palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no 

Plenário da Assembléia Nacional Libanesa 

 Palácio Damasceno - Damasco - Síria, 03/12/2003 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, no jantar oferecido pelo Presidente Bashar Al-Assad 

 Pretória, 08/11/2003 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no jantar 

oferecido em sua homenagem pelo Presidente Thabo Mbeki 

 Palácio Itamaraty - Brasília, DF, 07/10/2003 - Discurso por ocasião de almoço oferecido aos Reis da 

Noruega 

 Brasília, Palácio Itamaraty, 18/09/2003 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, em almoço oferecido aos formandos do Instituto Rio Branco 

 Brasília, Palácio Itamaraty, 22/07/2003 - Palavras do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na declaração conjunta dos Presidentes do Suriname e Brasil 

 Palácio Itamaraty, 27/05/2003 - Declaração do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, à imprensa, durante visita do Presidente do Equador, Lucio Gutiérrez 

 Palácio Itamaraty, 25/04/2003 - Declaração do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, durante visita de trabalho do Presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada 

 Palácio Itamaraty, 11/04/2003 - Declaração do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, à Imprensa, durante visita de trabalho do Presidente do Peru, Alejandro Toledo 

2004 Salvador - Bahia, 01/12/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

Cerimônia de Abertura do Fórum Mundial do Turismo 

 Palácio do Planalto, 29/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante almoço oferecido ao presidente do Paquistão, Pervez Musharraf 

 Palácio Itamaraty, 23/11/2004 - Declaração à Imprensa do Presidente da República, por ocasião da 

visita do Primeiro-Ministro Paul Martin ao Brasil 

 Palácio do Planalto, 22/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

cerimônia de assinatura de atos por ocasião da visita oficial do Presidente da Federação da Rússia, Vladimir 

Putin 

 Palácio Itamaraty, 12/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no 

jantar com o Presidente da China, Hu Jintao 

 Palácio Itamaraty, 08/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

abertura da 4ª reunião do Grupo de Alto Nível do “Programa Educação para Todos” da Unesco 

 São Paulo - SP, 08/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

solenidade de posse da Diretoria da Fiesp 

 Rio de Janeiro-RJ, 04/11/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no ato 

inaugural da 18ª Cúpula Presidencial do Grupo do Rio 

                                                                                                                                                   
- a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;V - o 

pluralismo político. 
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 Nova York, EUA, 21/09/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 59ª 

Assembléia-Geral da ONU 

 Brasília - DF, 31/08/2004 - Brinde do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o 

almoço em homenagem ao Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano 

 Santiago, Chile, 23/08/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no jantar 

oferecido pelo presidente do Chile, Ricardo Lagos 

 Cidade da Praia, Cabo Verde, 29/07/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na sessão solene da Assembléia Nacional, por ocasião da visita oficial a Cabo Verde 

 Nova York, 23/06/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no encontro 

de alto nível com investidores estrangeiros 

 São Paulo, 15/06/2004 - Palavras do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro 

com representantes do Fórum da Sociedade Civil, na XI UNCTAD - parte II 

 São Paulo, 14/06/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da 

XI UNCTAD 

 Brasília/DF, 08/06/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião 

do encerramento do Seminário Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da Infra-Estrutura 

 Guadalajara - México , 28/05/2004 - Intervenção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

na Reunião de Trabalho sobre Coesão Social - III Cúpula América Latina e Caribe - União Européia 

 Guadalajara - México , 28/05/2004 - Intervenção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

na Reunião de Trabalho sobre Multilateralismo - III Cúpula América Latina e Caribe - União Européia 

 Xangai, China, 26/05/2004 - Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

abertura da Conferência do Banco Mundial sobre Combate à Pobreza 

 Manaus, Amazonas, 23/04/2004 - Discurso do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na cerimônia de inauguração do restaurante Prato Cidadão 

 Brasília, 30/03/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de 

lançamento do programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e de assinatura de 

Acordo de Cooperação Técnica entre os Ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente, no Palácio do 

Planalto. 

 Genebra, 30/01/2004 - Declaração dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Jacques Chirac, Ricardo 

Lagos e Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan (Versões em português, inglês, francês e espanhol 

 Genebra, 30/01/2004 - Declaração dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Jacques Chirac, Ricardo 

Lagos e Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan (Versões em português, inglês, francês e espanhol 

 Nova Delhi - Índia, 27/01/2004 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

solenidade de abertura do Encontro "Brasil-Índia - Desenvolvimento Sustentável: Perspectivas e Possibilidades" 

 Nova Delhi - Índia , 25/01/2004 - Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no 

banquete oferecido pelo presidente da Índia 

  

2005 Salamanca, Espanha, 15/10/2005 - Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

XV Cúpula Ibero-Americana: “A Projeção Internacional da Comunidade Ibero-Americana” 

 Brasília, Palácio Itamaraty, 09/08/2005 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, por ocasião da visita oficial do Presidente da República da Gâmbia, Yahya Jammeh 

 Paris, França, 13/07/2005 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura 

do Colóquio “Brasil: Ator Global” 

 Seul, Coréia, 25/05/2005 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião 

do jantar oferecido pelo Presidente da Coréia, Roh Moo-Hyun 

 Seul, Coréia, 24/05/2005 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no VI 

Fórum Global sobre Reinvenção do Governo 

 Georgetown, Guiana, 15/02/2005 - Discurso do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sessão especial 

da Assembléia Nacional da Guiana 

2006 Senado Federal, Brasília - DF, 14/12/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na Sessão Solene de constituição do Parlamento do Mercosul 

 Nova York, Estados Unidos, 19/09/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na abertura do debate geral da LXI Assembléia Geral das Nações Unidas 

 Palácio Itamaraty, Brasília, DF, 13/09/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, no encontro dos Chefes de Estados e de Governo do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) 

com Empresários 

 Palácio da Alvorada, Brasília, DF, 12/09/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, na Cerimônia de Assinatura de Atos e Declaração à Imprensa, por ocasião da Visita Oficial ao Brasil do 

Primeiro-Ministro da Índia, Manmohan Singh 
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 Palácio do Planalto - Brasília, DF, 10/07/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, por ocasião da visita do Presidente de Gana, John Agyekum Kufuor 

 Brasília - Palácio Itamaraty, 31/05/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, por ocasião da visita do Presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso 

 Curitiba, Paraná, 27/03/2006 - Discurso do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do 

segmento de alto nível da Oitava Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP 8) 

 Londres, Inglaterra, 08/03/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por 

ocasião da visita ao Parlamento Britânico 

 Londres, Inglaterra, 07/03/2006 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por 

ocasião do Banquete de Estado oferecido pela Rainha Elizabeth II 

 Brasília - DF, 15/02/2006 - Mensagem do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao 

Congresso Nacional, pela instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

 Palácio do Planalto, Brasília, DF, 10/01/2006 - Discurso por ocasião de reunião com o Diretor-Gerente 

do FMI, Rodrigo de Rato 

2007 Nova York, 25/09/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura 

do Debate-Geral da 62ª Assembléia-Geral das Nações Unidas 

 Brasília - DF, 19/09/2007 - Artigo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intitulado "Brasil-

Escandinávia: parceria ambiciosa ", publicado pelo jornal "Folha de São Paulo" 

 Estocolmo, Suécia, 12/09/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por 

ocasião da abertura do Seminário sobre Biocombustíveis 

 Helsinque, Finlândia, 10/09/2007 - Palavras do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no 

encerramento do Seminário Brasil-Finlândia sobre Oportunidades de Investimentos 

 Port Esquivel, Jamaica , 09/08/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

por ocasião da cerimônia de inauguração da Usina de Etanol da Jamaica Broilers Group 

 Lisboa, Portugal, 04/07/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 

a Sessão Plenária da Cimeira Empresarial Brasil-União Européia 

 Brasília, DF, 20/06/2007 - Declaração à imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente da República Dominicana, Leonel Fernández 

 Brasília, DF, 13/06/2007 - Declaração à imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, por ocasião da Visita Oficial ao Brasil da Presidente da República da Letônia, Vaira Vike-Freiberga 

 Nova Delhi, Índia, 04/06/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

cerimônia de entrega do Prêmio Jawaharlal Nehru 

 Palácio Itamaraty, Brasília, 29/05/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, durante almoço oferecido ao secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nong Duc Manh 

 Brasília, 25/05/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião da 

visita do Presidente da República do Panamá, Martín Torrijos, ao Brasil 

 Brasília, DF, 16/05/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

cerimônia de assinatura de atos, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente do Senegal, Abdoulaye Wade 

 Santiago, Chile, 26/04/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por 

ocasião da sessão de encerramento do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina 

 Brasília, 27/03/2007 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após assinatura 

de atos entre Brasil e Itália, por ocasião da visita de Estado do Presidente do Conselho de Ministros da República 

Italiana, Romano Prodi 

 Guarulhos, SP, 09/03/2007 - Declaração à imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, após visita à Transpetro com o Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush 

 São Paulo, SP, 09/03/2007 - Declaração à imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, após almoço de trabalho sobre biocombustível com o Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush 

 Palácio do Planalto, 08/03/2007 - Declaração à Imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, por ocasião da Visita de Estado do Presidente da República Federal da Alemanha, Horst Köhler 

 Brasília, 12/02/2007- Programa Café com o Presidente 

2008 Rio de Janeiro, RJ, 22/12/2008 - Declaração à imprensa do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, após Reunião de Cúpula Brasil-União Européia 

 São Paulo, SP, 21/11/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 

sessão plenária de encerramento da Conferência Internacional sobre Biocombustíveis 

 Reino Unido, 16/09/2008 - Artigo do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a revista 

do jornal Financial Times, do Reino Unido - A Mudança do Clima e as Responsabilidades Globais 

 Díli - Timor -Leste, 11/07/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante visita ao Parlamento Nacional do Timor-Leste 

 Hanói – Vietnã, 10/07/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 

cerimônia de encerramento do seminário empresarial "Brasil-Vietnã: Construindo Novas Parcerias" 
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 São Salvador - El Salvador, 29/05/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na cerimônia de abertura de encontro empresarial 

 Nova Yorque, Estados Unidos, 20/05/2008 - Mensagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 

ocasião de encontro especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas sobre a crise alimentar 

mundial 

 Brasília, DF, 14/05/2008 - Declaração à imprensa e entrevista coletiva conjunta por ocasião da visita 

oficial da Chanceler Federal da Alemanha, Angela Merkel, com perguntas respondidas pelo Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva 

 Brasília - DF, 13/05/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião 

da Visita de Trabalho do Chanceler Federal da República da Áustria, Alfred Gusenbauer 

 Acra, Gana, 20/04/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 

cerimônia de abertura da XII Reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - 

Unctad 

 Haia, Países Baixos, 11/04/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante discussão sobre temas de interesse global 

 Haia, Países Baixos, 11/04/2008 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante cerimônia de encerramento do seminário empresarial “Brasil-Países Baixos, Oportunidades de 

Negócios” 

2009 Brasília - DF, 29/12/2009 - Entrevista exclusiva concedida por escrito pelo Presidente da República, 

Luiz Inácio da Silva, ao jornal El Mundo, da Espanha 

 Copenhague, 17/12/2009 - Entrevista exclusiva concedida por escrito pelo Presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, aos jornais Politiken (Dinamarca) e Dagbladet (Noruega) 

 Montevidéu - Uruguai, 08/12/2009 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante a 38ª Reunião do Conselho do Mercado Comum 

 Estoril-Portugal, 30/11/2009 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 

sessão de abertura da 19ª Reunião de Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo 

 Manaus-AM, 26/11/2009 - Entrevista exclusiva concedida pelo Presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, à rede britânica Independent Television News (ITN) 

 Estocolmo-Suécia, 06 de outubro de 2009, 06/10/2009 - Discurso do Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, durante jantar oferecido pelos Reis da Suécia 

 Bruxelas, Bélgica, 04/10/2009 - Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

durante cerimônia de assinatura de atos 

 Brasília-DF, Palácio Itamaraty, 17/08/2009 - Declaração à imprensa concedida pelo Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com o presidente do México, Felipe Calderón, após cerimônia 

de assinatura de atos 

 Palácio do Planalto - Brasília, DF, 17/02/2009 - Declaração à imprensa do Presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, após assinatura de atos, por ocasião da visita do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe 

 Belém, Pará, 29/01/2009 - Entrevista exclusiva concedida por escrito pelo Presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, à revista Teoria e Debate 

2010 Nenhum 
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