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OS DISCURSOS DIPLOMÁTICOS E A IMAGEM PÚBLICA DO BRASIL NA
ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS (2003-2015) 1
Pedro Chapaval Pimentel2
Luciana Panke3
RESUMO
Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre as intersecções entre os diversos gêneros de
discursos políticos e a construção da imagem pública de agentes políticas. Entretanto, há poucos
estudos avaliando o gênero dos discursos diplomáticos para esse processo. Esta pesquisa tem como
objetivo analisar os discursos diplomáticos brasileiros no Debate Geral da Assembleia Geral das
Nações Unidas durante período que compreende o governo do Partido dos Trabalhadores (20032015) e como objetivos específicos inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e analisar de que
forma o governo PT apresentou o Brasil nesses discursos. A partir da Análise de Conteúdo de
categorias temáticas os resultados apontaram que o Brasil enfatizou suas conquistas e realizações
em três âmbitos (nacional, regional e internacional) para desenvolver sua imagem pública em prol
dos seus objetivos: sendo um assento permanente no Conselho de Segurança o mais candente. As
categorias mais presentes foram: Brasil, Nações Unidas e Políticas de Saúde Sociais e Culturais.
Palavras-chave: Discurso Político; Imagem Pública; Brasil.

1. INTRODUÇÃO

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada após o término da Segunda Guerra
Mundial, em 1945, e tem como objetivos ser um centro capaz de harmonizar as relações entre
nações para manter a paz e a segurança internacional, e fomentar relações amistosas e a cooperação
entre países para resolver problemas econômicos, sociais, culturais ou humanitários (UNITED
NATIONS, 1945). A Assembleia Geral das Nações Unidas (AG) é um dos principais órgãos que a
compõem e é, por excelência, a plataforma política de maior grau democrático no sistema
internacional, pois nela todos os 193 Estados-Membros da ONU estão representados e têm, no
Debate Geral, espaço para que suas ideias sejam expostas por meio de discursos e para que
situações conflitantes sejam resolvidas pelo voto (SEITENFUS, 2012).

1
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O Brasil foi um dos primeiros signatários da Carta das Nações Unidas, e em 1946, realizou o
primeiro discurso no Debate Geral, logo após a abertura realizada pelo Secretário Geral da ONU.
Na décima sessão regular, em 1955, o país deu início à tradição de ser o primeiro Estado-Membro a
ocupar a tribuna (GADEBATE, 2016), assim “a qualidade de Estado-Membro ativo e plenamente
participante da ONU tornou-se parte indissociável da personalidade internacional do Brasil”
(CORRÊA, 2007, p. 21).
O ano de 2003 marca uma mudança no perfil dos governantes que vinham presidindo o
Brasil, pois o Partido dos Trabalhadores (PT) havia vencido uma eleição presidencial pela primeira
vez. Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se o primeiro presidente eleito no Brasil sem ensino formal
completo e em 2011 Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher a presidir o país e se tornou a
primeira a abrir os trabalhos da AG.
A escolha pela análise dos discursos diplomáticos brasileiros no sistema ONU se deu pelas
seguintes razões: a importância histórica da organização para o Brasil; o discurso brasileiro é, desde
as primeiras décadas da ONU, o primeiro na sessão de abertura do Debate Geral; os valores
refletidos nos discursos informam a formulação, a enunciação e a implementação da política externa
do país (CORRÊA, 2007). Ademais, ainda que haja diversas pesquisas investigando as relações
entre discurso político e imagem pública (ALBUQUERQUE, 1997; BURKE; 1994; GOMES, 2006;
LIMA; PANKE, 2016; WEBER, 2007), poucas são aquelas que estudam o gênero discursivo
político-diplomático com vistas à construção da imagem pública (TUPYNAMBÁ, 2011).
O objetivo geral deste trabalho é analisar a imagem pública desejada pelo Brasil nos
discursos dos representantes brasileiros no Debate Geral da AG e os objetivos específicos são
inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e analisar de que forma o governo PT apresentou o
Brasil nesses discursos. As hipóteses testadas neste artigo são: (a) os discursos mantem-se coesos ao
longo do período em termos de temáticas e (b) as características e conquistas do país aparecem
como principal recurso retórico para a construção da imagem pública. Adotamos, assim, a Análise
de Conteúdo dos treze discursos proferidos entre os anos de 2003 e 2015.
Este trabalho está dividido em seis partes. Após esta introdução exploramos conceitos como
comunicação política, discursos diplomáticos e imagem pública. Em seguida apresentamos as
relações existentes entre o Brasil e o sistema ONU. A subseção seguinte explora a conjuntura em
que cada presidente brasileiro – a saber, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff – governou. A
terceira seção, apresenta a metodologia aplicada neste trabalho e é seguida pela análise dos dados.
Finalmente, na quinta seção apresentamos as considerações finais.
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2. COMUNICAÇÃO POLÍTICA, DISCURSOS DIPLOMÁTICOS E IMAGEM PÚBLICA

As interfaces entre comunicação e política são difusas e nem sempre possíveis de serem
delineadas. Alvo de diversos campos de saber, a convergência entre esses universos engloba
diferentes ideias, conceitos e denominações, conforme demonstram Norris (2001), Gomes (2004),
Michelis (2015) e Dalbosco (2016). Assim, partimos do pressuposto que a “comunicação política é
um processo interativo relativo à transmissão de informações entre políticos, meios de comunicação
e seus públicos” (NORRIS, 2001, p. 11631, tradução nossa) 4.
Tendo em vista esse processo entendemos que todo ato administrativo originado em
organizações do setor público produz um fato político com potencial para repercutir no “mar da
política” (RIORDA; ELIAZALDE, 2013, p. 18). Isso quer dizer que “inevitablemente, en el ámbito
de la decisión política siempre existirá un análisis de variables comunicativas orientadas a
comprender las ganancias y las pérdidas de reputación, credibilidad y legitimidad como resultado
de la decisión” (Ibidem, p. 19). O fazer política está, portanto, intrinsicamente conectado ao
processo de comunicação governamental.
Ao operar vertical e horizontalmente (NORRIS, 2001), uma das possíveis manifestações da
comunicação política se dá através do indivíduo que se posiciona numa plataforma para falar em
nome de uma instituição. Desse modo, a “credibilidade de um discurso depende da legitimidade de
quem fala, do seu „lugar de fala‟, do poder fiduciário que lhe foi atribuído e da imagem sobre esta
legitimidade, construída estrategicamente” (WEBER, 2004, p. 263). Esse é o caso do porta-voz que
adquiriu o status social para o exercício da palavra que de acordo com Canel e Sanders (2012) é
definido, entre outros, com base em consentimentos diretos ou indiretos do povo dos quais são
decretadas suas vontades.
Uma vez que as organizações internacionais como a ONU são plataformas para um processo
social é nelas que os agentes envolvidos, isto é, os Estados, “compartilham concepções cognitivas e
intersubjetivas de um processo no qual identidades e interesses são endógenos à interação”
(WENDT, 1992, p. 392, tradução nossa)5. É nesse espaço de interações onde o poder político se
manifesta como resultado da dialética entre dois componentes da atividade humana: o debate de
ideias e o fazer político (CHARAUDEAU, 2015).
4

No original: “Political communication is an interactive process concerning the transmission of information among
politicians, the news media, and the public.”
5
No original: “share a cognitive, intersubjective conception of process in which identities and interests are endogenous
to interaction”
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O discurso brasileiro na ONU, configurado como discurso diplomático não é apenas uma
das funções da prática diplomática (BULL, 2002), mas também um dos gêneros de discursos
políticos, como é o caso do discurso eleitoral, governamental, partidário, sindical, etc. (PANKE,
2010).
É a partir dos discursos diplomáticos se faz possível apresentar o desejo de uma imagem
pública. A despeito de a imagem pública ser construída sob distintos códigos de comunicação
(PANKE, 2016), “em sua substância, [ela] é uma entidade conceitual, decisivamente apoiada e
construída sobre mecanismos enunciativos lingüísticos [sic]” (GOMES, 2004, p. 242, grifo nosso).
Em outras palavras, o discurso verbal em seu conteúdo e argumentos é uma das formas pelas quais
os interlocutores irão reconhecer e avaliar a identidade do emissor das mensagens com base em dois
planos: um concreto e outro simbólico, conforme aponta Galicia (2010).
Sob esse prisma, este artigo trata do Brasil enquanto agente político que tem capacidade de
exercer o poder da fala (discurso diplomático) por meio do seu porta-voz (presidente da República
ou o Ministro das Relações Exteriores) em uma plataforma política (Debate Geral da Assembleia
Geral das Nações Unidas). Dessa forma, buscamos compreender a forma pela qual o governo PT
projetou a imagem pública do Brasil por meio dos discursos de abertura do Debate Geral da AG.

2.1. O BRASIL E O SISTEMA ONU

Os discursos proferidos na ONU são utilizados pelo Brasil para reforçar suas posições
internacionais e o fato de o país ser o primeiro a falar no púlpito do Debate Geral da AG fez com
que sua diplomacia dedicasse ênfase e importância a eles. Na realidade, esses discursos foram
“durante muitos anos o principal veículo de que dispunha a diplomacia brasileira para se fazer ouvir
internacionalmente” (CORRÊA, 2007, p. 23).
Há de se mencionar, contudo, que o Brasil nunca foi um espectador neutro na ONU, tendo
participado ativamente desde a sua fundação e fazendo o seu primeiro pronunciamento no Debate
Geral já na primeira sessão ordinária no ano posterior (SARDENBERG, 1995). Além disso, o
embaixador Oswaldo Aranha foi o primeiro presidente eleito da AG em 1946. Em 1949, o país foi o
primeiro Estado-membro a discursar e, a partir da décima Sessão Ordinária, em 1955, deu início à
tradição de ser o primeiro a ocupar a tribuna (GADEBATE, 2016).
Embora não seja mencionada em nenhum documento oficial, acredita-se que o início desta
tradição se deu “em função do clima de confrontação que então se observava, com vistas a evitar
que fosse concedida a primazia seja aos EUA, seja à URSS” (CORRÊA, 2007, p. 22). Coronato
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(2015) também menciona que encarregar o Brasil de ser o primeiro a falar pode ter sido uma
tentativa de compensar sua exclusão do Conselho de Segurança da ONU. Independente da
explicação, essa tradição se repete anualmente.
Além disso, o Brasil sempre teve uma atuação de vanguarda na AG com uma postura
multilateral autêntica, participando “de grandes embates diplomáticos e, apesar das dificuldades
internas que conheceu, soube, em momentos críticos, tomar posições” (SARDENBERG, 2013, p.
94). Assim, uma vez que Charaudeau (2015) pondera sobre a importância de considerar o contexto
de enunciação dos discursos políticos, passamos para uma breve descrição da conjuntura na qual os
presidentes petistas governaram o Brasil.

2.2. OS PRESIDENTES E A CONJUNTURA DO BRASIL

Em 2002, o Partido dos Trabalhadores venceu uma eleição presidencial pela primeira vez na
história do partido. Após derrotas em três eleições consecutivas (1989, 1994 e 1998), o candidato da
oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se o primeiro presidente eleito no Brasil sem ensino
formal completo e embora tenha trazido consigo a desconfiança de setores da sociedade, deixou o
cargo com alto índice de aprovação após dois mandatos consecutivos (2003-2006 e 2007-2010)
(PANKE, 2010; SINGER, 2012).
Lula da Silva deu continuidade a muitas das políticas neoliberais do seu antecessor,
Fernando Henrique Cardoso, caso das privatizações e desregulamentações que demonstraram a
gradual mudança de posicionamento político-ideológico para a centro-esquerda (BOITO, 2005;
PANKE, 2010). Como presidente, logrou a redução dos índices de pobreza e desigualdade social
com a expansão de benefícios criados por Cardoso, caso do Bolsa Escola, que passou a ser chamado
Bolsa Família, e da criação de outros como o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida (LA
BOTZ, 2015; PLANALTO, 2014).
Durante sua administração o país foi colocado sob os holofotes: débitos com o Fundo
Monetário Internacional foram quitados, novos mercados abertos, o MERCOSUL se fortaleceu, o
crescimento do PIB foi majoritariamente positivo, a econômica melhorou e se manteve estável
devido às políticas monetárias e fiscais do governo (NACLA, 2014). O país passou a ser ouvido e
visto como uma potência emergente no sistema internacional: Lula da Silva foi o presidente
brasileiro que mais visitou países, exercendo uma espécie de ativismo por meio da diplomacia
presidencial, e proporcionou ao Brasil uma posição de líder regional, reforçada ainda pela liderança
em operações de paz da ONU (ALMEIDA, 2004; PIMENTEL; REIS, 2016).
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Por outro lado, o presidente ainda teve de lidar com escândalos de corrupção trazidos à tona,
como foi o caso do mensalão. Destarte, a dívida pública cresceu e alguns contenciosos acabaram
sendo malsucedidos para o Brasil, como a nacionalização da Petrobrás pela Bolívia e as
negociações com o Paraguai envolvendo o custo da energia elétrica (PIMENTEL; PANKE, 2017).
Apesar de alguns contratempos, com Lula da Silva a economia brasileira cresceu, empregos
foram criados, investimentos aumentaram e o país foi deixado melhor do que quando herdado em
2003. Bem quisto pela maioria dos líderes internacionais, a sua história e “magnetismo pessoal
auxiliaram-no a vender a „marca Brasil‟ ao redor do mundo: uma potência emergente, uma região
para investimentos lucrativos e uma democracia tolerante onde um homem como ele poderia se
tornar presidente” (THE ECONOMIST, 2010, tradução nossa)6.
Dilma Rousseff, por sua vez, chegou à presidência como sucessora de Lula da Silva e
tornou-se a primeira mulher a presidir o Brasil e a abrir os trabalhos no Debate Geral da AG em
2011. Não obstante, sua ascensão à presidência não foi natural quando nominada pelo partido para
concorrer ao cargo em 2010, o que ocorreu “parcialmente pela falta de alternativas: os líderes mais
proeminentes do PT haviam sido pegos no mensalão ou outros escândalos” (THE ECONOMIST,
2010, tradução nossa) 7.
Conforme descreve Panke (2016), Rousseff era conhecida pelas suas habilidades técnicas
quando foi Ministra de Minas e Energia e Chefe da Casa Civil nos governos de Lula da Silva. Tanto
é que o seu discurso e campanha eleitorais em 2010 tiveram de ser trabalhados a fim de não afastar
ainda mais a parcela da população que a via como uma profissional extremamente técnica e uma
ativista da extrema-esquerda durante o regime militar.
Em 2011, a crise econômica global de 2008 alcançou boa parte dos países desenvolvidos,
mas o Brasil ainda conseguia gerenciar bem essa marolinha, como fora chamada por Lula da Silva
(ANDERSON, 2011). O ex-presidente continuou presente durante o governo Rousseff, pois tanto a
Copa das Confederações em 2013, como a Copa do Mundo FIFA em 2014 sediadas no Brasil
resultaram da sua influência e negociação. Além disso, no mesmo mês em que Rousseff foi reeleita,
o país alcançou os menores índices de desemprego de toda a história, um dos legados deixados pelo
lulismo (PLANALTO, 2014; SINGER, 2012).
No cenário internacional, a Guerra Civil na Síria dava início ao maior deslocamento de
migrantes da história – a crise dos refugiados. Diversos regimes políticos ao redor do mundo foram
6

No original: personal magnetism have helped him to sell ‘brand Brazil’ around the world: a coming power, a
profitable place to invest and a tolerant democracy where a man like him could become president.
7
No original: partly for lack of alternatives: the PT's more prominent leaders were caught up in the mensalão or other
scandals
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abalados por manifestações e escândalos de corrupção, como o Occupy, a Primavera Árabe e a
Crise na Crimeia. Apesar das conquistas de Rousseff, a crise financeira chegou ao Brasil, a
economia encolheu, o PIB começou a diminuir exponencialmente e os níveis de desemprego e
inflação começaram a aumentar. Escândalos descobertos pela Operação Lava-Jato e a insatisfação
política de setores da sociedade resultaram, primeiramente em mais de um milhão de pessoas
protestando e na interrupção do seu segundo mandato em 2016 através de um controverso processo
de impeachment (NICHOLS; PIMENTEL, 2017; PIMENTEL; PANKE, 2017).
A partir dessa breve descrição da presidência petista passamos à seção metodológica
desenvolvida neste artigo que tem como objetivo investigar os discursos diplomáticos proferidos
entre os anos de 2003 e 2015 no Debate Geral da AG.
3. METODOLOGIA
Buscamos neste trabalho investigar o que o Brasil tratou nos seus discursos de abertura do
Debate Geral da AG durante o governo PT (2003-2015). Optamos por analisar os discursos
brasileiros levando em conta a importância da ONU como organização internacional, o espaço de
fala utilizado pelo Brasil nesse fórum e a função de discursos políticos para a construção da imagem
pública.
A fim de viabilizar a análise coletamos os treze discursos do corpus a partir das transcrições
realizadas pelo site oficial do Planalto (2016)8. Durante os governos de Lula da Silva, entre 2003 e
2010, todos os discursos foram proferidos pelo próprio presidente, exceto em 2005 e 2010, quando
o Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim ficou responsável. Já nos mandatos de Dilma
Rousseff, ela proferiu todos os discursos entre 2011 e 2015. Apresentamos abaixo um quadro
relativo ao período em análise com o presidente e chanceler em exercício e o responsável pelo
discurso.

8

Disponível em: < https://goo.gl/D7H3QX >. Acesso em: 04 jan. 2016.
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ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sessão
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX

PRESIDENTE
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff

PARTIDO
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Celso Amorim
Antonio Patriota
Antonio Patriota
Luiz Alberto Figueiredo
Luiz Alberto Figueiredo
Luiz Alberto Figueiredo

ORADOR
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Celso Amorim
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Celso Amorim
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff

QUADRO 1. RELAÇÃO DE PRESIDENTES, MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E ORADORES DO
BRASIL NO DEBATE GERAL.
FONTE: O AUTOR (2017).

A partir do referencial teórico apresentado levantamos as seguintes hipóteses para guiar a
investigação empírica do artigo: (a) os discursos mantem-se coesos ao longo do período de análise e
(b) as características do país aparecem como principal recurso retórico para a construção da imagem
pública. Dessa forma, para verificar as hipóteses realizamos a Análise de Conteúdo categorial
temática (BARDIN, 1977; KRIPPENDORFF, 2004; WEBER, 1990).
A construção das categorias temáticas se deu com referência na proposta de Panke e Cervi
(2011) e ainda que os autores tratem de objetos diferentes – a saber, discursos eleitorais – faz-se
necessário mencionar a semelhança esses discursos com os diplomáticos: ambos tratam questões da
vida em sociedade; apresentam problemas ou apontando soluções; são orais e tem seu orador
legitimado para falar em nome de um grupo ideológico; possuem ambiguidades e espaço para
autocontradição, no caso de mudanças políticas ou de posicionamento; podem adotar tons de
confronto ou conciliação, hostilidade, amizade ou indiferença (PANKE; CERVI, 2011; PANKE,
2010; OLIVER, 1950).
Dito isso, na medida em que percebemos a necessidade de alterações dessas categorias
promovemos sua atualização, excluindo assuntos cuja ocorrência fosse nula e incluímos aqueles
mais relevantes em discursos diplomáticos. A seguir elencamos e descrevemos as dez categorias
temáticas utilizadas para a análise.
a) Brasil: Brasil como protagonista das ações; ênfase a valores ou ideias promovidas e
defendidas pelo Brasil; marcas retóricas que podem ser diretamente relacionadas ao orador
ou ao presidente;
b) Economia: temas relacionados à economia (protecionismo, livre-comércio, crise
econômica, políticas fiscal e monetária, etc.); organizações internacionais e negociações;
c) Nações Unidas: menções à Organização (história, objetivos, valores, etc.) e aos principais
órgãos ou agências especializadas;
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d) Cooperação Internacional: temas relacionados à integração ou cooperação entre nações (bi
ou multilateral); menções a organizações, blocos ou tratados regionais, inter-regionais ou
internacionais;
e) Segurança e Paz: menções a guerras ou conflitos regionais ou internacionais; Operações de
Paz; Terrorismo; acordos e tratados sobre controle de armas;
f) Meio ambiente: desenvolvimento sustentável; mudanças climáticas; efeito estufa;
desmatamento; acordos, convenções e tratados relativos ao tema;
g) Instituições Políticas: menções à autodeterminação dos povos; multilateralismo; modelos
de governo; movimentos populares; relações entre poderes; regimes políticos; espionagem;
eleições; etc.
h) Políticas de Saúde, Social e Cultural: direitos humanos; desenvolvimento social;
intolerância; escravidão; tráfico de drogas e pessoas; crime organizado; aborto; imigrantes e
refugiados; liberdade religiosa; menções a epidemias e pandemias, tecnologia, esporte, lazer
e cultura, etc.
i) Gênero: tópicos relacionados a gênero e sexualidade; mulheres vistas como guerreiras,
trabalhadoras ou mães;
j) Lideranças: menções positivas e uso de citações de líderes.
As categorias se deram a partir da leitura do corpus (PLANALTO 2016), e em bibliografia
sobre discursos políticos e diplomáticos, política externa brasileira e atuação do Brasil na ONU
(PANKE, 2016; CASARÕES, VIGEVANI 2014; SILVA, 2013; CERVO, BUENO, 2012;
MIYAMOTO, 2011; PANKE; CERVI, 2011; CERVI, 2011). É necessário destacar que as
categorias servem como tipos ideais sob a perspectiva de Weber (1974), ou seja, não são
encontradas em sua forma pura. Portanto, as frases foram categorizadas de acordo com sua
majoritariedade temática por parágrafo, classificadas de acordo com a temática e transformadas em
porcentagem conforme apresentamos na seção seguinte.
4. ANÁLISE
Considerando a discussão teórica e a estrutura metodológica definida na seção anterior,
apresentamos a categorização temática dos discursos por parágrafo textual. Ao longo do período
analisado a categoria mais utilizada foi Brasil (29,9%), superior à soma do segundo e terceiro lugar,
sendo 14,2% correspondente à categoria Nações Unidas e 11,7% à Políticas de Saúde, Social e
Cultural (Políticas SSC). Essas três categorias somadas representam mais do que a metade do
espaço dedicado aos discursos brasileiros, com uma média de 55,8% ao longo dos trezes anos.
Contudo, das três categorias, somente a de Políticas SSC não esteve presente em todos os discursos,
passando ao largo do discurso de 2010 proferido por Celso Amorim. Quanto às categorias Brasil e
Nações Unidas houve mais ou menos ênfase em momentos específicos.
No que diz respeito às categorias Economia, Cooperação Internacional e Segurança e Paz é
possível verificar que as duas primeiras estão presentes em todos os discursos e representam uma
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média de 11,5% e 10,4%, respectivamente. A categoria Segurança e Paz (9,2%) não foi utilizada
nos anos de 2006 e 2009, anos de governo Lula. Temáticas como Meio ambiente, Instituições
Políticas, Gênero e Lideranças aparecem de forma residual e somadas representam 13,2% dos
discursos.
Governo

Tema
Brasil
Nações Unidas
Política SSC
Economia
Cooperação Intl.
Segurança e Paz
Meio ambiente
Instituições Pol.
Gênero
Lideranças
Total

2003
29,4
23,5
27,5
5,9
5,9
2,0
2,0
3,9
100

Lula da Silva

Rousseff
2o
1o
2o
1o
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA
23,1 14,3 26,9 35,0 11,5 31,3 40,4 25,4 25,0 27,5 54,5 44,7
29,9
9,2 28,6 19,2 10,0 15,4 12,5
5,3
6,8 12,5 13,8
3,9 23,4
14,2
9,2 14,3 26,9 10,0 15,4
6,3
6,8
6,3 11,3
5,2 12,8
11,7
16,9
3,6 19,2 10,0 23,1 18,8
7,0 18,6 12,5
6,3
5,2
2,1
11,5
7,7 14,3
3,8
7,5 19,2 15,6 21,1
8,5 10,4
5,0 10,4
6,4
10,4
16,9 21,4
7,5
3,8
17,5
8,5 12,5 16,3
6,5
6,4
9,2
4,6
20,0
7,7
9,4
3,5
3,4 10,4
1,3
5,2
2,1
5,2
7,7
3,6
3,8
3,8
6,3
3,5
5,1
6,3 18,8
6,5
5,2
16,9
2,1
2,6
1,7
4,6
1,8
2,1
2,1
1,1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100

TABELA 1. TEMÁTICA POR ANO, PRESIDENTE E MANDATO (%).
FONTE: O AUTOR (2017).

Conforme mencionado, a categoria Brasil foi a mais utilizada ao longo de período em
análise e o gráfico 1 apresenta a tendência exponencial encontrada ao longo do governo petista que
foi a de dar cada vez mais ênfase a essa categoria com o passar dos anos. Ainda que tal crescimento
não tenha se dado de modo linear ano após ano, logo da chegada de Lula da Silva à presidência em
2003 o presidente dedicou 29,4% do tempo do seu discurso a essa categoria, enquanto em 2015, um
ano antes de Dilma Rousseff ser afastada do cargo, a presidente utilizou 45% do seu discurso com
essa categoria.
O tema foi bastante explorado nos últimos anos de mandato de ambos os presidentes, sendo
40% ao final do segundo mandato de Lula da Silva e 55% no último ano do primeiro mandato de
Rousseff. Uma possível exploração para isso pode restar na necessidade de apresentar os resultados
logrados durante os seus governos, uma espécie de prestação de contas tanto para a comunidade
internacional, como nacional. Ainda, quanto ao ano cuja categoria foi menos utilizada (2008) a
ênfase dada foi à economia, categoria utilizada como estratégia retórica pelo presidente Lula da
Silva para realizar cobranças os e imputar responsabilidades aos países desenvolvidos pela crise
econômica mundial.
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GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DA CATGORIA BRASIL (%).
FONTE: O AUTOR (2017).

Em seu primeiro discurso, em 2003, Lula da Silva direciona sua fala ao presidente da
Assembleia Geral da ONU, o Sr. Julian Hunte, apresentando os resultados logrados pelo país em
prol de uma integração regional e de práticas pacíficas no continente sul-americano, conforme
extrato a seguir:
Senhor Presidente, O Brasil tem se esforçado para praticar com coerência os princípios que
defende. O novo relacionamento que estamos estabelecendo com os vizinhos do continente
sul-americano baseia-se no respeito mútuo, na amizade e na cooperação. Estamos indo
além das circunstâncias históricas e geográficas que compartilhamos, para criar um inédito
sentimento de parentesco e de parceria. Neste contexto, nossa relação com a Argentina é
fundamental. (LULA DA SILVA apud PLANALTO, 2003, p. 4).

Relevante é a menção da Argentina como de especial importância para o relacionamento que
vinha sendo estabelecido no continente. Uma das principais reivindicações brasileiras à ONU é pela
reforma na composição do Conselho de Segurança, que se configura a mesma desde 1945.
Entretanto, não existe consenso quanto essa reforma no cenário internacional, tampouco regional,
pois Brasil e Argentina, as principais economias da América do Sul, enxergam o tema de maneiras
diferentes (MARCHIORO, 2013).
É possível verificar momentos ao longo dos discursos em que o Brasil apresenta-se como
um modelo para a sociedade internacional (BULL, 2002), representada ali pelos Estados-Membros
da ONU. O país explora suas conquistas, características e valores como se fossem exemplos a
serem copiados por outras nações. É o que ocorre em 2010, quando Celso Amorim afirma que:
O Brasil vem se empenhando em ajudar outros países a replicar experiências bem
sucedidas. Nesses últimos anos, o Brasil moveu-se na cena internacional impulsionado
pelo sentido de solidariedade. [...] O Brasil aumentou substancialmente sua ajuda
humanitária e multiplicou os projetos de cooperação com países mais pobres (AMORIM
apud PLANALTO, 2010, p. 2).

O país coloca-se como uma nação para ser vista, admirada e copiada pela sua capacidade e
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realizações. Um dos méritos buscados pelo Brasil, como supracitado, é a vaga no Conselho de
Segurança da ONU e para isso o país diz estar pronto para adquirir maiores responsabilidades no
cenário internacional, como Dilma Rousseff afirmou:
O Brasil está pronto a assumir suas responsabilidades como membro permanente do
Conselho. Vivemos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. [...] Abdicamos, por
compromisso constitucional, do uso da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos.
Tenho orgulho de dizer que o Brasil é um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua
região, e até mesmo fora dela. (ROUSSEFF apud PLANALTO, 2011, p. 5)

Vale notar, ainda, que os últimos dois discursos de Rousseff foram aqueles que mais
exploraram a categoria Brasil, ocupando 55% e 45% do tempo em 2014 e 2015, respectivamente.
Inferimos aqui que a conjuntura exerceu influência sobre as diretrizes do discurso da presidente, de
acordo com aquilo Charaudeau (2015). Considerando os protestos e manifestações que tomaram
conta do Brasil entre os anos de 2013 e 2015 e que tinha entre suas demandas o pedido de
impeachment da presidente (NICHOLS; PIMENTEL, 2017), uma explicação para essa ênfase é a
estratégia retórica de apresentar que o copo ainda estava meio cheio.
Figueiredo (et al., 2000) explica que, ao olhar para o futuro o orador pode apresentar a
situação atual a partir de uma ótica negativa (copo meio vazio), ou positiva (copo meio cheio).
Nesse caso, Rousseff poderia estar demonstrando ao fórum internacional que a situação política no
Brasil estava sob controle. Outra possibilidade retórica é de que ela estivesse solicitando apoio
internacional contra aquilo que foi intensivamente pela situação como golpe de Estado
(PIMENTEL; PANKE, 2017).
Em linhas gerais, é possível verificar que a imagem pública que o governo petista intenta
construir do Brasil em seus discursos diplomáticos toma como base a posição lograda pelo país a
partir de suas conquistas e realizações (i) nacionalmente, como é o caso da abdicação do uso da
energia nuclear para fins não pacíficos; (ii) regionalmente, como um incentivador da paz e
integração da região e (iii) internacionalmente, com a ajuda solidária prestada pelo país aos países
mais pobres.

5. CONCLUSÃO
Ainda que existam diversas pesquisas explorando as relações entre discurso político e
imagem pública as que tratam especificamente dos discursos diplomáticos para a construção de uma
imagem pública são escassez. Assim, a escolha pelos discursos brasileiros no sistema ONU é
resultado (i) da importância histórica dessa organização internacional, especialmente para o Brasil;
(ii) de o discurso do Brasil ser o primeiro na sessão de abertura do Debate-Geral da AG; e (iii) de os
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valores refletidos nesses discursos informarem historicamente a formulação, a enunciação e a
implementação da política externa do Brasil (CORRÊA, 2007).
Para lograr o objetivo deste trabalho de analisar a imagem pública projetada pelo Brasil nos
discursos proferidos pelos representantes brasileiros no Debate Geral da AG e os objetivos
específicos (i) inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e (ii) analisar de que forma o governo PT
apresentou o Brasil nesses discursos testamos duas hipóteses: (a) os discursos mantem-se coesos ao
longo do período de análise em termos de temáticas e (b) as características e conquistas do país
aparecem como principal recurso retórico para a construção da imagem pública. Como referencial
teórico trabalhamos as relações entre comunicação política, discursos diplomáticos e imagem
pública. Em seguida situamos o Brasil dentro do sistema ONU e na conjuntura em que cada
presidente governou. Por fim, apresentamos a metodologia adotada neste trabalho (Análise de
Conteúdo) com base na categorização de dez temas.
Verificamos que as principais temáticas foram Brasil (29,9%), Nações Unidas (14,2%) e
Políticas SSC (11,7%) e que a imagem pública que o governo petista desejou construir do Brasil
tomou como base a posição lograda pelo país através das conquistas e realizações como forma de
atingir outros objetivos, como a cadeira permanente no Conselho de Segurança. Assim, os discursos
tratam de conquistas em âmbito (i) nacional como a abdicação do uso da energia nuclear para fins
não pacíficos; (ii) regional: o Brasil como um vetor de paz e integração da região e (iii)
internacional através da ajuda solidária prestada pelo país aos países mais pobres.
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