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Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Documentos LANTRI tem como 
objetivo divulgar materiais didáticos produzidos pelos 
integrantes e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será 
possível encontrar tutoriais, análises de ferramentas e tecnologias 
de pesquisa, entre outros.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central 
las Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan 
temas con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los 
aspectos destacados anteriormente, los Documentos Lantri tienen 
como objectivo ampliar el conocimiento de materiales 
académicos producidos por los miembros y parceros del 
LANTRI. De essa manera, en este medio de publicación estaran 
disponibles tutoriales, análisis de herramientas y tecnologias de 
investigación, y otros.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration 
is accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. From the aspects 
mentioned above, the LANTRI Documents aims to disseminate 
didactic material produced by the LANTRI members and 
collaborators. In this way, it will be possible to find tutorials, 
analysis of tools and research technologies, among others.
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4 
A POLÍTICA EXTERNA DE BOLSONARO: UMA AMOSTRA DOS TERMOS “ITAMARATY” E “GLOBALISMO” PRESENTES NOS 

DISCURSOS DE JAIR BOLSONARO E ERNESTO ARAÚJO, DE JANEIRO A OUTUBRO, NO SOFTWARE “ANTCONC” 
Julia de Souza Borba Gonçalves  1

 

AntConc é um programa gratuito para realizar análise de documentos escritos, podendo ajudar os pesquisadores que fazem análise de discurso e                     

análise de conteúdo. O programa permite que o pesquisador faça uma análise mais aprofundada ao analisar grandes quantidades de documentos. Uma de suas                       

utilidades é a localização de determinadas palavras-chaves (ou suas variações) em determinados contextos e quantas vezes elas aparecem.  

A localização de palavras pode ser feita de maneira restrita ou ampla; no tutorial publicado pelo Lantri , um dos exemplos utilizados foi a localização                        2

da palavra-chave “desenvolvimento” nos discursos dos presidentes brasileiros: no primeiro caso, buscou-se a palavra “desenvolvimento” e no segundo,                  

buscou-se a sua variação (“desenvolv*”), incluindo também os termos “desenvolvimento”, “desenvolvimentista”, “desenvolvidos”, “desenvolvidas”, etc.              

Ademais, o software apresenta um ranking das palavras que aparecem no texto a partir do índice de frequência das mesmas. 

Foram compiladas, nas duas tabelas abaixo, as falas do ministro Ernesto Araújo e do presidente Jair Bolsonaro em que aparecem as menções ao                       

termo “Itamaraty” e ao termo “globalismo” no software de análise de textos AntConc. No primeiro, buscou-se o termo “Itamaraty” e no segundo, o termo                        

“globalis*” para abarcar suas variações (“globalista”, “globalismo”, “globalist”). 

Os discursos selecionados para essa pesquisa são aqueles disponíveis na página oficial do próprio Itamaraty, do período entre 01/01/2019 a                    

25/10/2019 (totalizando 21 discursos). Essa escolha se justifica porque aqueles são discursos institucionais (ou seja, vinculados e veiculados pela própria                    

instituição) e foram elaborados e direcionados para apresentar a visão do governo. O objetivo era localizar palavras-chaves (“search terms”) nos discursos a                      

fim de identificar o contexto em que estão inseridas e como o que é dito relaciona-se com a visão de mundo que orienta as ações da política externa.                            

Utilizou-se a numeração 70 na opção “Window Search Term” a fim de ampliar o resultado do contexto. 

No lado esquerdo da tela, aparecem todos os documentos selecionados para análise; no centro, aparecem os termos de busca e o contexto em que                        

estão inseridos; e no lado direito, aparecem os nomes dos documentos onde se encontram os termos de busca. A fim de demonstrar a cronologia dos                         

1 Mestra em Relações Internacionais pelo PPGRI “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP) e pesquisadora da Rede de Pesquisa em Política Externa e Regionalismo (REPRI). O 
trabalho contou com o apoio de Guilherme Pinto, bolsista PIBIC/Cnpq. 
2 Disponível em: https://05a76dca-0fbf-49d8-bc92-402beca0f36d.filesusr.com/ugd/0dcb04_ed868a7f6b514886b034e25584c98ec0.pdf. Acesso em 29 nov. 2019. 

https://05a76dca-0fbf-49d8-bc92-402beca0f36d.filesusr.com/ugd/0dcb04_ed868a7f6b514886b034e25584c98ec0.pdf
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discursos, optou-se por substituir o nome do documento (geralmente intitulado “Discurso do Ministro durante abertura…”) pela data em que foi feito o                      

discurso. 

 
Figura 1 - Screenshot do programa AntConc com os documentos selecionados para a análise, o search term “globalis*”, os resultados da pesquisa e                       
os documentos onde aparecem os search term “globalis*” 
 

 
              Fonte: elaboração própria no software AntConc 
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As tabelas abaixo estruturam-se da seguinte forma: do lado esquerdo estão as colunas com a data do discurso e quem o fez (ministro Araújo ou                         

presidente Bolsonaro); no centro, as colunas com a palavra-chave e o contexto onde está inserida; e na direita, os discurso (enumerados de 1 a 21) aos quais                           

correspondem às datas apresentadas na primeira coluna. Tal como na figura acima, optou-se por preservar os resultados da busca que foram apresentados                      

pelo programa, mesmo que algumas palavras tenham sido cortadas 

 

Tabela 1 - Todas as menções feitas termo “Itamaraty” nos discursos oficiais 
 

Data  Autor  Contexto  Palavra-chave  Contexto  Discurso 

02/01/2019  ARAÚJO  da qual essa modesta oração faz parte. Para libertar o  Itamaraty  através da verdade, precisamos recuperar o papel do Itamaraty como  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO 

o Itamaraty através da verdade, precisamos recuperar o papel 

do  Itamaraty  como guardião da continuidade da memória brasileira. Eu me lembro  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO 

vamos também libertar a política externa brasileira, vamos 

libertar o  Itamaraty 

, como o presidente Bolsonaro prometeu que faríamos, em seu 

discurso  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  Ministerio del Tiempo. Eu recomendo. E eu diria que o  Itamaraty  , em certo sentido, não é somente um Ministério das Relações  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  dizendo que os Governos não nos entendem, mas que o  Itamaraty  está acima dos Governos. Nós nos tornamos diplomatas que fazem  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  ele estava dizendo, olha, o Brasil está ruim, e o  Itamaraty  está igual. Mas hoje eu acho que finalmente eu compreendo  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  nessa piscina sem água que é a ordem global. O  Itamaraty  existe para o Brasil, não existe para a ordem global.  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  para o Brasil, não existe para a ordem global. O  Itamaraty  existe para o Brasil, não existe para si mesmo. Nós  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  temas , como se diz no jargão antigo, o jargão daquele  Itamaraty  fechado ao povo. O Itamaraty não será mais um Ministério  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO 

Ministério. O senhor deixará um legado muito importante 

para o  Itamaraty 

. Gostaria de começar com uma frase que é absolutamente 

fundamental  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  , ao se distanciar do Brasil e do povo brasileiro, o  Itamaraty  havia se distanciado também do setor produtivo nacional. Pois agora  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  que finalmente eu compreendo o que ele queria dizer. O  Itamaraty  não pode achar que é melhor do que o Brasil.  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  pode achar que é melhor do que o Brasil. O  Itamaraty  não pode achar que não faz parte do Brasil. Fazemos  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  , eu ouvi de um diplomata antigo o seguinte: que o  Itamaraty  não pode ser melhor do que o Brasil. Nessa época,  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  jargão antigo, o jargão daquele Itamaraty fechado ao povo. O  Itamaraty  não será mais um Ministério que só fica olhando. Vamos  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  deveríamos senti-lo e vivê-lo ainda mais aqui no  Itamaraty  , onde a história está tão presente. Deveríamos deixar uir por  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  uma novela dos anos 60, o direito de nascer. Abriremos o  Itamaraty  para a sociedade, seremos a casa de todos os brasileiros.  discurso 3 
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02/01/2019  ARAÚJO  nós não precisamos e não vamos abrir os quadros do  Itamaraty  para pessoas de fora da carreira, além dos casos que  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  tomando a medida de flexibilizar a ocupação de cargos no  Itamaraty  por funcionários da carreira em determinados níveis hierárquicos just  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO 

. Contaremos também com um setor de Promoção Comercial 

dentro do  Itamaraty  que multiplicaremos por quatro, vamos desburocratizar os setores de p  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  parte de uma aventura magnífica. A partir de hoje, o  Itamaraty  regressa ao seio da pátria amada. O Itamaraty voltou, porque  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  do Itamaraty é saber renovar-se". / Eu quando ingressei no  Itamaraty  , repetia-se essa frase a torto e a direito. Você  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  cruzar um corredor sem ouvir essa frase da tradição do  Itamaraty  sabendo renovar-se; mas há alguns anos, há muito tempo,  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO 

defender valores. Nós provaremos que isso é completamente 

falso. O  Itamaraty  terá, a partir de agora, o perl mais elevado e  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  antes de Bolsonaro.  A isso me proponho aqui. Fazer do  Itamaraty  um instrumento de amor pelo nosso país e pelo nosso  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  hoje, o Itamaraty regressa ao seio da pátria amada. O  Itamaraty  voltou, porque o Brasil voltou. Fernando Pessoa armava o seguinte:  discurso 3 

02/01/2019  ARAÚJO  Azeredo da Silveira, na frase famosa, "a maior tradição do  Itamaraty  é saber renovar-se". / Eu quando ingressei no Itamaraty, repetia-se  discurso 3 

18/03/2019  ARAÚJO (2) 

Ministro das Relações Exteriores assumi a incumbência de 

fazer do  Itamaraty  e da política externa brasileira parte integrante desta transformação  discurso 7 

03/05/2019  ARAÚJO 

trabalhar no Serviço Exterior, nenhum valorizou mais o papel 

do  Itamaraty  do que o senhor. Nenhum teve uma visão mais clara  discurso 8 

03/05/2019  BOLSONARO 

. Quero que vocês saibam que a política externa conduzida 

pelo  Itamaraty  e capitaneada pelo ministro Ernesto Araújo será essencial para os  discurso 9 

03/05/2019  BOLSONARO  Trad, Deputado Eduardo Bolsonaro. Tem um dom aqui para o  Itamaraty  e um carinho todo especial, sem querer substituí-los, obviamente.  discurso 9 

03/05/2019  ARAÚJO  a sua sobre o papel da Política Externa executada pelo  Itamaraty  em projeto de grande transformação nacional. Isso, para nós que  discurso 8 

03/05/2019  ARAÚJO 

de contribuir para transformar o mundo ? Estamos 

trabalhando. Aqui no  Itamaraty 

, estamos trabalhando pelo crescimento econômico, pela capacitação 

tec  discurso 8 

03/05/2019  ARAÚJO  também é o momento de anunciar que, em breve, o  Itamaraty  estará apresentando ao presidente a proposta de criação do Instituto  discurso 8 

03/05/2019  ARAÚJO  esperança que à terra desce. Senhor presidente, nós aqui do  Itamaraty 

, formandos e formados, modernos e antigos, homens e mulheres, 

todos  discurso 8 

03/05/2019  ARAÚJO  ao longo da vida. Os diplomatas brasileiros devem servir o  Itamaraty  mas devem, sobretudo, servir o Brasil, nunca podemos perder de  discurso 8 

03/05/2019  ARAÚJO 

Brasil, nunca podemos perder de vista esse horizonte último. 

O  Itamaraty  é um extraordinário instrumento da pátria, e somente florescerá se  discurso 8 

19/07/2019  ARAÚJO 

celebração do Dia da África em Brasília, recentemente, no 

Palácio  Itamaraty 

, a CPLP, em função da presença africana, apresenta igualmente 

oportun  discurso 13 
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22/08/2019  ARAÚJO 

ico extraordinário. Para o Ministério das Relações Exteriores, 

para o  Itamaraty  , este é um momento também muito especial, a possibilidade de  discurso 14 

22/08/2019  ARAÚJO  começar as tratativas para a abertura de um escritório do  Itamaraty  no Mato Grosso do Sul. Espero que seja realmente o  discurso 14 

22/08/2019  ARAÚJO  especial, a possibilidade de estar aqui com os senhores. No  Itamaraty  , nós queremos trabalhar cada vez mais, não só com o  discurso 14 

22/08/2019  ARAÚJO  imensas, que têm uma dimensão internacional e das quais o  Itamaraty  precisa fazer parte. Nós queremos estar juntos com o Mato  discurso 14 

28/08/2019  ARAÚJO  distribuição do Estado de acordo com esquemas de poder, o  Itamaraty  e a política externa eram uma espécie de corpo estranho,  discurso 15 

28/08/2019  ARAÚJO  dia; e nós no Itamaraty também. Não por causa do  Itamaraty  , mas porque essa ideologia, mas porque essa ideologia permeia nossa  discurso 15 

28/08/2019  ARAÚJO  Direitos Humanos lida com ideologia todo dia; e nós no  Itamaraty  também. Não por causa do Itamaraty, mas porque essa ideologia,  discurso 15 

28/08/2019  ARAÚJO 

outro compromisso que tenho desde que fui indicado: fazer 

do  Itamaraty  uma parte do projeto nacional, uma parte do governo, e  discurso 15 

10/10/2019  ARAÚJO  nós vemos esse nível de compromisso. A Apex, ligada ao  Itamaraty  , mas conduzida por um conselho que tem, além do Itamaraty  discurso 20 

10/10/2019  ARAÚJO  Itamaraty, mas conduzida por um conselho que tem, além do  Itamaraty  , o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, vários outros ó  discurso 20 

10/10/2019 ARAÚJO , parcerias com todos os senhores, com todos os investidores. O Itamaraty se orgulha de ser parte dessa construção de um novo discurso 20 
 
Fonte: Ministério de Relações Exteriores  3

 
   

3 Discursos feitos entre janeiro e outubro de 2019. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos e 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos. Acesso em: 29 nov. 2019. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos
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Tabela 2 - Todas as menções feitas ao termo “globalismo” (e suas variações) nos discursos oficiais 
 

Data  Autor  Contexto  Palavra-chave  Contexto  Discurso 

02/01/2019  ARAUJO  sua alma em nome da competitividade. Não acreditem no que o  globalismo  diz quando diz que para ter eficiência econômica é preciso sufocar  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO  da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do  globalismo  , e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior, aplicando  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO 

irreversível. Mas não é irreversível. Nós vamos lutar para 

reverter o  globalismo  e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida. Nós  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO 

respeitado internacionalmente e mais el a si mesmo. Não deixem 

o  globalismo  matar a sua alma em nome da competitividade. Não acreditem no  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO  da pátria, que se dá pelo amor. Um dos instrumentos do  globalismo  , para abafar aqueles que se insurgem contra ele, é espalhar que,  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO  coração da pátria e não amar a pátria. Não escutem o  globalismo  quando ele diz que paz significa não lutar. Os senhores me  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO  que estão tentando, e é contra isso que nos insurgimos. O  globalismo  se constitui no ódio, através das suas várias ramificações ideológicas  discurso 3 

02/01/2019  ARAUJO  foi lá e não deixou. Hoje escutamos que a marcha do  globalismo  é irreversível. Mas não é irreversível. Nós vamos lutar para reverter  discurso 3 

10/06/2019  ARAUJO 

, compartilhar uma pequena reflexão com os senhores, sobre o 

tema do  globalismo  , a partir de uma leitura de Nietzsche. No início do livro  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  vista, um pouco depois, com o moralismo que está dentro do  globalismo  atual. Voltando aqui ao nosso Nietzsche, a questão é: Deus está  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO 

, do conceito anterior, da moral baseada num conceito divino. E 

o  globalismo  começa a inventar falsos inimigos para defender algo, para ter a  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  meramente econômico e dispensa Deus do seu centro. Aí surge o  globalismo 

. E o globalismo é o niilismo, basicamente. Globalismo é a 

consolidação  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  humano. Só pode vir de algo acima dele e isso o  globalismo  não admite. Então, é curioso, porque se cria um estranho humanismo,  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  da sociedade liberal, que tinha sido deixado vazio. Isso é o  globalismo 

, o momento em que o comunismo, o fisiologismo, o gramscismo, 

como  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  da sociedade liberal, que, a meu ver, constitui a definição do  globalismo 

. Para mencionar alguns dos instrumentos que identificamos: o 

desconstru  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO 

verdade. Mas existe um problema nessa criação de uma 

pseudo-religião  globalista  , que é o seguinte: que tudo isso pressupõe que o homem,  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  , pressupõe uma espécie de humanismo, só que, ao fazer isso, o  globalismo  se dá conta de que ele abre a porta para algum  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  aquele que se criticava no século XIX, na época vitoriana. O  globalismo  tenta formular, de maneira canhestra, uma espécie de nova religião, c  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  Aí surge o globalismo. E o globalismo é o niilismo, basicamente.  Globalismo  é a consolidação daquele niilismo previsto por Nietzsche, ou seja, é  discurso 11 
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10/06/2019  ARAUJO  dispensa Deus do seu centro. Aí surge o globalismo. E o  globalismo  é o niilismo, basicamente. Globalismo é a consolidação daquele niilis  discurso 11 

10/06/2019  ARAUJO  que está acontecendo é o contrário  e isso é o programa  globalista   é o ser humano aprendendo a pensar como máquina, é a  discurso 11 

11/09/2019  ARAÚJO 

fighting instrument, the Amazon is ground zero of the fight 

against  globalism  and for the recovery of the human being in its fullness.  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  in as the, maybe, the main convergence of forces that oppose  globalism  because the nation is still one of the very few symbols  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO 

together with gender ideology and oikophobia, the other 

instruments of  globalism,  everything that you can use to divide the people and to  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  , in the shape of what today I believe we can call  globalism.  In general we can say that globalism is what came to  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  realm of the symbolic. And that s where we re at  Globalism,  is the world without symbols, that s another way of saying  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  believe we can call globalism. In general we can say that  globalism  is what came to be the amalgam of the globalized economy  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  being otherized, because we are trying to stray away from the  globalist  pack. For us who care about those issues, we can say  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  out of the globalist pact. The US is out of the  globalist  pact. So they come after us, trying to reduce us and  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  the main ones fighting the system. Brazil is out of the  globalist  pact. The US is out of the globalist pact. So they  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  goals, and we are disproving that thesis.) In the US the  globalist  program worked dierently  not, mainly I think, through state control  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  a more complex way. So coming back to the instruments of  globalism,  today I think globalism works through three main instruments. One is  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO 

cally, economic globalization hijacked by cultural marxism. In 

Brazil  globalism  took the shape of a slightly different amalgam, that of the  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO 

ily, traditional ties, you can have a functioning capitalist 

economy.  Globalism  wants to sell us the incompatibility of those goals, and we  discurso 16 

11/09/2019  ARAÚJO  . So coming back to the instruments of globalism, today I think  globalism  works through three main instruments. One is climate change ideology  discurso 16 

 
Fonte: Ministério de Relações Exteriores  4

 
 

   

4 Discursos feitos entre janeiro e outubro de 2019. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos e 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos. Acesso em: 29 nov. 2019. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos
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Tabela 3 - correlação entre as datas e os nomes dos discursos que constam na página oficial do Itamaraty 
 

Data  Autor  Discurso  Título da página do Itamaraty onde está localizado o discurso 

01/01/2019  BOLSONARO  discurso 1  Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Posse no Congresso Nacional 

01/01/2019  BOLSONARO   discurso 2  Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia de Recebimento da Faixa Presidencial 

02/01/2019  ARAÚJO  discurso 3  Discurso do ministro Ernesto Araújo durante cerimônia de Posse no Ministério das Relações Exteriores 

22/01/2019  BOLSONARO  discurso 4  Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a Sessão Plenária do Fórum Econômico Mundial 

25/01/2019  ARAÚJO  discurso 5  Intervenção do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Araújo, na reunião ministerial informal da OMC 

18/03/2019  ARAÚJO  discurso 6 

Intervenção do embaixador Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil, no "Dia do Brasil" na Câmara de Comércio dos 

Estados Unidos 

18/03/2019  ARAÚJO  discurso 7 

Palavras do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Araújo, ao apresentar o Senhor Presidente da República, Jair 

Bolsonaro, em palestra no “Dia do Brasil” na Câmara de Comércio dos Estados Unidos 

03/05/2019  ARAÚJO  discurso 8  Discurso do Ministro Ernesto Araújo na formatura do Instituto Rio Branco 

03/05/2019  BOLSONARO  discurso 9  Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Formatura da Turma do Instituto Rio Branco 

27/05/2019  ARAÚJO  discurso 10  Discurso do ministro Ernesto Araújo na conferência "A Cooperação entre o Brasil e a África", por ocasião da celebração do Dia da África 

10/06/2019  ARAÚJO  discurso 11  Discurso do senhor ministro de Estado por ocasião da abertura do seminário sobre “Globalismo”, da FUNAG 

29/06/2019  BOLSONARO  discurso 12  Mensagem do presidente Jair Bolsonaro em reunião paralela dos Líderes do G20 sobre empoderamento da mulher 

19/07/2019  ARAÚJO  discurso 13  Discurso do Senhor Ministro de Estado no “Debate Político Geral” da XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP 

22/08/2019  ARAÚJO  discurso 14  Intervenção do Ministro Ernesto Araújo na VIII Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico – Campo Grande (MS) 

28/08/2019  ARAÚJO  discurso 15  Palestra do Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre a nova Política Externa do Brasil e sua vertente comercial 

11/09/2019  ARAÚJO  discurso 16  "Brazil is back" – Discurso do Ministro das Relações Exteriores na Heritage Foundation 

13/09/2019  ARAÚJO  discurso 17  Visita do ministro Ernesto Araújo em Washington – Declaração conjunta 

24/09/2019  BOLSONARO  discurso 18  Discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas 

27/09/2019  ARAÚJO  discurso 19  Palavras do Ministro Ernesto Araújo no evento “Rebuilding Communities: Ensuring a Future for Persecuted Christians” 

10/10/2019  ARAÚJO  discurso 20  Discurso do Ministro Ernesto Araújo na abertura do Fórum Brasil de Investimentos 2019 

25/10/2019  ARAÚJO  discurso 21  Palavras do Ministro Ernesto Araújo na abertura do Seminário Empresarial Brasil-China 

Fonte: Ministério de Relações Exteriores  5

5 Discursos feitos entre janeiro e outubro de 2019. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos e 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos. Acesso em: 29 nov. 2019. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos


Documentos

Documentos LANTRI | Número 4 | Dezembro 2019
Contato: 
grupolantri.unesp@gmail.com; www.lantri.org


