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Luís Inácio Lula da Silva, durante o exercício de seus dois mandatos presidenciais, 

desempenhou um papel preponderante ao lidar diretamente com cruciais conflitos 

internacionais, em particular no Oriente Médio, a fim de possibilitar um substancial caminho 

para a estabilidade do sistema internacional. Nesse sentido, a presente pesquisa clamou um 

aprofundamento teórico, partindo-se da análise do conflito de Irã na questão nuclear e o conflito 

israelo-palestino na questão Palestina. O objetivo incidiu em compreender a natureza da 

contribuição da diplomacia presidencial de Lula por intermédio de mediação de conflitos no 

Oriente Médio, levando em consideração a existência de reais obstáculos constituídos por certas 

condições do sistema internacional, além daquelas inerentes à região e aos Estados, esses 

vinculados diretamente ou não aos conflitos. Nesta linha, ponderou-se sobre a diplomacia 

presidencial e a política externa brasileira com enfoque na mediação de conflitos realizada no 

Oriente Médio durante o governo de Lula. Considerou-se, ainda, a Escola Francesa da Análise 

do Discurso como central abordagem crítico-analítica dos pronunciamentos dos discursos 

presidenciais e de documentos oficiais emitidos, que foram quantitativa e qualitativamente 

delimitados para análise. Assim, a pesquisa possui caráter exploratório, com metodologia de 

revisão teórico-bibliográfico. Constatamos que o Brasil, considerado uma potência média, foi 

capaz de influenciar o sistema internacional em pontos extremamente sensíveis que, sem 

aplicações de armas ou sanções econômicas e embargos, mas puramente por uma diplomacia 

voltada para a paz, se mostrou apto a estabelecer diálogo e confiança. Todavia, esta projeção do 

Brasil no cenário internacional, por meio da diplomacia presidencial, atrelada ao objetivo de 

perseguir um status quo de global player, encontrou dificuldades, pois além de não ter agradado 

aqueles já consolidados no sistema internacional, em especial, os Estados Unidos (EUA), tendo 

em vista que os norte-americanos exercem um papel de liderança em temas de paz e segurança 

internacional, os efeitos sentidos construídos em face dos EUA também contribuíram, 

indiretamente, para as limitações dos processos de resolução de conflitos empreendidos pelo 

Brasil. A Análise do Discurso, por seu turno, foi essencial para compreender a percepção dos 

efeitos de sentido nos discursos selecionados, sobretudo o intuito do Brasil no reconhecimento 

da legitimidade em gerenciar temas de paz e segurança internacional, haja vista que os distintos 

sentidos manifestados no funcionamento do discurso podem ser entendidos a partir da captação 

da formação discursiva que conduz as formações ideológicas. Logo, a realidade exprime o 

discurso e os sentidos contidos nele.  
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