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1. RESUMO  

 

As atitudes do presidente Bashar al-Assad e os recentes acontecimentos têm 

mostrado que o caso da Síria têm suas peculiaridades com relação aos demais 

países da Primavera Árabe. Nesse contexto, a Rússia tem desempenhado um papel 

decisivo fazendo frente às potências ocidentais e gerando questionamentos para a 

comunidade internacional. Sendo assim, mostra-se necessário uma análise das 

motivações e da estratégia que a Rússia está seguindo para intervir na situação da 

Síria.  
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2. INTRODUÇÃO  

 

A chamada Primavera Árabe foi uma série de eventos que causou e ainda 

causa grande alarde nas relações internacionais. Esse processo caracterizou-se 

pela inflamação popular e por várias ondas de protestos, movimentos sociais e 

revoltas contra o desemprego, a má qualidade de vida, entre outros fatores 

socioeconômicos. 

Em alguns países envolvidos, como Tunísia, Egito, Líbia e Yêmen, a situação 

conflituosa já foi resolvida e os antigos governos foram substituídos por novos, 

considerados mais adequados e que atendem às reivindicações da população. 

Apesar disso, o conflito na Síria ainda perdura, e continua a gerar milhares de 

mortos, desabrigados e fugitivos, como consequência das ações governamentais, 

além de uma série de incertezas a respeito da estrutura e estabilidade do Oriente 

Médio. 

Justamente pela permanência do atual governo Sírio no poder e o tempo de 

conflito demasiado extenso, quando comparado com a situação dos outros países 

envolvidos na Primavera Árabe, deve ser feita uma análise para se identificar quais 

são os que fatores fazem com o que o presidente Bashar al-Assad ainda esteja no 

poder, mesmo em meio às pressões da Organização das Nações Unidas (ONU), da 

Liga Árabe e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), e das próprias 

manifestações e conflitos internos no país. 

A ONU, utilizando os mecanismos e a estrutura que possui, tentou agir para 

evitar maiores perdas na população síria. Entretanto, apesar do fato que na Líbia a 



ONU foi motivo para a intervenção militar da OTAN, na Síria não houve consenso 

entre os países do Conselho de Segurança, principalmente por parte da China e da 

Rússia, impossibilitando uma ação militar conjunta de interferência direta. 

É nesse contexto que se insere a Rússia. A Rússia tem se mostrado contrária 

a diversos posicionamentos dos Estados Unidos e da União Europeia, de modo a se 

destacar como forte oposição ao Ocidente.  O governo russo reforça a ideia de 

autodeterminação dos povos e a não intervenção do Ocidente em outros países, 

especialmente naqueles que estão sob sua esfera de influência. Já o Ocidente tem 

um grande interesse em apoiar governos que correspondam aos moldes 

governamentais democráticos e aos moldes econômicos liberais, de modo a acabar 

com os governos autoritários da região árabe, e garantir a paz na região. 

Nesse sentido, podemos levantar hipóteses a respeito da situação 

apresentada: a Síria, além de ser aliada histórica da Rússia, oferece uma posição 

geográfica que desperta um grande interesse; sua posição no leste do mar 

Mediterrâneo é de grande relevância estratégica em um espaço cuja influência 

majoritária é da OTAN; juntamente com esse fator, há na Síria a base militar de 

Taurus, que, basicamente, representa o interesse estratégico-militar da Rússia; por 

fim, a proximidade da Síria de países com alto potencial energético e também de 

Israel, o bastião dos Estados Unidos na zona do Oriente Médio, reforça a 

necessidade da Rússia em exercer influência tanto política, como econômica e 

militar, na região. Mas será que todos esses motivos podem explicar  a totalidade 

dos interesses do governo Russo? 

Dessa forma, pode-se ver que a atual situação política, econômica e social da 

Síria ainda está cercada de incertezas. O presente projeto tem a intenção de 

apresentar uma análise dos fatos que permeiam os acontecimentos da Primavera 

Árabe com foco na situação da Síria e no posicionamento estratégico da Rússia 

nesta questão, além de contextualizar com a ótica das Relações Internacionais e 

seus principais autores. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 



O objetivo desta pesquisa é compreender quais seriam os possíveis ganhos 

ou perdas para a Rússia no conflito sírio e quais os impactos da posição russa para 

o resto do mundo. Além disso, é importante buscar mapear posicionamento contrário 

de alguns países, principalmente as principais potências ocidentais que configuram 

a OTAN, pois é uma questão altamente estratégica e apresenta uma dicotomia que 

só era observada em tempos de Guerra Fria e de organização bipolar do mundo. 

 

3.2 Específicos 

O presente trabalho pretende levantar a importância geopolítica da Síria bem 

como possíveis fatores econômicos e estratégicos que envolvem o país nessa 

questão. Juntamente com isso, pretende-se investigar outras possíveis variáveis que 

podem ter algum grau de influência no conflito como a religião, destacando as 

diferentes vertentes do islamismo, e a etnia, como os alauítas (etnia essa que faz 

parte o presidente Bashar al-Assad). Por fim, tem-se a intenção de identificar o 

posicionamento dos Estados Unidos e da Rússia no Conselho de Segurança da 

ONU, fato esse que tem grande relevância para os estudos de Relações 

Internacionais. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A realização deste estudo terá como base teórica a leitura de autores 

clássicos e contemporâneos, principalmente aqueles que destacam a importância da 

geografia Relações Internacionais, como o geopolítico Halford Mackinder e o realista 

Hans Morgenthau, juntamente com Alexander Dugin, estudioso da geopolítica russa 

e criador da 4ª Teoria Política. Além disso, serão utilizados relatos jornalísticos por 

ser um tema recente e ainda em ocorrência, e artigos acadêmicos que tenham 

relevância na análise do tema proposto. 

Outras fontes importantes para a compreensão dos eventos serão 

Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, documentos oficiais e 

pronunciamentos, a fim de demonstrar, de forma mais clara, o comportamento dos 

Estados que participam direta ou indiretamente dos eventos que serão estudados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 



O ponto de partida para o entendimento da posição russa está no estudo da 

geopolítica. A geopolítica consiste no estudo do ambiente externo com que cada 

Estado se depara ao traçar sua própria estratégia (KAPLAN, 2012) e seu nome se 

deve ao cientista político sueco Rudolf Kjéllen que cunhou o termo em 1899.  

Até os dias atuais, vários foram os pensadores que se debruçaram sobre a 

influência do meio geográfico e a sua história na ação política de governantes. 

Podem-se destacar os principais autores como Alfred Mahan e o poder marítimo, 

Mackinder e a teoria do Heartland, Haushoffer e o lebensraun, Nicholas Spykman e 

o Rimland, e, por fim, Aleksandr Dugin e o eurasianismo, ou neoeurasianismo, cuja 

proximidade com o presidente russo Vladmir Putin é bastante notável. Para o 

presente estudo, serão utilizadas as teorias de Halford Mackinder juntamente com o 

eurasianismo de Dugin, pois são as que mais se aproximam do ideal russo. 

A geopolítica teve muita influência do realismo em suas proposições e 

análises. A teoria realista, frequentemente apontada como uma das principais 

teorias das relações internacionais, não despreza a geografia e a considera ponto 

importante para ação e estratégia. As origens dessa vertente teórica são antigas, 

cujo registro mais longínquo é o do historiador Tucídites, que esteve presente na 

guerra do Peloponeso, há 2400 anos. Porém, o recorte mais recente e moderno 

pode ser delineado pelo germano-americano Hans Morgenthau em sua obra A 

política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz, em 1948. Para o autor, o 

conflito é um fato inevitável nas relações internacionais e os Estados sempre 

buscarão atingir seus interesses. Dessa forma, o Estado agindo como ator racional 

vai se inserir num sistema de equilíbrio de poder, que, como diz Robert D. Kaplan 

(2012): 

“(...) o equilíbrio do sistema de poder é, por definição, instável, na medida em 
que todas as nações, na preocupação com a possibilidade de equivocar-se 
em suas avaliações do equilíbrio de poder, devem empenhar-se em 
compensar seus erros percebidos visando constantemente a uma 
superioridade de poder.” 

Ou seja, ainda que possam ser percebidas variações nos discursos e ações dos 

líderes, principalmente os americanos, que estão sempre flertando com o idealismo, 

a visão realista dificilmente desaparece. Por esse motivo, tanto para o Ocidente 

como para a Rússia, o realismo tem sido uma vertente teórica muito presente e 

facilmente perceptível na história recente desses países, sendo a geopolítica uma 

importante ferramenta para a busca do poder. 



O acadêmico cuja teoria de geopolítica se parece mais próxima da visão 

russa atual foi Mackinder. Halford Mackinder (1861 – 1947) foi um geógrafo britânico 

cujos estudos deram base para a geopolítica de modo geral. Sua obra mais 

impactante é um artigo intitulado “The Geographical Pivot of History” publicado em 

uma conferência sobre geografia no ano de 1904. Nesta obra o autor explica a 

Teoria do Heartland, um espaço físico compreendido na Ásia Central, mais 

especificamente uma área que vai do leste europeu até os Montes Urais, sendo 

delimitada ao norte pelo oceano ártico e ao sul pelas estepes russas. A grande 

característica dessa região é o fato de não haver acesso direto pelo mar, o que 

garante uma posição estratégica que não é encontrada em nenhum outro ponto da 

Terra, propiciando então, uma barreira física a possíveis ameaças de invasores. É 

nesse local que se desenvolveu o que o autor chama de Pivô da História, ou seja, os 

acontecimentos mais importantes que delinearam, principalmente, a história do 

ocidente, mas que também tiveram impacto no restante do mundo. Vale ressaltar 

que seus estudos foram erroneamente apropriados pelos nazistas pela proximidade 

entre Rudolf Hess, vice-líder do Partido Nazista, e Karl Haushoffer, geógrafo 

entusiasta das ideias de Mackinder, para justificar a busca pelo lebensraun, ou 

espaço-vital, um dos pontos principais que justificavam as ações de Adolf Hitler 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

Aproveitando-se destas ideias, que foram base para o eurasianismo, 

Aleksander Dugin propõe o que é chamado de neoeurasianismo, uma releitura da 

geopolítica associada a outros elementos culturais e sociais. O intelectual russo é 

chefe do Departamento de Sociologia de Relações Internacionais da Universidade 

de Moscou e criador do Partidos Nacional Bolchevique e do partido Eurasianista. 

Sua teoria é uma alternativa para conter o avanço do Ocidente e do neoliberalismo 

de forma a oferecer uma ferramenta intelectual e, sobretudo, filosófica. Para Dugin, 

o mundo é composto por diferentes civilizações, cada uma com sua peculiaridade, 

podendo ser identificado laços históricos, tradicionais, culturais, sociais, religiosos e 

étnicos. Nesse sentido, o mundo pode ser divido em quatro Zonas Meridionais: a 

zona Anglo-Americana, a zona Euro-Africana, a zona Rússia-Ásia Central e a zona 

do pacífico (MATTOS, 2012). Os Estados Unidos compõem o poder marítimo, 

juntamente com a Europa, e através desse meio, exerce sua influência ao redor do 

mundo. A Rússia, por outro lado, é o principal país da eurásia e representa o poder 



terrestre. Entretanto, para garantir sua estabilidade, a Rússia deve articular-se com 

as regiões próximas e assegurar a sua posição frente à oposição ocidental. 

Vários são os eixos apontados por Dugin para essa articulação. Os principais 

são Moscou-Teerã, Moscou-Nova Delhi, Moscou Ankara, Afeganistão e Paquistão, 

região do Cáucaso, alem da própria Ásia Central. Em todas essas regiões é possível 

reconhecer povos diferentes cuja característica principal de todos eles é, de certa 

forma, a resistência ao liberalismo do Ocidente. Por esse motivo, a articulação da 

Rússia com essas regiões se faz necessária se a intenção for uma firme oposição 

ao Ocidente, ou, mais claramente, à Europa, caracterizada pela Organização do 

Tratado Atlântico Norte (OTAN), e os Estados Unidos. É importante perceber, que 

ao apontar a OTAN como um dos possíveis opositores à Rússia, o caráter 

estratégico militar está evidenciado e, portanto, mostra que o embate não é apenas 

político, mas também está no campo militar, o que evidencia as ideias das teorias 

realistas. 

Portanto, a Rússia de hoje considera vital que continue exercendo sua 

influência para não sucumbir aos interesses ocidentais. Claramente, o embate não é 

o mesmo preconizado na Guerra Fria. As conjunturas atuais são muito diferentes, 

mas, mesmo assim, a Rússia ainda se vê ameaçada, como foi em quase toda a sua 

história, pelo Ocidente. E é através da geopolítica que se insere o caso da Síria, que 

tem se tornado emblemático para se pensar o posicionamento russo nos dias atuais 

e cuja análise será feita a seguir. 

(...). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares não apontam um único fator decisivo, mas que o 

conjunto de fatores como geopolítica, política externa, manutenção de status quo, 

estabilidade no oriente médio, e até mesmo o potencial energético da região, todos 

influenciam a posição russa. 

Através dos estudos, mostra-se cada vez mais clara a necessidade da Rússia 

em se reafirmar no cenário internacional de forma a recuperar um prestígio já 

atingido em momentos de sua história além de aumentar sua projeção de poder no 

cenário mundial. A Rússia pós-socialista tem o imperativo de encontrar sua 

identidade para continuar a traçar sua trajetória na história e uma das maneiras 



possíveis de atingir esse objetivo é através de um posicionamento assertivo e de 

destaque a respeito de uma situação crítica que é o conflito na Síria. 

Por enquanto, só o tempo pode realmente dizer se as atitudes escolhidas 

terão saldo positivo ou negativo. Mas é importante observar que, mais uma vez, a 

geografia e a estratégia ganham destaque nas Relações Internacionais de forma a 

reforçar o paradigma do Equilíbrio de Poder e, por consequência, a Teoria Realista.  

Portanto, apesar de ser continuamente questionada, a área da segurança continua a 

se manter no centro das discussões mais relevantes da área, tendência essa que 

tem grandes chances de se manter ainda por muitos anos. 
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