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1
 Franquia da Al Qaeda na Síria e que se chamava Frente Al-Nusra (também atua no Líbano na região da fronteira síria). 

2
 Segundo Napoleoni (2015), é quando Estados soberanos patrocinam atores não estatais para travarem guerras em seu lugar. 

3
 Conforme o EB20-MF-10.102 (2014), é a dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, compreendendo todas as 

dimensões tangíveis e intangíveis, as quais são a dimensão física (campo de batalha), a dimensão informacional e a dimensão humana. 

 

A Guerra Civil na Síria é um conflito que iniciou em 2011 no contexto da Primavera Árabe, 

fenômeno sociopolítico e militar de contestação e insurreição contra ditadores instalados a várias 

décadas em países do Oriente Médio e Norte da África. No entanto, ao chegar à Síria, o movimento, 

que começou pacífico, logo se converteu em uma sangrenta guerra civil, após a repressão promovida 

pelo presidente sírio Bashar Al-Assad. A partir de então, dois lados se confrontaram: as forças 

governistas e os rebeldes sunitas agrupados em torno do chamado Exército Livre da Síria (ELS). No 

entanto, após 6 anos, a Guerra Civil na Síria já não é mais aquela na qual dois lados se confrontam, 

pois tornou-se um conflito complexo onde há vários lados em disputa e que o ditado “o inimigo do 

meu inimigo é meu amigo” não pode ser aplicado. Outras facções surgiram defendendo seus 

interesses, como é o caso das milícias curdas determinadas em criar um Estado e os grupos jihadistas 

Frente Jabath Fatah Al-Sham
1
 e DAESH (autoproclamado Estado Islâmico). Já são mais de 5 milhões 

de refugiados e mais de 400.000 mortos. Esses números são indicadores da barbárie que se instalou 

nesse país. Nesse contexto, Aleppo, a maior cidade do país e bastião do ELS desde março de 2012, foi 

retomada pelas forças governamentais e seus aliados, após um cerco que já durava 6 meses. Era o dia 

23 de dezembro de 2016. Nesse dia, as potências ocidentais e as potências regionais sunitas do Oriente 

Médio que apoiam os rebeldes sofreram uma grande derrota geopolítica nessa verdadeira “guerra por 

procuração
2
”.  A história desse Espaço de Batalha

3
, dentro do qual ocorreu a retomada ou queda de 

Aleppo, possui duas narrativas em oposição: de um lado a narrativa do Ocidente e seus aliados, a qual 

chamaremos de a Narrativa da Atrocidade, do outro lado a narrativa do governo sírio, a qual 

chamaremos de a Narrativa da Libertação. A Organização das Nações Unidas (ONU), conforme o 

Relatório da Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a República Árabe Síria, de 2 

fev 2017, aponta crimes de guerra praticados pelos dois lados. É, portanto, uma terceira narrativa. 

No entanto, este trabalho tem o propósito de apreciar, particularmente, as narrativas opostas. 

De acordo com os partidários da Narrativa da Atrocidade, o Exército Sírio, apoiado pela 

Rússia, Irã, milícias xiitas do Iraque e o Hezbollah libanês, cometeu gravíssimos crimes de guerra. 

Aleppo, a maior cidade da Síria e patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO, foi duramente 

bombardeada por todo o tipo de fogo, particularmente aéreo e de artilharia, especialmente dirigidos à 

parte leste da cidade. Conforme a produção acadêmica denominada Breaking Aleppo (2017), do 

instituto de Pesquisas de Geopolítica Atlantic Council, sediado em Washington (EUA), dentre outras 

fontes, Assad e seus aliados violaram intensamente o Direito Internacional dos Conflitos Armados, o 

qual conhecemos por DICA. Antes da batalha final pela retomada, Aleppo sofreu um longo cerco e o 

regime de Assad usou de estratégias e táticas cruéis para atingir o seu objetivo final.
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4 

Chamadas também de bombas de fragmentação, pois armazenam em seu interior dezenas ou centenas de submunições que são 

ejetadas sobre os alvos. 
5 

Conforme o EB20-MC-10.213 (2014), consistem na atuação metodologicamente integrada de capacidades relacionadas à 

informação (Inteligência, Comunicação Social, Operações Psicológicas, Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética), em conjunto com 

outros vetores, para informar e influenciar grupos e indivíduos, bem como afetar o ciclo decisório de oponentes e impedir que estes 

afetem o nosso. 

Assim, o Exército Sírio é acusado de atacar hospitais, principalmente com fogo aéreo, empregar 

munições incendiárias, munições cluster
4
 e armas químicas, meios letais que atingiram 

principalmente mulheres, crianças e idosos. O saldo é de cerca de 3.500 civis mortos entre junho e 

dezembro de 2016. Nesse período, o regime sírio empregou a “kneel or starve Strategy”, ou seja, 

a estratégia que se caracteriza por impor ao inimigo a opção de curvar-se ou morrer de fome, por 

meio de uma operação de cerco. Mais de 200.000 pessoas estiveram sob cerco em Aleppo 

Oriental, entre junho e dezembro de 2016, passando por todo tipo de privação. Outra estratégia 

utilizada pelo regime sírio e seus aliados foi a de aproveitar os cessar-fogos, negociados 

principalmente entre EUA e Rússia, para realizar pausas operacionais com o intuito de planejar 

novas ofensivas e reposicionar e reforçar suas tropas. O regime e seus aliados não atuaram 

somente na dimensão física do espaço de batalha. O relatório Breaking Aleppo sugere que, 

simultaneamente às operações na dimensão física (campo de batalha), Assad atuou intensamente 

nas dimensões humana e informacional do espaço de batalha por meio de Operações de 

Informação
5
, desencadeando ações de disinformation e misinformation para negar ou mal informar 

as comunidades locais, regionais e internacional a respeito do que realmente estava acontecendo 

em Aleppo. Além disso, os países sunitas acreditam que as milícias xiitas que apoiam o regime 

sírio entendem o conflito com um viés sectário, atribuindo à retomada de Aleppo uma grande 

vitória dos xiitas sobre os outrora predominantes sunitas da cidade. Não foram poucos os relatos 

de violências sexuais contra mulheres sunitas, prisões arbitrárias de pessoas e assassinatos 

deliberados, relatados na internet e por ONGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Bombardeios aéreos sobre hospitais em Aleppo. 

Fonte: Atlantic Council (2017).
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Conforme a Narrativa da Libertação, Assad e seus aliados combatem terroristas. Para eles, 

a coligação de grupos rebeldes sunitas centrada em torno do ELS não é diferente dos jihadistas do 

DAESH ou ISIS e da Jabath Fatah Al-Sham. Essa coligação de grupos sunitas é financiada pelos 

Estados Unidos, países da União Europeia, Turquia, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes 

Unidos. Foram estes países que, aproveitando a onda da Primavera Árabe, iniciada em 2010 na 

Tunísia, provocaram a Guerra Civil na Síria, em 2011. Esse apoio aos rebeldes estaria dentro de 

um plano maior para desfazer o corredor xiita Irã-Iraque-Síria-Líbano, estabelecido após a Guerra 

do Iraque de 2003, com a deposição de Saddam Hussein. Assim, os patrocinadores dos rebeldes 

seriam os responsáveis pela grave crise dos refugiados sírios em direção principalmente à Europa 

e pela destruição e morte que se instalaram no país. O governo sírio também acusa o Ocidente, a 

Turquia e os países sunitas da Península Arábica de terem aproveitado os cessar-fogos para 

ressuprir os rebeldes. A revista eletrônica russa Sputnik, a qual possui versão em português, 

divulgou, em 4/12/2016, que o Exército Sírio estava libertando mais de 90.000 civis de Aleppo 

Oriental das mãos dos extremistas. A Sputnik, em 12/12/2016, chamou a operação de retomada de 

Aleppo como “Libertação” das mãos dos terroristas. Em 14/12/2016, essa mesma revista trazia 

uma declaração de um jornalista argentino, que acompanhava o conflito em Aleppo, na qual este 

afirmava que, nas áreas controladas pelos rebeldes, o que se via eram apenas assaltos, assassinatos 

de civis e uso destes como escudos humanos. Outro ponto sugerido por esta narrativa é a relativa 

proteção que Assad dispensa aos cerca de 10% de cristãos ortodoxos que existem no país, os quais 

possuem fortes relações com a Igreja Ortodoxa Russa. Com o país nas mãos dos sunitas, a 

segurança desses cristãos estaria comprometida. 
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Figura 2: Exército Sírio “libertando” Aleppo. 

Fonte: Revista Sputnik – edição de 12/12/2016.
 

 



 

6
 Algumas características da Guerra na Era do Conhecimento: apesar de ainda apresentar alguns aspectos das eras anteriores, 

conforme o EB20-MF-10.102 (2014) temos: aumento de batalhas em regiões humanizadas, maior valorização de objetivos 

intangíveis que não são conquistados no campo de batalha (dimensão física) e sim em outras dimensões do espaço de batalha 

(dimensões humana e informacional por meio de Operações de Informação), predominância de combates em áreas não contíguas e 

não lineares, aumento de atores não estatais fazendo a guerra contra atores estatais ou até contra outros atores não estatais, dentre 

outras. 

A Queda de Aleppo foi uma das agressivas batalhas da Era do Conhecimento
6
. Ainda que se 

evite adotar e apoiar uma das duas narrativas, é inegável o intenso sofrimento infligido a civis, em 

especial a mulheres e crianças, levado a cabo principalmente pelo Exército do regime sírio e seus 

aliados. Os relatos de diversas organizações não governamentais atestam o grande número de 

bombardeios aéreos a hospitais e vilas residenciais, com imagens de crianças feridas retiradas de 

escombros, fora aquelas que perderam as suas vidas. Os rebeldes não dispõem de aviação e 

naquela área de operações de Aleppo praticamente as únicas forças aéreas em presença eram as do 

regime sírio e da Rússia. Assim, em que pese todas as dificuldades que um combate em regiões 

humanizadas requer, o regime e seus aliados não demonstraram suficiente preocupação com a 

proteção de civis não combatentes, uma vez que resolveram retomar Aleppo a qualquer custo. Por 

outro lado, é razoável supor que os rebeldes “moderados” utilizaram, em algum momento, civis 

como escudos humanos e ainda que poderiam haver extremistas misturados às forças do ELS. 

Além disso, o Ocidente precisa compreender definitivamente outras partes do globo, 

particularmente uma região complexa como o Oriente Médio. Ao fomentar a Primavera Árabe e 

interferir na disputa sectária do Islamismo entre sunitas e xiitas, as potências ocidentais geraram 

problemas de grande amplitude no seio desses países como guerras, formação de estados falidos (a 

Líbia é um exemplo) e crises humanitárias como a dos refugiados e deslocados. O Ocidente 

analisou e interveio de maneira equivocada nesse país, julgando que as insurreições da Tunísia, do 

Egito e da Líbia contra os seus respectivos ditadores serviriam como modelo para a Síria. A 

Retomada de Aleppo é apenas um capítulo dessa interferência inadequada. Ainda restam outros 

capítulos dessa história cujas consequências e reflexos são difíceis de prever, uma vez que duas 

das três maiores potências militares do mundo estão lutando por “procuração” em lados opostos. 
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