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Resumo

Gama, Isabela de Andrade; Kenkel, Kai Michael. As motivações russas
para sua atuação na Síria: a identidade russa em questão. Rio de
Janeiro, 2013. 188 p. Dissertação de Mestrado – Instituto de Relações
Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A presente dissertação possui como objetivo principal a compreensão das
motivações da Federação Russa na sua atuação na presente crise da Síria. O
argumento central é que a Rússia no pós-Guerra Fria, especialmente após
Vladimir Putin tornar-se o presidente da Federação, tem sua identidade alterada.
Sendo assim, na relação entre a Rússia e o Ocidente o país redescobre no
Ocidente o “outro”, e retoma algumas diretrizes de política externa um tanto
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111717/CA

quanto sovietizadas. Nesse âmbito, o constante bloqueio de ações ocidentais na
atual crise da Síria, não possui raízes apenas de cunho estratégico material.
Portanto, a presente pesquisa propõe que a crise Síria e sua interconexão histórica
com a antiga URSS e a Rússia contemporânea não se constituem enquanto o
principal objeto da política externa russa nesse momento. O intento principal da
pesquisa é evidenciar o caráter obscurecido da atuação russa na Síria, durante a
crise atual. Pretende-se demonstrar que a atuação russa neste cenário está mais
ligada à sua relação com o Ocidente, sua busca por ser uma grande potência, e sua
tentativa de reocupar o lugar da URSS, em alguma medida, do que, a priori, com a
Síria em si. Para trazer significado teórico à pesquisa, serão operacionalizados
conceitos de identidade, interesses nacionais e análise discursiva.

Palavras-chave
Rússia; Ocidente; Síria, identidade; interesses nacionais; discursos.

Abstract
Gama, Isabela de Andrade; Kenkel, Kai Michael (Advisor). Russia’s
motivations for its role in Syria: Russian identity at stake. Rio de
Janeiro, 2013. 188 p. Dissertação de Mestrado – Instituto de Relações
Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The present dissertation has as its main goal understanding the motivation
of the Russian Federation in the current Syrian crisis. The central argument is that
Russia in the post-Cold War, especially after Vladimir Putin became President of
the Federation, change its identity. In this way, in the relation between Russia and
the West the country is rediscovering the West as the "other", and has retained
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some Soviet-inspired foreign policy guidelines. In this context, the continuing
blockade of Western actions in the current crisis in Syria has roots that are not
only of a material strategic nature. This thesis proposes that the Syrian crisis and
its historical interconnection with the former USSR and contemporary Russia do
not constitute the primary object of Russian foreign policy at this time. The main
purpose of the research is to show the obscured character the Russian action in
Syria, during the current crisis. The next task is to demonstrate that Russian action
in this scenario is more related to their relationship with the West, to its search to
become a great power, and its attempt to reoccupy the place of the USSR, to some
extent, than to Syria itself. To bring theoretical meaning to the research, will be
operationalized concepts of identity, national interests and discursive analysis.

Keywords
Russia; West; Syria; identity; national interests; discourses.
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The embarrassment lies in the very title that you propose. It is a strange thing, but
it remains true that our language and culture contain no proper word for your
aspiration.
Christopher Hitchens

