


    

 

 

A República Árabe Síria possui uma ampla e diversificada herança cultural material, seu 

território, parte da região conhecida como “berço da civilização”, foi palco de muitas culturas, reinos, 

impérios, conflitos e ocupações. Sua história milenar está evidente em inúmeros sítios arqueológicos, 

monumentos, museus e cidades, como Aleppo e Damasco, tidas como umas das mais antigas do 

mundo. Entretanto, com a guerra civil no Estado, esses locais estão sendo alvos de massivos ataques 

e saques, tornando os bens culturais sírios um dos mais vulneráveis ao tráfico ilícito na atualidade. 

Segundo a Associação para a Proteção da Arqueologia Síria, desde o início do conflito no 

país, em 2011, mais de 900 sítios arqueológicos e monumentos históricos foram destruídos e 

saqueados, e 29 museus, instituições de conservação cultural e locais religiosos sofreram danos 

devido a bombardeios militares. Foram relatados 40.635 objetos roubados desses locais, porém, o 

número exato dessa dimensão se mantém desconhecido. Essa perda massiva do patrimônio cultural 

sírio tem sido realizada por diversos atores, sobretudo pelo grupo terrorista Estado Islâmico, que, 

além de atuar ativamente no tráfico ilícito de bens culturais, tem promovido a destruição intencional 

da herança cultural do país, como, por exemplo, do sítio arqueológico de Palmyra. 

No atual contexto crítico, o governo de Assad culpa os grupos extremistas por toda a 

destruição do patrimônio sírio e, juntamente com seus aliados externos, tem buscado combater o 

terrorismo e assegurar o controle dos locais de herança cultural, chegando a reabrir importantes 

museus em 2018, como o de Damasco, após anos fechado por conta da guerra. Ademais, a Síria possui 

uma legislação que proíbe a exportação ilegal, destruição e qualquer tipo de dano a seu patrimônio 

cultural, como também ratificou as principais Convenções internacionais sobre o assunto: Convenção 

de Haia (e seu primeiro protocolo), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Atualmente, vários países restringiram a entrada de artefatos sírios em seus mercados, porém, 

muitos desses bens ainda chegam até suas fronteiras, principalmente as de países vizinhos, como a 

Turquia, e que posteriormente são transportados para a Europa. Desde 2011, apenas o Líbano e a 

Jordânia devolveram artefatos para a Síria, enquanto os demais países retêm os objetos apreendidos 

alegando insegurança no território sírio. Por outro lado, muitos governos relutam em cooperar com o 

regime Assad, o que implica em um indefinido retorno da herança cultural para o país. 


