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RESUMO 

O autoproclamado Estado Islâmico (EI) é atualmente o grupo sunita jihadista mais 

influente da atualidade. Tendo surgido como um braço iraquiano da Al-Qaeda, o Estado 

Islâmico estabeleceu o controle sobre regiões provinciais do centro ao norte da Síria, e 

sobre uma região a norte do Iraque. O presente estudo pretende, em linhas gerais, 

realizar uma análise geográfica da trajetória e dinâmica do grupo sobre o território sírio-

iraquiano. Para tanto, entenderemos como a “geografia” do Estado Islâmico o conjunto 

de elementos necessários à organização jihadista em seu processo de apropriação, 

controle e manutenção dos territórios sob seu poder, bem como a base ideológica de seu 

projeto expansionista de implantação de um califado e o quadro geopolítico sobre o qual 

o grupo se insere. 

Palavras chave: Estado Islâmico, território, geografia, Síria, Iraque. 

 

 

 

ABSTRACT 

The self-proclaimed Islamic State (IS) is currently the Sunni jihadist group more 

influential today. Having emerged as an Iraqi arm of al-Qaeda, the Islamic state 

established control over provincial regions in central to northern Syria, and on the north 

of Iraq. This study aims, in general, perform a geographic analysis of the trajectory and 

dynamics of the group on the Syrian-Iraqi territory. Therefore, we understand by 

"geography" of the Islamic State the set of elements necessary for the jihadist 

organization in the process of appropriation, control and maintenance of territories 

under their power, as well as the ideological basis of its expansionist project of 

establishment of a caliphate and geopolitical framework on which the group operates. 

 

Keywords: Islamic State, territory, geography, Syria, Iraq. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A organização sunita jihadita autoproclamada Estado Islâmico já é um tópico 

constante nos noticiários do mundo todo, apresentando-se pelo seu radicalismo, 

violência e insubordinação às governanças locais. Sua presença no imaginário popular 

cria, com efeito, uma figura representativa da crueldade que constantemente é associada 

às populações árabe-mulçumanas de forma generalista e, cabe dizer, injusta. 

O grupo, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, surgiu como uma extensão da 

globalmente conhecida al-Qaeda, no início da década passada, fortalecendo-se em meio 

às insurgências contra a presença militar norte-americana no Iraque, no contexto da 

política de combate ao terrorismo implementado por George W. Bush através de uma 

cruzada em busca dos responsáveis pelos atentados em Nova York em novembro de 

2001. O grupo, à época conhecido como Al-Qaeda no Iraque (AQI), era liderado pelo 

jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, a quem é atribuído a gênese do atual Estado 

Islâmico, nome pelo qual o grupo passou a se chamar anos mais tarde, após a morte de 

al-Zarqawi e a ascensão al-Baghdadi. 

Em 2011, com a retirada das tropas americanas do Iraque, havia a esperança de 

que nove anos de intervenção, guerra, neutralização dos grupos sunitas insurgentes e a 

implantação de um governo xiita pró-ocidente pudesse finalmente trazer alguma 

estabilidade política e social ao Iraque. O impulso democratizante norte-americano, no 

entanto, seria acompanhado de perto pelo seu fracasso quando o que se observou foi 

uma dura política de marginalização dos árabes-sunitas e uma consequente reação do 

movimento jihadista. 

As diferenças étnico-religiosas são fundamentais para compreendermos a raiz de 

muitos conflitos entre os povos árabes. A principal diferença é, sem dúvida, a rivalidade 

histórica entre sunismo e xiismo1. Essa bifurcação dentro da religião islâmica ocorre 

quando, após a morte de Maomé, seu líder e fundador, a sociedade mulçumana se vê 

fragmentada entre xiitas, aqueles que defendiam que a sucessão do profeta deveria ser 

                                                           
1 O termo “sunita” vem de Sunna, livro sagrado contendo os princípios e a trajetória de Maomé, e que, 
assim como o Alcorão, também é usado por esses mulçumanos como guia de conduta para vida. Já o 
termo “xiita” significa algo como “partidários” ou “defensores de Ali”. 
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feita por alguém da descendência de Maomé, e sunitas, que acreditam que seu substituto 

pode ser alguém legitimamente escolhido pela comunidade mulçumana.  

Após a morte de Maomé, quatro califas2 o sucederam. Contudo, diferentemente 

dos sunitas, os xiitas reconhecem como legítimo apenas o quarto califa, Ali ibn Abi 

Talib, primo e genro de Maomé. Essa crucial divergência foi o suficiente para uma cisão 

entre os povos muçulmanos, de modo que hoje nações inteiras se dividem entre essas 

duas orientações, tal como a Arábia Saudita e monarquias do Golfo Pérsico, sunitas, e 

as repúblicas xiitas Irã e Iraque, as mais representativas. 

O Estado Islâmico se caracteriza como um grupo sunita jihadista. O conceito de 

jihad, como veremos, é essencial à vida mulçumana, porém, permite diferentes 

compreensões em termos do que pode significar interna ou externamente para vida 

mulçumana. Etimologicamente, o conceito refere-se à noção de “luta” ou “guerra 

santa”, e é essa expressão de jihad a mais difundida, pois é a que é levada a cabo pelos 

grupos jihadistas insurgentes tanto no Iraque quanto na Síria. Quanto a essa última, 

cenário de uma guerra civil entre governo e forças rebeldes desde 2011, foi um 

excelente pano de fundo para a evolução do Estado Islâmico. 

Nosso estudo pretende, em linhas gerais, analisar os principais aspectos que 

configuram o que aqui entendemos como sendo a “geografia” do Estado Islâmico. Não 

se trata, como poderia erroneamente parecer, de uma proposição epistemológica acerca 

de uma nova disciplina na Geografia, mas sim de uma perspectiva geográfica de análise, 

abordando os principais elementos dos quais dispõe essa organização jihadista em seu 

processo de apropriação, controle e manutenção dos territórios sob seu domínio, e tendo 

o Iraque e a Síria como seu recorte espacial. 

Os caminhos metodológicos que adotamos passaram, essencialmente, pela busca e 

estudo da bibliografia disponível acerca do tema, especialmente a mais recente, dada a 

atualidade de um fenômeno que está em voga e em constante atuação. Por conta disso, 

entendemos que há uma certa carência de dados mais atualizados na bibliografia 

disponível, que nem sempre é capaz de acompanhar a atualidade do fenômeno. 

Portanto, foram também utilizadas fontes primárias de informações e dados 

                                                           
2 Líder político e religioso, sucessor do profeta, e que detém o poder de decisão sobre a vida de todos os 
mulçumanos do mundo. Atua, portanto, como uma espécie de monarca. 
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quantitativos presentes nos principais veículos de comunicação, tanto nacionais quanto 

estrangeiros. 

Cabe apontar que durante o desenvolvimento do trabalho utilizamos a 

nomenclatura adotada pela própria organização, “Estado Islâmico”, pela sua sigla (EI) 

ou ainda, algumas vezes, por Daesh, seu acrônimo em árabe. Nosso trabalho está 

estruturado em três capítulos e seus respectivos subcapítulos. No primeiro, abordaremos 

a gênese do Estado Islâmico através de um breve resgate histórico quanto às principais 

figuras de destaque no desenrolar dos acontecimentos que tornaram a organização o que 

ela é hoje. Os tópicos seguintes foram estruturados entre os principais aspectos 

essenciais à dinâmica e permanência do grupo sobre suas áreas de controle: avanço 

territorial, organização burocrática, financiamento, propaganda, recrutamento, além de 

um panorama mais atualizado acerca da situação em que se encontrava o grupo até os 

primeiros meses de 2016. 

No segundo capítulo faremos um breve contexto histórico do atual pano de fundo 

da guerra civil síria, conflito no qual o Estado Islâmico se insere e atua de forma 

independente de todos os demais envolvidos. Faremos, também, uma abordagem geral 

quanto ao quadro geopolítico desse conflito, dividindo análise em escala regional e 

global, abordando também as consequências que a presença do EI traz para a política 

externa das potências, tanto locais quanto estrangeiras, inseridas de forma direta ou 

indireta no Oriente Médio. 

E, por fim, o terceiro capítulo compreende uma discussão acerca da base 

ideológica sobre a qual se funda a dinâmica jihadista do EI e a relação presente entre 

essa ideologia e seu método “terrorista” de atuação e combate aos inimigos de seu 

projeto para à sociedade mulçumana. Vemos, na proposição desse trabalho, não só a 

urgência da discussão do tema, como também a necessidade de reflexão no âmbito da 

Geografia sobre o significado de um movimento jihadista que, apesar de particular em 

sua contemporaneidade, não é inédito na história das relações entre o Oriente Médio e o 

Ocidente. 
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2. O ESTADO ISLÂMICO (EI) 

O grupo sunita jihadista auto proclamado Estado Islâmico (EI) é atualmente o 

maior agente de propagação do radicalismo islâmico no mundo. Ganhou notoriedade no 

cenário internacional devido aos seus métodos violentos de propagação da fé islâmica e 

no objetivo declarado de implantação de um califado entre os territórios sírio e 

iraquiano.  

Antes de sua denominação atual (Estado Islâmico ou ISIS – Islamic State of Iraq 

and Syria3), o grupo era conhecido anteriormente como Estado Islâmico do Iraque (EII) 

e se constituía apenas como uma ramificação iraquiana da mundialmente conhecida Al-

Qaeda, estando em função dos objetivos e ações desta sobre os povos mulçumanos. 

Entretanto, em 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, líder e autoproclamado califa, rompeu sua 

relação com a Al-Qaeda e passou a adotar formas mais severas de propagação da fé 

islâmica, além de reivindicar o direito sobre a vida de todos os muçulmanos ao redor do 

mundo. 

O rompimento com a Al-Qaeda foi um fator imprescindível para a independência 

do Estado Islâmico sobre o Iraque, deixando evidente a natureza dos seus objetivos para 

com a comunidade muçulmana e o mundo ocidental. Contudo, como veremos a seguir, 

a inauguração dessa nova fase contou com condições, fatos e figuras que foram 

fundamentais no desenrolar dos acontecimentos que tornaram o Estado Islâmico o 

grupo jihadista mais influente e temido da atualidade. 

 

 

 

2.1. Abu Musab al-Zarqawi: nasce uma nova jihad 

 

Uma das figuras de grande importância para a gênese do atual Estado Islâmico foi 

Abu Musab al-Zarqwi. O jordaniano inaugurou um movimento cujos objetivos 

diferenciavam-se daqueles proclamados pelos grupos jihadistas atuantes na época. 
                                                           
3 Também conhecido, antes da denominação atual, como Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL 
ou ISIL, em inglês). A referência à região do Levante trata-se de uma área que compreende os territórios 
da Síria, Líbano, Chipre, Palestina, Israel e Jordânia, além de uma porção ao sul da Turquia. 
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Pode-se dizer que foi a partir de al-Zarqawi que a ideia da implantação de um califado 

ganha prioridade frente à luta contra os países ocidentais, que até então era o carro-

chefe das ações dos grupos jihadistas, especialmente da famigerada Al-Qaeda. 

Tal objetivo traria um novo sentido para a jihad islâmica: se antes o empenho dos 

fieis combatentes estava na destruição dos inimigos do Islã, agora a luta se destinava 

primeiramente a organizar e fortalecer a própria comunidade mulçumana através da 

implantação de um território, um Estado e um exército capaz protegê-lo.  

 

Figura 1 - Retrato de al-Zarqawi exposto por militares americanos numa conferência em Bagdá, 
após sua morte, em 2006 4 

 

A trajetória de al-Zarqawi foi marcada por uma sucessão de conflitos em que foi 

combatente e através dos quais pode, com o tempo, desempenhar um papel de liderança 

no Oriente Médio. Nascido em Zarpa, na Jordânia, al-Zarqawi teve uma juventude 

complicada, fator que em muito contribuiu para o crescimento de seu ódio pelo mundo 

ocidental. Já adulto, traçou objetivos que vieram a revolucionar o quadro político entre 

os grupos jihadistas dominantes, tal como a Al-Qaeda (NAPOLEONI, 2015). Sua 

relação com esta, pode-se dizer, marcou o início de sua autonomia e efetivou sua 

liderança.  

                                                           
4 NYT, 2006. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/slideshow/2006/06/08/world/20060608_ZARQAWI_SLIDESHOW_1.html>. 
Acesso em: 10 ago. 2016. 
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Em 2000, em Candaar, Afeganistão, al-Zarqawi encontrou-se com 
Osama bin Laden pela primeira vez. Numa atitude ousada, o jovem 
jihadista recusou um convite do saudita para ingressar na Al-Qaeda. 
Al-Zarqawi não estava preparado para lutar contra os Estados Unidos, 
o inimigo de terras distantes. Ao contrário disso, ele queria empenhar-
se na luta contra o inimigo próximo, o governo jordaniano, e fundar 
um Estado verdadeiramente islâmico na região (NAPOLEONI, 2015, 
p. 33). 

Porém, antes que pudesse levar a cabo seu maior objetivo, al-Zarqawi orquestrou 

diversos atos terroristas com carros bomba e coordenou uma série de frentes de ataque 

no cenário de guerra que se instaurou sobre o Iraque a partir de 2003, contexto sobre o 

qual o jordaniano aparece como o líder do grupo jihadista conhecido na época como 

Tawhid al-Jihad5 (DAMIN, 2015).  A partir da morte de Saddam Hussein, acirra-se o 

conflito entre sunitas e xiitas na região e o grupo passa a coordenar ataques não somente 

contra as tropas americanas, mas também contra muçulmanos de orientação xiita.  

Na época dos ataques, analistas ocidentais não conseguiram perceber a 
ligação entre os dois acontecimentos. Em agosto de 2003, muitos 
ocidentais acreditavam que o conflito no Iraque era, de um lado, uma 
luta bilateral entre forças de coalizão e seus aliados, e de outro, entre a 
milícia xiita de Moqtada al-Sadr e os fieis seguidores de Saddam. Pelo 
movimento jihadista internacional, porém, a mensagem foi bem 
compreendida e assimilada. Al-Zarqawi havia sinalizado que o 
conflito no Iraque tinha duas frentes: uma contra as forças de 
coalização e outra contra os xiitas. E sua principal tática terrorista 
eram missões suicidas (NAPOLEONI, 2015, p. 33-34). 

Como sunita, al-Zarqawi deixava claro seu sectarismo e a profunda intolerância 

que nutria pela maioria xiita do Iraque, apoiada pelos Estados Unidos da América e 

levada ao poder no país. A partir de 2003 os atentados passaram a ocorrer com uma 

frequência nunca antes vista. Segundo Damin (2015, p. 27): 

O fato de um carro-bomba ter sido detonado em uma mesquita xiita 
era, desde já, revelador do pensamento que animou Zarqawi desde o 
início da insurgência. Em seus escritos o líder da insurgência sempre 
se colocou como sendo anti-xiita, segundo uma tradição ideológica e 
interpretativa do islão. Ele inclusive se refere aos xiitas como rafida, 
um termo depreciativo para esse grupo. É claro, em seu pensamento, a 
ideia de que os muçulmanos apenas teriam vitória ou superioridade 
caso fossem aniquilados judeus, cristãos e os agentes apóstatas do 
islamismo, ou seja, os rafida. 

                                                           
5 Liderado por Abu Musab al-Zarqawi, o grupo iniciou suas atividades em 1999. 
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Através de sucessivos ataques, o grupo de Al-Zarqawi ganhou tal notoriedade que 

em 2004 a própria Al-Qaeda o incorporara para si, passando a reconhecê-lo como a “Al-

Qaeda no Iraque” (AQI) (NAPOLLEONI, 2015). A partir de então, com seus inimigos 

definidos, a estratégia de al-Zarqawi ganha contornos mais claros, evidenciando para a 

coalizão liderada pelos Estados Unidos que o conflito não passava somente pelo ódio 

aos povos ocidentais, mas compunha também o pragmatismo de um projeto político e 

religioso para os mulçumanos de todo o mundo. 

  Al-Zarqawi morreu em 2006 numa operação aérea americana, deixando a Al-

Qaeda no Iraque numa situação de fragilidade dentro da guerra. A morte de al-Zarqawi 

trouxe ao poder da AQI o iraquiano Abu Omar al-Baghdadi, cuja liderança lidou tanto 

com o crescente sucesso dos Estados Unidos sobre solo iraquiano, como com o aumento 

da sua rejeição pelos jihadistas (NAPOLLEONI, 2015). A gestão de Abu Omar al-

Baghdadi fora marcada pela violência, intolerância e a queda de popularidade entre seus 

fieis. Sua morte, em 2010, deixara a Al-Qaeda no Iraque numa situação de profunda 

crise, levando o grupo a reconhecer, ainda naquele ano, a ascensão de um novo líder. De 

origem diferente de seus antecessores, Abu Bakr al-Baghdadi tornou-se chefe da AQI, 

trazendo consigo a promessa de levar o grupo a um novo patamar na disputa pelo poder 

no Oriente Médio.  

 

2.2. Abu Bakr al-Baghdadi: surge um novo califa 

A ascensão de Abu Bakr al-Baghdadi trouxe a promessa de renascimento e uma 

nova estratégia para a Al-Qaeda no Iraque. Das cinzas de um grupo que perdera 

importância depois da queda de seu líder, nascia o Estado Islâmico do Iraque (EII). A 

mudança no nome marcava tanto o ar renovador de al-Baghdadi quanto sua clara 

posição política em se distanciar da Al-Qaeda, fator imprescindível a autonomia das 

estratégias do EII na região.  
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Figura 2 - al-Baghdadi, em junho de 2014, numa rara aparição em público6 
 

Dispondo de grande influência, apesar de um passado diferente de al-Zarqawi, 

Abu Bakr al-Baghdadi surge no cenário dos conflitos jihadistas como um líder 

intelectual, teólogo do islamismo e aplicador ferrenho da sharia, a lei islâmica. 

(NAPOLLEONI, 2015). 

Al-Baghdadi é dono de um passado bem diferente das origens 
humildes de seu antecessor. Nascido em 1971, em Samarra, Iraque, al-
Baghdadi alega ser um descendente direto do profeta Maomé. De 
acordo com uma biografia citada em muitas fontes por jihaditas, 'ele é 
procedente de uma família de religiosos. De seu grupo de irmãos e 
tios, fazem parte imãs e professores universitários do idioma árabe, 
bem como de retórica e de lógica'. Al-Baghdadi em si tem diploma de 
estudos islâmicos pela Universidade de Bagdá e trabalhou como imã 
na capital e em Falluja antes de sua captura. Sua formação acadêmica 
dá credibilidade à sua interpretação do Islã e serviu para promover sua 
imagem como uma versão moderna do Profeta (NAPOLLEONI, 2015, 
p. 12). 

Enquanto califa, sua liderança tem causado espanto na forma irredutível com que 

tem aplicado a sharia nos territórios sob seu controle. Ao tratar do tema, o termo 

“fundamentalismo” tem sido muito usado na imprensa internacional e tornou-se a marca 

pela qual o grupo passou ser reconhecido mundialmente. Entretanto, do ponto de vista 

geográfico, as ações de al-Baghdadi possuem uma outra característica própria de seu 

                                                           
6 BBC, 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35695648>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
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pragmatismo: o líder passou a considerar o fator territorial como imprescindível para o 

fortalecimento militar e político do grupo. Como indica Napoleoni (2015, p. 36): 

Ao contrário dos líderes da Al-Qaeda, que evitavam lançar-se em 
conquistas territoriais para concentrar-se no combate ao inimigo de 
terras distantes, ou seja, os Estados Unidos, al-Baghdadi 
comungava na crença de al-Zarqawi de que, sem uma grande e 
forte base territorial no Oriente Médio, sua luta estaria fadada ao 
fracasso. O sonho acalentado por ele era tão ambicioso quanto o 
que al-Zarqawi alimentara: recriar o Califado de Bagdá por meio 
de uma guerra de conquista contra os inimigos próximos - as elites 
oligárquicas e corruptas que governavam a Síria e o Iraque, os 
xiitas. 

Ao se aproveitar da guerra síria para treinar seus combatentes, enviando-os para o 

território sírio afim de reconhecer as reais possibilidades de que poderia dispor para o 

fortalecimento do EII, al-Baghdadi cria as condições para que sua organização jihadista 

se tornasse militarizada e com relativa autossuficiência em suas áreas de controle 

(NAPOLEONI, 2015).  

Sua independência, porém, consolida-se apenas em 2014, após a tentativa de unir-

se ao grupo jihadista sírio Al-Nusra, momento a partir do qual o EII passa a adotar o 

nome de Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL). A tentativa, entretanto, foi 

frustrada pela recusa da Frente Al-Nursa em se integrar aos iraquianos. A ação também 

fora reprovada pela Al-Qaeda, que contrariada, manifestou a vontade de que al-

Baghdadi se mantivesse somente sobre o Iraque (NAPOLEONI, 2015). A discordância 

resultou no rompimento definitivo do EIIL com a Al-Qaeda, e em junho de 2014 al-

Baghdadi implanta o califado e se autoproclama califa do Estado Islâmico, nome pelo 

qual o grupo passou a se chamar desde então. 

 

2.3.  Um califado em expansão? 

A implantação de um Estado religioso que pudesse servir de base política e militar 

para a comunidade mulçumana havia deixado o plano ideológico dos grupos jihadistas 

para tornar-se o objetivo imediato da mais nova liderança do Estado Islâmico. Foi na 

cidade iraquiana de Mossul que al-Baghdadi, em 29 de junho de 2014, declarou ao 

mundo o califado e seu claro propósito de expandi-lo às proporções do antigo Império 

Islâmico.  
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No final de Junho de 2014, o renomeado Estado Islâmico controlava 
uma vasta área, de Aleppo, na Síria à província de Diyala, no Iraque, e 
uma população de quase 6 milhões de pessoas. Prosseguindo na linha 
que vinha de trás, a sua estratégia passou então por consolidar 
atributos inerentes à condição de ‘Estado’ - designadamente, domínio 
territorial (sobretudo, de localidades, rotas e infraestruturas) e 
administração política, económica e da justiça. (TOMÉ, 2015, p. 133) 

Desde sua fundação, al-Baghdadi tem adotado uma estratégia de avanço e 

controle de cidades e localidades ao longo da fronteira sírio-iraquiana. Sua área de 

dominação, em 2014, era abrangia essencialmente a parte oeste do Iraque e uma boa 

parcela ao norte e nordeste da Síria. Desde junho de 2014, o controle que al-Baghdadi já 

estabelecia sobre as cidades de Raqqa, na Síria, e Mossul no Iraque, fizeram de ambas 

as “capitais” de seu califado.  

 

               Figura 3 - áreas de controle e influência do EI até agosto de 20147 

A localização estratégica das duas cidades permitiu o sucesso do avanço da 

organização sobre as demais cidades ao entorno, conquistando-as e traçando rotas paras 

atividades comerciais que passaram a financiar o grupo. As táticas de avanço 

configuraram, com o tempo, o domínio do Estado Islâmico sobre um corredor de 

cidades ao longo dos rios Tigre e Eufrates, ignorando a fronteira sírio-iraquiana. De 

                                                           
7 BBC, 2014. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141015_mapas_siria_lab>. Acesso em: 10 ago. 2016. 



18 
 

cidade em cidade, o EI tem enfrentando não somente forças militares nacionais como 

também milícias xiitas e curdas, além de rebeldes sírios engajados na guerra contra o 

governo de Bashar Al-Assad.  

Dessa forma, dois anos após proclamação do califado, o espectro de interesses que 

meneiam os diversos atores do conflito no Oriente Médio aumentou de tal forma que 

Síria e Iraque tornaram-se o palco de um complexo emaranhado de combates 

envolvendo forças nacionais, povos curdos, países ocidentais, rebeldes sírios e o 

crescente número de militantes que se uniam dia após dia à jihad do Estado Islâmico. 

 

2.4. Na Síria 

Raqqa é a cidade sobre a qual o EI controla suas ações na Síria, funcionando 

assim como uma “capital” sua naquele país. Entretanto, para se manter ativo e operante 

sobre o território sírio, o Estado Islâmico mantém, desde 2014, o controle das regiões ao 

norte e nordeste, compreendendo, respectivamente, as províncias de Aleppo e de Al-

Hasakah, essenciais para duas funções vitais dessa organização: doutrinação e 

abastecimento. São províncias que possuem cidades de grande importância, como 

Aleppo, que, apesar de ter sofrido investidas, não chegou a ser tomada pelos jihadistas. 

Como a segunda maior cidade síria, Aleppo possui um valor inestimável do ponto de 

vista histórico, cultural e econômico para todo o país, fato este que ainda motiva a 

disputa diária e sangrenta entre as forças rebeldes e o governo sírio pela cidade.  

Tais províncias são compostas em boa parte por áreas desérticas que em muito 

facilitaram o deslocamento das tropas do EI pela região. Outra cidade tomada em 2014 

foi Manbij, cuja localização permitiu que se ali se estabelecesse uma importante rota 

para que o grupo mantivesse o abastecimento de armas, dinheiro, e o fluxo de 

imigrantes que atravessavam a fronteira com a Turquia para se juntar a eles, 

funcionando também como uma importante via de acesso dos jihadistas à Europa8. O 

trabalho de recrutamento foi bastante intensificado na região, sobretudo na província de 

Aleppo, onde jihadistas coagiam fieis e orquestravam operações contra as forças 

militares sírias que protegiam as cidades.  
                                                           
8 REBELDES sírios declaram expulsão de Estado Islâmico de Manbij. O GLOBO, Rio de Janeiro, 12 
dez. 2016. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/rebeldes-sirios-declaram-expulsao-do-
estado-islamico-de-manbij-19913121>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
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  A cidade de Palmira, cuja localização estabelece uma rota entre Raqqa, centro 

do EI na Síria, e a porção leste do país, foi tomada em maio de 2015, causando grande 

repercussão na mídia internacional pelos ataques do grupo ao patrimônio histórico da 

cidade. A destruição dos templos, tumbas e feições arquitetônicas oriundas do antigo 

Império Romano foi considerada pela ONU como crime de guerra e uma grande perda 

da história da civilização humana (QUEIROZ, 2016). Em março deste ano, porém, com 

o avanço das tropas sírias, Bashar al-Assad reconquistou Palmira das mãos do grupo 

sunita após uma sucessão de ataques aéreos promovidos pela Rússia, que vem 

manifestando apoio ao governo sírio desde o final de 20149. A rivalidade entre o Estado 

Islâmico e o governo sírio se dá principalmente sobre um viés territorialista, uma vez 

que o EI não partilha do interesse pela tomada do poder, como os demais grupos 

rebeldes. 

Mais do que combater o regime de Assad, o ISIS concentrou então os 
seus esforços em ocupar e administrar territórios e localidades nas 
áreas sunitas sírias (Raqqa, Idlib, Deir ez-Zor ou Aleppo), 
desencadeando paralelamente uma campanha similar no Iraque: 
depois de capturar Fallujah e Ramadi, em Janeiro de 2014, o ISIS 
expandiu-se rapidamente e foi conquistando outros bastiões como al-
Qaim, Tikit e, no início de Junho, a estratégica cidade de Mossul. 
(TOMÉ, 2015, p. 128) 

A marcha do Estado Islâmico sobre essas cidades foi uma verdadeira campanha 

militar e criminosa contra suas populações. Após estabelecer domínio sobre uma cidade, 

iniciava-se uma intolerante rotina de violência contra civis, principalmente os 

pertencentes a minorias étnico-religiosas. O processo se repete ainda hoje sobre as 

cidades que ainda controla.  

Em linha com os seus precedentes, o IS prossegue práticas de 
extermínio não só contra cristãos e judeus mas, sobretudo, contra 
comunidades muçulmanas, designadamente Xiitas, Curdos, Alauitas e 
Yazidis, naquilo que a Amnistia Internacional descreve como 
“limpeza étnica” e a ONU como “crimes contra a Humanidade”. 
(TOMÉ, 2015, p. 136) 

Cabe ainda apontar que a investida do Estado Islâmico sobre a Síria ocorreu num 

contexto de fragilidade de um país que enfrenta as mazelas de uma guerra civil desde 

                                                           
9 GOVERNO da Síria retoma cidade histórica do Estado Islâmico: entenda as consequências. BBC, São 
Paulo, 27 mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160327_palmira_retomada_tg>. Acesso em: 12 ago. 
2016. 
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2011. Discutiremos melhor a situação síria no capítulo 2, no qual veremos que a 

conquista dessas cidades pelo Estado Islâmico, motivado por interesses próprios e 

alheios aqueles presentes no complexo tabuleiro do conflito sírio, fez do grupo jihadista 

o inimigo de praticamente todos os integrantes da guerra. 

 

2.5. No Iraque 

O contexto de instabilidade política em que vive hoje o Iraque é consequência de 

uma sucessão de fatos históricos, passando por alguns mais relevantes, como a Guerra 

do Kwait, a queda de Saddam Hussein, a invasão norte-americana ao país em 2003 e a 

insurgência de grupos jihadistas sunitas que passaram tanto a combater os interesses 

ocidentais sobre o território iraquiano, como contribuíram para o acirramento das 

diferenças entre os grupos étnicos e religiosos, especialmente entre sunitas e xiitas que 

ali viviam (ÑUNGO, 2016). 

Foi no Iraque que a organização antes liderada por al-Zarqawi cresceu e se 

organizou, inserida na geopolítica de uma guerra iniciada pelo movimento jihadista que 

lhe dera origem, a Al-Qaeda, autora dos atentados ocorridos em território americano em 

setembro de 2001. Como um braço da Al-Qaeda no Iraque, o grupo de al-Zarqawi 

combateu sistematicamente o avanço das tropas americanas a partir de 2003, passando 

por um profundo momento de crise após a morte do líder em 2006.  

Desestabilizados pelas tropas de coalização lideradas pelos EUA, boa parte dos 

combatentes derrotados passaram, anos mais tarde, a compor o novo modelo de 

organização jihadista liderado por um iraquiano que não só nutria um profundo ódio 

pelos povos e cultura ocidentais, como também traçava objetivos pragmáticos de 

organização política e militar para o islamismo que professava. Abu Bakr Al-Baghdadi, 

líder desde 2010 do insurgente Estado Islâmico no Iraque, como antes era conhecido, 

declarou, em 29 junho de 2014, o califado através do qual ele se destinava a levar a 

jihad (luta islâmica) sobre todos os povos do mundo. 

A cidade de Mossul, com mais de 2 milhões de habitantes, conquistada ainda 

naquele mesmo mês e situada ao norte de Bagdá e ao sul da fronteira com a Turquia, 

possibilitou ao Estado Islâmico estabelecer ali uma base de comando que veio 

sistematicamente avançando sobre as cidades ao longo do Rio Tigre, rumo à capital 
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iraquiana. A tomada de Mossul aconteceu sem que a resistência das forças armadas 

iraquianas durasse por mais de que algumas horas.10 Com a fuga das tropas, o sucesso 

da empreitada chamou, finalmente, a atenção dos governos locais, até então 

relativamente indiferentes aos insurgentes do EI. Seu estabelecimento sobre Mossul, 

após a evasão do exército iraquiano, também não encontrou resistência popular 

significativa, pois, como argumenta Calfat (2015, p. 9): 

Os avanços militares do ISIS ocorreram em boa parte também em 
virtude do apoio popular sunita no Iraque, que não legitima o governo 
xiita percebido como excluidor de Al-Maliki. Os 20% de sunitas que 
compõem a população iraquiana vinham cultivando um espírito de 
revanchismo contra a maioria xiita (60%) desde a formação deste 
governo após a invasão norte americana. Em Mossul, por exemplo, 
inicialmente não houve grande resistência da população local ao novo 
regime imposto pelo ISIS. Não porque esta população iraquiana fosse 
terrivelmente propensa ao sadismo, mas porque muitos dos que 
acabaram assumindo a administração eram conhecidos na cidade, já 
ocupavam cargos públicos na época do governo de Saddam Hussein. 

Antes de estabelecer sua base em Mossul, o EI já controlava, desde janeiro de 

2014, a cidade de Falluja, na província de Al-Anbar, reduto da maior quantidade de 

sunitas num Iraque predominantemente xiita. A conquista de Falluja iniciou uma longa 

e traumática crise humanitária no país, com milhares de iraquianos tentando fugir da 

fome e do caos que se instaurou sobre a cidade em virtude dos confrontos entre os 

jihadistas e a coalizão internacional, que minava a cidade com ataques aéreos 

diariamente.11 

O domínio do EI sobre a província de Al-Anbar foi decisivo para o sucesso de sua 

empreitada nos meses seguintes. Contudo, como aponta Luizard (2015), o poderio 

militar do Estado Islâmico não foi o único elemento que o fez bem-sucedido na 

conquista das cidades iraquianas, mas o apoio entre a população sunita a al-Baghdadi 

acabou sendo, também, fundamental para o avanço sobre Al-Anbar. Indicando uma 

estratégia decisiva do EI na conquista das cidades, Luizard (2015, p. 50), firma que: 

                                                           
10 EM um ano “Estado Islâmico” transforma Mossul em seu bastião. Carta Capital. 11 jun. 2015. 
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/internacional/em-um-ano-estado-islamico-transforma-
mossul-em-seu-bastiao-7143.html>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
11 FOME obriga iraquianos a correr todos os riscos para fugir de Fallujah. G1. 30 maio. 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/05/fome-obriga-iraquianos-correr-todos-os-riscos-para-fugir-de-fallujah.html>. Acesso 
em: 12 de ago. 2016. 
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[...] el ei no se impone a la población local como una fuerza de 
ocupación extranjera o percibida como tal. Su estrategia es muy 
diferente, y en cada ciudad conquistada, se apoya en la restitución del 
poder a actores locales: jefes tribales o clánicos, notables barriales, 
líderes religiosos sunnitas y antiguos oficiales del ejército de Saddam 
Hussein, a quienes se confía la responsabilidad de la gestión de la 
ciudad bajo una serie de condiciones. Entre ellas, la lealtad exclusiva 
al ei y la prohibición de desplegar otros emblemas oficiales que no 
sean la bandera de esta organización, así como la obligación de 
cumplir con las exigencias de un orden moral u ltrafundamentalista.  

A campanha de al-Baghdadi conquistou ainda vilarejos e pequenas cidades, tais 

como Baiji, que possuem refinarias de petróleo que passaram a ser utilizadas como 

fonte de financiamento do grupo na região. Um ano depois, o governo iraquiano e as 

forças de coalizão saíram-se vitoriosas na reconquista de Ramadi em janeiro de 2016, e 

de Falluja, seis meses depois. A cidade iraquiana de Sinjar, uma importante rota entre a 

cidades de Raqqa e Mossul, foi tomada pelo EI em agosto de 2014. Sua posição 

permitia que o grupo controlasse o fluxo de materiais e pessoas que acontecia através da 

fronteira. Uma rede de túneis foi descoberta na cidade, com mais de 70 passagens 

subterrâneas que, segundo se supõe, eram utilizadas para a proteção dos jihadistas aos 

ataques aéreos promovidos pela coalização internacional. As forças curdas com apoio 

aéreo da coalização recapturaram Sinjar em novembro de 2015.12 

A derrota do Estado Islâmico sobre essas cidades custou não somente a 

devastação de ambas, como ceifou a vida de milhares de civis durante e após a sua 

expulsão dos jihadistas de onde ainda se mantinham resistentes. A vitória do governo 

iraquiano abriu margem para uma ação mais otimista em direção a Mossul, onde se 

intensificam frentes de combate para expulsar definitivamente o Estado Islâmico da 

cidade.   

 

2.6. Estado e organização  

O Daesh13, como é chamado o Estado Islâmico pelos mulçumanos nas áreas sob 

seu controle, possui uma forma de organização que pressupõe os critérios de formação 

                                                           
12 DESCOBERTA em Sinjar, no Iraque, rede de túneis do Estado Islâmico. Folha de São Paulo. 3 dez. 2015. 
Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/mundo/2015/12/1714483-descoberta-em-sinjar-no-iraque-rede-de-tuneis-do-estado-
islamico.shtml?mobile>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
13 Daesh é o acrônimo em árabe para o nome do grupo "Dawlat al-Islamiyah f'al-Iraq w Belaad al-Sham", 
em português "Estado Islâmico do Iraque e do Levante" (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 
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de um Estado, o que ele afirma ser e se consolidar a cada dia. Diferentemente do que 

podemos pensar, num primeiro instante, diante do caos presente nas imagens e vídeos 

que circulam na grande mídia e redes sociais, o grupo jihadista se organiza, de certa 

forma, em um burocrático sistema com “instituições”, um sistema hierárquico de 

distribuição de poderes, além de um aparato jurídico próprio composto pela já 

conhecida lei islâmica (sharia). 

Dois anos após sua implantação formal enquanto califado e com uma expressiva 

faixa territorial que ora aumenta, ora diminui no tabuleiro dos conflitos na Síria e 

Iraque, é nítido que o Estado Islâmico desconsidera a posição internacional em não 

reconhecer sua condição de Estado. A questão dessa ilegitimidade envolve verificar 

quais elementos o Estado Islâmico dispõe efetivamente para ser, ao menos tese, um 

Estado na configuração moderna reconhecida pelo mundo ocidental.  

Segunda a Teoria Geral do Estado (TGE), a formação de um Estado pressupõe 

elementos essenciais que o compõe, quais sejam: povo, território, governo próprio, 

soberania e finalidade. Tais componentes são essenciais para o nascimento de um 

Estado, e sua morte ocorreria quando perdesse qualquer um desses elementos. (PINTO, 

2015).  Já como afirma Nader (2014 apud Moura, 2016), "É a definição do Estado que 

nos indica seus três componentes essenciais: população, território, soberania. Os dois 

primeiros formam o elemento material e o último, o de natureza formal". Considerando 

a segunda perspectiva, os três elementos seriam as condições necessárias para o 

reconhecimento de uma organização como um Estado. Entretanto, como acrescenta 

Moura (2016, p. 290): 

No direito internacional, o critério típico de qualificação como Estado 
é o reconhecimento dos outros Estados. Nesse caso, o ISIS não será 
Estado. Contudo, algumas outras formas de pensar e caracterizar um 
Estado, podem abarcar concepções que "validem" o EI ser Estado. 

Pelos elementos da perspectiva considerada, é possível afirmar que o EI possui os 

três. Possui um povo sob seu controle (MOURA, 2016), ainda que reivindique o 

domínio sobre uma totalidade mulçumana da qual parte significativa não se diz 

representada por ele. Possui uma soberania efetiva, no sentido da relação que mantém 

com o povo sob seu controle (soberania interna), porém complexa e velada naquela que 

se estabelece na relação com outros Estados (soberania externa) (PINTO, 2015); pode-
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se afirmar também que possui um território, que apesar de não possuir fronteiras 

legalmente reconhecidas, está sob sua ocupação e controle.  

Enfim, os elementos básicos da teoria do Estado mais pacificada são 
elementos que o chamado Estado Islâmico possui. Pode-se indagar se 
é um Estado Constitucional, o que aparenta não ser. Democrático, 
popular, que assim como Estado Constitucional, não aparentar ser, ou 
um Estado Moderno de Direito. Porém, a pergunta não é se é um 
Estado como os europeus ou o americano. [...] O modelo de califado 
parece não se adaptar bem ao que se convenciona chamar de Estado e 
ver com bons olhos o que seja um Estado. Mas, mesmo que sui 

generis, o princípio de califado do ISIS, continua sendo um Estado. O 
que dificulta este jogo é entender que hoje, mais importante do que 
definir os termos de se ser ou não um Estado, ter ou não os elementos 
da tríplice coroa, Território, Povo e Soberania, a questão de ser um 
Estado se encaixa muito mais num jogo político (MOURA, 2016, p. 
299). 

Se pensarmos que a necessidade de reconhecimento teria de pressupor uma 

vontade por parte do EI em manter a paz e estabelecer relações diplomáticas com os 

demais Estados existentes, podemos concluir que a aceitação da comunidade 

internacional sobre sua condição de Estado continuará não fazendo qualquer diferença, 

uma vez que diplomacia e paz são justamente o oposto do que a organização pretende 

com sua ideologia. 

Outro ponto que torna a questão do ser-ou-não Estado talvez pouco relevante, é o 

fato da ilegitimidade do Estado Islâmico estar profundamente associada a um jogo 

político (MOURA, 2016) dos Estados envolvidos direta ou indiretamente no conflito. 

Ou seja, é conveniente que se considere a organização político-religiosa do Estado 

Islâmico como ilegal na situação do atual quadro geopolítico. Entretanto, é de 

considerar que esse quadro pode, a depender do desenrolar do conflito, se alterar e fazer 

com que Estados venham a empregar legitimidade ao EI. 

Numa perspectiva geográfica, Michel Foucher (2016) afirma que falar em Estado, 

no caso do EI, “é um mito e uma aporia”. 

(...) Estamos diante de um califado conquistador obnubilado pela 
conquista. Ele não produz nem administra: ele pilha e explora. Isso é 
evidente no Iraque; talvez não seja bem assim na Síria. Há uma forte 
contradição entre seu projeto global e sua instauração na prática, 
condicionada pelas razões locais de seus patrocinadores atuais. Na 
realidade, o Daesh é composto de uma série de cidades isoladas, em 
sua maioria localizadas no vale do Eufrates. O Daesh controla 
cidades, não um país. É um ator não estatal que dispõe dos meios de 
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um Estado: um exército, uma polícia, rendas que giram em torno de 
dois bilhões de dólares, com entradas de cerca de um milhão de 
dólares por dia graças à venda do petróleo sírio. Eles têm recursos 
porque controlam o vale do Eufrates, o acesso ao petróleo, o 
imposto. É um sucesso que se deve a um vazio de poder 
(FOUCHER, 2016, p. 35-36). 

Todavia, do ponto de vista administrativo, é reconhecível que a funcionalidade da 

organização do Estado Islâmico tem tido sucesso dentro das áreas e cidades em que se 

instalou. A capacidade de manter sua presença sobre cidades por meses a fio, 

enfrentando as resistências dos governos locais, milícias xiitas, curdas e até sunitas 

divergentes, além dos constantes ataques aéreos das forças de coalização, demonstra 

que sua organização se articulou e se aprimorou tanto do ponto de vista militar, na 

elaboração de estratégias e frentes de ataques, quanto político, na administração do 

cotidiano dos locais sob seu domínio.  

Os jihadistas do Estado Islâmico, ao se apropriar das cidades, como vimos, 

procuram não se apresentar como uma força rebelde exógena, passando a confiar o 

poder local conquistado a líderes tribais, clãs, lideranças religiosas sunitas e até a 

antigos oficiais militares fieis ao falecido Saddam Hussein (LUIZARD, 2015), e dessa 

forma conquistam algum apoio junto à população sunita, como ocorreu na província de 

Anbar, onde avançou sobre as primeiras cidades iraquianas. Essa estratégia pode ter 

facilitado o controle das cidades, mas sem o estabelecimento de um sistema organizado 

de governo, com instituições, agências, equipamentos públicos e força militar, 

dificilmente os jihadistas de al-Baghdadi teriam conseguido se estabelecer por tanto 

tempo. Sobre a forma de organização burocrática do Estado Islâmico, Caris e Reynolds 

(2014 apud TOMÉ, 2015, p. 134) nos conta que: 

A estrutura política do IS inclui quatro “conselhos” principais - 
sharia, shura, militar e segurança -, replicados na cadeia de comando 
até ao nível local pelos diversos wilayats na Síria e no Iraque. Na sua 
simples mas eficaz organização burocrática, o IS estipulou comités 
religiosos, uma polícia religiosa, comités educativos, tribunais da 
sharia e gabinetes de recrutamento, de relações públicas ou para os 
assuntos tribais, bem como “conselheiros” e “coordenadores” para as 
finanças, a propaganda, a recepção dos “combatentes estrangeiros”, as 
casas de refúgio, assuntos de mulheres e órfãos ou prisioneiros, 
impondo a sua forma de “governação”.  
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Essa estrutura dividida em conselhos é aplicada tanto no território iraquiano 

quanto sírio, conforme detalha o seguinte modelo: 

 

Figura 4 - esquematização da estrutura burocrática de governo implementada pelo Estado 
Islâmico 14 

 

Trata-se, assim, de um poder piramidal, porém nômade, circulando num espaço 

territorial sem qualquer fronteira legalmente definida e instaurando poderes locais 

(wilaya) sempre que conquistam novos territórios (Dawod, 2016). Apesar de algumas 

wilaya terem sido instaladas no território de outros países, a maioria se concentra na 

Síria e Iraque. Em meados de 2015 haviam 20 wilaya, sendo 12 no Iraque e 8 na Síria 

(TOMÉ, 2015). 

Junto a isso, o EI também desenvolveu outros requisitos inerentes ao 

funcionamento de um Estado, como um eficiente aparato militar, a educação (ainda que 

religiosa e doutrinada pela leitura ultraconservadora do Islã), a saúde, a cobrança de 

tributos, registro da população, moeda própria, além controlarem o funcionamento de 

outros serviços públicos, como correios, transportes, telefone, internet, coleta de lixo, 

abastecimento de água, eletricidade e sistema energético (MOURA, 2016). 

                                                           
14 BBC, 2014. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141015_mapas_siria_lab>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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Para que esse sistema funcionasse, é sabido que o Estado Islâmico se apropriou 

dos prédios administrativos após a tomada das cidades, utilizando os equipamentos e 

tecnologias ali existentes para fortalecer sua organização e o controle sobre seus 

habitantes. Roubos e saques a bancos e instituições também ocorreram no avanço das 

tropas do EI sobre as cidades; os militantes tomaram os tanques e capturam armas 

abandonas pelas tropas sírias e iraquianas, fortalecendo, assim, seu poderio bélico. Vale 

destacar que as armas adquiridas são de fabricação norte-americana, utilizadas 

principalmente pelo exército iraquiano (LUIZARD, 2015). Weber (2016, p. 102) nos 

indica que após a conquista de Mossul, “[...] os combatentes do Daesh se apossaram de 

cerca de mil veículos blindados, armamentos pesados e mísseis num valor total de um 

bilhão de dólares [...]”. 

Contudo, o fortalecimento do Estado Islâmico não acontece somente no âmbito 

político-militar: como veremos a seguir, o EI estabelece hoje o controle sobre uma 

grande variedade de fontes de renda, dentre elas campos e refinarias de petróleo, 

principal recurso financiador das suas ações. 

 

2.7. Financiamento 

O papel de destaque que exerce o Estado Islâmico entre os atores presentes no 

quadro geopolítico do Oriente Médio nos faz refletir sobre como, em tão pouco tempo, 

um grupo de militantes sunitas relativamente organizados e que professam uma visão 

radical e ultra sectária da religião islâmica pode crescer, conquistar territórios, elaborar 

um sistema de governança e, sobretudo, enriquecer e financiar a realização de seus 

objetivos.  

Apesar do rastro de destruição que deixa ao conquistar territórios, o Estado 

Islâmico, diferentemente do que se pressuporia em condições de guerra, não destrói 

como estratégia os recursos de seus adversários. Pelo contrário, ao conquistar território 

preserva as fontes energéticas que encontra. Sua maior fonte de financiamento é, sem 

dúvida, o petróleo. Mas não são somente hidrocarbonetos que custeiam a organização 

jihadista. Ela também dispõe de diversos outros meios de arrecadação criados em seus 

locais de domínio, além de fontes externas de financiamento direto ou indireto que 
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contribuíram para um orçamento como nunca antes visto de um grupo jihadista no 

Oriente Médio. 

Esse orçamento estaria estimado entre 1,2 e 3 bilhões de dólares, sendo 500 

milhões provenientes da produção petrolífera, 300 milhões de impostos ilegais cobrados 

nos territórios que controla, 200 milhões da agricultura, 100 milhões do tráfico de 

antiguidades e 40 milhões em pagamentos por sequestros, além das reservas dos bancos 

que passa a controlar na tomada de cidades, como ocorreu em Mossul, onde adquiriu 

450 milhões de dólares ao se apoderar do Banco Central do Iraque, em junho de 2014 

(PAULIC e VINCE, 2016). 

Em setembro de 2014, estimativas colocam a renda diária do IS em 3 
milhões de dólares, e o valor total de seus bens em 1.3 a 2 bilhões de 
dólares, tornando o grupo como a organização terrorista mais rica do 
mundo. Nesse prisma, o IS possui renda maior que algumas nações 
como Tonga, Nauru e as ilhas Marshall (LEVITT, 2014 apud 
CHAMUN, 2015). 

A vasta gama de opções de que dispõe o Estado Islâmico para obter recursos 

incluem desde práticas criminosas, tais como assaltos, extorsões, tráfico de órgãos, 

tráficos de mulheres, sequestros, até meios criados pela própria organização, como um 

sistema de cobrança de impostos da população sob seu controle, além das refinarias que 

explora e do financiamento externo através de doações. Segundo um relatório de 2015 

do Financial Action Task Force (FATF)15: 

As receitas do EI provém principalmente de cinco fontes, nessa ordem 
de grandeza: 1) rendimentos ilícitos através da ocupação territorial, 
tais como saques a bancos, extorsão, controle de campos de petróleo e 
refinarias, roubo de bens econômicos e tributação ilícita sobre bens e 
serviços que transitam em seu território de operação. 2) sequestro em 
troca de resgate; 3) doações por ou através de organizações sem fins 
lucrativos; 4) apoio material associado aos FTFS e 5) captação de 
recursos através de redes de comunicações modernas. Esses fluxos de 
receitas são inconsistentes e se alteram de acordo com a 
disponibilidade dos recursos econômicos e o avanço dos esforços 
militares da coalização contra o Estado Islâmico. (FATF, 2015, p. 12, 
tradução nossa)16 

                                                           
15 FATF ou, em português, GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é o principal órgão 
intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no mundo. 
16 ISIL earns revenue primarily from five sources, listed in order of magnitude: (1) illicit proceeds from 
occupation of territory, such as bank looting, extortion, control of oil fields and refineries, and robbery of 
economic assets and illicit taxation of goods and cash that transit territory where ISIL operates; (2) 
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Como mencionado, parte significativa do financiamento do EI resulta da 

exploração do petróleo. O refinamento, entretanto, não dispõe de muita tecnologia, 

sendo o grupo capaz de refinar apenas o chamado petróleo leve17. (SOUSA, 2015).  

Uma vez que o Estado Islâmico extrai petróleo sob seu domínio, passa 
a enfrentar o desafio de monetizá-lo, seja pela venda direta (ou troca) 
do produto em sua forma bruta ou por sua refinação em produtos 
derivados que podem ser usados localmente como combustível para 
veículos, uso doméstico ou vender para população local. O petróleo 
bruto em si, sem um mercado e sem refino, limita o uso para o grupo 
terrorista dentro de suas capacidades atuais. (FATF, 2015, p. 15, 
tradução nossa)18 

  Esse petróleo e derivados são vendidos pelo EI para clientes locais, muito 

embora, segundo o relatório do FAFT, uma parcela remanescente das receitas do 

petróleo do EI decorram também de vendas encaminhadas através de intermediários e 

contrabandistas que comercializam e transportam o petróleo e seus derivados para 

vender aos consumidores finais no território onde o Estado Islâmico opera. (FATF, 

2015). 

A venda desse petróleo ocorre em valores muito menores ao do mercado 

internacional. Em meados de 2014, o EI chegava a produzir de 80.000 a 100.000 barris 

por dia, sendo 40.000 vendidos por quantias que variam entre 20 a 50 dólares em países 

como Síria, Iraque e Turquia principalmente (DAWOD, 2016, p. 42).  É sabido que o 

Estado Islâmico comercializava seu petróleo inicialmente com contrabandistas turcos 

(PAULIC e VINCE, 2016). Apenas recentemente a Turquia, sob pressão internacional, 

aumentou a fiscalização de sua fronteira com a Síria. O regime sírio e alguns curdos, 

inimigos declarados do Estado Islâmico, também são apontados como compradores do 

petróleo ilegal do Estado Islâmico que já chegou a render cerca de 2 milhões de dólares 

por dia. 

                                                                                                                                                                          
kidnapping for ransom; (3) donations including by or through non-profit organisations; (4) material 
support such as support associated with FTFs and (5) fundraising through modern communication 
networks. These revenue streams are inconsistent and shift based on the availability of economic 
resources and the progress of coalition military efforts against ISIL. 
17 Petróleo menos concentrado e de maior facilidade para extração de derivados, como gasolina e gás. 
18 : Once ISIL extracts oil under its control, ISIL still faces the challenge of monetizing the petroleum 
either by directly selling (or swapping) the crude oil itself or by refining the crude into petroleum 
products that can be used locally as fuel for vehicles and cooking, or for sale to the local population. 
Crude oil in itself, without a market and without refining, limits the use to the terrorist group within its 
current capabilities. 
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O mapa a seguir indica a disposição espacial de algumas refinarias e poços de 

petróleo ao logo do território sírio-iraquiano19: 

 

Figura 5 - distribuição espacial de algumas refinarias e poços de petróleo ao longo do território 
sírio-iraquiano. 

 

 Atualmente, a produção de petróleo do EI tem caído bruscamente devido aos 

ataques da coalização liderada pelos EUA, que tem atacado sistematicamente pontos 

estratégicos de produção e refino e feito despencar o orçamento da organização. Uma 

das maiores refinarias iraquianas controladas pelo EI, localizada na cidade de Baiji, foi 

recuperada pelo governo iraquiano em outubro de 2015.20 

A coligação tem bombardeado os poços de “petróleo leve”, que pode ser refinado 
com tecnologia ao alcance do IS. Assim, este tem visto reduzir-se o 
financiamento dessa fonte. Tal é agravado pela baixa do preço de petróleo, pois 
reduz o seu contrabando junto das fronteiras turcas. (SOUSA, 2015, p. 504). 

E ainda que a matéria-prima componha boa parte de seu orçamento, nem só de 

petróleo vive o Estado Islâmico. Na área agrícola, o EI também encontrou uma 

considerável fonte de renda.  

A parte rural de cidades sírias e iraquianas sob seu controle mostrou-
se uma ótima geradora de receitas para o grupo. Segundo fontes na 
parte rural de Raqqa, na Síria, afirma-se que o grupo extorque de 
agricultores dinheiro que eles chamam de ''zakat'', tomando parte de 

                                                           
19 BBC, 2014. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141015_mapas_siria_lab>. Acesso em: 10 ago. 2016 
20 GORDON, M. R. EUA e Iraque unem forças contra o Estado Islâmico em várias frentes. Folha de São 

Paulo. 21 out. 2015. Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/mundo/2015/10/1696485-eua-e-iraque-
unem-forcas-contra-estado-islamico-em-varias-frentes.shtml?mobile>. Acesso em: 10 ago. 2016 
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suas colheitas de trigo e cevada e confiando máquinas agrícolas de 
fazendas locais que, em seguida, aluga de volta para as fazendas de 
onde foram tiradas. (FATF, 2015, p. 15, tradução nossa)21 

Outra fonte de financiamento são os impostos cobrados pelo EI nas cidades que 

controla. Esse sistema de impostos, na realidade, são verdadeiras extorsões da 

população sobre a utilização de bens públicos e qualquer outro tipo de atividade, 

principalmente financeira. Donativos advindos de jihadistas e doadores particulares 

oriundos principalmente de países como Arábia Saudita, Kwait e Qatar também 

contribuíram para o financiamento do Estado Islâmico. Tais governos se opõem às 

lideranças xiitas da região, o que explica o apoio financeiro ao EI, muito embora, 

ironicamente, essas mesmas nações também se oponham ao grupo no contexto 

internacional. (LAURIA; SILVIO; RIBEIRO; TOMÉ, 2015).  

Apesar de não se possível evidenciar o apoio financeiro direto pelos países do 

Golfo, Dawod (2016, p. 41) afirma que: 

(...) a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait e outros jogaram com a ideia 
de armar os adversários jihadistas de Bashar al-Assad para se 
contrapor ao “arco xiita” Irã/Iraque/Síria. Ricos habitantes do Golfo 
financiaram os jihadistas na Síria, e seus Estados deixaram isso 
acontecer. Esses financiamentos diminuíram muito. Os Estados do 
Golfo tomaram consciência de que o Daesh constitui uma ameaça para 
eles também. 

Vendas de artefatos históricos e pagamentos por sequestro também tem sido 

fontes de renda usuais para o EI. Por se tratar de uma região de imenso valor histórico, 

uma imensurável quantidade de bens culturais dos mais diversos tipos tem sido roubada 

e traficada no mercado negro. O recurso provém tanto do tráfico dos artefatos em si 

quanto da tributação imposta a traficantes que atuam na região. Já em relação ao 

pagamento de resgates, a prática já tem feito centenas de vítimas, incluindo iraquianos, 

sírios, membros de minorias religiosas e étnicas, além de ocidentais e asiáticos. Alguns 

ganham destaque na imprensa internacional por serem decapitados e expostos 

publicamente. Por outros são cobrados pagamentos pelo resgate. A prática implica ainda 

o tráfico humano de pessoas que são vendidas tanto para esse fim, quanto para o tráfico 
                                                           
21 Agriculture in Syria, and more recently in Iraq, has been identified as an opportunity to ISIL’s extortion 
operations, providing the group another avenue to generate revenue.27 Based on sources in the rural al-
Raqqa, ISIL’s Syrian stronghold, the organisation is said to extort money under the name of “zakat” from 
farmers by taking portions of their wheat and barley crops.28 Additionally, ISIL has confiscated 
agricultural machinery from local farms, which it then rents back to the farms from which they were 
seized. 
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de mulheres na região. (FAFT, 2015). De sua base síria em Raqqa até a iraquiana em 

Mossul, o EI chegou a faturar entre 600 e 800 milhões de dólares ao ano com extorsões 

e pagamentos por resgastes das mais variadas vítimas, dentre elas comerciantes, 

engenheiros, membros de grandes famílias, chefes de tribos, etc. (WEBER, 2016). 

O relatório da FAFT indica ainda a existência de uma outra fonte de recursos que 

contribui tanto financeiramente quanto em contingente humano, e são provenientes do 

chamado foreigh terrorists fighters22 (FTF).  

O uso do termo está descrito na definição do FATF em “fundos e 
outros ativos”, o que inclui “ativos financeiros, recursos econômicos e 
propriedades de todo o tipo”. Os FTFS continuam a ser relativamente 
pequenos, mas são uma importante fonte de financiamento para o EI. 
Eles coletam dinheiro no seu país de origem e viajam com os fundos 
visando apoiar o EI. Estes voluntários e sua presença nas redes sociais 
são a fonte através da qual o EI recebe alguns suportes físicos e 
monetários. De acordo com informações do governo americano, em 
31 de dezembro de 2014 pelo menos 19.000 FTFS de mais de 90 
nacionalidades deixaram seus países de origem para viajar à Síria e ao 
Iraque para se juntar ao EI. Esse contingente é fonte pela qual o EI 
recebe tanto apoio físico quanto algum apoio monetário. Embora 
significantes em termos de recursos humanos, as contribuições 
financeiras globais provenientes dessas fontes são relativamente 
baixas. (FAFT, 2015, p. 20, tradução nossa)23. 

O quadro a seguir indica o contingente de combatentes estrangeiros e os países de 

onde eles se deslocam em apoio ao Estado Islâmico até o final de 2014: 

PAÍS Estimativa Por milhão de habitantes 

Áustria 100 - 150 17 

Bélgica 440 40 

Dinamarca 100 - 150 27 

Finlândia 50 - 70 13 

                                                           
22 São os chamados “combatentes estrangeiros”. Pessoas de diversas nacionalidades que se juntam a 
grupos jihadistas, podendo, eventualmente, regressar ou não aos seus países de origem. . 
23 The term material support is used as outlined in the FATF definition of “funds and other assets,” which 
includes “financial assets, economic resources, property of every kind.” Foreign terrorist fighters (FTFs) 
continue to be a relatively small, but important source of funding for ISIL. This includes FTFs collecting 
money in their home country for travel; FTFs traveling with funds and Diasporas sending funds to 
support FTFs. These volunteers and their respective social networks are the source from which ISIL 
receives some physical and monetary support. According to US government information, as of December 
31, 2014, at least 19,000 FTFs from more than 90 countries have left their home countries to travel to 
Syria and Iraq to join ISIL. This pool of international supporters is the source from which ISIL receives 
both physical and some monetary support. While significant in terms of manpower, the overall financial 
contributions from such sources are relatively low. 
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França 1.200 18 

Alemanha 500 - 600 7,5 

Irlanda 30 7 

Itália 80 1,5 

Países Baixos 200 - 250 14,5 

Noruega 60 12 

Espanha 50 - 100 2 

Suécia 150 - 180 19 

Suíça 40 5 

Reino Unido 500 - 600 9,5 
 

 (NEUMANN, 2015 apud ARES, 2015, p. 10 - 11) 

Outras fontes de recursos, ainda que só adicionais, também integram 

financiamento do Estado Islâmico. O grupo possui um longo histórico de práticas 

criminosas envolvendo tráfico de órgãos, mulheres e rapto de crianças. Conta com 

recursos provenientes de empresas estatais iraquianas de fabricação de produtos 

químicos, além do controle de fábricas de cimento na Síria e Iraque (FAFT, 2015). 

Todavia, a partir da intensificação da ofensiva militar iraquiana com apoio da coligação 

internacional, o quadro de sucesso financeiro do Estado Islâmico tem decaído 

consideravelmente, implicando em déficits tanto em seu orçamento, quanto no 

contingente de combatentes que possui. A estratégia da coalização em atacar 

determinadas refinarias, a recusa de alguns países no pagamento pelos resgastes e a 

dificuldade que o EI passou a encontrar na comercialização de arte saqueada tem 

causado uma crise significativa na sua estrutura financeira e burocrática, culminando, 

inclusive, em certo “desencanto” de alguns membros e até em deserções. (SOUSA, 

2015). 

No que tange ao seu exército de fieis combatentes, é certo que o EI obteve grande 

sucesso no seu programa virtual e ideológico de recrutamento tanto em escala regional 

quanto global. A quantidade de combatentes jihadistas de que dispõe al-Baghdadi é 

impressionante se comparado a outros grupos influentes como a Al-Qaeda. Uma 

verdadeira campanha de atração e formação de militantes em nível mundial se iniciou 

com o aumento da visibilidade internacional do grupo.  

As razões que levam homens a se converterem ao islamismo professado pelo EI 

são as mais diversas. A variedade de nacionalidades presentes entre seus combatentes e 

o fluxo cada vez maior rumo às bases do EI na Síria e Iraque pressupõe a configuração 
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de um fenômeno que pode ter bases para compreensões em diversas perspectivas: 

social, política, histórica e até mesmo psicológica. Para nosso estudo, nos deteremos 

sobre alguns elementos que se apresentam como incentivadores da adoção ao jihadismo 

por indivíduos, sejam eles ocidentais ou não, além de alguns dados que possam elucidar 

o panorama geral desse aspecto fundamental para o funcionamento do grupo. 

 

2.8. Propaganda e recrutamento 

Pelo que se pode perceber através das origens dos imigrantes que lutam com o EI, 

o fator de atração tem uma condicionante social bastante forte. O interesse sobre esse 

fato surge em meio a atentados em países como França, Bélgica, Estados Unidos e 

outras nações ocidentais, cuja autoria dos ataques frequentemente era reivindica pelo 

Daesh através de seus combatentes estrangeiros. Desses combatentes, a quantidade de 

jovens é grande e tem aumentado expressivamente desde 2014. Mas o que leva, afinal, 

indivíduos de outras partes do mundo a adotarem a jihad do EI?  

Ao tratar de jovens estrangeiros de origem francesa, Morin (2016) indica que a 

rejeição social é uma das raízes do problema. Uma rejeição que se estabelece sobretudo 

em jovens nas periferias da França e que os levam à transgressão e à criminalidade. Na 

França, os jovens sob essa condição são de origem árabe-mulçumana, e a situação em 

que se encontram nas periferias os levam à rejeição e à agressividade. 

Os rejeitados rejeitam aqueles que os rejeitam. Uma parte desses 
jovens não se sente francesa, mas privada de pátria. Alguns deles, 
delinquentes, encontram nas prisões, mentores que lhes inculcam o 
islã numa versão fanática. A prisão, escola do crime para uns, torna-se 
para outros escola de salvação. Para eles, esse é o caminho da 
redenção e da verdade. Você não pode ser um verdadeiro francês, mas 
pode se tornar um verdadeiro mulçumano. Eles encontram o caminho 
do bem e da verdade. Ao mesmo tempo, é o caminho do combate pelo 
bem que pode ir até o martírio, considerado por sua vez o caminho do 
paraíso (MORIN, 2016, p. 10) 

Jovens desassistidos e marginalizados, principalmente de origem árabe-

mulçumana, encontraram sentido para suas vidas na proposta ideológica do Daesh, em 

certo sentido revolucionária e edificante de um islamismo integrador do povo 

mulçumano. As guerras e humilhações sobre o povo mulçumano, pode-se dizer, 

contribuíram demasiadamente para o crescimento de jihadistas não somente sírio-
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iraquianos, como nos países ocidentais. Como argumenta Morin (2016, p. 11) “Assim 

como a guerra da Espanha atraiu revolucionários e democratas de vários países para 

lutar ao lado dos republicanos, a Al-Qaeda e o EI no Oriente Médio atraem jovens 

fanatizados dos próprios países ocidentais [...]”. 

A condição social e o comportamento dos jovens imigrantes jihadistas são, 

portanto, fatores que poderiam explicar porque suas mentes incorporaram o fanatismo 

pragmático do Estado Islâmico. Sobre isso, Roy (2016, p. 19) argumenta que:  

Trata-se inicialmente de uma deriva. Deriva de jovens frequentemente 
oriundos, mas nem sempre, das zonas cinzentas e frágeis da sociedade 
– segunda geração de imigrados, em precariedade social, com 
passagem pela pequena delinquência. Mas a deriva também pode ser 
mais pessoal, mais psicológica e menos ligada ao ambiente social, 
como é o caso dos convertidos (que representam 22% dos jovens 
franceses integrados à jihad na Síria). 

A efervescência entre população árabe-mulçumana diante da instabilidade que se 

instaurou sobre as nações islâmicas tem feito do EI um verdadeiro imã de atração de 

fiéis e combatentes, e a destruição desse projeto atrativo passou a ganhar certa 

prioridade entre os países rivais ao Estado Islâmico (FOUCHER, 2016). À época da 

proclamação do califado, em 29 de junho de 2014, estimou-se que um total de 2.000 a 

3.000 jovens tenham se concentrado na província de Nínive, onde se localiza Mossul 

(DAWOD, 2016). O processo de recrutamento possibilitou ao EI construir um 

verdadeiro exército que, até o final de 2014, podia ser estimado em números que iam de 

15.000 a 35.000 homens, com mais da metade podendo ser estrangeiros de até 110 

países diferentes (FOUCHER; DAWOD; CHALIAND; PAULIC; VINCE, 2016). 

E a internet tem sido uma grande plataforma para que o Daesh dissemine sua 

ideologia e atraia jovens. O grupo possui uma ampla atividade virtual de divulgação de 

suas práticas: desde textos produzidos sobre diversas questões por eles defendidos, 

mensagens de apoio às ações de seus combatentes estrangeiros, ameaças aos povos 

ocidentais, até vídeos de suas hostilidades envolvendo tortura, massacres, decapitação, 

destruições generalizadas sobre cidades e templos históricos, etc. O EI possui perfis em 

diversas plataformas e mídias sociais, como Twiiter e Facebook. A internet tem sido, 

sem dúvidas, um fator facilitador da atração dos jovens ao redor do mundo. Como nos 

explica Bouzar (2016, p. 52): “As redes visam em primeiro lugar os jovens que buscam 
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um ideal, mas não conhecem o islã. A doutrinação nesses casos é mais fácil e mais 

rápida. Um jovem assim pode cair na rede em menos de três meses [...]”. 

É preciso compreender que a maior parte de nossos jovens adere à 
ideologia totalitária do islã radical sem nunca ter posto os pés numa 
mesquita ou conversado sobre isso com um mulçumano de carne e 
osso: 90% da doutrinação passa pela internet, principalmente pelas 
redes sociais, em seguida vem o networking. Na maioria dos casos, 
os jovens só encontram alguém pessoalmente no último momento. 
Às vezes, esse alguém já é o motorista do carro que os espera na 
esquina da rua para levá-los para a Bélgica, depois para a Turquia, 
depois para os grupos terroristas. Há até garotas que se casam 
(virtualmente) sem nunca terem visto o marido (BOUZAR, 2016, p. 
52). 

Cabe ressaltar que, no montante de jihadistas que se formou desde 2014, o Estado 

Islâmico já contava com antigos combatentes sunitas da época da queda de Saddam 

Hussein. Esses antigos membros foram antes generais de Hussein em seu partido Baath, 

e atualmente compõem, desde a ascensão do EI, a grande maioria de seus dirigentes. 

(WEBER, 2016). O EI é reconhecido também por obrigar rebeldes derrotados por ele, 

ou que se encontram em sua área de domínio, a se juntar e combater pela sua causa, o 

que torna um tanto quanto difícil a distinção de quem efetivamente integra a 

organização por fidelidade ou por coerção (TOMÉ, 2015). 

Os números são ainda bastante imprecisos, variando inclusive em função das 

baixas nesse contingente, seja pelas mortes durante as batalhas contra a coalização 

internacional e milícias rivais, seja pelo aumento de tensões internas dentro da 

organização, o que tem levado à desconfiança, traições e fuzilamentos. Desde meados 

de 2014, do número de combatentes do EI estimados em cerca de 30.000 homens, 

10.000 teriam morrido nos 11.000 ataques aéreos da coalização internacional. (WEBER, 

2016). Quanto às tensões internas, desde a intensificação dos ataques, o EI tem 

aumentado sua desconfiança quanto aos jihadistas acusados de espionagem, passando 

inclusive a reprimir jovens sob a suspeita de serem infiltrados. (DAWOD, 2016). 

O Estado Islâmico, embora esteja numa situação delicada após derrotas e perdas 

de grandes cidades, ainda dominam Mossul, Raqqa, Tal Afar, Manjib e Deir Al-Zour24. 

Entretanto, Bagdá estaria fora do interesse efetivo de conquista de al-Baghdadi devido 
                                                           
24 ALMUKHTAR, S; WALLACE, T; WATKINS, D. ISIS Has Lost Many of the Key Places It Once 
Controlled. The New York Times. 3 jul. 2016. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/rebeldes-
sirios-declaram-expulsao-do-estado-islamico-de-manbij-19913121>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
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ao desequilíbrio de forças que isso causaria diante das potências xiitas na região, como 

o vizinho Irã, que se manifestaria diante de um risco real de domínio por jihadistas 

sunitas sobre cidades sagradas para os xiitas (DAWOD, 2016). 

É inegável que a ambição territorialista do Estado Islâmico evidencie uma lógica 

que, apesar de estar profundamente naturalizada no conflito entre xiitas e sunitas, acaba 

por ultrapassá-la quando se encontra imerso num conflito de proporções maiores, 

atuando em diversas frentes de forma isolada e contra uma grande variedade de 

inimigos. Na Síria, combate as tropas militares de Assad, os jihadistas da Frente Al-

Nursa, além de outros grupos rebeldes ao governo sírio. Além de não dispor de uma 

situação favorável naquele país, sua fortaleza no Iraque tem sido constantemente 

abalada pelos recentes sucessos do exército iraquiano apoiado pelos Estados Unidos e 

potências europeias. A perda de partes importantes do território sob seu controle 

representa hoje uma clara fragilidade na liderança al-Baghdadi e a possiblidade de uma 

vitória ao alcance das nações rivais. 

Essa base territorial que lhe dá forças – recursos, capacidade de 
recrutamento, de treinamento e doutrinação – é também sua fraqueza 
tática, pois as forças curdas ao Norte e as ações da coalizão acabarão 
vencendo. O Daesh se preparou, portanto, para passar de uma lógica 
de território a uma lógica de rede internacionalizada e coordenada, a 
serviço de uma ideologia islamista de conquista (FOUCHER, 2016, p. 
107). 

A reflexão sobre a questão é pertinente e necessária, tendo em vista que diante da 

visível possibilidade de derrota do Estado Islâmico, é possível considerar uma nova 

reestruturação, ainda que forçada, na sua forma de organização, além, obviamente, de 

uma provável reação ultrarradical como nunca antes vista. Apesar dos desfalques, al-

Baghdadi jamais deu sinais de desistência. Pelo contrário, permanece e se fortalece a 

cada dia sua obstinação em consolidar um califado em meio ao caos político e social de 

uma complexa guerra civil na Síria de Bashar al-Assad. 

 

2.9. Panorama atual 

Como fenômeno recente, o Estado Islâmico teve um rápido avanço em sua 

dinâmica territorialista, e nem sempre a bibliografia disponível pode manter-se 

constantemente atualizada sobre os fatos rotineiros e mais relevantes de suas ações 
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sobre a região que controla. Alguns dados cujas fontes são essencialmente jornalísticas 

podem elucidar melhor a dinâmica do grupo de meados de 2015 até os dias atuais.  

Em se tratando de território, o EI perdeu o domínio de importantes cidades que 

controlava, como Falluja, Ramadi e Tikrit, além de ter sido parcialmente expulso de 

bairros e algumas localidades ao longo do vale do Eufrates e da fronteira com a Turquia. 

O início das derrotas do Estado Islâmico teria se iniciado já nos fins 2014, com a perda 

da cidade de Baquba. Entretanto, a primeira grande derrota ocorreu contra as tropas 

curdas, que recapturaram, em janeiro de 2015, a cidade de Kobane (PAULIC e VINCE, 

2016). 

De 2015 em diante, o território do Estado Islâmico tem diminuído 

consideravelmente, ainda que estimativas variem em relação a porcentagem perdida e a 

ainda sob domínio. O recuo dos jihadistas de al-Baghdadi ocorre, como vimos, em 

função do sucesso da união de forças entre a coalizão anti-EI, tropas curdas e os 

governos locais. O primeiro opera majoritariamente com ataques aéreos, enquanto dos 

dois últimos compõem as frentes de ataques terrestres. O mapa a seguir ilustra a 

configuração territorial do EI até julho de 2016: 
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Figura 6 - Território sob domínio do EI até julho de 2016.  *pontos em vermelho e legenda são 
alterações feitas pelo autor.  Mapa: (NYT, 2016) 25 

 

O ano de 2015 foi, assim, marcado pelas significativas vitórias de forças curdas e 

da coalização internacional, de modo que de dez importantes cidades sob o domínio de 

al-Baghdadi, apenas cinco permanece sob seu controle (NYT, 2016). O seguinte quadro 

indica a cronologia das derrotas do Estado Islâmico e as cidades reconquistas pelos 

governos sírio e iraquiano. 

Cidade Província País Reconquista 

Baquba Diayala Iraque Novembro de 2014 

Kobani Aleppo Síria Janeiro de 2015 

Tel Hames Al-Hasakah Síria Fevereiro de 2015 

Baghdadi Al-Anbar Iraque Março de 2015 

Tikit Salah-ad-Din Iraque Março de 2015 

Tall Tamr Al-Hasakah Síria Maio de 2015 

Mabrouka Al-Hasakah Síria Maio de 2015 

Tal Khanzir Al-Hasakah Síria Maio de 2015 

                                                           
25 ALMUKHTAR, S; WALLACE, T; WATKINS, D. ISIS Has Lost Many of the Key Places It Once 
Controlled. The New York Times. 3 jul. 2016. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/18/world/middleeast/isis-control-places-
cities.html?_r=1&register=facebook>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
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Ayn Issa Al-Raqqah Síria Junho de 2015 

Suluk Al-Raqqah Síria Junho de 2015 

Tal Abyad Al-Raqqah Síria Junho de 2015 

Sarrin Aleppo Síria Agosto de 2015 

Sinjar Idlib Síria Dezembro de 2015 

Ramadi Al-Anbar Iraque Janeiro de 2016 

Abu Ghraib Al-Anbar Iraque Fevereiro de 2016 

Asiriya Al-Anbar Iraque Março de 2016 

Palmira Homs Síria Março de 2016 

Hit Al-Anbar Iraque Abril de 2016 

Falluja Al-Anbar Iraque Junho de 2016 
 

*Organizado e elaborado pelo autor                                Fonte dos dados: (NYT, 2016) 26 

 Desde o final de 2014, um total de 13 pequenas cidades e alguns vilarejos 

também foram recuperados pelo governo iraquiano e 8 pelo governo sírio. A perda do 

controle de al-Baghdadi sobre essas cidades representa um forte rompimento da 

contiguidade que ele veio estabelecendo ao longo do rio Eufrates, o que tem dificultado 

muito a mobilização e o fluxo de tropas, armas e recursos sobre a região. As perdas 

também significaram a diminuição de suas receitas, uma vez que o grupo deixou de 

receber dinheiro dos impostos e extorsões que antes impunha sobre as populações.  

Importantes fontes geradoras de receitas para o EI também foram reconquistadas 

nos últimos dois anos. Dentre os campos de petróleo e gás, refinarias, fábricas e usinas 

hidrelétricas em seu poder, oito foram reconquistadas desde outubro de 2014: 

Recurso País Reconquista 

Represa Mossul Iraque Outubro de 2014 

Campo de Petróelo Ajeel Iraque Maio de 2015 

Campo de petróleo Alas Iraque Maio de 2015 

Refinaria Baiji Iraque Outubro de 2015 

Represa Tishreer Síria Dezembro de 2015 

Campo de petróleo Kabiba Síria Fevereiro de 2016 

                                                           
26 ALMUKHTAR, S; WALLACE, T; WATKINS, D. ISIS Has Lost Many of the Key Places It Once 
Controlled. The New York Times. 3 jul. 2016. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/18/world/middleeast/isis-control-places-
cities.html?_r=1&register=facebook>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
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Fábrica de cimento Al Badia Síria Abril de 2016 

Mina de fosfato Akashat Iraque Maio de 2016 
 

* Organizado e elaborado pelo autor                         Fonte dos dados: (NYT, 2016) 27 

Contudo, apesar das perdas, o EI ainda conta com uma produção de 13.000 barris 

de petróleo por dia, provenientes de três enormes campos no território sírio: Omar, 

Tanak e Al Taim. (ALMUKHTAR; WALLACE; WATKINS, 2016). 

Como podemos constatar pela distribuição das cidades reconquistas, assim como 

pela cronologia dos fatos, as frentes de combate de al-Baghdadi deram-se em duas 

principais faixas ao longo do território que majoritariamente dominava em meados de 

2014, quando declarou o califado: a primeira ao norte, no corredor de cidades ao longo 

da fronteira turca, que, como vimos, era onde se estabelecia boa parte do contrabando 

de petróleo; nessa faixa, seus principais inimigos além das tropas sírias, foram os 

pershmergas28, tropas curdas que, aos poucos, expulsavam os jihadistas da zona 

fronteiriça na província de Al-Hasakah. A outra faixa territorial corresponde a um 

extenso corredor de vilas e importantes cidades às margens do rio Eufrates, a longo do 

qual o EI, dispondo de apoio sunita encontrado na província de Al-Anbar, conseguiu 

chegar às proximidades de Bagdá.  

O panorama atual tem se mostrado cada vez mais crítico para o Estado Islâmico. 

A retomada de Falluja e Ramadi possibilitou um reequilíbrio de forças a favor do 

governo iraquiano, cuja confiança tem aumentado não só devido ao apoio das potências 

ocidentais, como também por se avistar, pela primeira vez após mais de dois anos, 

chances reais de finalmente reconquistar Mossul.  

Se por um lado podemos encarar o fato como uma possibilidade real de derrota do 

Estado Islâmico, por outro devemos considerar as implicações daquilo que poderia vir a 

ser um novo estopim para a jihad islâmica, semelhante aquele desencadeado pelo longo 

processo de repressão aos sunitas durante a guerra iraquiana em 2003. Mesmo que a 

                                                           
27 ALMUKHTAR, S; WALLACE, T; WATKINS, D. ISIS Has Lost Many of the Key Places It Once 
Controlled. The New York Times. 3 jul. 2016. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/18/world/middleeast/isis-control-places-
cities.html?_r=1&register=facebook>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
28 É o nome dado aos combatentes curdos oriundos da região do Grande Curdistão, que compreende um 
território concentrado majoritariamente sobre o nordeste da Síria, norte do Iraque, sudeste da Turquia e 
noroeste do Irã. 
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rejeição ao Estado Islâmico tenha aumentado, inclusive entre os sunitas que antes o 

apoiavam, o que significaria, efetivamente, a sua derrota? A implosão definitiva do 

jihadismo sunita ou a decomposição de um considerável equilíbrio de forças que o 

Estado Islâmico, ainda que sob métodos sectários e hostis, conseguiu estabelecer no 

Iraque? São questões, talvez, ainda prematuras diante da atualidade do fenômeno, mas, 

sem dúvida, importantes à reflexão. Isso se tivermos por objetivo não incorrer, 

novamente, nos erros de nossa história recente. 
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3. EM CONTEXTO: A GUERRA CIVIL NA SÍRIA  

 

Atualmente, o conflito no Oriente Médio de maior relevância é, sem dúvidas, a 

guerra civil na Síria. O emaranhado de relações entre os atores endógenos e exógeno da 

guerra, fez da Síria o tabuleiro de um complexo e difuso jogo de interesses, entre os 

quais figuram, principalmente, a conquista territorial, as reivindicações rebeldes, a 

garantia sobre as reservas petrolíferas, o apoio a potências estrangeiras e a disputa por 

influência entre as nações islâmicas regionais.  

A confusa geopolítica que se estabelece sobre o território sírio reflete, inclusive, 

resquícios de uma guerra fria que, embora enterrada em nossa história recente, lança 

seus fantasmas através da disputa entre Washington e Moscou pelo destino de Bashar 

al-Assad. O governo sírio, relutante em abandonar Damasco, conta ainda com o apoio 

das lideranças xiitas para enfrentar seus opositores internos e externos.  

Como opositores, os militantes jihadistas de al-Baghdadi tem causado sérios 

danos à governabilidade de al-Assad, conforme veremos mais adiante.  Nesse sentido, o 

objetivo deste capítulo é situar os demais atores no contexto geopolítico da guerra civil 

síria e esclarecer o significado da presença do Estado Islâmico no conflito, bem como 

sua projeção internacional através dessa guerra.  

 

3.1. Da primavera à eclosão de uma guerra civil  

Num primeiro momento, podemos encarar a guerra civil síria como uma 

intensificação de uma crise política que se iniciou em 2011. A complexidade que 

adquiriu a partir de então fez com que o país ficasse sob uma constante ameaça de 

fragmentação territorial pelos inúmeros agentes que disputam o controle político de seu 

território. Visando expor uma síntese do desenvolvimento dessa guerra, cabe fazer um 

breve resgate histórico quanto à formação da Síria como a conhecemos atualmente. 

Os territórios sírio e iraquiano constituíam, desde o século XVI, parte integrante 

do Império Turco-Otomano, extinto ao final da Primeira Guerra Mundial. Com a 

derrota otomana, o território do antigo império fora dividido entre os países europeus 

vencedores, ficando o atual Líbano e a Síria sob o domínio francês, a Palestina, a 
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Transjordânia e uma parte do território que atualmente constitui o Iraque, sob o domínio 

britânico. Legitimada pela Liga das Nações, a ocupação europeia sobre a região forjou, 

desse modo, as atuais fronteiras políticas dos referidos países no Oriente Médio (FUJII, 

2015). 

Já sob seu domínio, a França, procurando conter possíveis movimentos 

nacionalistas na região, traçou uma estratégia baseada na ideia de "dividir para 

conquistar" (ZAHREDDINE, 2013). Dessa forma, a divisão administrativa da Síria pelo 

Estado francês se deu em seis províncias, tendo sido usado como principal critério as 

diferenças étnico-religiosas. As seis províncias eram: Estado Alauíta, de maioria sunita; 

Estado de Alepo, de maioria árabe-sunita; Estado de Damasco, maioria árabe-sunita; 

Grande Líbano, maioria de cristãos maronitas; Jabal al-Druze, maioria de drusos; e 

Sandjak de Alexandretta, maioria de turcos sunitas (THOMAS, 2005, p. 44. apud FUJII, 

2015). 

   

Figura 7 - Divisão étnico-religiosa da Síria em Estados.         (ZAHREDDINE, 2013) 

 

Entretanto, a divisão e a presença francesa não agradaram à maioria sunita, que 

insurgiu em revoltas durante as décadas de 1920 e 1930. Já os alauítas, apesar de 

minoria, receberam um Estado com relativa autonomia em relação ao Mandato Francês. 
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Dessa forma, movimentos nacionalistas despontaram nas décadas seguintes em meio à 

insatisfação dos sunitas e a posição pró-francesa dos alauítas, culminando na concessão 

de algumas províncias para a República Síria, fundada em 1930, mas que se tornou 

independente só em 1946, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Num contexto de 

profunda instabilidade política e sucessivos golpes de Estado, a Síria conheceu seu 

primeiro presidente, Hafez al-Assad, de origem alauíta, que implantou no país um 

regime autoritário que por décadas marginalizou a população sunita, maioria no país 

(FUJII, 2015). 

Portanto, tal como no passado, a disputa pelo território sírio atualmente possui 

razões calcadas da diversidade dos grupos étnicos e religiosos que ali vivem. Os 

oprimidos, antes contidos pela força do regime, enxergam, dentro de um contexto 

regional de insurreições nos países vizinhos, a chance de lutar mais assiduamente por 

reformas dentro do fechado regime de Bashar Al-Assad, filho e sucessor de Hafez al-

Assad, que, assim como um pai, acumulou um vasto histórico de repressão e 

marginalização do povo sírio, especialmente o sunita. 

E foi assim que a República Arábe Síria, governada pela família Assad desde a 

década de 70, viu o início da intensificação de sua mais profunda crise política quando, 

em janeiro de 2011, centenas de civis manifestaram-se pacificamente na praça de 

Arnous, em Damasco, com velas e cartazes exigindo liberdade em frente à estátua do 

falecido Hafez al-Assad. Em março de 2011, a prisão e a tortura de jovens em Daraa 

levaram a uma revolta na cidade, que logo se estendeu pela província síria e se 

propagou por todo o país. A reação do de Bashar al-Assad em muito contribuiu para o 

processo, haja vista que reprimia violentamente os manifestantes sob a argumentação de 

que se tratavam de forças conspiratórias organizadas externamente. Porém, àquela 

altura, já estava claro que a primavera árabe que despontara na Líbia, no Egito e na 

Tunísia havia chegado à Síria. No entanto, o caráter pacífico das manifestações não 

tardou, diante da violenta repressão, a adquirir as feições de uma guerra civil, 

principalmente quando soldados sírios, ao recusarem incidir sobre a população 

manifestante, desertaram das forças armadas oficiais para formar um exército livre e 

compor a oposição ao regime (BALANCHE, 2013; TOMÁS, 2014). 

O conflito adquiriu tamanha gravidade que a dificuldade de sua resolução, 

segundo argumenta Zahreddine (2013) é fruto da sua multidimensionadade. 
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A retroalimentação das forças governamentais e oposicionistas por 
seus respectivos aliados sejam eles domésticos, regionais ou potências 
mundiais, não permite o fim das hostilidades. Ambas as partes não 
alcançam o poder necessária para fazer com que a outra ceda, gerando 
assim a estagnação do conflito, a manutenção da violência e o 
aumento da morte de civis. Além disto, aspectos religiosos, históricos 
e geográficos dificultam a solução do contencioso. (ZAHREDDINE, 
2013, p. 20) 

A evolução dessa guerra ocorreu principalmente em função da quantidade de 

forças que passaram a compor a forte oposição a Bashar al-Assad. Segundo Tomás 

(2014), as forças rebeldes presentes no tabuleiro da guerra síria são compostas 

essencialmente por: Conselho Nacional Sírio (CNS), formado em 23 de agosto de 2011 

em Istambul, Turquia, compondo vários grupos da oposição ao governo sírio. O CNS 

também constituí um governo em exílio, reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), porém não pelos Estados Unidos; Comitês de Coordenação Locais 

(CCL), responsáveis pelas primeiras manifestações e greves gerais no país, tendo sido 

primeiramente comandado por uma mulher, Suheir Atassi; Exército Livre da Síria 

(ELS), formado por milícias revolucionárias de esquerda e soldados do Exército 

Nacional Sírio que se recusaram a atirar em civis desarmados nos protestos contra o 

governo, e que já alcançavam, em outubro de 2011, o contingente de 10.000 homens;  A 

Coligação Nacional das Forças da Oposição e Revolucionárias Sírias (CSFORS), 

formadas pelos CCL e o ELS. 

Há ainda outros grupos rebeldes, como o Comitê de Coordenação Nacional para a 

Reforma Democrática (NCCRD); a Comissão Geral da Revolução Síria (CGRS), uma 

coligação de quarenta grupos oposicionistas e comitês locais; o Comitê de Coordenação 

Nacional das Forças de Mudança Democrática (CCNFMD); o Partido da União 

Democrática, um partido político curdo sírio criado em 2003 e ligado ao Partido dos 

Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado como terrorista pela Turquia e proibido 

pelo regime sírio; e dois principais grupos jihadistas, a Frente al-Nusra, considerada 

como sendo um braço sírio da Al-Qaeda e, assim com essa, também é considerada 

terrorista pelos Estados Unidos e União Europeia (EU); e o Estado Islâmico, grupo 

liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, que tem por inimigos a al-Nursa, os governos xiitas 

locais e as nações ocidentais, além de pretender implantar um califado sobre o território 

sírio-iraquiano (TOMÁS, 2014). 



47 
 

Quanto ao Estado Islâmico, veremos, no tópico 2.3, o impacto de sua presença 

dentro da guerra civil síria e o que, afinal, sua presença significa para cada um dos 

envolvidos no conflito, seja direta ou indiretamente. Para tanto, passemos antes por uma 

esquematização geral da configuração geopolítica em que se encontram as forças 

atuantes no Oriente Médio, focalizadas sobre crise política na Síria. 

 

3.2. Geopolítica do conflito sírio 

A guerra civil na Síria adquiriu hoje tal complexidade que podemos encará-la 

como uma guerra de proporções globais, embora sob uma expressão mais local, e pela 

qual se concentram interesses dos variados atores desse conflito, que reflete, em linhas 

gerais, dois antagonismos: em maior escala, potências ocidentais disputando a garantia 

de influência sobre a região; e em escala regional, potências islâmicas, Irã e Arábia 

Saudita, que disputam em meio a contradições, impasses e dilemas, o poder político e 

ideológico sobre os povos mulçumanos no território sírio-iraquiano. Obviamente, essa 

separação não se manifesta desta forma didática na realidade, e a aplicaremos aqui 

somente para melhor elucidar as alianças e divergências presentes no conflito.  

A partir de meados de 2011, quando as tensões internas aumentaram em meio a 

protestos por democracia, a visível radicalização das ações do governo sírio para com as 

manifestações inflamou a retórica norte-americana, que passou a pedir imediatamente a 

deposição de Bashar al Assad. No quadro internacional, outros países assumiram 

posições, manifestando-se pró ou contra o regime sírio. Com o avanço do conflito 

através das diversas frentes de batalha, da coalização internacional ou potências 

islâmicas regionais que passam a atuar tanto por meio dos rebeldes sírios, quanto pelas 

demais milícias e grupos étnicos radicais, sejam eles sunitas, xiitas ou curdos sírios, o 

conflito se configura hoje como uma evidente guerra por procuração29 (FUJII, 2015; 

TOMÁS, 2014). Vejamos, a seguir, os aspectos do conflito sob as duas escalas de 

análise. 

 

                                                           
29 O termo tem origem no inglês, proxy-war. Trata-se de uma forma de guerra marcada pelo envolvido 
indireto de atores num conflito. A guerra civil síria, nesse sentido, se configura como uma guerra por 
procuração na medida que grupos rebeles e outras facções são armadas e “utilizadas” nas linhas de frente 
por países estrangeiros interessados na manutenção de seu poder sobre aquele território. 
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3.2.1. Escala regional 

O Oriente Médio tem sido, historicamente, o palco de uma disputa por influência 

política e religiosa entre diferentes ramificações do islamismo, especialmente sunitas e 

xiitas. Mesmo considerando níveis de moderação diferentes, umas mais brandas e 

tolerantes, outras inspiradas por interpretações fundamentalistas, essa divisão adquiriu, 

no século passado, uma expressão global através da rivalidade que se estabeleceu entre 

Irã e Arábia Saudita (ZAHREDDINE, 2013). Uma rivalidade que parecia adquirir uma 

expressão ainda mais didática em sua geografia: de um lado do Golfo Pérsico, persas 

xiitas numa república islâmica teocrática; do outro lado, árabes-sunitas numa monarquia 

secular comandada pela dinastia Saud. 

Contudo, apesar de orientações divergentes, a rivalidade entre as potências 

islâmicas ultrapassa o sunismo-xiismo, acirrando-se na forma como ocorre a 

manutenção de seus poderes locais em função da presença ocidental no Oriente Médio. 

O Irã, como se sabe, mantém atualmente uma frágil relação de estabilidade diplomática 

com o Estado norte-americano, que o tem como um adversário na região (FUJII, 2015), 

enquanto que a Arábia Saudita mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos 

desde 1933, aliança que se intensificou ainda mais no contexto da Segunda Guerra 

Mundial, quando a demanda norte-americana por petróleo aumentou em função de seu 

envolvimento na guerra. (NETO, 2013).  

No contexto sírio, a Arábia Saudita atualmente compõe o grupo de oposição ao 

governo de Bashar al-Assad, que, em contrapartida, recebe do Irã apoio político, 

financeiro e militar na luta contra os rebeldes, jihadistas sunitas e, em menor proporção, 

os curdos sírios. A política do Irã ao regime sírio reflete, num primeiro momento, a sua 

vontade em afastar a hegemonia da influência norte-americana sobre a região, além de 

evidenciar sua oposição à política saudita que, assim como os Estado Unidos, trabalha 

pela queda de Assad e a implantação de um governo transitório (FUJII, 2015). 

 A Arábia Saudita é predominantemente sunita, cuja base ideológica se sustenta 

no salafismo-wahabismo30. A monarquia Saud governa essa longa faixa territorial da 

península árabe desde 1932, sob princípios religiosos baseados numa interpretação 

estrita da sharia. Esse alinhamento ideológico tem explicado grande parte do apoio que 

                                                           
30 Doutrina ultraconservadora que faz uma leitura estrita do islã. Ver tópico 4.1. 
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o regime monárquico saudita forneceu a sunitas jihadistas ao longo do século XX, em 

particular a Al-Qaeda e, atualmente, embora o país negue, o Estado Islâmico. Dessa 

forma, para a monarquia saudita, é preferível que um posterior governo pós-Assad seja 

de orientação sunita e abandone a postura laica e heterogênea do regime atual (FUJII, 

2015). Um governo sírio com inclinação sunita quebraria significativamente a 

capilaridade da influência xiita iraniana sobre a região, e a Arábia Saudita disporia de 

um forte aliado num estratégico eixo às margens do Mediterrâneo.  

O Irã, ou República Islâmica do Irã, que adotou a nova forma de governo em 

decorrência da Revolução Iraniana de 197931, também geri a vida pública com base em 

princípios tradicionais do islamismo, haja visto que se configura como um Estado 

teocrático. Porém, a vida da população persa sob os preceitos religiosos no Irã é muito 

mais moderada se comparada a dos árabes na monarquia saudita. Essa moderação e 

flexibilização aos princípios ocidentais é visível na população iraniana, o que tornou 

bastante representativa a eleição de Hassan Rohani32 à presidência do país, rompendo 

com o conservadorismo de seu antecessor, Mahmoud Ahmadinejad. Contudo, em sua 

política externa, ordenada principalmente pela liderança suprema do aiatolá Ali 

Khamenei, o Irã permanece inflexível à presença ocidental na região, especialmente a 

norte-americana, e em virtude disso, manifesta apoio à permanência de al-Assad no 

poder. 

A Síria é um aliado estratégico do Irão desde o início dos anos 1980. 
Saddam Hussein, o inimigo comum, levou-os a aproximarem-se. 
Depois da revolução islâmica de 1979, o Irão ja não era a guarda civil 
dos Americanos no Médio Oriente. A Síria pró-soviética teve 
necessidade de novos aliados depois da passagem do Egito para o 
campo americano após os acordos de Camp David em 1978 que 
puseram um ponto final no conflito entre o Egito e Israel. A aliança 
entre e República islâmica (xiita) do Irão e o regime alauíta de 
Damasco não é religiosa na sua origem, mas sim estratégica, na lógica 
da realpolitik. No entanto, o “eixo xiita” - constituído entre o 
Hezbollah libanês, a Síria de Bashar al-Assad, o Iraque de Nouri al-
Maleki e o Irão - tende por outro lado a tornar-se mais religioso, em 
oposição ao “eixo sunita” dominado pela Arábia Saudita, que inclui as 
petromonarquias árabes do Golfo, o Egito de M. Morsi e, em certa 
medida, a Turquia de Erdoğan. Os dois campos encontraram apoios 

                                                           
31 Movimento revolucionário que extinguiu a monarquia iraniana pró-ocidente e implantou a república 
islâmica teocrática com forte aversão à influência ocidental. 
32 MODERADO Hassan Rohani é eleito presidente do Irã em primeiro turno. G1. 15 jun. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/moderado-hassan-rohani-e-eleito-presidente-do-ira-em-primeiro-turno.html>. Acesso 
em: 20 de ago. 2016. 
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internacionais, pois a NATO apoia o eixo turco-saudita e a aliança 
sino-russa, o eixo pró-iraniano. (BALANCHE, 2013, p. 10) 

Portanto, a aliança Síria-Irã representa um alinhamento estratégico naquela região, 

favorável à república xiita não só no nível político, como territorial, dada a contiguidade 

que se estabelece num eixo que vai de Beirut até Teerã. Encravado nesse eixo se 

encontra o Iraque, numa posição delicada mediante a prioridade de seus problemas 

internos e com a eficácia do governo de Haider al-Abadi33 posta à prova diante da 

presença do Estado Islâmico em território iraquiano. O apoio de Bagdá ao governo sírio 

aconteceu de forma amena e indireta. Um envolvimento direto, tal como patrocinado 

pelo Irã, poderia minar, em certa medida, o apoio norte-americano que favoreceu o país 

através da coalização internacional formada para conter o avanço das tropas de al-

Baghdadi sobre suas cidades. O apoio iraquiano à Síria fora mais intenso sob o governo 

de ex-primeiro-ministro Nuri al-Maliki, quando, um ano após o início do conflito sírio, 

o Iraque deixou livre seu espaço aéreo para que o Irã transportasse suporte militar com o 

objetivo de ajudar Assad a conter o avanço dos grupos rebeldes34. 

Para o Irã, ter o Iraque como aliado representa não somente a preservação da 

comunidade xiita na região, como também a seguridade do seu próprio país. 

Atualmente, os maiores inimigos do governo iraquiano, os sunitas jihadistas, são uma 

constante ameaça à população persa, não somente pela divergência religiosa, mas 

também pelo fato de estarem há apenas algumas poucas centenas de quilômetros da 

fronteira iraniana. Portanto, em última análise, os esforços do Irã em seu apoio a Bashar 

al-Assad, no sentido tanto de afastar a influência norte-americana, como de evitar seu 

isolamento político na região, se deram sob um expressivo investimento na guerra síria, 

enviando auxílio financeiro, militar e de inteligência, embora negue, às forças de Bashar 

al-Assad. (FUJII, 2015).  

O conflito sírio, portanto, possui um conturbado regionalismo de interesses 

manifesto pelas potências islâmicas e demais países do Golfo, e evidencia uma natureza 

interna do conflito que é, última análise, estrutural e histórica. Em nível global, a 

comunidade internacional não se limitou a observar o conflito de fora, principalmente 

quando a repressão do governo sírio aos protestos populares adquiriu uma feição 

                                                           
33 Atual primeiro ministro iraquiano. 
34 IRÃ utiliza espaço aéreo iraquiano para levar ajuda militar ao governo sírio. OPINIÃO & NOTÍCIA. 5 set. 2012. Disponível em: 
< http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/ira-utiliza-espaco-aereo-iraquiano-para-levar-ajuda-militar-ao-governo-sirio/>. Acesso 
em: 21 de ago. 2016. 
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ultraviolenta e injustificável. A intervenção externa, contudo, trouxe ainda mais 

combustível para a guerra civil, agindo na contramão de uma resolução efetiva.  

 

3.2.2. Em nível global 

A inserção efetiva do Ocidente no conflito se dá através da interferência norte-

americana, que, num primeiro momento, deteve-se ao nível da retórica, apontando o 

regime sírio como o principal culpado pelas mortes massivas de civis e oferecendo 

apoio não letal às forças rebeldes, além de ajuda humanitária (FURTADO; RODER; 

AGUILAR, 2014). Posteriormente, com o agravamento da violência, os EUA passaram 

a armar grupos rebeldes e milícias por eles consideradas “moderadas”. (FUJII, 2015). O 

envolvimento norte-americano e a indicação de que o país poderia vir a agir 

efetivamente com o envio direto de tropas, causou uma reação imediata da Rússia e da 

China, potências historicamente contrárias à presença norte-americana no Oriente 

Médio. (DEMANT; TOMÁS, 2014) 

A inserção da Rússia ocorreu, tal como a norte-americana, ao nível da diplomacia 

que estabelece com governo sírio. Assim como o Irã, Moscou é um dos grandes 

fornecedores de ajuda financeira e militar a Damasco, e desempenhou, desde a eclosão 

da guerra civil, um papel de mediação que foi significativo para a resolução de impasses 

políticos entre a Síria e os Estados Unidos. Um desses impasses mais críticos foi a 

utilização de armas químicas num ataque que matou milhares de civis sírios, 

culminando na culpabilização de Assad pelos EUA e na intervenção russa para que a 

Síria se desfizesse de seu arsenal químico, numa tentativa internacional de impedir uma 

interferência militar direta dos Estados Unidos. (DEMANT, 2014). 

No entanto, o risco de tal intervenção direta na Síria é pouco, haja vista que, como 

argumenta Balanche (2013, p. 15):  

Os Estados Unidos não têm vontade de uma nova aventura militar na 
região. Barak Obama concentra-se na economia americana e na 
concorrência com a China na área Asia-Pacífico. A partir do final de 
2012, os Ocidentais asseguraram uma ajuda logística mínima aos 
rebeldes da ASL de forma a manter um conflito de reduzida 
intensidade na Síria, até que a oposição tenha constituído uma 
organização política capaz de assegurar a transição política com o 
regime de Bashar al-Assad. 
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Todavia, o jogo político continuou a se desdobrar no Conselho de Segurança da 

ONU, através do qual tem sido vetado, principalmente por Rússia e China, várias 

medidas que visavam impor sanções mais severas ao governo sírio como forma de 

conter a brutalidade de suas forças armadas contra os grupos rebeldes, dos quais muitos 

civis já foram mortos em conflito. (BALHANCE, 2013).  

A guerra civil síria, portanto, adquire uma projeção internacional que nos remete 

aos resquícios da Guerra Fria, momento desde o qual não se via um enfrentamento tão 

expressivo entre Estados Unidos e Rússia num jogo político internacional. Apesar do 

ponto de discordância entre os dois países ser, em última instância, o destino do regime 

sírio, o movimento dos dois países no conflito implica diretamente no equilíbrio de 

poder tanto a nível regional quanto mundial (ZAHREDDINE, 2013). Em sua expressão 

mais global, o conflito reflete uma divisão em dois principais eixos. De um lado os 

Estados Unidos, Turquia, Arábia Saudita e as monarquias do Golfo, cujos interesses 

confluem na derrubada do regime sírio e na quebra da contiguidade do eixo-xiita, e do 

outro, Rússia, China e Irã, apoiadores de Bashar al-Assad, e cujas ações se dão em 

concordância à neutralização da influência norte-americana na região. (TOMÁS, 2014). 

A situação insustentável na Síria indicava, até meados de 2014, que o regime de 

Bashar al-Assad acabaria deposto mais cedo ou mais tarde. Contudo, ele não só se 

prologou, como se tornou ainda mais conturbado na medida em que as forças presentes 

no conflito mostravam-se inflexíveis à resolução da questão pela via diplomática, haja 

vista a recusa de Assad em deixar o cargo, mesmo sob a penúria da impopularidade e 

das diversas sanções internacionais. É nítido, portanto, que empenho das forças que 

lutam nessa guerra é proporcional ao dano que ela traria à política externa dos países 

derrotados. Nesse sentido, cabe, portanto, o questionamento sobre como seria, afinal, o 

novo panorama no Oriente Médio numa situação pós-Assad. 

A resolução do conflito através da derrubada do regime sírio poderia significar o 

fim de hegemonia xiita em toda a região, enfraquecendo sobretudo o Irã, que veria seu 

poder de influência desmoronar. Rússia e China perderiam, também, a sua capacidade 

de exercer pressão sobre o ocidente. Já para as monarquias do Golfo, especialmente 

para a Arábia Saudita, a queda de Assad e um provável governo sunita subsequente 

fortaleceria um eixo-sunita, consolidando seu poder sobre o Oriente Médio e 

intensificando a hegemonia norte-americana sobre a região (TOMÁS, 2014).   
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Atualmente, e na contramão do que se previa, o governo de Bashar al-Assad 

permanece. Os fatores para isso podem tanto ser explicados, como vimos, pela 

intransigência das forças envolvidas no conflito, como também por um outro fator, 

presente na guerra e existente antes mesmo dela adquirir a sua complexidade atual: o 

Estado Islâmico, cuja evolução passou a deter, como veremos a seguir, certo 

protagonismo no cenário do conflito sírio. Atuando de forma avessa aos interesses dos 

demais envolvidos, o grupo jihadista sunita cresceu no bojo dessa guerra civil, 

beneficiando-se do apoio militar dado pelas potências aos seus grupos e milícias 

representantes e fomentando a crise religiosa e política como formas de alavancar seu 

poder e instaurar seu califado. 

 

3.3. O Estado Islâmico frente aos demais atores envolvidos no conflito 

A relevância que o problema “Estado Islâmico” adquiriu em todo o Oriente Médio 

alterou significativamente o quadro geral de relações entre os países no conflito, seja 

direta ou indiretamente.  

Sem ligações com o regime Assad, nem com a oposição, o ISIS surgiu 
como uma terceira grande força no conflito e avançou tanto sobre as 
Forças Armadas quanto os grupos rebeldes, chegando a ocupar 35 por 
cento do território sírio e a controlar 60 por cento do petróleo do país 
em julho de 2014 (FAYAD 2014 apud FUJII, 2015, p.12).  

Ambas os agentes envolvidos, sejam eles estrangeiros ou regionais, contribuíram 

para a preparação, antes ou após a deflagração do conflito, das mais variadas milícias 

que se enfrentam nas linhas de frente da guerra, sejam elas jihadistas sunitas, xiitas 

radicais, rebeldes sírios ou curdos do norte da Síria. Se de um lado o alinhamento entre 

as lideranças regionais árabes contrárias ao governo sírio favoreceu os sunitas, alegando 

como justificativa a sua marginalização sob um governo alauíta pró-xiismo, do outro, os 

governos xiitas respaldados pelo apoio russo e chinês à Síria, fortaleceram não somente 

as forças armadas desta, como também organizou e treinou as milícias xiitas que lutam 

pela integração territorial no seu vizinho Iraque (TOMÁS, 2014). 

E al-Baghdadi se aproveitou desse apoio para fortalecer militarmente seu grupo, 

tornando-o capaz de conquistar importantes sírias e iraquianas, como Raqqa, e Mossul, 

respectivamente, as quais, como vimos, tornaram-se seus principais bastiões nos dois 
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países. Para melhor compreenderemos o impacto do Estado Islâmico na guerra civil 

síria e na crise iraquiana, elaboramos o seguinte quadro em que se apresenta a relação 

de inimigos que estão na linha de frente do combate ao EI e suas respectivas razões de 

confronto. 

Oponentes Objetivos  Principais meios de ação 

Governo Sírio 
Preservação da integridade 
territorial e controle sob as 
reservas energéticas sírias 

Forças armadas em combate por 
terra; auxílio militar aéreo da Rússia.  
Combatem o avanço do EI sobre 
pelo menos 3 províncias ao norte e 
nordeste da Síria: Aleppo, Al-
Raqqah, Al-Hasakah; especialmente 
próximo à fronteira sírio-turca.  

Governo 
Iraquiano 

Preservação da integridade 
territorial e controle sob as 
reservas energéticas 
iraquianas 

Forças armadas em combate por 
terra; ataques aéreos pela coalização 
internacional liderada pelos EUA; 
auxílio de milícias xiitas. 
Combatem o avanço do EI sobre 
pelo menos cinco províncias 
iraquianas: Al-Anbar, Salah-ad-Din, 
Nínive, Kirkuk, Diyala. 

EUA 

Combate ao jihadismo e 
manutenção da integridade 
do Iraque, importante fator 
para preservação da sua 
influência no Oriente Médio. 

Ataques aéreos através de uma 
coalizão por ele liderada, contando 
com países europeus, especialmente 
o Reino Unido, e nações do Golfo 
Pérsico, especialmente a Arábia 
Saudita.  

IRÃ 

Manutenção da integridade 
do Iraque, seu principal 
aliado na região, como 
forma de manter sua 
influência sobre o eixo-xiita.  

Combate indireto através de milícias 
xiitas, as quais oferece treinamento 
e suporte militar. 

Milícias xiitas Orientação religiosa  
Combate por terra, com suporte 
militar fornecido 
pelo Irã. 

Rebeldes Sírios 
Controle político do 
território sírio 

Combate por terra, com suporte 
militar fornecido 
pelos Estados Unidos e Arábia 
Saudita. 
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Forças curdas 

Preservação da integridade 
do território curdo a 
nordeste da Síria e ao norte 
do Iraque. 

Combate por terra, enfrentando os 
militantes do EI quando estes 
avançam sobre as cidades curdas. 

* Elaborado pelo autor 

Com o foco das atenções voltados para si, o Estado Islâmico acabou por promover 

um novo rearranjo nas prioridades das potências em relação à questão síria. A rápida 

evolução do grupo jihadista amenizou a pressão estrangeira, sobretudo norte-americana, 

sobre o governo sírio (FUJII, 2015), passando a priorizar a ajuda militar ao governo 

iraquiano que, desde meados de 2014 já se encontrava numa débil situação de 

impotência em meio ao avanço jihadista. Desse modo, como argumenta Fujii (2015, p. 

13-14):  

[...] não há dúvida de que a entrada do grupo extremista na contenda 
favoreceu o governo sírio, dividindo e desorganizando a oposição 
nacional, desviando a atenção e os esforços dos adversários 
internacionais e, em última instância, dando mais fôlego ao regime 
Assad. 

Além disso, a união de forças entre os países envolvidos na contenção do avanço 

jihadista acabou por evidenciar determinadas contradições entre as alianças forjadas na 

história geopolítica do Oriente Médio, e um dos fatores para tanto é a intransigência e 

insubordinação do Estado Islâmico, que o tornou, gradativamente, uma ameaça a 

qualquer um que se opusesse em seu caminho, inclusive nações que antes lhe 

ofereceram apoio financeiro ou militar.  

Dessa forma, uma dessas contradições se reflete no papel da Arábia Saudita no 

combate ao Estado Islâmico. Apesar de integrar desde 2014 a coalizão internacional de 

combate ao EI, a monarquia saudita incentivou, quando não patrocinou diretamente, o 

fortalecimento de diversos grupos jihadistas, como Al-Qaeda, no passado, e em último 

caso, o próprio Estado Islâmico. Contudo, logo se evidenciou a ameaça real que o EI 

passou a representar para sua monarquia que se recusou a reconhecer a legitimidade de 

al-Baghdadi como califa (FUJII, 2015) 

O Irã também viu crescer o poder de ameaça ao seu território quando os jihadistas 

expandiram seu domínio sobre uma área há apenas algumas centenas de quilômetros de 

suas fronteiras. Como xiitas, são considerados hereges pelo EI, e, portanto, assim como 
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o governo iraquiano, são seus maiores inimigos. A contradição, contudo, ocorre no 

âmbito de sua política externa de combate ao grupo, uma vez que as milícias xiitas 

armadas pelo Irã tiveram de integrar frentes de batalha com auxílio de ataques aéreos 

pelos norte-americanos (FUJII, 2015).  

[...] contrariando uma lógica já consolidada na política externa de 
Teerã e de Washington, o envolvimento dos dois atores no conflito 
iraquiano contra o mesmo inimigo os colocam do mesmo lado da 
guerra, ainda que não haja colaboração direta entre eles. Na prática, há 
uma cooperação de facto entre os dois adversários, ainda que nenhum 
dos dois admita qualquer possibilidade de ação conjunta. Ainda assim, 
na campanha para retomar Tikrit em março de 2015, os Estados 
Unidos chegaram a bombardear o Estado. Islâmico durante alguns 
dias enquanto milícias xiitas apoiadas pelo Irã e lideradas por oficiais 
iranianos lutavam por terra em conjunto com as Forças Armadas 
iraquianas (FUJII, 2015, p. 19-20). 

A ameaça crescente que o EI representa ao Irã fez com que o país intensificasse 

sua ofensiva aos jihaditas em solo iraquiano, na sua disposição em manter a integridade 

político-territorial de seu maior aliado xiita, pois, como argumenta Fujii (2015, p. 19-20): 

Para o regime iraniano, a estabilidade de seu vizinho, com quem 
divide uma fronteira de 1500 km, é crucial para a estabilidade do 
próprio Irã. Ao mesmo tempo, o país também busca sufocar o 
fundamentalismo salafista e, para isso, conter o avanço e 
eventualmente destruir o EI torna-se imprescindível. 

Um terceiro e importante fator de evidente contradição é a questão turca. A 

Turquia, que apesar não integrar a coalização internacional, declarou-se inimigo do 

Estado Islâmico, não tem, com efeito, agido desde o início para barrar as ações do 

grupo. Em termos de ameaça significativa, a Turquia tem se mostrado muito mais hostil 

aos curdos, que também combatem o EI, do que a este último. O principal motivo para 

isso se dá no temor do governo turco diante da maior mobilização das tropas curdas 

que, no ímpeto de sua ação militar, pode vir a fortalecer o movimento separatista ali já 

existente. Os peshmergas, os soldados curdos, tem obtido considerável sucesso na 

reconquista de cidades tomadas pelo Estado Islâmico, como ocorreu com Kobane, 

localizada próxima à fronteira com a Turquia. Desse modo, apesar do discurso à nível 

internacional ser o de combate o Estado Islâmico, na prática, a Turquia tem enxergado 

no grupo jihadista uma forma de neutralizar o poder de ação dos curdos, por considerá-

los uma ameaça de maior relevância para as questões internas do país (FUJII, 2015). 
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Abu Bark al-Baghdadi foi capaz, ao longo da evolução de sua organização, de 

provar às lideranças locais e estrangeiras que sua retórica não poderia ser igualada a dos 

demais grupos jihadistas anteriores e aos que ainda operavam sobre o Oriente Médio. A 

autossuficiência adquirida pelo Estado Islâmico, seja através de seu poderio militar, sua 

capacidade em atrair militantes de diversas partes do mundo, ou de financiar suas ações 

como nunca nenhum outro grupo jihadista fora capaz, o tornou um problema cuja 

resolução é imprescindível para a estabilidade política na Síria e no Iraque.  

Atualmente, sem dúvida, o grupo desponta como o inimigo número um da maior 

parte dos atores envolvidos nesse tabuleiro. Diferentemente da rival sunita al-Nusra, na 

Síria, ou da própria al-Qaeda, de onde se originou, Abu Bakr al-Baghdadi não mediu 

esforços em seu objetivo de executar um projeto político, territorial e religioso real 

sobre toda a região. Um projeto para o qual não há espaço aos que não reconheçam a 

legitimidade de um líder que ameaça, rotineiramente, dizimar qualquer indivíduo, grupo 

ou Estado que não se converta aos preceitos de sua intransigente leitura do Islã.  

Sua derrota, como apontam analistas, é uma questão de tempo, mas sua 

permanência talvez ainda sirva para a manutenção do adiamento de um inevitável 

rearranjo na hegemonia do poder no Oriente Médio. Se para a Síria de Bashar al-Assad 

o Estado Islâmico, embora representando uma grande ameaça, é capaz desviar o foco 

sobre seu regime e amenizar a pressão internacional, por outro, Irã e Iraque, aliados de 

Assad, encaram com urgência a extermínio dos jihadistas como forma de preservar a 

contiguidade territorial do poder xiita, retraindo consequentemente o alcance da 

influência saudita. Os cenários pós-Estado Islâmico, sem dúvida, são os mais diversos, 

entretanto, não temos por objetivo discorrer em profundidade sobre as consequências e 

as transformações na política externa de todos os países envolvidos na questão.  

O Estado Islâmico, embora desponte no topo da lista de inimigos de muitos, segue 

sem prazo de validade definido. Por conclusão, é possível afirmar que, enquanto um 

agente de peso nas transformações política e territorial do Oriente Médio, o Estado 

Islâmico continuará desempenhando, até que a manutenção da sua presença se torne 

insustentável, um forte entrave entre, de um lado, potências ocidentais dispostas a levar 

a qualquer custo alguma estabilidade política para uma região sem qualquer apreço por 

democracia, e de outro, nações islâmicas respaldadas por potências orientais dispostas a 
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conservar o atual quadro geopolítico geral, fruto das interferências e disputas na região 

desde primeiros anos do século XXI. 

 

 

4. IDEOLOGIA, TERRITÓRIO E TERRORISMO: o projeto jihadista do Estado 
Islâmico para o mundo 

 

O Estado Islâmico, como já vimos, possui um projeto. Diferentemente de outras 

organizações jihadistas que se destacaram no cenário do Oriente Médio desde os finais 

do século XX, pela primeira vez uma delas põe em prática um programa real de 

consolidação de um território político-religioso sob uma forma de governo aos moldes 

do século VII. Seu pragmatismo implacável desconhece as fronteiras modernas, a 

legitimidade dos governos locais e declara uma eterna guerra às outras orientações 

islâmicas ou demais religiões do mundo.  

Discutimos até aqui os elementos essenciais do que apontamos como sendo a 

geografia do Estado Islâmico, ou seja, o conjunto de fatores econômicos, regionais, 

políticos e sociais que permitiram seu desenvolvimento, transformação e reconfiguração 

das relações de poder presentes no espaço geográfico em questão. No plano ideológico, 

seu projeto pressupõe a busca de uma unidade política através da restauração das bases 

territoriais do antigo califado, e da unificação dos povos árabe-mulçumanos. No plano 

da realidade, dizima civis e ocupa cidades pelo método da violência e do medo, 

traduzido pelo ocidente como “terrorismo”. Este capítulo pretende realizar uma breve 

discussão acerca dessas três noções, ideologia, território e terrorismo, e como elas se 

relacionam para explicar o sucesso inicial da dinâmica geográfica do Estado Islâmico. 

 

4.1. Salafismo: a ideologia por trás da jihad do Estado Islâmico 

Como vimos, a divergência histórica entre sunitas e xiitas se dá sobre a 

legitimidade dos sucessores de Maomé, os califas. Enquanto os sunitas defendem que o 

califa possa ser alguém eleito pela comunidade mulçumana, os xiitas, em contrapartida, 

defendem a descendência direta como forma de sucessão ao posto de califa. Após a 
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morte do profeta, quatro califas o sucederam, sendo apenas Ali, seu genro, o único 

reconhecido pelos xiitas, ao passo que os sunitas consideram legítimos os outros três 

anteriores. 

Porém, em termos políticos, uma outra divergência é marcante entre sunitas e 

xiitas. Para os primeiros, o califado é uma instância necessária a ser exaltada, enquanto 

que os xiitas defendem o conceito de immato, uma forma de ideologia baseada na 

liderança dos imãs, que são figuras que concentram em si uma junção das dimensões 

política e religiosa. Divergem, inclusive, em termos de visão histórica, uma vez que, 

para os sunitas, o progresso islâmico nos primeiros tempos era consequência da 

fidelidade a Deus e da crença aos direitos dos mulçumanos. E para os xiitas, sua 

compreensão da História passa pela luta e sacrifício de uma comunidade islâmica 

oprimida, que se esforça para restabelecer os princípios de Deus na Terra (PINTO, 

2013). 

Ainda que divergentes em vários aspectos, sunitas e xiitas, organizados em grupos 

ou sistemas de governo, convergem em muitos outros, principalmente no que tange à ao 

aspecto legal da sua fé, ou seja, a lei islâmica, os princípios e valores que devem reger a 

vida dos mulçumanos. Pinto (2013, p. 5), nos indica que: 

Os movimentos políticos islâmicos, tanto xiitas como sunitas, 
intentam o estabelecimento da lei islâmica como base do governo, 
rejeitando o secularismo, uma ideia ocidental importada, e opõem-se a 
diversas mudanças sociais que o Ocidente adopta como modelo, como 
a condição das mulheres. Um Estado islâmico é, pois, aquele cujos 
governantes respeitam uma exigência: governar com o que Deus 
revelou primeiro a Maomé e, por via deste, aos homens, ou seja, a lei 
divina, a Sharia. O programa político de todas as formações islamitas 
concede, sem surpresas, um lugar central a esta reivindicação ou à 
restauração do Dawlaislamiyya (“Estado islâmico”). 

Não à toa, a ideia de “Estado islâmico” enquanto ordenamento político é evocada 

no nome adotado pela organização de Abu Bakr al-Baghdadi. Uma forma de se 

organizar politicamente é, nesse sentido, um pressuposto que não corresponderia 

exclusivamente ao EI, mas a qualquer agrupamento que, professando os princípios do 

Islã – principalmente quando através de uma visão estrita - buscaria a unificação entre 

os mulçumanos sob a lei divina35. Nesse sentido, o esforço desses grupos representa, em 

                                                           
35 Essa união de toda a comunidade mulçumana é chamada de Umma. 
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linhas gerais, a base do conceito de “jihad” e acabou, historicamente, por encontrar 

sustentação na corrente ideológica ultraconservadora conhecida como salafismo. 

O salafismo é a corrente ideológica sobre a qual se sustenta a prática jihadista do 

Estado Islâmico. Originou-se com o reformador religioso Muhammad Ibn Abd al-

Wahhab, no início do século XVIII, no centro da Península Arábica. Sua doutrina ficou 

conhecida como "wahhabismo'', embora seus seguidores considerem o termo pejorativo 

e se reconheçam como salafis, ou seguidores dos "pios ancestrais". O salaf compreende 

as três primeiras gerações de mulçumanos que tiveram contato direto com o islã em seus 

tempos áureos, sendo, portanto, exemplos de conduta para mulçumanos salafistas. O 

salafismo prega fundamentalmente um retorno aos princípios e valores de um Islã 

original, e defende, por isso, uma interpretação literal do Alcorão (CHEREM, 2009). 

Trata-se, em síntese, de uma corrente puritana, que, tal como nos indica a acepção do 

termo, pretende “purificar” o islamismo atual à sua origem, rejeitando tudo aquilo que é 

externo a ele, como as culturas e povos estrangeiros, principalmente ocidentais. 

É através do salafismo que se pode compreender o movimento fundamentalista, 

pois o segundo está imbricado no primeiro (PINTO, 1996), de modo que, segundo 

compreendemos, as práticas fundamentalistas são o viés pragmático dos ideais 

salafistas. O movimento fundamentalista, apesar da origem do termo estar associado ao 

cristianismo e não ao islamismo (PINTO, 1996), se reflete hoje na cultura islâmica 

através dos grupos jihadistas. A jihad, a “luta”, também traduzida e compreendida como 

“guerra santa”, é fundamental a esse movimento de regresso às origens do Islã. 

O termo pode apresentar significações diferentes de acordo com a orientação 

dentro do próprio islamismo (se sunita ou xiita), podendo ter interpretações mais 

radicalizadas ou moderadas. O sentido amplo da palavra alude a ideia de luta. Contudo, 

o sentido dessa "luta" tende a variar, podendo adquirir uma noção militarista e 

pragmática ou alegórica e idealizada. Pode, assim, ser tanto uma guerra pelo islã, como 

uma luta interna para se manter fiel aos princípios do islamismo. É relevante, porém, 

entender que, independentemente da conotação que se faça dela, a noção de jihad 

tornou-se enraizada na cultura mulçumana, como nos indica Cherem (2010, p. 2) ao 

afirmar que: 

O jihad, e especificamente seu ato derradeiro de martírio, é crucial 
porque é a prova cabal da fé, evidência inquestionável da força de 
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Deus no mundo, agindo através de seus seguidores e defensores. Mas 
não só o jihad, como também a participação individual nele é 
apresentada agora como essencial para definir o que significa ser 
mulçumano. 

Obviamente, a jihad que se mostra ao mundo é a mais radicalizada, é aquela 

apreendida pelos olhos do ocidente, ou seja, a associação ao seu significado político-

militar, enquanto guerra santa, haja vista suas bases na ideologia salafista. Ainda 

segundo Cherem (2010, p. 2): 

De acordo com essa corrente, o jihad encontra-se no cerne da 
identidade muçulmana, e é invocado como principal (e, às vezes, 
único) princípio de intervenção na arena política, a ameaça 
fundamental de uso de força num pacto entre governantes e 
governados imposto pela lei divina (sharî'a). Jihad é, nesse sentido, a 
penalidade derradeira prescrita para desvios de conduta na política, é a 
arma definitiva nas mãos daqueles que reivindicam para si a tarefa de 
fazer cumprir o código moral divino que põe a sociedade em ordem, 
colocando a vida do homem na terra na senda correta. 

Cabe indicar, contudo, que o salafismo não é unitário em sua estrutura. No que 

tange à questão política, o salafismo pode ser dividido em três tipos: 1) políticos - 

compreendendo movimentos ou partidos políticos islamistas, como a Irmandade 

Mulçumana36; algumas operam num quadro constitucional que aceita regras do jogo 

democrático, sendo, portanto, reformistas e não revolucionários; 2) Missionários - 

enfatizam a pregação, sem pretensão de obter poder político, e 3) Jihadistas - pregam a 

luta armada em três variações: interna, contra governos mulçumanos; irredentista, 

contra governos não mulçumanos; e global, contra o Ocidente (CHEREM, 2010). 

Quanto ao terceiro tipo, a sua conjugação nas práticas de grupos sunitas radicais 

os insere dentro do que se conhece como “salafismo-jihadista”, e, como aponta Cherem 

(2010, p. 2-3): 

Como os outros islamitas, eles fazem uma leitura particular da 
política, uma ideia de como a política deve ser, o que significa lutar 
por um "Estado Islâmico". A ideia de um jihadismo salafista, 
entretanto, resulta duma radicalização dos salafistas em contato com 
grupos militantes islâmicos dedicados a tomar o poder e estabelecer 
um estado islâmico através de uma revolução ou um putsch. 

                                                           
36 Organização fundamentalista criada em 1928, no Egito, como resposta ao fim do Império Otomano. É 
considerada a organização-mãe de inúmeros grupos terroristas (MILMAN, 2004). 
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É, portanto, com base nessa corrente ideológica que a prática territorialista, 

teoricamente, se sustenta. O Estado Islâmico, enquanto grupo organizado, ao professar 

sua visão ultraconservador do Islã, tem como princípio fundante a unificação da 

comunidade mulçumana num território político, o califado. Território, aqui, é um 

elemento essencial não só ao seu aporte ideológico como para o funcionamento da sua 

máquina, muito embora o que o Estado Islâmico tenha como território não possua, ou 

pelo menos não mais, a solidez necessária para a consolidação desse objetivo. 

 

4.2. Território e Terrorismo 

Sua jihad necessita, para a conquista do “território”, de reafirmação constante 

através de métodos que se compreendem hoje como “terroristas”. Se compreendermos a 

afinidade entre os dois termos e seu nexo com o jihadismo pragmático do Estado 

Islâmico, veremos que sua campanha, apesar de singular, não é inédita na história da 

geografia islâmica, ou, melhor dizendo, na construção e reconfiguração de antigos 

territórios islâmicos no Oriente Médio. 

O debate geográfico acerca do conceito de território é vasto e rico na quantidade 

de intelectuais que sobre ele se detiveram e os que ainda o estudam. Não cabe à nossa 

proposta, portanto, elucidar suas diversas possibilidades de aplicação e sua vasta 

significação teórico-conceitual. Pretendemos, aqui, apenas resgatar a noção essencial 

que nos remete ao território como uma porção do espaço apropriada, dotada de sentido, 

identidade cultural e seu nexo com a noção de terrorismo. 

A conquista territorial do Estado Islâmico se deu pela violência, segregação, 

autodeterminação e reinvindicação de uma porção do espaço que, séculos atrás, 

constituiu um califado que ainda hoje emprega, para os jihadistas, legitimidade à sua 

luta. Assim, o terrorismo enquanto método não pode estar desvinculado desse objetivo. 

Contudo, cabe aqui certa ressalva na aplicação do termo, visto que, como aponta 

Cherem (2010, p. 57-58): 

Carregado de conotações valorativas, tem-se evitado definir o termo 
“terrorismo” ou, em meios acadêmicos, até mesmo empregá-lo. O 
argumento corrente é que é impossível definir de forma neutra um 
fenômeno que tem um valor positivo para certos grupos e negativos 
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para outros, segundo a tão usada expressão: “One man’s terrorist is 
another man’s freedom fighter”37. 

De fato, o terrorismo implica uma clara ideia unilateral de violência, já que uma 

ação terrorista não é assim percebida para quem a pratica. No processo de construção de 

seu califado, o território tomado pelo Estado Islâmico não possui fronteiras definidas e 

depende fundamentalmente de seu arsenal militar para sustentá-lo, pois se encontra em 

constante ameaça e mutação, ora crescendo, ora diminuindo mediante as vitórias ou 

derrotas no combate aos governos locais. 

A aplicação do terror (terrorismo) em busca da conquista ou da manutenção do 

território, se dá em nome daqueles que dele farão parte e sobre aqueles que dele não 

farão. Os conceitos, assim, se correlacionam, e em certo sentido até parecem se 

imbricar, pois, assim como nos ensina Rogério Haesbert (2007a, p. 20 apud 

FERREIRA, 2014, p. 120): 

(...) desde sua origem, o território nasce com uma dupla conotação, 
material e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de 
terra-territorium quanto de terreoterritor (terror, terrorizar), ou seja, 
tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com a 
inspiração do terror, do medo – especialmente para aqueles que, com 
esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são 
impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por outro lado, podemos dizer 
que, para aqueles que têm o privilégio de plenamente usufrui-lo, o 
território pode inspirar a identificação (positiva) e a efetiva 
“apropriação”. 

  Um fato curioso em relação à pretensão da construção do califado, é que, assim 

como já acima mencionado, a dimensão desse território almejado deve, segundo al-

Baghdadi, abranger uma imensa faixa intercontinental que constituiu o antigo Império 

Islâmico existente entre os séculos VII e VIII. Um mapa ilustrativo dessa ideia foi 

lançado em mídias sociais pelo grupo em meados de 2014. 

                                                           
37 “O terrorista de um é o libertador de outro” (tradução livre do autor). 
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Figura 8 – Califado idealizado.   SOUSA (2015) 

 

O terrorismo enquanto método de conquista, sobrevivência e ação política em sua 

jihad é, assim, a forma pelo qual o Estado Islâmico passou a ser conhecido pelas 

sociedades ocidentais. O número de mortes, embora não se possa realizar uma 

quantificação precisa, é estipulado em centenas desde a ascensão do grupo e do início 

da sua campanha terrorista/territorialista.  

A projeção de sua violência dominou as manchetes da impressa internacional 

quando a Europa tomou conta da sua fragilidade interna diante dos ataques na França, 

em 7 de janeiro de 2015 à sede do jornal Charlie Hebdo38, e em 13 de novembro em 

várias localidades de Paris39, causando a morte, com dos dois ataques, de 142 pessoas. 

A surpresa não foi menor em Bruxelas, quando, em 22 de março deste ano um ataque 

reivindicado pelo Estado Islâmico à estação de metrô MaelBeek40 deixou 31 mortos e 

mais de 300 feridos, ou ainda na Turquia em 28 de junho, onde três homens-bomba 

atacaram o Aeroporto Ataturk, em Istambul, deixando mais de 40 mortos e mais de 230 

feridos. 

Tais ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico, embora outros também 

ocorreram em solo europeu, com menor número de vítimas e sem que as autoridades 

pudessem confirmar uma relação direta dos envolvidos com o Estado Islâmico. A 

                                                           
38 ATAQUE a Charlie Hebdo: quem são as vítimas? BBC. 8 jan. 2015. Disponível em: < 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150108_vitimas_charlie_hebdo_lgb>. Acesso em: 3 de set. 2016. 
39 HOLLANDE promete fazer o possível para 'destruir o exército de fanáticos'.G1, São Paulo, 27 nov. 2015. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/governo-frances-faz-homenagem-vitimas-de-atentados-de-paris.html>. Acesso em: 3 
de set. 2016. 
40 ESTADO Islâmico reivindica ataques em Bruxelas, na Bélgica. Folha de São Paulo. 22 mar. 2016. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/03/1752741-estado-islamico-reivindica-ataques-em-bruxelas-na-belgica.shtml>. Acesso 
em: 3 de set. 2016. 
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relação com o Ocidente, desse modo, se estreitou, e medidas passaram a ser cobradas 

pela população europeia, ao passo que os Estados Unidos fechava o cerco sobre a 

questão síria e se preparava para uma investida militar aérea contra o EI no Iraque. 

As vítimas aumentam a cada dia, os números relatados despontam rotineiramente 

em matérias de jornais, e muitos nem sequer são noticiados, dado o caráter cada vez 

mais fluído e setorial dos ataques, ou seja, os mesmos têm sido realizados por cada vez 

mais jihadistas, filiados ou não, em diversas partes da África, Oriente Médio e Europa, e 

cuja motivação muitas vezes é dada pela inspiração nutrida pela propaganda bem-

sucedida do grupo. 

Com base em informações jornalísticas, elaboramos o seguinte mapa41 que indica 

uma distribuição espacial dos ataques com mortes de vítimas ao redor do mundo. A 

relação diz respeito apenas aos ataques reivindicados pelo EI, não incluindo, portanto, 

dezenas de tantos outros cujos envolvidos foram inspirados ou apenas suspeitos de 

envolvimento com o EI: 

                                                           
41 A fonte dos dados utilizada para a elaboração do mapa pode ser encontrada num infográfico disponível 
em:  
 
MELLO, P. C. Estado Islâmico se mantém com petróleo, extorsões e sequestros. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 nov. 2015. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1708724-estado-islamico-sa.shtml>. Acesso 
em: 4 de set. 2016. 
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Como é possível analisar, a projeção internacional do terrorismo oriundo do 

Estado Islâmico possui uma proporcionalidade diferente daquela que supomos diante do 

alcance do que é noticiado nos maiores veículos de comunicação do mundo. Durante a 

busca por notícias, foi possível perceber uma quantidade significativa de informações 

difusas a respeito de ataques terroristas em regiões não tão distantes ao espaço de 

domínio do EI, mas que, mesmo com uma quantidade significativa de vítimas, não 

dispunham de tanto destaque quanto aqueles realizados este ano nos países europeus. 

O Iêmen, como se vê, foi o país com maior número de mortes, com cerca de 321 

civis até janeiro desse ano. Países como a Egito e a Líbia, cerca de 93 e 77, 

respectivamente. O número de ataques também foi bem maior nesses países, o que nos 

indica que houve uma concentração maior de ataques programados nas regiões mais 

próximas, enquanto que os atentados mais distantes ficaram a cabo de combatentes 

estrangeiros, indivíduos inspirados ou com ligação direta ao Estado Islâmico.  

O número de vidas ceifadas parece aumentar a cada dia, segundo o que é 

informado pelos veículos de comunicação. É espantoso que, mesmo diante de uma 
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contraofensiva cada dia mais intensa, o número de vítimas pareça aumentar. O fato, 

entretanto, reforça os princípios básicos de seu fundamentalismo, de sua ideologia: a 

morte pela causa islâmica que professam, não pode, em última análise, ser um motivo 

de derrota, mas sim de sacrifício, de martírio.  

Nesse sentido, o radicalismo destemido de quem não tem nada a perder frente a 

risco real de ser varrido do mapa geopolítico, torna o Estado Islâmico um fenômeno que 

sim, como já afirmamos, pode ser analisado por várias perspectivas. No entanto, 

entendemos que a mais significativa delas, seria a que considerasse a validade de uma 

crítica fundamentada na história recente do Oriente Médio, sobre o qual o Ocidente viu 

germinar, em meio ao ímpeto de controversas tentativas de democracia, uma geração de 

mulçumanos que encontrou na violência, na marginalização e na guerra, as únicas 

formas de reafirmar seu lugar no mundo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo jihadista sunita Estado Islâmico é hoje um agente com significativo poder 

de atuação no quadro geopolítico geral do Oriente Médio. Imerso em meio a uma crise 

política na Síria e no Iraque, sendo a primeira o palco de uma guerra civil desde 2011, o 

grupo representa uma ameaça eminente de fragmentação territorial e reconfiguração das 

fronteiras formais de ambos os países. Uma fragmentação fundada em sua estratégia de 

acirramento das diferenças étnico-religiosas que, diferentemente do passado, não só 

conhece as consequências como também vê nelas a plataforma de sua ascensão. 

A proposta deste trabalho foi, em linhas gerais, apresentar os aspectos essenciais 

para o funcionamento do Estado Islâmico enquanto uma organização político-religiosa 

ilegítima e autossuficiente. Vimos, ao longo do estudo, os principais elementos que 

constituem a sua “geografia”, isto é, as condições pela qual o grupo se insere num 

determinado espaço, se apropriando, transformando e agindo pela manutenção de seu 

poder ali estabelecido.  

Dentre esses elementos, analisou-se a questão territorial dada pelo avanço e 

controle das cidades sírias e iraquianas, o seu fortalecimento através do roubo de 

equipamento militar estrangeiro, sua organização burocrática de funcionamento e 

divisão interna em poderes locais, as diversas formas de financiamento das quais 

dispõe, a doutrinação e recrutamento de jovens e homens ao redor do mundo, 

especialmente da França, a propaganda através de sua presença nas plataformas virtuais 

e a raiz ideológica sobre a qual se funda um projeto que se sustenta à custa da vida de 

muitos. 

Trata-se, sem dúvida, de um fenômeno complexo e passível de análise sob 

diversas perspectivas. Os efeitos causados pela sua dinâmica reconfiguram as relações 

entre potências islâmicas locais e potências estrangeiras, ocidentais e orientais, 

ressuscitando fantasmas de nossa história recente. Estados Unidos e Rússia, Arábia 

Saudita e Irã, conflitos indissociáveis entre governos que encontram no Estado Islâmico 

um denominador em comum, capaz de unir em batalha rivais aparentemente 

irreconciliáveis, além de evidenciar a contradição e o constrangimento internacional 

diante do financiamento externo ao EI por países que, atualmente, tornaram-se alvos 

diretos de al-Baghdadi. 
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O governo sírio que, numa guerra civil, combate uma forte oposição, um exército 

livre e a pressão ocidental para abondar o poder, hoje encara os militantes de al-

Baghdadi sob duas óticas. Na primeira, o EI é um ferrenho destruidor da 

governabilidade de Bashar al-Assad, tomando cidades, destruindo templos, controlando 

refinarias de petróleo e convertendo sírios à sua jihad. Na segunda, o grupo jihadista é o 

perfeito bode-expiatório para retrair a pressão internacional sobre crise política e social 

na Síria. Agindo de forma independente e não partilhando dos mesmos interesses que as 

demais forças rebeldes no conflito, sendo elas, inclusive, declaradamente opositoras a 

al-Baghdadi, o Estado Islâmico permitiu que as atenções internacionais renovassem 

novamente seu foco para o fenômeno jihadista, com a ressalva de que, dessa vez, como 

nunca antes, ele está mais forte e operante.  

O sunismo-jihadismo, base ideológica sobre a qual o grupo se encontra, 

refloresceu em toda a região tão logo as tropas americanas deixaram o Iraque. De lá 

para cá, a face do terrorismo jihadista ceifou vítimas indiscriminadamente, desde 

árabes-mulçumanos em suas áreas de domínio até civis europeus há centenas de 

quilômetros de onde se encontram. A expressão pragmática desse fundamentalismo, 

contudo, falhou no seu objetivo de unificar sua comunidade mulçumana. Há, pelo que 

se percebe, um esforço de separação entre essa comunidade, um esforço que, quando 

não é feito pelas sociedades ocidentais, a exemplo da França, parte dos próprios 

mulçumanos. 

O islamismo radical não poderia, portanto, ser islamismo, pois não se poderia 

atribuir uma qualidade valorativa ao islã. A grande maioria dos mulçumanos no mundo 

é sunita, e essa grande maioria renega hoje um califa que deturpa os princípios de paz e 

fraternidade entre os povos que também podem ser encontrados no islamismo. Não 

existe, nesse sentido, um islamismo radical em vias de dominar o mundo, ainda que os 

índices populacionais e as estimativas francesas digam o contrário dentro de sua própria 

realidade. 

O Estado Islâmico é fruto de uma geopolítica nociva, iniciada há mais de um 

século, quando da queda do maior império islâmico que já existiu. O que pretende e o 

que significa em termos de ameaça, deve, sim, ser encarada como tal, mas é preciso 

prudência de análise para não superestimarmos um problema como sendo impossível de 

resolução. O Estado Islâmico, independente em sua causa, mas profundamente 
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dependente de recursos, homens, e de violência como principal forma de evolução, já se 

encontra, sim, diante de um final ao alcance da vista. Cabe, porém, às potências, 

aparentemente isentas de pensar criticamente o significado do surgimento Estado 

Islâmico, começar, pelo menos, a pensar o significado do seu fim. 
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