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RESUMO

A EXPANSÃO DO ESTADO ISLÂMICO NA SÍRIA ENTRE 2013 E 2014

AUTOR: DANIEL ANDRADE GIL
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO LUZ GABRIEL

O crescimento  do Estado Islâmico está  diretamente  relacionado à crise  política  no
Iraque e, também, pelo sentimento de segregação da população de origem sunita. A primavera
Árabe serviu como estopim para o início da Guerra Civil na Síria, mudando totalmente o
curso de sua história e favorecendo a entrada do Estado Islâmico no país. A forte segregação
por parte do governo tanto na Síria quanto no Iraque, contribuiu para aumentar as disputas
entre os muçulmanos de origens distintas, principalmente os sunitas e os xiitas.

Primeiramente, buscou-se entender algumas particularidades da Síria, analisando seus
fatores econômicos e psicossociais que de alguma forma, contribuíram para o crescimento do
Estado Islâmico no país. Em seguida foi analisada a formação do Estado Islâmico, com o
enfoque no seu principal objetivo que era a criação de um Califado.

Em 2013, o Estado Islâmico expandiu sua área de atuação para a Síria, conquistando a
cidade  de Raqqa,  que,  posteriormente,  viria  ser a  capital  do Califado proclamado por al-
Baghdadi. Até o início de 2014, o Estado Islâmico teve um rápido crescimento com atuações
rápidas e agressivas, vindo a controlar uma grande parte da Síria e do Iraque. 

Na segunda metade de 2014, a situação começou a ser freado por conta da entrada de
uma Coligação liderada pelos EUA com apoio de alguns países árabes e a Rússia, em que
foram feitos diversos ataques por diversos meios, principalmente o aéreo, em que os alvos
eram  as  bases  estratégicas  do  Estado  Islâmico.  Mesmo  com  a  perda  de  boa  parte  dos
territórios que estavam sob seu domínio, o Estado Islâmico ainda é um grupo que oferece um
risco considerável por sua capacidade de expansão e de recrutar homens para compor sua
força militar e não pode ser desprezado.

Palavras-chave: Estado Islâmico; Califado; Síria; Iraque; Terrorismo
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ABSTRACT

THE EXPANSION OF ISIS IN SYRIA BETWEEN 2013 AND 2014

AUTHOR: DANIEL ANDRADE GIL
ADVISOR: CARLOS EDUARDO LUZ GABRIEL

The growth of the Islamic State is directly related to the political crisis in Iraq and,
also, to the feeling of segregation of the population of Sunni origin. The Arab Spring served
as a trigger for the start of the Civil War in Syria, totally changing the course of its history and
favoring  the  entry  of  the  Islamic  State  into  the  country.  The  strong  segregation  by  the
government in both Syria and Iraq has contributed to increasing disputes between Muslims of
different origins, mainly Sunnis and Shiites.

First, it sought to understand some particularities of Syria, analyzing its economic and
psychosocial factors that, in some way, contributed to the growth of the Islamic State in the
country. Then the formation of the Islamic State was analyzed, focusing on its main objective,
which was the creation of a Caliphate.

In 2013, the Islamic State expanded its area of operation to Syria, conquering the city
of Raqqa, which would later become the capital of the Caliphate proclaimed by al-Baghdadi.
Until the beginning of 2014, the Islamic State had a rapid growth with fast and aggressive
actions, coming to control a large part of Syria and Iraq.

In the second half of 2014, the situation began to be curbed due to the entry of a
Coalition  led by the USA with the support of some Arab countries  and Russia,  in which
several attacks were made by various means, mainly from the air, in which the targets were
the strategic bases of the Islamic State. Even with the loss of a large part of the territories
under its control, Islamic State is still a group that poses a considerable risk due to its capacity
to expand and recruit men to compose its military force and cannot be ignored.

Keywords: Islamic State; Caliphate; Syria; Iraq; Terrorism
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Aguirre (2016), o EI (Estado Islâmico) é um grupo jihadista sunita com uma

ideologia  particularmente violenta  que se chama califado e  reivindica  autoridade  religiosa

sobre todos os muçulmanos. Foi inspirado pela Al-Qaeda, mas depois expulso publicamente.

Especialistas  em terrorismo  analisaram o  financiamento,  gerenciamento  e  organização  do

grupo; seu uso inteligente de mídias sociais para recrutamento e captação de recursos; e a

instabilidade que gerou o grupo como um problema regional no Oriente Médio.

A história do EI está relacionada com a crise política iniciada com a saída dos EUA do

Iraque,  após a guerra  iniciada  em 2003 somado ao sentimento  de abandono por parte  da

população  sunita.  O EI acabou desbancando a  até  mesmo a  Al-Qaeda como potência  do

terrorismo internacional.

O EI não possui uma organização homogênea. Ele abrange uma grande quantidade de

costumes e crenças e tem entre seus afiliados ateus e até mesmo takfiris1 comprometidos.

Segundo Fottorino (2016), o Estado Islâmico foi criado pelo jordaniano Abu Musab

al-Zarqawi (figura 1) após a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, seguida pela

ascensão dos xiitas aos poder e, consequentemente,  a marginalização e perca de força dos

sunitas no Iraque. Quando se tornou chefe Al-Qaeda no Iraque, Zarqawi conseguiu reavivar a

histórica rivalidade entre sunitas e xiitas. Zarqawi estava frequentemente em oposição com

chefe espiritual e seu superior, Osama Bin Laden, e progressivamente, vai se libertando da

tutela da grande rede jihadista (do termo Jihad).

Figura 1: Foto do terrorista al-Zarqawi
Fonte: Site https//:www.cnbc.com.

1 Takfiris são usados para pregar a violência contra líderes de estados islâmicos que são considerados

insuficientemente religiosos(fonte:www.oxfordislamicstudies.com).
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Segundo Hassan e Weiss (2015), Zarqawi morreu em junho de 2006, em um ataque de

um F-16 americano no Iraque. Com sua morte, Abu Bakr al-Baghdadi (figura 2) assumiu a

liderança da AQI (Al-Qaeda do Iraque) no Iraque e em 2010 desafiou o líder central desta

organização,  Ayman  al-Zawahiri,  com a intenção de  fundir-se com a frente  de Jabbat  al-

Nusra, braço armado do grupo na Síria. Tal intenção provocou uma certa ruptura na Al-Qaeda,

vindo surgir uma nova organização, o Estado Islâmico do Iraque.

Figura 2: Foto do terrorista al-Baghdadi
Fonte: Site: https//www.Dailystar.co.uk

Posteriormente,  Baghdadi  decide  expandir  a  atuação  de  sua  organização  para  o

território da Síria.(figura 3)
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Figura 3: Mapa da Síria
Fonte: site https://suburbanodigital.blogspot.com/2015/04/mapa-da  -  siria.html, acesso em 10 mar 2020
 

Segundo Cockburn (2018), em março de 2013 o Estado Islâmico do Iraque conquista o

que viria a ser sua primeira  cidade na Síria,  Raqqa (figura 4),  fazendo dela sua “capital”

política. Em abril do mesmo ano, rompem definitivamente com a al-Qaeda, tornando-se o

Estado Islâmico no Iraque e no Levante (EIIL).
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Figura 4: cidade de Raqqa
Fonte: site https://img.r7.com/images/mapa-fronteira-siria-e-iraque-02082019125838837, acesso em 07 abr 2020

Em junho de 2014 Baghdadi se proclama Califa de um estado imaginário entre a Síria

e o Iraque e dando à sua organização o nome em definitivo de Estado Islâmico (EI)

A  maior  vantagem  para  al-Baghdadi  em  estabelecer  o  Califado  é  a
possibilidade de chamar os fiéis muçulmanos à guerra santa, um privilegio
atribuído pelos sunitas ao Califa. Os sunitas constituem entre 80% e 90% da
população muçulmana mundial  e estão espalhados pelo mundo inteiro.  Os
grupos terroristas islâmicos seguem igualmente o sunismo e podem decidir
declarar fidelidade ao novo Califa, em vez de à al-Qaeda. (RAMOS, 2018)

Segundo Fottorino (2016), o Califado se caracteriza por uma instituição própria do

islã, surgida após a morte do profeta Maomé para garantir sua sucessão no exercício do poder.

O califa, “sucessor” em árabe, torna-se o chefe da comunidade muçulmana. Entre os sunitas, é

o escolhido em função de seu pertencimento à tribo de Maomé e dos serviços prestados à

causa do islã. É designado pelos membros mais representativos da comunidade. Para os xiitas,

o califa deve ser um descendente direto da família do Profeta através da única herdeira deste,

sua filha Fátima.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

O Estado Islâmico teve a origem de suas ações no Iraque quando os EUA saíram do

país e sua criação está diretamente relacionada pela pressão exercida pelo governo de maioria

xiita  sobre uma minoria  sunita.  Em 2013, a organização começou a sua expansão para o

território Sírio. Sendo assim, esta pesquisa analisa a forma de expansão do EI na Síria entre

2013 e 2014.

1.1.2 Objetivos Específicos

A fim de viabilizar  a  sequência  do objetivo geral  desta  pesquisa,  foram elencados

alguns objetivos específicos, os quais serão elencados em seguida:

a) Analisar a formação do Estado Islâmico.

b) Analisar a expansão do Estado Islâmico na Síria entre 2013 e 2014.

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Esta seção busca, de forma resumida, tratar sobre os principais assuntos que justificam

a importância desse trabalho.

O Estado Islâmico obteve um grande crescimento e êxito em suas ações no Oriente

Médio,  mostrando-se também muita  eficiência no recrutamento de novos membros para o

grupo.

Tendo sua origem no Iraque, o grupo conseguiu conquistar diversos territórios neste

país e na Síria, tendo também, realizado ações em outros lugares do mundo, como na França.

Em 2014, Abu Bkr al-Baghdadi estabeleceu um califado com territórios na Síria e no Iraque, a

partir disso, traçou a meta de estabelecer um Califado Global a fim de repicar o Islã pelo

mundo.

O Islamismo é a religião que mais cresce no mundo e que até mesmo nos países de

língua  portuguesa,  há  a  tendência  do  crescimento  desta  religião.  (PEW  RESEARCH

CENTER, 2015).
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Por fim, a proposta de estudo da expansão do Estado Islâmico na Síria entre 2013 e

2014 é relevante,  tendo em vista a grande capacidade  de crescimento do grupo, podendo

trazer consequências até para o Brasil.

2 METODOLOGIA

Este capítulo tem por finalidade mostrar o caminho feito para apresentar a solução

para o problema da pesquisa, apresentando os métodos utilizados para atingir os objetivos

(geral e específico) da pesquisa. Sendo assim, o trabalho está formado da seguinte forma: 1)

Delimitação de Pesquisa; e 2) Tipo de Pesquisa.

2.1  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Apesar de o Estado Islâmico atuar em uma área considerável do mundo, tendo como

principal foco de atuação o Oriente Médio, este trabalho está delimitado apenas pela expansão

do grupo terrorista na Síria no período entre 2013 e 2014.

 

2.2  TIPO DE PESQUISA

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental

através das seguintes técnicas:
a) Levantamento  e  seleção  da  bibliografia  e  de  documentos

relacionados  ao  tema,  tanto  na  internet,  quanto  em  livros

referentes ao assunto.
b) Foram pesquisados também trabalhos relacionados ao Oriente

Médio e ao Estado Islâmico feitos por alunos concludentes de

diversas instituições de ensino.  

3 PARTICULARIDADES DA SÍRIA

Segundo a CIA (2014), a Síria conta com um posicionamento geográfico de grande

relevância, pois fica localizada entre a África, a Ásia e a Europa, tendo ainda acesso ao mar

Mediterrâneo e riquezas naturais (figura 5). Além de sua posição geográfica ser bem peculiar

e complexa, a Síria possui características econômicas e psicossociais bastante interessantes
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para  se  entender  o  interesse  do  Estado  Islâmico  em se  expandir  no  país,  as  quais  serão

exploradas a seguir.

Figura 5: Fronteiras da Síria
Fonte: site https://www.jornaljoca.com.brwp-contentuploads201704mapa-da-s%C3%ADria.png, acesso em 19 
mar 2020.

3.1 ECONOMIA 

A Síria apresentava uma economia bem diversificada antes dos conflitos que assolam

o país, baseando-se nos setores agrícola e petrolífero. O setor agrícola era responsável por

20% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o setor petrolífero era responsável por cerca de

35% das exportações e 20% das receitas do governo segundo a revista econômica digital The

Syria Report.
Em 2013, por conta da guerra civil no país, a economia síria sofreu muito, retraindo

aproximadamente 70%, segundo a Agência de Inteligência dos Estados Unidos da América

(CIA/The World Factbook).

3.2 PSICOSSOCIAL 
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De  acordo  com  o  Departamento  de  Assuntos  Econômicos  e  Sociais  das  Nações

Unidas, a Síria possui uma população de aproximadamente 17 milhões de habitantes e uma

taxa de crescimento populacional equivalente a -2%. Esse decréscimo na taxa de crescimento

da população se deve aos conflitos internos no país em 2011, sendo que a menor taxa de

crescimento da Síria foi no período entre 2013 e 2014, sendo registrado -3,07%.

Analisando  mais  a  região  da  Síria  com  mais  detahes,  observamos  que

aproximadamente  50%  de  sua  população  habita  no  oeste  do  país,  próximo  ao  Mar

Mediterrâneo e que o restante do território é composto por uma  extensa área desértica. No

entanto, o referido deserto conta com reservas de petróleo e também uma quantia considerável

de gás natural (SANTOS, 2014).

De acordo com o The Global Religious Landscape do Pew Research Center, o Islã é a

religião predominante no país, correspondendo a 92,8% da população total do país. Os árabes

de sunita são maioria, correspondendo a cerca de 70% da população, e os de origem xiita

correspondem a cerca de 10%. A família do atual presidente, Bashar al-Assad é de origem

alauita, que tem pensamentos alinhados com os árabes de origem xiita por serem considerados

infiéis pelos sunitas, e dominam o governo e principais cargos políticos e militares do país.

4 FORMAÇÃO DO ESTADO ISLÂMICO 

Segundo Lister (2015), em 2013 um grupo liderado por Zarqawi estava organizado em

uma província curda na cidade de Biyara, no Iraque. Em agosto de 2003, na primeira semana,

o Zarqawi assumiu a autoria de três alguns em Bagdá, sendo um na embaixada da Jordânia

com uma com a detonação de um carro-bomba. Outros ataques também foram feitos com

veículos portando bombas, sendo um na frente das instalações da Organização das Nações

Unidas (ONU) no Iraque e outro numa mesquita xiita (WORTH, 2006).

Zarqawi, no entanto, morreu no dia 07 de junho de 2006 em um ataque aéreo norte-

americano na cidade de Baqubah. Menos de uma semana após ter seu líder neutralizado a AQI

anunciou o novo líder do grupo, uma figura até então desconhecida da inteligência norte-

americana chamado Abu Ayyub al-Masri (KAPLAN, 2006).

Em Novembro de 2006, houve uma aliança dos grupos que formavam a al-Qaeda no

Iraque, no qual estabeleceram a criação do Estado Islâmico do Iraque ( ISI, em inglês). O líder

dessa organização viria a ser futuramente Abu Omar al-Baghdadi (LISTER, 2014).
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Com a morte de Zarqawi, a Al-Qaeda no Iraque (AQI) ficou sem uma referência forte

para estar à frente da organização. Segundo o Dr Hisham al-Hashimi, especialista no Estado

Islâmico, al-Baghdadi era muito tímido e falava pouco, o que dificultava na hora de exercer

sua liderança.

Em 2010, al-Baghdadi expõe sua intenção de se juntar à frente de Jabbat al-Nusra, que

atua como um braço armado do grupo no território  da Síria,  indo contra  as intenções  de

Ayman al-Zawari, líder da al-Qaeda no Iraque. Tal intenção de al-Baghdadi provocou uma

grande divergência de pensamentos dentro da Al-Qaeda, vindo a provocar uma ruptura e a

criação de uma nova organização, o Estado Islâmico do Iraque.

Segundo Napoleoni (2016), em 2013 Baghdadi se une a parte da frente de al Nusra na

Síria,  como  oposição  e  resistência  ao  governo  de  Bashar  al-Assad,  ulteriormente  dando

origem a uma nova organização chamada Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL). Em

dezembro do mesmo ano, o EIIL aproveitou-se da grande divisão política entre o governo,

que era majoritariamente de orientação xiita, e a minoria populacional de orientação sunita, e

focou suas ações no Iraque, vindo a conquistar a cidade de Faluja (figura 6), com o apoio das

lideranças sunitas no Iraque.

 

Figura 6: Cidade de Faluja
Fonte: site https://www.rferl.org/a/iraq-after-fallujah-next-mosul/27806765.html acesso em 06 Abr 2020

Em junho de 2014, ocorre o que foi uma das principais conquistas do ISIS, quando o

grupo  conseguiu  tomar  o  controle  da  cidade  de  Mosul,  que  conta  com  uma  população

estimada de 1,5 milhão de habitantes (DAMIN, 2015). Até o final de Junho, o grupo ja havia

https://www.rferl.org/a/iraq-after-fallujah-next-mosul/27806765.html
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conquistado diversas cidades iraquianas, e também estava expandindo suas conquistas para o

norte da Síria, onde conquistou a cidade de Raqqa outras localidades. No mesmo mês, o ISIS

deixa de existir, renascendo como Estado Islâmico (EI), por al-Baghdadi, é o presidente e o

chefe das Forças Armadas.

–CORRAM, Ó MUÇULMANOS,  PARA O SEU ESTADO. Sim, é  o  seu
estado. Corram, porque a Síria não é para os sírios, e o Iraque não é para os
iraquianos.  Abu  Bakr  al-Baghdadi  –a  essa  altura  ungido  Califa  Ibraim  –
proclamou o fim do ISIS e o nascimento do Estado Islâmico no dia 28 de
junho de 2014, o primeiro dia do Ramadan2. Ele pregou do púlpito da Grande
Mesquita al-Nuri em Mosul, uma cidade da qual suas forças haviam tomado
controle dias antes. (HASSAN; WEISS, 2015).

De acordo com Napoleoni (2016), o principal motivo que rege as ações do Estado

Islâmico não é o financeiro, e sim a criação de Califado moderno, como um novo sistema de

governo. Esse novo sistema é considerado pelos muçulmanos o ideal, capaz de suprir a graça

da riqueza pessoal. 

É possível caracterizar o Estado Islâmico (EI) como um grupo jihadista que fpo capaz

de se expandir no âmbito territorial e ideológico, após o ano de 2014 através do califado de

Abu Bakr al-Baghdadi depois da conquista de Mosul, que é uma cidade Iraquiana de grande

importância geopolítica. Dessa maneira, a referida comunidade é formada por muçulmanos

sunitas radicais que possuem um entendimento diferente dos preceitos religiosos islâmicos,

fazendo uma interpretação de forma violenta (DUMAN, 2016).

4.1 CRIAÇÃO DO CALIFADO

Abu Muhammad al-Adnani,  porta-voz do EI,  reconheceu  al-Baghdadi  como califa

para todos os muçulmanos do mundo, devido a sua linhagem e nome real. Adnani também

ordenou que todas as facções  jihadistas espalhadas no mundo jurassem lealdade ao Estado

Islâmico.

Tendo  a  intenção  de  angariar  mais  seguidores  e,  dessa  maneira,  conseguir  ter  a

expansão  dos  seus  territórios  e,  consequentemente,  de  sua  dominação,  observa-se  que  o

2 O Ramadan é o nono mês do calendário lunar muçulmano. O começo do mês é baseado

numa combinação de observações da lua, e cálculos astronômicos. A prática varia de local para local,

de  modo  que  alguns  povos  baseiam-se  totalmente  nas  observações  e  outros  nos  cálculos.  O

calendário islâmico, sendo onze ou doze dias a menos que o gregoriano, migra entre as estações. O

ciclo completo leva em torno de 35 anos. Fonte: https://jocum.org.br/o-que-e-o-ramadan/  acesso em:

26 mar 2020.
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Estado Islâmico coloca em prática uma abrangente divulgação das suas ações por meio de

propagandas e de divulgações buscando alcançar os indivíduos que desejavam fazer parte do

grupo.  Dessa  maneira,  os  terroristas  conseguiram  constituir  uma  legião  de  seguidores

extremamente fanáticos por todo o mundo (SOUZA et. al., 2018).

Segundo Napoleoni  (2016),  o  Estado Islâmico  vem espalhando de forma  eficiente

através de diversos canais de comunicação e mídias sociais, sua mensagem política, que é

muito  aceita  pela  população  sunita,  que  é  o  retorno  do  Califado,  o  retorno  do  auge  do

Islamismo fora de qualquer influência da população ocidental dentro de terras árabes e sem

demarcações impostas por tratados ocidentais, sob comando do novo califa. 

Por mais que tenha estabelecido o Califado, a intenção de Baghdadi era criação de um

Califado Global (figura 7), para estender o Islã à Península da Índia, Península Ibérica e em

parte norte do continente africano. 

O novo Califado estende-se de Manjeb, no norte da Síria perto da fronteira
turca da província de Aleppo, para leste ao longo do rio Eufrates, incluindo
toda a província de Raqqa e uma grande parte de Hassaka e de Deir al-Zor,
até Boumakal, perto da fronteira com o Iraque. Daqui avança pelas regiões
sunitas do oeste e do norte, com destaque para a cidade de Mosul. (RAMOS,
2018)

Figura 7: Pretensões do Califado de Baghdadi
Fonte: site http://media.rtp.pt, acesso em 25 Mar 2020  
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5 INÍCIO DO ESTADO ISLÂMICO NA SÍRIA

5.1 PRECEDENTES

Em dezembro de 2010, na Tunísia, Mohamed Bouazizi ateou fogo em si mesmo em

protesto as condições de vida onde morava. Tal ato que o levou a morte acabou culminando

no que seria mais tarde a chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe, como é conhecida

mundialmente, foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no

Oriente Médio e no Norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010. Houve revoluções na

Tunísia e no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria; também ocorreram grandes protestos

na Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen e protestos menores no Kuwait,

Líbano,  Mauritânia,  Marrocos,  Arábia  Saudita,  Sudão  e  Saara  Ocidental.  Os  protestos

compartilharam técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves,

manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook e

Twitter, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em

face de tentativas de repressão e censura na Internet por partes dos Estados. (CUNE, 2011).

Por meio da ocorrência da Primavera Árabe, no ano de 2011, os povos do Oriente

Médio passaram a realizar significativos protestos visando conseguir ter melhores condições

de  vida,  passando  então  a  exigir  os  seus  direitos  políticos  e  a  existência  de  um regime

democrático,  buscando  a  redução  do  desemprego  e  também  da  corrupção  (HOKAYEM,

2013).

De acordo com Weiss e Hassan (2015), no dia 31 de janeiro de 2011, o presidente da

Síria, Bashar al-Assad, deu uma declaração ao Wall Street Journal sobre as revoluções que

vinham se espalhando pela Tunísia, Egito e Líbia, refletindo sobre as chances de um levante

similar chegar ao seu país. Na ocasião, Bashar al-Assad havia dito que a Síria estava estável. 

Em 31 de janeiro de 2011, Bashar al-Assad deu uma entrevista para o Wall
Street Journal. Refletindo sobre as revoluções que haviam varrido a Tunísia,
Egito e Líbia, ele estava com um humor orgulhoso a respeito das chances de
um levante similar chegar ao seu próprio país.

-A Síria  está  estável  –ele proclamou –Por quê? Porque você precisa estar
próximo  das  crenças  do  povo.  Essa  é  a  questão  fundamental.  ¨
(WEISS;HASSAN, 2015)

A afirmação do presidente veio mostrar-se equivocada quando em 2011 mesmo,  já

havia  registros  de  conflitos  no país.  Em Maio de 2013,  o  Observatório  Sírio  de  Direitos
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Humanos afirmou que pelo menos 40 mil sírios de origem alauita já haviam morrido no país

desde o início das manifestações. 

Durante  uma  série  de  protestos  aparentemente  pacíficos  em  2011,  com  maior

concentração no centro do país, houve uma forte repressão no exército sírio, o que acabou

provocando um grande acirramento nos conflitos. Em julho do mesmo ano, houve a formação

do Exército Sírio Livre, que era formado por desertores do exército para fazer uma oposição

ao governo, formando unidades de combate.

 Segundo Joachim A. Koops, Thierry Tardy, Norrie MacQueen, and Paul D. Williams

(2015), em abril de 2012 a Organização das Nações Unidas criou a Missão das Nações Unidas

para Supervisão na Síria (UNSMIS, em inglês) para fiscalizar o acordo de cessar-fogo entre o

governo sírio e os grupos rebeldes. Essa missão contou com diversos observadores militares

de vários países diferentes, porém, a missão não alcançou seu objetivo vindo a ser encerrada

em agosto do mesmo ano.

Em 2012 a violência se intensificou pela Síria, vindo a dar início a uma guerra civil no

país. A primavera Árabe (figura 8) serviu como estopim para início da Guerra Civil e com

isso, foi a porta de entrada para a expansão do Estado Islâmico no território da Síria em 2013.

Figura 8:Países em que ocorreram a chamada Primavera Árabe
Fonte: https://pt.wikipedia.org, acesso em 26 de março de 2020

5.2 GUERRA CIVIL NA SÍRIA
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Muitos sírios já estavam insatisfeitos com as medidas do governo de Bashar al-Assad

muito antes da Guerra Civil  e até  mesmo da Primavera  Árabe.  A taxa de desemprego se

encontrava altíssima ao mesmo tempo em que as denúncias de corrupção só aumentavam

junto com a falta de liberdade de expressão e política.

Segundo Weiss e Hassan (2015),  o partidarismo na Síria,  bem como no Iraque,  já

vinha bem antes da Guerra Civil e era um reflexo de uma seita minoritária governando uma

seita  majoritária  e  rebelde.  Neste  caso  a  seita  minoritária  é  a  alauita,  com pensamentos

alinhados com os muçulmanos de origem xiita e que constituem cerca de 10% da população

síria, e a seita majoritária é a sunita, que constituem cerca de 70% da população síria.

Logo no início da Primavera Árabe, o governo sírio atuou com uma forte repressão e

diversos protestos passaram a exigir a renúncia de Bashar al-Assad. Ao mesmo tempo em que

as  manifestações  ganhavam  mais  força,  o  governo  intensificava  a  repressão  na  mesma

proporção até que os partidários da oposição começaram a fazer o uso de armas para enfrentar

as forças de segurança de Assad.

Muitos grupos estão de certa forma, ligados à Guerra Civil na Síria, tornando a crise

mais grave e violenta. Esses grupos contribuem para promover o ódio da maioria muçulmana

sunita contra a minoria alauita e xiita, que tem seus pensamentos alinhados com o presidente

Assad,  fazendo  com que  atrocidades  sejam cometidas  por  ambos  os  lados  e  afetando  as

comunidades mais humildes, diminuindo suas esperanças de paz e dias melhores.

De acordo com Weiss e Hassan (2015), Assad provocou todo sectarismo desde o início

como forma de segregar os sunitas. Uma de suas intenções era separar os sunitas do restante

da sociedade,  fazendo com que mesmo eles se rebelando contra  toda essa segregação,  os

alauitas, xiitas e cristãos não aderissem as rebeliões. 

Essa  segregação  religiosa  somado  a  Guerra  Civil,  ajudou no aparecimento  Da al-

Qaeda e Estado Islâmico no país, e também de grupos radicais a favor do governo, como a

Shabiha.

De acordo com o site G1.COM, a Shabiha é uma milícia formada por grupos armados

liderados pelo presidente Assad. A palavra Shabh árabe clássico, significa “fantasma” porém

na Síria é usada para designar assassinos. Segundo relatos, os membros dessa milícia usam

uniformes pretos e andam armados, até mesmo do lado das tropas do governo sírio e usam de

sua posição para obter vantagens pessoais. 
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Uma das atuações da Shabiha foi na região de Houla (figura 9), ao norte de Damasco,

na síria, onde a milícia é acusada de matar 108 pessoas, inclusive 49 crianças e 34 mulheres,

chocando toda comunidade internacional pela brutalidade do massacre.3

 

Figura 9: Cidade de Houla
Fonte:  site  https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2012/05/31/garoto-de-11-anos-diz-que-se-
fingiu-de-morto-para-sobreviver-a-massacre-na-siria.htm, acesso em 07 abr 2020.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a Guerra Civil na Síria causou um

colapso  na  imigração  internacional,  principalmente  na  Europa.  Estima-se  que

aproximadamente 5,6 milhões de sírios se deslocaram para o exterior. Essa crise fez com que

a Síria assumisse o topo dos países que mais geraram refugiados no mundo já em 2014 (figura

10).

3 Disponível  em:  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/06/conheca-a-shabiha-a-milicia-acusada-de-

varios-massacres-na-siria.html . Acesso em: Abril de 2020.
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Figura 10: Principais países de origem dos refugiados
Fonte:  site  http://www.rtve.es/fotogalerias/crisis-refugiados-graficos/172235/principales-paises-origen-del-flujo-
refugiados-2015/7/, acesso em 07 abr 2020.

5.3 ESTADO ISLÂMICO NA SÍRIA ENTRE 2013 E 2014

No início de 2013, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) começava sua

expansão em direção a Síria, vindo a conquistar em março a primeira cidade síria, al-Raqqa, e

que futuramente, viria a se tornar a capital do Califado de Baghdadi. Nesse mesmo período, o

grupo fez um vídeo para mostrar a aliança entre eles e mais de 12 tribos de Raqqa. Tal fato

incentivou outros líderes dessas tribos sírias a declararem fidelidade ao EII, marcando o início

de alianças com várias tribos em todo estepe sírio (DUKHAN; HAWAT, 2014).
Segundo Fernandino (2017), o Estado Islâmico (EI) ganhou destaque internacional em

2014, quando apreendeu grande parte da Síria e do Iraque. O EI impôs seu governo brutal a

quase oito milhões de pessoas, realizou inúmeras atrocidades, destruiu o patrimônio cultural e

gerou bilhões de dólares em receita com petróleo, extorsão, roubo e sequestro. No mesmo

ano, o grupo proclamou a criação do califado.

No verão de 2014, ao longo de 100 dias, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante

transformou  a  política  do  Oriente  Médio.  Combatentes  jihadistas  combinaram  fanatismo

religioso e expertise militar para alcançar vitórias espetaculares e inesperadas contra as forças

do Iraque, da Síria e dos curdos. O ISIS chegou a controlar a oposição sunita aos governos de

Bagdá e Damasco e se espalhou por toda parte, do Curdistão do Iraque à fronteira desse país
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com o Irã e às periferias de Aleppo, maior cidade síria. Durante essa rápida ascensão, agiu

como que intoxicado por seus próprios triunfos (COCKBURN, 2018).

De acordo com Napoleoni  (2016), em junho de 2014 o grupo deu mais  um passo

importante na sua expansão tomando a cidade de Mosul, que tem uma população estimada de

1,5  milhão  de  habitantes.  Com  a  conquista  de  cidades  importantes,  o  Estado  Islâmico

conseguiu  a  capacidade  de  bancar  e  custear  toda  burocracia  de  suas  ações,  confiscando

dinheiro de bancos das cidades além de explorar poços de petróleo e refinarias.

A essa altura, o Estado Islâmico já dominava grande parte do território dos dois países.

Seu domínio ia de Fallujah, no Iraque, até Aleppo, na Síria. Dos grandes centros tomados pelo

EI, Fallujah foi a primeira a cair nas mãos, em janeiro de 2014. Um cenário parecido com o de

2006, quando a al-Qaeda do Iraque tinha grande parte do país sob seu controle. Ao final da

década o grupo parecia ter perdido força, porém a nova onda de revolução na Síria, em 2011,

reacendeu os ânimos dos jihadistas, que viram uma oportunidade de se expandir para o país

vizinho e também de se refortalecer no Iraque. Sua expansão não se limitou as áreas sunitas e

xiitas, mas também investiu contra o Iraque Curdo. Dessa forma, sua dominação se dava em

todas as regiões sectárias e controlando as grandes cidades espalhadas como Aleppo, Raqqa e

65  Kobane,  na  Síria  e  Mosul,  Samarra,  Fallujah  e  Bagdá  (REUTERS  BRASIL,  2016;

ROSEN, 2014).

Em setembro de 2014, os Estados Unidos lideraram uma Coalizão para combater o

avanço e eliminar as forças jihadistas, realizando ataques aéreos, principalmente na cidade de

Raqqa, capital do Califado. A coalizão liderou centenas de ataques ao grupo terrorista na Síria

e no Iraque, onde o grupo tem mais força (BBC, 2014).

Os ataques aéreos da Coalizão liderados pelos EUA mataram mais de 14.000 pessoas

em toda a Síria, das quais: 9.156 mortos eram combatentes do EI, 320 militantes da Frente Al-

Nusra e outros rebeldes, 169 soldados do governo e 4.036 civis (COCKBURN, 2018).

Os ataques  feitos pela  coalizão  liderada pelos  Estados Unidos em 2014, apesar  de

intensos, não eram o suficiente para conter o grupo, que ganhou bastante espaço desde 2014.

O  Think  Tank  Institute  for  Economics  and Peace  (IEP)  alertou  que  se  a  intensidade  dos

ataques  não crescesse,  o  grupo se  fortaleceria  e  usaria  de  retaliação  grupos  aliados  para

espalhar ainda mais o seu alcance (INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, 2015).
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6 CONCLUSÃO

Ao longo do trabalho,  percebe-se que  o  Estado Islâmico  deixou de  ser  um grupo

terrorista como qualquer outro e transformou-se em uma instituição com uma hierárquica bem

definida  e  espalhada  em  várias  frentes.  Pode-se  dizer  que  o  Estado  Islâmico  é  uma

organização  terrorista  híbrida,  pois  ao  longo  de  sua  jornada  foi  complementando-se,

atualmente  sendo uma organização que atua tanto na frente  militar,  com suas técnicas  de

guerrilha, quanto na esfera civil, com suas instituições que regem o território no qual o grupo

se instalou, e também atua na parte política,  tratando o território que “governa” como um

verdadeiro Estado institucionalizado, com seus ministros, suas redes de organização e sua lei

instaurada (GANOR, 2015).

Em 2013,  ainda  como  Estado  Islâmico  do Iraque  e  do  Levante,  avançou  sobre  o

território da Síria, conquistando cidades importantes e fazendo alianças com tribos que ficam

nas redondezas das cidades. 

De  acordo  com  Fernandino  (2017),  a  partir  de  2014  o  Estado  Islâmico  ganhou

destaque internacional, quando obteve sucessivas vitórias militares na conquista de territórios

importantes. Essas conquistas fizeram com que o grupo conseguisse ter uma maior autonomia

financeira, com a exploração de petróleo na região e com o saqueio e extorsão de bancos.

O uso eficiente da internet e das redes sociais para a divulgação de suas vitórias e

ideais fez com que o EI conseguisse o apoio e a lealdade de diversos grupos extremistas

sunitas, aumentando sua popularidade e influência no mundo. 

Na segunda metade de 2014, o grupo chamou a atenção de grandes potências mundiais

como EUA, que liderou uma coligação com apoio de países ocidentais  e países árabes, e

Russia.  A atuação  desses  países  contra  o  EI  fez  com  que  o  grupo  perdesse  o  controle

considerável de regiões tanto na Síria quanto no Iraque. 

Em suma,  verifica-se  que  até  a  metade  de  2014 houve um crescimento  muito  do

grande do EI na Síria e no Iraque, onde o grupo conseguiu o controle de importantes cidades.

Até 2014, o grupo dominou 35% do território sírio e passou a controlar 60% do petróleo do

país (FAYAD, 2014). Porém depois dos ataques da Coalizão liderada pelos Estados Unidos, o

avanço territorial  do EI diminuiu significativamente,  causando também uma saturação nas

suas fontes de financiamento.
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