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“Por que foi que cegámos,  

Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão,  

Queres que te diga o que penso,  

Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos,  

Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem.”  

(José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, p. 310) 



 
 

RESUMO 

Esta pesquisa busca entender como o Estado Islâmico apresenta a própria narrativa e constrói 

sua identidade através das capas da Dabiq Magazine. Tendo as quinze capas do periódico 

como norte, parte-se para o esforço de compreender o caminho histórico do Estado Islâmico 

ao longo dos anos e, como o grupo se atenta ao fato de que, para se projetar 

internacionalmente é necessário instrumentalizar sua ação midiática. Portanto, dentro da 

ampla atuação midiática do grupo, a seleção do periódico online, Dabiq Magazine, se ancora 

na justificativa ser a publicação de maior duração em língua estrangeira (Inglês), além possuir 

uma carga simbólica na construção do imaginário acerca do Estado Islâmico. Para a execução 

da análise foi elaborada uma separação metodológica das capas em quatro categorias 

(expansão; conquista; Califado/Unicidade do Islã; autoridade/alteridade). Por fim, a pesquisa 

sugere que devido à inserção do grupo no tabuleiro internacional, deve-se olhar com atenção a 

construção que o grupo tem de si.  

 

Palavras-chave: Estado Islâmico; Identidade; capas; Dabiq Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present research seeks to understand how the Islamic State presents its narrative and 

builds its identity on the covers of Dabiq Magazine. We consider the fifteen covers of the 

magazine as a guide, while making an effort to understand the historical path of the Islamic 

State over the years and, as the group employs different tools in order to project itself 

internationally. Within the vast media performance of the group, the selection of the online 

periodical Dabiq Magazine is anchored in the justification that it is the longest stangind 

publication in a foreign language (English), while also having a symbolic meaning in the 

construction of the imaginary about the Islamic State. For the execution of our analysis, we 

have devided the magazine’s covers into four methodological categories: expansion; 

conquest; Caliphate/Oneness of Islam; authority/otherness. Finally, our research suggests that 

due to the insertion of the group on the international board, one should look carefully at the 

discourse that the group produces of itself. 

 

Keywords: Islamic State; identity; covers; Dabiq Magazine.  
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INTRODUÇÃO   

O grupo autointitulado Estado Islâmico se destaca na mídia internacional, seja no 

tocante à atuação violenta ou no uso das ferramentas digitais como veículos de propaganda. 

Desde o seu início nos anos 2000, o grupo foi se adaptando e alterando suas estruturas, sejam 

elas físicas ou virtuais, até chegar ao que se observa atualmente. Esse aparato diferencia o 

grupo dos que o precederam, e embora possamos enquadrar a Al-Qaeda como ativa 

midiaticamente, o alcance e sofisticação das operações alcançam outro patamar com o Estado 

Islâmico.  

 Uma observação fundamental de ser colocada nesse início de pesquisa é a escolha da 

utilização do nome “Estado Islâmico”. Desde as mudanças adotadas pelo próprio até a sigla 

pejorativa Daesh, usada por alguns países para designar a organização, diversas nomenclaturas 

são dotadas de significados e, sendo assim, cada um dos nomes e acrônimos identifica um 

momento em que o grupo está passando. Deste modo, a escolha pelo uso do nome adotado 

após 2014, se justifica por essa pesquisa ter como objetivo abordar como o grupo se identifica 

através do seu periódico. 

Dando sequência, a atividade midiática do Estado Islâmico tomou forma e força em 

decorrência da declaração do Califado em 2014, o qual entende-se como “uma organização 

política, militar e religiosa, de natureza estatal, comandada por um Califa, uma pessoa com 

autoridade moral e religiosa, apta a ser sucessora do Profeta.” (FONSECA; LASMAR, 2017, 

p. 30).  Podemos observar esta mudança na criação de um dos veículos de comunicação, 

voltado ao público internacional, mais duradouro do grupo: a revista online Dabiq Magazine. 

Tal periódico foi utilizado para difundir as conquistas, ideais e mensagens religiosas de 

maneira mais ostensiva e enaltecendo as constantes atividades de combatentes no Oriente 

Médio e expansão para fora desse território. 

 A Dabiq Magazine se encontra no escopo da divisão de mídia em língua estrangeira –

Al Hayat Media Center – do grupo, que é responsável pelas revistas, produção dos vídeos, 

entre outros, tais como aplicativos para celular. Sua publicação foi um marco na propaganda 

voltada para o público mundial, nela a narrativa começou a se modificar para poder moldar a 

criação do Califado dentro dos gloriosos Califados islâmicos de outrora (FONSECA; 

LASMAR, 2017). 
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O nome Dabiq faz referência a uma cidade1 na Síria, onde foram descritos alguns dos 

eventos do Armagedom (Apocalipse), de acordo com os registros do Profeta Maomé. Ainda 

de acordo com esses registros, o território terá um papel importante na batalha contra os 

cruzados, nome usado para designar quem habita o ocidente, além de fazer analogia com à 

época das cruzadas, no qual os cristãos travaram batalhas para conquistar cidades 

muçulmanas (DABIQ MAGAZINE, 2014a).  

 A revista, ao longo das suas edições, constrói sua ideologia2 que constitui a base de 

apoio do Califado, destaca feitos e conquistas militares realizadas, divulga ações do governo e 

califa na região, contém inúmeras mensagens religiosas em todas as edições, propaga fotos, 

indicação de vídeos, e tem uma seção que mostra como o grupo é visto nas palavras do 

“inimigo”. Tudo isso tem como objetivo construir uma narrativa convidativa e acolhedora, 

que por um lado molda as características do grupo, e por outro serve de chamariz para aqueles 

que querem migrar para os territórios do “Estado Islâmico”3 (FONSECA; LASMAR, 2017).  

Por ser esse marco citado anteriormente e, também, por ser a primeira publicação 

voltada para o público estrangeiro (sendo um material em língua inglesa) escolhemos a Dabiq 

Magazine como foco da pesquisa. Além disso, escolhemos a revista por observarmos na 

velocidade na qual é difundida – por conta de sua publicação online – um possível efeito 

catalisador. Sendo assim, o poder dessa narrativa atinge diversas áreas do mundo de maneira 

quase que instantânea. 

 Nossa escolha se dá pela importância das fotos e ou frases transmitidas nas capas de 

todas as quinze edições analisadas. Visando complementar a análise, a reportagem a qual a 

capa se refere também será utilizada. A escolha por somente analisar esses dois elementos do 

periódico é devido ao tempo de pesquisa, uma vez que as revistas têm em média sessenta 

páginas, com conteúdo de diversos temas. Deste modo, o afunilamento tem como objetivo 

possibilitar o estudo proposto, que consiste na análise da construção da identidade do Estado 

Islâmico feita através da Dabiq Magazine. 

Ao narrar-se, o grupo cria (ou inventa) uma narrativa de si, no sentido em que há 

outras narrativas sobre o grupo sendo produzidas usadas pela mídia mundial. Portanto, não há 

um contexto que possibilite que haja tons de cinza na realidade representada como verdade, 

                                                           
1Desde 2016 a cidade já não se encontra sob o domínio do Estado Islâmico. Ver: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/10/syria-dabiq-isil-times-161017052013796.html  
2 Para a compreensão do que se entende por ideologia, é usado o conceito apresentado por Thompson (2011), o 

qual se entende como os modos que se pode aplicar um sentido ou significado, que em determinadas 

circunstâncias, podem estabelecer e sustentar relações assimétricas e/ou “relações de dominação”. 
3 Sobre os combatentes estrangeiros (foreign fighters) consultar também Khosrokhavar (2018).  

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/10/syria-dabiq-isil-times-161017052013796.html
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pois só há uma narrativa sendo contada. E é nessa “realidade” em tons de cinza que entra as 

narrativas feitas por representações fora desse contexto, tais que criam o conflito no sistema 

de representações e geram conhecimentos e saberes fora do lugar comum (RESENDE, 2017). 

Desse modo, acontece um choque de invenções, o que não significa que exista uma 

verdade absoluta, mas uma relação de poder4 desigual. E a presente dissertação busca 

apresentar qual é essa narrativa de si criada pelo grupo, procurando não cair em 

maniqueísmos e binarismos. Isto posto, a mudança de perspectiva na ponderação sobre o 

assunto nos permite sair de uma (talvez) zona de conforto, em que exista um unilateralismo 

dos discursos. Dentro desta visão, esta dissertação se faz relevante não somente pela 

atualidade das discussões acerca do Estado Islâmico, mas também pela percepção que o grupo 

possui, de que para se projetar e conquistar a opinião pública mundial é necessário se 

instrumentalizar. 

Para esta análise, uma das frentes de atuação é midiática. Dessa maneira, a 

comunicação torna-se de suma importância para obter uma visão analítica no que concerne a 

narrativa utilizada pelo grupo no periódico citado. O que resulta em uma pesquisa atual e 

enriquecedora, principalmente, para o campo da comunicação, podendo também se estender 

ao campo das Relações Internacionais. 

 A abordagem aqui é feita, busca fomentar os debates já existentes e suscitar novas 

reflexões, dentro e fora do âmbito acadêmico, visto que o tema é atual e a percepção de novos 

atores internacionais se torna relevante. O Estado Islâmico vai ao encontro dessas abordagens, 

uma vez que nos últimos anos se transformou em um ator internacional5 capaz de movimentar 

debates, e fazer uso de recursos midiáticos para se reafirmar e expandir internacionalmente.   

 O processo de pesquisa consiste na coleta e análise de fontes primárias provenientes 

das quinze edições da Dabiq Magazine, escolhida por ser a publicação mais antiga em língua 

estrangeira (Inglês)6. A dissertação, metodologicamente, possui caráter qualitativo, com busca 

de dados recolhidos e revisão da literatura escolhida. Também são utilizadas fontes 

secundárias, tais como artigos acadêmicos, teses, dissertações e livros relevantes ao assunto, 

que dão suporte para o desenvolvimento do trabalho.  

                                                           
4 Poder é definido por Castells como: “Poder é aquela relação entre os sujeitos humanos que, com base na 

produção e na experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de 

violência física ou simbólica” (CASTELLS, 2005, p. 51). 
5São atores cujas ações, interações definem as mudanças no cenário do Sistema Internacional. Podem ser de dois 

tipos: Atores Estatais ou não-Estatais, no caso o EI faz parte do segundo grupo (PECEQUILO, 2004). 
6 Essa diferenciação é importante, pois o grupo possui outra publicação – Al-Naba – que é anterior a Dabiq, 

entretanto em árabe. 
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Para ter acesso aos materiais primários, tais como os quinze exemplares publicados da 

revista, foi utilizado o website Jihadology.net. O website consiste em um projeto do 

pesquisador Aaron Y. Zelin, do Washington Institute for Near East Policy. Para dar suporte a 

esses materiais recolhidos outro website foi utilizado: o SITE Intelligence Group, que também 

foi de suma importância. Esse último é uma organização não governamental de 

contraterrorismo, que traça e provê análises das atividades online de grupos extremistas. 

A partir das quinze capas foi desenvolvida uma separação metodológica e didática em 

quatro categorias, as quais auxiliam no reconhecimento de como o Estado Islâmico se 

apresenta. O movimento de criação das categorias foi embasado na observação das capas e da 

atuação do Estado Islâmico como um todo. São elas: a) Expansão; b) Conquista; c) 

Califado/Unicidade do Islã e; d) Autoridade/Alteridade.  

O marco temporal é do ano de 2014 até 2016, que compreende os anos de publicação 

da revista, além do ano inicial abarcar a declaração do Califado por parte do Estado Islâmico. 

Com as análises realizadas ao longo da pesquisa, não buscamos exatamente uma conclusão 

fechada, mas abordar a visão que o grupo tem de si nos debates acerca do tema. Uma vez que, 

dificilmente encontra-se análises do ponto de vista do próprio grupo, no sentido de entender 

como ele se posiciona a partir dos próprios recursos narrativos. Contudo, é possível colocar 

que a hipótese que norteia o processo, é a adoção da noção de que o estudo das capas da 

Dabiq Magazine permitirá refletir sobre a própria apreensão da construção da identidade, 

enquanto grupo organizado e que tem por objetivo construir um Estado7 funcional.  

 Para a execução do trabalho de análise e pesquisa foram planejados três capítulos, 

sendo em cada um deles realizada uma etapa que permite a concatenação das ideias propostas 

para o entendimento do tema. No primeiro capítulo, tem-se o objetivo de abordar um olhar 

panorâmico sobre o grupo trabalhado. Uma vez que, antes de analisar a Dabiq Magazine é 

importante entender o contexto de onde o Estado Islâmico surgiu. 

Desta forma, o capítulo inicial é dividido em três partes. Essa divisão funciona de 

modo operacional e didático na pesquisa, uma vez que os temas dessas partes e suas 

subdivisões transcorrem juntos no tempo. Na primeira parte é construído uma base teórica em 

torno do tema, com a visão do Oriente Médio como construção/invenção, sendo a visão 

trazida pelo Estado Islâmico parte dessa gama de construções. Em seguida, apresentamos a 

                                                           
7 De acordo com Pecequilo, o Estado possui alguns princípios básicos estabelecidos no Tratado de Vestfália 

(1648) como a “soberania política dentro de um determinado território e o reconhecimento dos demais Estados 

para fazer valer essa soberania” (2004, p. 42). Além disso, o Estado está fundamentado em três aspectos 

materiais: território, população e governo.  
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base teórico-política que o grupo se aporta, trazendo um panorama sobre o Islã Político. Na 

segunda parte, a base histórica ganha destaque, uma vez que se faz necessário entender como 

a organização surgiu e emergiu no contexto mundial. Para isso, foram escolhidos os fundos 

históricos do Iraque e da Síria, com recortes temporais que permitissem a visualização de 

como eles foram importantes para formar o cenário em que fosse possível a emergência de um 

grupo nesses moldes. Junto a eles, são trabalhados os contextos de ascensão e estabelecimento 

do grupo em si. Por fim, na terceira parte, a estruturação é em torno do que podemos chamar 

de base técnica, uma vez que se refere aos aparatos técnicos midiáticos, quiçá teóricos, que 

ocorreram anteriormente ao grupo, mas que deixaram um legado à disposição. Assim, os 

Efeito CNN e Al Jazeera e o webjornalismo ganham destaque, a partir do entendimento que 

esses três marcos criaram precedentes para importantes feitos no campo da comunicação. 

Esses feitos, respectivamente, são: o uso da transmissão em tempo real; a cobertura midiática 

feita por outro ponto de vista; e a transmissão de notícias por meio da internet. 

 O capítulo 2 segue a divisão em três partes. Na primeira parte são explicitados os 

elementos que compõem a base midiática do Estado Islâmico. A Dabiq Magazine faz parte do 

Al Hayat Media Center, centro de mídia do Estado Islâmico. Este centro de mídia, no entanto, 

não é o único dentro do complexo aparato midiático administrado pelo grupo. Ou seja: na 

base midiática do Estado Islâmico são vistas as diversas plataformas, suas características e a 

mudanças ao longo dos anos de atuação. Em um segundo momento, a espetacularização como 

forma de comunicação vem à luz. A importância trabalhar a Dabiq Magazine como 

espetáculo é entender sua atuação como um palco ou plataforma para o Estado Islâmico. 

Deste modo, o grupo estabelece a comunicação, passando a sua mensagem ao público e se 

fazendo notório por conta própria. Ao fim, temos o fechamento dos entendimentos teóricos 

que podem ser construídos em torno da revista. Entretanto, aqui também colocamos o 

Califado em voga, pois ao se tratar do poder simbólico, a revista e o regime político se 

cruzam. Isso porque, o Califado e sua autoproclamação fizeram com que se tornasse um 

símbolo de potência do grupo e, a Dabiq atua como um cartaz da vida idealizada dentro deste 

regime. Portanto, pode-se considerar a Dabiq Magazine como um recurso valorativo de 

poderes/influências simbólicas (regionalmente ou internacionalmente) para o Estado Islâmico.  

 No capítulo 3, o movimento de abordagem sobre o que é entendido aqui como 

identidade adquire sua costura final. Na segunda parte, direcionamos a atenção às 

características que circundam as capas e as reportagens correspondentes da revista, tais como 

calendário das edições, a questão da autoria dos artigos, ausência de violência. Por fim, 

analisamos as quinze capas das edições publicadas, a partir das categorias de expansão, 
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conquista, Califado/unicidade do Islã e autoridade/alteridade. Neste momento, as capas foram 

separadas de maneira a permitir a visualização de seus elementos imagéticos e textuais, em 

complemento com a reportagem referente à mesma.  

Sendo assim, esta dissertação propõe discutir, a partir da observação e categorização 

das capas da Dabiq Magazine, como o Estado Islâmico se apresenta ao mundo. Nela, 

buscamos ouvir e interpretar a própria voz do grupo, contudo sem cair na armadilha de 

relativização de suas atividades e ações. Neste momento, não há a intenção em dar ou não 

razão, ou até impugnar as posições, mas sim procurar escrutinar e construir contrapontos para 

um pensamento crítico embasado.  
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CAPÍTULO 1: UM OLHAR PANORÂMICO 

  

1.1 ORIENTE MÉDIO: CONTEXTO E CONFLITO 

O que chamamos de Oriente Médio é repleto de camadas e narrativas que se 

sobrepõem, se completam, se anulam, e que estão em constante conflito. Isto não é – somente 

– no sentido de combate, mas também na incompatibilidade das visões e versões colocadas 

sobre esse território. Nesse tópico trazemos para a pesquisa algumas das camadas que 

coexistem dentro do que se compreende acerca do tema. A escolha desses dois pontos de 

observação é pautada no entendimento de que estes são dotados de suma importância para a 

compreensão do contexto que levou ao surgimento e atuação do grupo Estado Islâmico. 

Deste modo, em um primeiro momento será debatida a construção do Oriente Médio 

como algo criado, inventado e reinventado continuamente, junto com autores que embasam o 

tópico observado. Em seguida o islã político é abordado, uma vez que foi um movimento que 

teve expressão política e identitária dentro das sociedades da região. Assim, concluímos a 

formação desse primeiro tópico do capítulo.  

 

 

1.1.1 A CONSTRUÇÃO DO ORIENTE MÉDIO 

Começar a falar do Oriente Médio é complicado, na medida em que é uma região do 

globo em que não há uma definição certa, se é que poderíamos dizer que existe esse tipo de 

definição, tendo em vista a riqueza cultural e histórica que se faz presente. No entanto, trazer 

essas incertezas e construções feitas em cima do que se chama Oriente Médio é importante 

para se criar uma base de conhecimento acerca do contexto em que surge o Estado Islâmico.  

Bartel (2019) ao mesmo tempo em que situa que o Oriente Médio8 como um “termo 

que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar mediterrâneo” e que 

                                                           
8Uma outra classificação da região pensada pelo autor é: “podemos repensar a classificação dessa região a partir 

da incorporação de duas organizações territoriais duais amplamente difundidas entre as populações localizadas 

ao redor da mesma Península Arábica, ou seja, por meio das terminologias de Mashreq e Magreb. O Mashreq é 

um termo que significa “levante” (referência à direção do sol nascente) e designa a parte oriental do Mundo 

Árabe, complementar ao Magreb que significa “poente” (ocaso do sol). Fazem parte do Mashreq todos os países 

situados a leste da Líbia – neste caso, incluindo o Egito, Sudão, o Norte do Sudão do Sul, o Extremo Oeste da 

Etiópia, Eritréia, Djibuti e a Somália –, considerada como território de transição africano rumo à Península 

Arábica. O Magreb, em sentido estrito, corresponde a uma área composta por três países: Marrocos, Argélia e 

Tunísia. Já a ideia de uma área maior, ou seja, formando o “Grande Magreb” também inclui a Mauritânia, Líbia 

e o Saara Ocidental. Mesmo assim, cabe destacar que o Magreb possui ligação com alguns países pertencentes 

ao Sahel (uma zona de transição entre a aridez do Saara e o fértil da savana africana) tais como o Senegal, o 

centro do Mali, Níger, a parte norte da Nigéria e dos Camarões e a parte central do Chade. Cabe destacar que, 
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abarca um conjunto de catorze países (Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos 

(EAU), Irã, Iraque, Iêmen, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Qatar e Síria)9, 

também levanta o questionamento do que significa evocar esse termo, uma vez que ele não 

nos deixa ver qual representação está ali colocado. Outro ponto apresentado pelo autor, e que 

será corroborado com Edward Said mais à frente, é que as fronteiras desses países não são 

naturais e nem surgiram por meio de acordos e diplomacia das partes que o habitam. Essas 

divisões territoriais foram feitas de maneira compulsória pelas potências europeias que 

tiveram enorme influência e dominação durante o processo colonial do século XIX. Desse 

modo, podemos perceber que o termo “Oriente Médio” não foi criado pelos habitantes da 

região, e sim por quem se apropriou e explorou, sendo uma invenção – para usar a percepção 

de Said (2007) – costurada por europeus que consequentemente homogeneíza e cria uma 

concepção de “Outro”. Bartel (2019) destaca essa ideia de homogeneização, uma vez que o 

termo ainda é usado para descrever a região de que se fala, mas desde que não seja para 

colocar uma condição de igualdade (política, religiosa ou econômica) entre os que a compõem 

(BARTEL, 2019).  

 Paralelamente à questão geográfica acima, coexiste a questão ontológica do que é o 

Oriente, no que tange àqueles que habitam, ao religioso e a todo universo lúdico construído e 

moldado em torno do “exótico”. Para tratar esse tópico, Edward W. Said, com as obras 

“Orientalismo” (2007) e “Fora do Lugar” (2004), em conjunto com outros autores, como 

Bhabha em “O Local da Cultura” (1998) e “Nation and Narration” (2000) e; Stuart Hall com 

o “Da Diáspora” (2013), serão basilares na formação dessa abordagem.  

 O Oriente Médio é construído no sentido físico e histórico, e ambos são frutos de 

visões coloniais ocidentais, principalmente europeias. Esta construção, de alguma maneira, 

ainda é mantida até os dias atuais com a percepção de que ser árabe e pertencer à religião 

islâmica é “sinônimo” de terrorista. Ou seja: ainda há o “nós”, do qual fazem parte os 

ocidentais e os “outros”, que compreende aqueles que não são parte bem quista ou se 

encontram no território além das fronteiras ditas como aceitáveis nessa concepção (SAID 

2007).  

 Said (2007), além de criticar essa dualidade de “nós” e “outro”, também critica as 

temáticas que supostamente unificam identidades, mas que na realidade exacerbam as 

                                                                                                                                                                                     
dentre todos os países do Mashreq, o Egito sempre ocupou um lugar especial para as populações do Magreb 

tanto como uma terra de passagem quanto como uma morada para aqueles que se estabeleceram por lá 

permanentemente” (BARTEL, 2019).  
9Visando facilitar a visualização do que é dito nesse tópico, um mapa da região encontra-se no Anexo A. 
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diferenças existentes entre elas. No círculo criado em torno dessas temáticas, o “Outro” se 

perde em meio ao poder de significação. O “Outro” não consegue engatar e estabelecer um 

discurso histórico de poder, não consegue se colocar além de um corpo passivo e recebedor da 

relação de dominação. Desse modo, não se constrói um indivíduo capaz de ser dono de sua 

própria narrativa (BHABHA, 1998; BHABHA, 2000). 

 Buscando a compreensão do que se entende como identidade, evocamos o pensamento 

de Castells (2002), que a aborda como “o processo de construção de significado com base em 

um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual 

(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado” (CASTELLS, 2002, p. 22)10. Um ator 

social11, portanto, adquire significado quando se identifica simbolicamente com os sentidos 

sociológico, religioso, étnico ou territorial. Dessa maneira, toda a organização deste ator vai 

girar entorno dessa identificação.  

Para Castells (2002), podem existir algumas formas e origens da construção de 

identidade, como a Identidade de resistência, Identidade de projeto e Identidade legitimadora. 

A primeira é criada por atores que estão em posições de subordinação à lógica de dominação, 

criando assim uma resistência com base em princípios diferentes das sociedades tradicionais. 

A segunda é quando os atores sociais, fazendo uso de produtos culturais, montam uma nova 

identidade, de tal modo que esta se torna capaz de redefinir as posições tradicionais da 

sociedade, podendo até objetivar a transformação generalizada da estrutura social. Desta 

forma, identidades de resistência podem vir a se tornar identidade de projeto. E o terceiro tipo 

que é “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade com o intuito de expandir e 

racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais, (...)” (CASTELLS, 2002, p. 24). 

 Ao sobrepor esses conceitos ao Estado Islâmico e à Revista Dabiq, observa-se que a 

construção da imagem de si que o grupo incumbe à Revista é o próprio processo da 

construção da identidade, e ela é contextual. No sentido em que essas três identidades 

proposta por Castells (2002) são a interseção do passado, presente e futuro, respectivamente: 

                                                           
10O autor destaca a diferença entre identidade e papéis, este sendo normas estruturadas dentro da sociedade 

organizando funções, seja por instituições ou organizações. O grau de influência do papel no comportamento do 

indivíduo depende de acordo entre esses e as instituições (CASTELLS, 2002). 
11“O ator é alguém que representa e encarna um papel dentro de um enredo, de uma trama de relações. Um 

determinado indivíduo é um ator social quando ele representa algo para a sociedade (para o grupo, a classe, o 

país), encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa, uma denúncia.  

Uma classe social, uma categoria social, um grupo podem ser atores sociais.  

Mas a ideia de "ator" não se limita somente a pessoas ou grupos sociais. Instituições também podem ser atores 

sociais: um sindicato, partidos políticos, jornais, rádios, emissoras de televisão, igrejas” (SOUZA, 1996, p. 12).  
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reavivamento de um regime político passado (Califado); inserida no contexto contemporâneo; 

projetar uma visão de Umma concentrada nos territórios do Califa.  

 Um modo de tornar esses conceitos das três identidades em um objeto visualmente 

detectável é tomar como exemplo a primeira edição da Revista Dabiq (Figura 1). Nela 

podemos inferir que a própria existência do periódico se traduz na Identidade Legitimadora; 

enquanto o destaque para a palavra Khilafah (Califado) grafada em uma fonte maior e 

centralizada na capa, nos apresenta a Identidade de Projeto; por fim, a presença do contorno 

do mapa do Oriente Médio, todavia sem as fronteiras dos países lá presente, se equipara à 

Identidade de Resistência.  

 

Figura 1: DABIQ #1 (DABIQ MAGAZINE, 2014a) 

  Said (2007) destaca que a fabulação do Oriente veio com o que chama de 

Orientalismo. O autor apresenta algumas designações para o termo, a primeira é que se trata 

de uma denominação acadêmica para aquele que realiza pesquisas sobre o Oriente; a segunda 

é com relação a um “estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica e 

epistemológica feita entre o “Oriente” e (na maior parte do tempo) o “Ocidente” (SAID, 2007, 

p. 29); e, por fim, é um significado com uma característica mais histórica, no qual o 

Orientalismo seria uma marca ocidental usada para domínio e controle sobre o Oriente.  

 Com essas três definições do termo que abarcam grande parte de uma construção 

teórica, o Orientalismo exerceu enorme influência na limitação da construção do pensamento 

acerca do Oriente. Não há restrição do pensamento sobre o que se conceba como Oriente. 

Contudo, esse termo e tudo que ele carrega em si balizarão, mesmo que inconscientemente, o 
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que é produzido. Assim, o Orientalismo se ergueu como um valioso sinal do domínio de 

poder cultural, territorial e político europeu sobre o território oriental (SAID, 2007). O autor 

defende que essa corrente possui dogmas que permeiam os estudos árabes e islâmicos, e que 

neles se sustentam a ideia de que há somente “uma sociedade islâmica, uma mente árabe, uma 

psique oriental” (SAID, 2007, p. 402). Sendo, assim, o nacional torna-se somente uma espécie 

de informante, onde se ouve o que ele diz, mas com o intuito de corroborar com o que está 

sendo falado, e assim, não o deixa falar/ser ouvido para ser protagonista de sua própria 

narrativa.  

 A partir dessas colocações, podemos inferir a criação de um status que Bhabha (1998) 

chamou de “entre-lugares” e, também a visão de um estereotipo desse indivíduo que habita o 

Oriente Médio.  Bhabha (1998) define os sujeitos que formam os “entre-lugares” como a 

“soma das “partes” da diferença” (BHABHA, 1998, p. 19), ou seja, todos os que são 

excluídos dentro de uma relação, no caso a diferença é entre Oriente e Ocidente, na relação  

abordada anteriormente entre “outros” e “nós”. No entanto, é importante destacar que esses 

sujeitos, mais uma vez, não são uniformes, eles podem ser complementares, colaborativos, ou 

então, totalmente antagônicos e conflituosos entre si. Apesar disso, esses “entre-lugares” se 

tornam pontos estratégicos fortes para a formação de novas identidades (ou ressignificação 

das existentes), e de novas sociedades dentro daquela que é sublimada pela relação de poder 

desigual que se encontra. Desse modo, as narrativas são tomadas por essa perspectiva de 

sujeitos destituídos de fala, que passam a se interrogar e a criar um conflito de pontos de 

vistas.  

 Assim, o Estado Islâmico emerge desse “entre-lugares”: de um Oriente Médio que 

teve suas vozes abafadas e seus indivíduos oprimidos e da visão estereotipada desse lugar e 

seus habitantes. Assim, o grupo surge com o objetivo de ressignificar aquela sociedade, uma 

vez que tinha como pretensão o retorno ao modelo político-religioso do Califado. No ano de 

2014, com a declaração do Califado, o Estado Islâmico oficializa a ocupação de um espaço 

como ator social, que entra em conflito com o ponto de vista existente do “nós” e “outros”. 

Em relação à visão estereotípica desse indivíduo, que por meio do que foi falado 

anteriormente, busca-se quebrar esse ciclo-vicioso de passagem de conhecimento. Assim, 

Bhabha (1998) versa que o estereótipo: 

...não é uma simplificação porque é uma falsa representação de uma dada realidade. 

É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar 

o jogo da diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um problema 

para a representação do sujeito em significações de relações psíquicas e sociais 

(BHABHA, 1998, p.117).  
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Com Said (2007) complementa-se o que seria entendido como estereótipo nesse 

contexto da pesquisa. Para o autor, os recursos de mídia, tais como filmes e televisão 

ajudaram na construção do imaginário popular do “misterioso Oriente”, do árabe como 

bárbaro e sisudo, e do islã como possuidor de um único significado político/religioso/social. 

Portanto, a estratégia para fixar a visão estereotipada seria a identificação daquilo que está 

sempre “no lugar”, lugar esse conhecido/mapeado e dominado, e a repetição incessante 

daquela visão, como ocorre nos recursos midiáticos citados (BHABHA, 1998, p.105).  

 Com o objetivo de quebrar a roda dessa constante forma de reprodução de 

pensamento, os estudos pós-coloniais contribuíram e, ainda têm contribuído, para criticar esse 

Orientalismo e produzir conhecimento sem filtro ocidental, a partir da perspectiva do “outro”. 

Em Hall (2013) pode-se observar esses estudos como uma releitura do processo de 

colonização, e que tem por objetivo descentralizar as narrativas dos grandes centros e realocá-

las para os atores que foram subjugados por essas forças centrais.  

 Além da perspectiva acima, o autor também destaca a dualidade existente no termo 

“pós-colonial”, no qual além de ser uma marcação temporal posterior ao período da 

colonização, também é um sinal de avanço e futuro que oferece um ponto de vista alternativo 

às visões tidas como clássicas. Nessa passagem, Hall (2013) sintetiza o que foi falado.  

Na narrativa reencenada do pós-colonial, a colonização assume o lugar e a 

importância de um amplo evento de ruptura histórico-mundial. O pós-colonial se 

refere à “colonização” como algo mais do que um domínio direto de certas regiões 

do mundo pelas potências imperiais. Creio que significa o processo inteiro de 

expansão, exploração, conquista, colonização e hegemonia imperial que constituiu a 

“face mais evidente”, o exterior constitutivo, da modernidade capitalista europeia, 

depois, ocidental, após 1492 (HALL, 2013, p. 123).  

Nessa perspectiva, o “outro” abandona a posição de submisso e possuidor de 

identidade inferior ou anulada, para se tornar protagonista na narrativa. Constituindo, assim, 

um ator questionador da maneira que essa alteridade vai ser retratada. Neste movimento, 

identificamos um esforço para deixar o estereótipo de lado e ouvir como ela se representa 

perante o imenso turbilhão de discursos que se interpelam (BHABHA, 1998; HALL, 2013). 

 Outro autor importante para esses estudos é Achille Mbembe, que aponta que a 

“diferença é um problema apenas se acreditarmos que a uniformidade é o estado natural das 

coisas”. Em um mundo em que houve anos de contato violento, marcado pelo colonialismo e 

violência entre os povos, a crença do “nós” como superiores, e “eles” como sendo 

inferiores/bárbaros foi se perpetuando até os dias atuais. A diferença é trazida com inúmeras 

alcunhas, como “religião”, “cultura”, “raça” etc. No entanto ela deve ser reconhecida entre os 

sujeitos, aceita e, principalmente, superada (MBEMBE, 2016).  
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 Por fim, Said (2007) pontua que a história pode ser reescrita, podendo conter 

desfigurações que são “toleradas”. Said afirma, também, que esse ato de escrever é uma 

invenção. Todavia, a construção de uma identidade advém da demonstração de poder que 

determinada sociedade tenha. Assim, o estudo pós-colonial é a tomada de poder por quem 

sempre foi colocado como passivo e recebedor da história já escrita. 

 O nosso objetivo nesta seção, foi compreender a estruturação teórica que existe em 

torno da categoria do “Oriente Médio”, dado que também faz parte da construção de 

conhecimento que norteia o entendimento sobre o grupo estudado nesta dissertação, uma vez 

que o mesmo também “constrói/inventa” um "Oriente Médio” idealizado em sua narrativa. 

Neste tópico, trabalhamos o Oriente Médio como um lugar onde passado, presente (e futuro?) 

se misturam, se narram/contra narram, sendo assim uma categoria em constante (re)invenção. 

No próximo tópico, abordaremos a vertente do islã político, que se diferencia do que 

entendemos como a religião, e se correlaciona por também ser uma eterna construção, com 

várias entidades e grupos expondo suas perspectivas.  

 

 

1.1.2 O ISLÃ POLÍTICO 

Tendo o Estado Islâmico um papel ativo na inclusão de imaginário nesse rol já 

extenso, nessa parte da pesquisa apresentamos e discutimos o Islã Político. Tanto quanto o 

anterior, este é uma construção feita com a junção de pontos de vistas de diversos grupos e 

vertentes. Além do que, o Islã Político atua como ponte que conecta e ascende o Estado 

Islâmico no meio das brechas criadas entre as (re)invenções.  

Faz-se importante destacar que Islã Político não possui o mesmo significado que o Islã 

(religião). Mesmo que não possamos fechar os olhos para a grande influência que o Islã como 

religião exerce no Islã Político12. Para fundamentar essa questão, Bassam Tibi com a obra 

“Islam Between Culture and Politics” (2001) e Graham E. Fuller com “The Future of 

Political Islam” (2003), são os autores que guiam nossa tessitura das argumentações e o 

entendimento desta diferenciação.   

De início, Tibi (2001) apresenta a confusão entre o político e o Islã como decorrência 

da combinação entre a unidade civilizacional em que o Islã era baseado, e a diversidade 

cultural, os quais sempre foram fatores presentes na religião. O autor explica que justamente 

                                                           
12 Para evitar possíveis confusões e eventuais repetições: nos referiremos à religião apenas como “Islã”, 

enquanto a vertente política será tratada como “Islã político”.  
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pelo Islã ser além de uma religião, um sistema cultural, os seus seguidores estão inclinados à 

politização. Nesse sentido, essa politização cresce em detrimento da religião e cria um espaço 

entre o povo do Islã e outras civilizações. Cabe destacar que essa não é uma generalização, 

mas é uma observação trazida por Tibi (2001) e que se faz importante na composição de 

nossa análise.  

 Fuller (2003) corrobora essa diferenciação entre a religião e a ideologia política como 

também com a exposta inspiração no Islã. O autor também traz o termo Islamismo para essa 

ideologia política que se apresenta das mais variadas formas. Além do que, esse termo abarca 

em seu significado as funcionalidades política, social, econômica e até psicológica das 

formas. O autor também destaca que o movimento Islamista ocorre em ondas que variam suas 

demandas de acordo com o momento histórico em que ocorrem, assim cada movimento terá 

sua peculiaridade, embora estejam sustentados pela ótica do Islã Político.  

Dando sequência, Tibi (2001) aborda o termo Islã Político como usado para 

representar o fundamentalismo Islâmico, e utiliza o termo Islamismo, o qual a conotação já 

foi trazida acima. O Islã também traz alguns elementos de ordem política, como o califado 

sendo uma forma política legitima de governo após a morte do Profeta Maomé, entretanto, o 

uso e entendimento desse aspecto político é diferente do que o trazido pelo grupo Estado 

Islâmico na contemporaneidade. 

A noção de dawla Islamiyya (Estado Islâmico), como apresentada pelos 

fundamentalistas contemporâneos, é baseada na crença que nizam Islami (Sistema 

Islâmico) repousa no coração do Islã. De fato, essa é a substância do Islã Político, 

não da religião do Islã em si. O leitor do Corão falhará em achar esses termos neo-

Arábes no texto da Revelação Islâmica ou em qualquer fonte Islâmica clássica. 

Tampouco irá o leitor encontrar o sistema tradicional do califado no Corão ou na 

hadith (coleção da tradição do Profeta Maomé). A noção de um sistema Islâmico é 

uma “invenção da tradição” buscada pelos aderentes do Islamismo no Islã 

contemporâneo, tanto quanto o califado era uma adição arbitrária no Islã em seu 

período clássico.  

Basicamente, o Islã Político é uma ideologia, mas se mantem em um contexto de 

oscilação no Islã entre cultura e política, e isso está relacionado à politização dos 

conceitos e símbolos culturais do Islã. [...] (TIBI, p. 2, 2001).13  (Tradução nossa). 

                                                           
13 “The notion of dawla Islamiyya (Islamic state), as presented by contemporary fundamentalists, is based on the 

belief that the nizam Islami (Islamic system) lies at the heart of Islam. In fact, this is the substance of political 

Islam, not the religion of Islam itself. The reader of the Koran will fail to find these neo-Arabic terms in the text 

of Islamic revelation or in any classical Islamic source. Nor will the reader find the traditional system of the 

caliphate in the Koran or the hadith (collection of the tradition of The Prophet Muhammed). The notion of an 

Islamic system is an ‘invention of tradition’ pursued by the adherents of Islamism in contemporary Islam as 

much as the caliphate was an arbitrary addition to Islam4 in its classical period.  

Basically, political Islam5 is an ideology, but it stands in the context of the oscillation in Islam between culture 

and politics, and it is related to the politicisation of Islamic cultural concepts and symbols. [...]” (TIBI, p. 2, 

2001).  
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Por mais que coexista o acima mencionado elemento de ordem política, o Islã continua 

em sua essência apartado de interpretações políticas. Essa é a religião de aproximadamente 

25% da população mundial14, ou seja, um número expressivo de pessoas compartilha dessa 

identidade e princípios morais que norteiam a religião. No entanto estas pessoas continuam 

compartilhando também de suas identidades culturais nacionais particulares. Então, por mais 

que haja um impulso de colocar a religião e o Islã político em grau de igualdade, os 

muçulmanos veem no Islã a religiosidade e não o cunho político (FULLER, 2003).  

O Islã Político encontrou inserção justamente no espaço criado na prática religiosa do 

Islã por diferentes pessoas de diversas regiões. Isso se deve ao fato de que, com uma 

expressiva diversidade entre os praticantes, em algum momento as formas foram modificadas 

e/ou adaptadas para a realidade concreta daquele grupo. Sendo assim, o movimento do Islã 

Político busca retomar uma única identidade Islâmica, onde essa seja o norte moral dos 

praticantes, predominando até sobre a identidade nacional (FULLER, 2003). 

Tibi (2001) complementa este entendimento anterior, no sentido de que, embutido na 

religião, existe um discurso cultural, que é usado pelo Islamismo visando objetivos políticos. 

Desse modo, tem-se que a “politização do Islã não é meramente uma expressão de um 

fenômeno político. É também a expressão de uma cultura defensiva” (TIBI, 2001, p. 2). 

Assim, entre a cultura e a política, coloca-se a existência de um pêndulo que oscila entre eles, 

mas que o autor destaca como não pertencente à religião, mas às questões mundanas que são 

levantadas.   

Trabalhando com essa proposta de pêndulo, Fuller (2003) levanta que os Islamistas 

almejam definir uma tradição e autenticidade dentro da tradição Islâmica, em consonância 

com a idealização de uma agenda política que pretende ascender no poder. Ou seja, ao propor 

esse molde de identidade com a tradição, essa corrente captura o monopólio do que se 

definiria como uma experiência Islâmica.  

 Uma questão que emerge dessa assertiva é “como determinar o que é “autêntico” na 

tradição Islâmica. De fato, o problema é similar aquele da determinante “de qual Islã” é o 

“Islã real” – o core do debate político dentro da comunidade Muçulmana” (FULLER, 2003, p. 

18). Dessas indagações, a potencialidade de haver resultados que flertam com o autoritarismo 

e manipulação é expressiva. Isso se deve ao fato de que, esse processo de seleção do que é 

amparado como certo e autêntico, dentro da ordem política vigente, ocasionará na 

                                                           
14Ver:https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-

05_projectionsupdate_grl310px/   

 https://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/#fn-22776-40 
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marginalização, sustentada pela legitimação de cunho religioso, daqueles que não concordam 

e, consequentemente, não se encaixam no “padrão de autenticidade” requerido (FULLER, 

2003; TIBI, 2001). Um exemplo que ilustra este ponto é o argumento usado por grupos 

Islamistas que defendem que as sociedades muçulmanas retrocederam para a jahiliyya15. Tais 

grupos tomam para si a missão de guias dos muçulmanos para o caminho correto, e o meio 

usado para isso é o Islã Político, o qual legitima o uso da força para alcançar o sistema 

político idealizado16 (TIBI, 2001). Uma figura expoente que utilizou desses argumentos para 

legitimar o recurso à violência, foi Hassan al-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana 

(Muslim Brotherhood) em 1928 (TIBI, 2001). A Irmandade está presente no próximo tópico 

da pesquisa, em razão de sua importância para a evolução do Islã Político e da influência 

direta na formação do líder do grupo Estado Islâmico.  

  

 

A IRMANDADE MUÇULMANA  

Nessa seção adentraremos no tratamento somente do Islã Político e algumas de suas 

características. Com isso, também trazemos para a discussão a Irmandade Muçulmana, que foi 

(e ainda é) uma entidade política importante para o islamismo na região do Oriente Médio 

como um todo.  

 Sayyid (2017) orienta o início de nossa discussão, com o destaque para uma 

característica do Islã Político, que é sua a maneira de “criar o mundo”. O autor fala do Islã 

Político como um modo de contar/narrar o mundo em que está inserido, em vez de ser apenas 

um problema de conflito e governança em alguma parte do mundo. 

                                                           
15 Essa justificativa também é trazida pelo Estado Islâmico na Dabiq Magazine. Como por exemplo na Edição 

#9. Para definir o que se compreende como jahiliyyah é o utilizado o The Oxford Dictionary of Islam, nele é 

entendido como “Período pré-Islâmico, ou “ignorância” do monoteísmo e lei divina. Em uso corrente, o termo se 

refere à modernidade secular: no trabalho de Abu al-Ala Mawdudi, ele via a modernidade como a “nova 

jahiliyyah”. Sayyid Qutb interpretava a jahiliyyah como a dominação de humanos sobre humanos, ao invés da 

submissão de humanos à Deus. O termo não denota qualquer sistema de governo, ideologia, ou instituições 

baseadas em outros valores que aqueles referentes à Deus. Para corrigir essa situação, tais pensadores 

propuseram a implementação da Lei Islâmica, valores e princípios. Grupos radicais justificam ações militantes 

contra regimes seculares nos termos da jihad contra a jahiliyyah” (Tradução nossa).                                      

Ver: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1157 
16 “Assim, a Umma como um ideal transcende totalmente o estado nação: sua unidade espiritual é o objetivo 

constante, mesmo se nunca for completamente conquistada na forma política. A Umma é abençoada por Deus; o 

estado-nação não. Essa distinção não necessariamente elimina a lealdade do estado nação, mas tal lealdade está 

em um patamar diferente, especialmente quando o estado é governado por regimes repressivos. Assim, há uma 

tensão natural clara na mente Islamista entre o ideal de uma Umma e a realidade de um estado nação” (FULLER, 

2003, p. 19) (Tradução nossa).  
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Isso porque uma teorização bem-sucedida do Islã político não pode prosseguir sem 

uma conceituação de políticas e de político. O político não é sobre arranjos 

específicos e distribuição de tomadores de decisões autoritários; não é sobre partes 

particular de um sistema social, ou é sobre escritórios confinados ou departamentos 

(parlamentos, ministérios, burocracias). Ao invés, é sobre instituições de sistemas 

sociais17 (SAYYID, 2017, p. 68) (Tradução nossa).   

O autor considera que há três características para o aparecimento do Islamismo. A 

primeira é o movimento é pós-colonial, concomitante com a onda de descolonização ocorrida 

no Século XX, o qual o poder de países europeus que detinham colônias na região foi 

reduzido. No entanto, não só pós-colonial no sentido temporal, mas também no sentido 

teórico, como um comportamento de continuidade na constituição da ordem mundial.  

A segunda característica reside na abolição do regime de Califado. Sayyid destaca que 

nem a proclamação do Califado por Al- Baghdadi - fato que será abordado no próximo tópico 

quando tratarmos do contexto histórico do Estado Islâmico – supriu a falta do regime. Para o 

autor, a extinção desse tipo de regime político vai além de suas características como entidade 

política e “aponta para um mundo, no qual Muçulmanos não são somente fragmentados e 

subalternos, mas falta um mecanismo de representação de suas preocupações e demandas de 

maneira constante e em escala global” (2017, p. 68).  

 Por fim, a última característica colocada por Sayyid (2017) tem relação com a 

globalização e sua consequência para o Estado Nação. Isso se deve ao fato que aquela limitou 

a capacidade de regulação, e o regime econômico do neoliberalismo colocou em xeque a 

noção de que o Estado tem um papel relevante nas questões socioeconômicas. Além do mais, 

o desenvolvimento do ciberespaço aumentou a capacidade de comunicação, e, ao mesmo 

tempo, diminuiu a possibilidade de que um Estado atuasse como referência no fluxo de 

informação.  

Assim, esses fatores fizeram com que o senso de “Muslimness” (algo próximo do “ser 

Muçulmano”) proposto, emergisse e o Islamismo viesse para transformar e atender esta 

demanda. Demanda a qual seria justamente a tentativa de traduzir essa “Muslimness” em um 

coletivo político. Desse modo, a manifestação do Islã Político emerge de partidos políticos, 

tais como a Irmandade Muçulmana (SAYYID, 2017). 

A primeira Irmandade Muçulmana é criada em 1928 por Hasan al-Banna no Egito. O 

grupo tinha entre suas pautas a defesa do califado como sistema de governo para o mundo 

                                                           
17 “This is because a successful theorisation of political Islam cannot proceed without a conceptualization of 

politics and the political. The political is not about specific arrangements and distributions of authoritative 

decision-making; it is not about particular parts of the social system, nor is it confined to offices and precincts 

(parliaments, ministries, bureaucracies). Rather it is about the institution of social systems” (SAYYID, 2017, p. 

68).  
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islâmico a partir de uma reforma do Islã, visando à restauração da pureza doutrinária. Isso se 

deve ao fato de que o Império Otomano havia sido dissolvido em 1924, então a percepção do 

califado como o sistema ideal era ainda era recente e defendido por líderes muçulmanos 

espalhados por diversas regiões (BUNZEL, 2015). 

Embora fosse um movimento político que buscasse um ganho de poder e, 

consequentemente, tivesse algum nível de influência na sociedade, a Irmandade Muçulmana 

não teve a rigorosidade doutrinária presente nos movimentos jihadistas contemporâneos. 

Bunzel (2015) aborda que o movimento é de origem exclusivamente sunita18, o que, 

entretanto, não causou hostilidade com outras vertentes dentro do Islã. Isso porque, a 

propósito do grupo é rebater a ascensão do Imperialismo Ocidental que, levou ao declínio da 

presença do Islã na vida pública. 

Em um caminho inverso ao apresentado pelo autor supracitado, Fayed (2017) 

apresenta a Irmandade Muçulmana egípcia principalmente como um movimento social que, 

com isso, traria mudanças políticas. Para o autor, os objetivos da organização eram limitados 

às esferas moral e social, como por exemplo, ampliar o ensino islâmico, abrir escolas, 

combater a prostituição e o uso de drogas, além do estabelecimento de sedes em outras 

províncias (FAYED, 2017).  

Para Hasan al-Banna a Irmandade Muçulmana seria um movimento orientado pela 

da’wa (chamado). Nele, a atividade missionária, propagandística e até a pregação do Islã 

atuariam junto com a população muçulmana. Todavia, essa é uma das atividades políticas que 

pode ser empreendida por Islamistas; a criação de instituições civis islâmicas, chegando à 

fundação de partidos políticos, também são ações possíveis. Apesar desta separação teórica, 

as linhas imaginárias que dividem estas atividades políticas nem sempre são distintas, 

podendo se misturar entre si (FAYED, 2017; FULLER, 2003). 

Da'wa em seu sentido tradicional sugere a tarefa missionária de chamar os não-

muçulmanos para o Islã, mas também pode significar trazer os próprios muçulmanos 

para a renovação (tajdid) e repurificação de sua fé. Com a emergência de 

movimentos modernos Islamistas, da'wa enfatiza quase que exclusivamente nos 

indivíduos muçulmanos, nos quais os Islamistas discernem como teoricamente só 

muçulmanos ou quem procura uma concepção errônea do Islã: para trazê-los para 

um entendimento mais completo e correto de sua própria fé em um novo senso 

político e social. (...). Para conduzir a da'wa, obviamente, necessita de fundos, 

                                                           
18 “A maior seita do mundo islâmico. Após a morte de Maomé, os sectários do Islã que apoiavam um método 

tradicional de escolha de seu líder político-religioso com base na concordância da comunidade muçulmana 

passaram a ser conhecidos como sunitas, aos quais se opunham os xiitas, que defendiam a sucessão do califado 

por direito hereditário” (NAPOLEONI, 2015, p. 143). 
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instituições, organizações, equipe, e atividades educacionais materiais dentro da 

sociedade19 (FULLER, 2003, p.127) (Tradução nossa). 

A Irmandade Muçulmana do Egito continuou com este cunho até a década de 1950, 

onde questões políticas internas ao país, fizeram com que a organização fosse sufocada e, 

posteriormente expulsa dos “pilares da democracia” (parlamento, presidência, constituição). 

Este fato foi usado como razão, para que grupos internos vertessem seus atos para o ativismo 

que se utiliza da violência para alcançar seus objetivos (FAYED, 2017).  

A inspiração para essa virada ideológica foi a figura de Sayyid Qutb, islamista egípcio 

que defendia uma versão radical e revolucionária do ativismo desenvolvido pela Irmandade 

Muçulmana. Entre suas ideias estava a substituição de governos estabelecidos por Estados 

Islâmicos e a jahiliyya. Além do grupo Estado Islâmico, anteriormente a Al-Qaeda20 tinha 

uma ideologia parecida e inspirada em Qutb, no entanto a estratégia foi de ataque aos Estados 

Unidos, em vez da restauração do califado (BUNZEL, 2015; FULLER, 2003). Tal virada 

ideológica da Irmandade Muçulmana, continuou a influenciar gerações de movimentos que 

foram eclodindo no Oriente Médio, dentre eles o Estado Islâmico, o qual discutimos 

historicamente no próximo tópico. 

No que tange essa questão ideológico-religiosa que o grupo se ampara, Lebovich 

(2017) propõe uma visão interessante. Em seu artigo, o autor questiona How “religious” are 

ISIS Fighters? (Quão “religiosos” são os combatentes do ISIS?). Esta indagação abre para 

uma ótica que questiona se a religiosidade é realmente a base fundadora intrínseca, no sentido 

em que, se forem seguidos esses preceitos do Islã Político –que não possuí o mesmo 

significado de Islã, mas que edifica suas bases nele – então, os seus membros teriam que 

obrigatoriamente serem veemente seguidores.  

                                                           
19 “Da’wa in its traditional sense actually implied the missionary task of calling non-Muslims to Islam, but it 

could also imply bringing Muslims themselves to renewal (tajdid) and repurification of their faith. With the 

emergence of modern Islamist movements da’wa now places almost exclusive emphasis on Muslim individuals 

whom Islamists perceive as only nominally Muslim or who pursue an erroneous conception of Islam: to bring 

them to a fuller and more proper understandingof their own faith in a new political and social sense. (Note the 

parallel shere with Christian evangelism that focuses on changing Christians.) To conduct da’wa, of course, 

requires funds, institutions, organizations, staff, and materials— educational activity within society” (FULLER, 

2003, p.127). 
20“Termo que significa, literalmente, “a base”, é uma organização criada, por volta de 1988, por Osama bin 

Laden e Abu Ubaydah al-Banshiri, o principal comandante militar de bin Laden, como uma rede para interligar 

os árabes que se ofereceram como voluntários para combater na jihad soviética. A Al-Qaeda ajudou também a 

financiar, recrutar e treinar extremistas islâmicos sunitas para participarem da resistência afegã. Em pouco 

tempo, ela se transformou numa organização de insurgentes islâmicos sunitas multiétnica e continuou ativa até 

muito depois da Guerra do Afeganistão. Seu principal objetivo é o estabelecimento de um Califado Pan-Islâmico 

em todo o mundo árabe e, por isso, ela busca obter a colaboração de outras organizações armadas islâmicas para 

derrubar governos considerados “não islâmicos” e expulsar ocidentais e não muçulmanos de países islâmicos. 

Em 1998, ela se fundiu com a Jihad Islâmica Egípcia (“al- Jihad”). Acredita-se que o número de membros da 

organização oscile entre várias centenas e alguns milhares de pessoas” (NAPOLEONI, 2015, p. 133-134). 
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Lebovich (2017) traz que os combatentes do grupo, em sua maioria, não são 

religiosamente alfabetizados. Todavia, essa “fraqueza de conhecimento” das leis islâmica – 

leia-se Sharia21 – não mede o quão religioso esse indivíduo pode ser. Ao mesmo tempo, o 

autor sinaliza que, mesmo entre a população muçulmana, não há um conhecimento 

aprofundado das leis islâmicas, sendo esse reservado às autoridades religiosas (ulamas) ou 

estudiosos religiosos.  

Complementando essa proposta, Fuller (2003) aborda a existência de uma “Umma 

virtual”, que é possível com o avanço das tecnologias e disseminação de conhecimento. Esta 

estaria presente em partes não árabes do mundo muçulmano, e não mais, somente, uma Umma 

(comunidade islâmica) centrada no Oriente Médio, propriamente dito. Cabe destacar que, 

embora não seja o mote fazer esses questionamentos acerca da religiosidade, eles são 

importantes para que se abram discussões e visões que podem se apresentar sobre o tema, o 

que permite a expansão do prisma proposto na pesquisa.  

Fechando esse tópico, o Islamismo é um produto das situações enfrentadas na 

modernidade cultural pelo Islã, onde essa busca pelo equilíbrio entre os dois, cria um pêndulo 

entre cultura e política, como defende Tibi (2001). Enquanto isso, Fuller (2003) afirma que 

esse fenômeno nunca irá desaparecer do cenário político, uma vez essas mensagens são de 

alguma maneira atemporais. 

Assim a ideologia Islamista, como qualquer outra ideologia, pode ser usada 

amplamente como instrumento nas relações internacionais para atacar, deslegitimar, 

ou criar propósito de unidade. E como todas as outras ideologias e princípios, ela é 

frequentemente aplicada seletivamente, de acordo com os interesses imediatos do 

Estado ou do movimento22 (FULLER, 2003, p.42) (Tradução nossa). 

Em suma, é possível separar o Islã Político do Islã como religião, como foi 

apresentado no início. No entanto, é difícil dissociá-los completamente, uma vez que o 

primeiro toma o segundo como influência. Tendo em vista a possibilidade de múltiplos 

entendimentos e interpretações, o tema em questão é terreno de vasta discussão. Assim, foram 

abordadas algumas dessas visões que atuam como contraponto, buscando a ampliação dos 

questionamentos.  

 

 

                                                           
21 “... ‘legislação’, palavra que se refere ao código moral e legal que coliga ideologicamente os muçulmanos e 

rege todos os aspectos de suas vidas” (NAPOLEONI, 2015, p. 143). 
22 “Thus Islamist ideology, as any other ideology, can be used widely as an instrument in international relations 

to attack, delegitimize, or create unity of purpose. And as with all other ideologies and principles, it is often 

applied selectively in accordance with the immediate interests of the state or the movement” (FULLER, 2003, 

p.42). 
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1.2 A ORIGEM HISTÓRICA DO ESTADO ISLÂMICO  

As origens do Estado Islâmico podem ser remontadas a partir do início dos anos 2000. 

Contudo, é preciso retornar no tempo para entender os fatores existentes na Síria e no Iraque, 

e que fizeram desses territórios o berço do grupo. Para analisar o surgimento e consolidação 

do grupo intitulado Estado Islâmico, é preciso entender o que estava acontecendo na região, e 

principalmente, o que levou ao atual momento.  

 Os dois países cruciais para a análise são: Iraque e Síria, devido à guerra do Iraque que 

teve início com a invasão estadunidense em 2003, e a guerra civil da Síria, desde 2011. Desse 

modo, na primeira parte dessa seção, fazemos um levantamento histórico desde a ascensão de 

Saddam Hussein até a invasão de 2003.  Em seguida, na segunda parte, apresentamos e 

discutimos o contexto histórico da Síria, com o recorte cronológico da ascensão da família 

Assad ao poder, até a Primavera Árabe.  

Na terceira parte, apresentamos a história particular do grupo, complementando 

historicamente a primeira seção, e a plasticidade do mesmo. Nesta seção também mostramos 

como o grupo consegue se estruturar financeiramente. Os meios propagandísticos utilizados 

pelo Estado Islâmico para atrair novos seguidores e combatentes serão abordados no próximo 

capítulo.  

 

 

1.2.1 IRAQUE: ASCENSÃO DE SADDAM HUSSEIN ATÉ A INVASÃO 

ESTADUNIDENSE DE 2003 

Saddam Hussein surgiu no cenário político do Iraque durante o mandato do Ahmad 

Hassan al- Bakr23, ele ocupou alguns cargos de relevância até chegar à presidência. Durante 

esse período, Hussein foi responsável pela indicação de nomes para serviços de segurança do 

Estado e interferência paralela, visto que utilizava uma milícia partidária para garantir o 

controle urbano de Bagdá, além de ser nome influente dentro do partido Ba’th24. (TRIPP, 

2003).  

Em conjunto com Hassan al-Bakr, Saddam Hussein se consolidou dentro do seio do 

governo, galgando cada vez mais cargos de importância, tal qual a nomeação para vice-

                                                           
23Mandato de 1968 até 1979. 
24“Partido Socialista Árabe Baath (do árabe “renascimento”); fundado na Síria em 1947, propunha uma mistura 

do nacionalismo árabe, o anti-imperialismo, o pan-arabismo- isto é, a união dos países árabes- e o socialismo de 

inspiração árabe. Tinha caráter firmemente laico e republicano, embora autoritário. Além da Síria, teve 

ramificações no Iraque e no Líbano, justamente na região de atuação do ISIS. Porém, devido às suas divisões e 

vacilações, praticamente desapareceu, embora ainda seja hegemônico na Síria.” (COCKBURN, 2015, p. 204).  
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presidente do RCC (Revolutionary Command Council)25. Este sendo reconhecidamente o 

segundo cargo mais poderoso dentro da estrutura do Estado, que o permitiu montar uma base 

forte que o concedeu o futuro poder que teria durante seu mandato. Em 1972, Saddam 

Hussein negociou, em Moscou, o Tratado de Amizade e Cooperação Soviético-Iraquiano, de 

grande importância econômica, garantindo a compra de petróleo do Iraque, cooperação em 

caso de ameaças, e fazia da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) o principal 

fornecedor de armas para o país (TRIPP, 2003).  

Com esta receita advinda do petróleo, o Estado iraquiano adquiria armamento. Fato, 

entretanto, de difícil verificação, visto que era considerado crime a publicação de estatísticas 

econômicas referentes a áreas estratégicas. Assim, Hassan al-Bakr, Saddam Hussein e outros 

parceiros do governo, criaram um círculo de dependentes, “profundamente implicados na 

utilização dos fundos estatais pelo regime para favorecer aqueles em quem confiava e criar 

uma rede de clientes à escala do país.” (TRIPP, 2003, p. 236).  

 Em 1976, Saddam recebeu a patente de general. Figura frequente na publicidade do 

regime, sua base dentro do partido Ba’th se tornou mais robusta. No ano seguinte assumiu o 

controle da política petrolífera do Iraque, conferindo-lhe acesso aos rendimentos da produção 

e, principalmente, ao controle as despesas. Entre 1977 e 1979, Saddam Hussein se articulou 

dentro do partido, visando a provável sucessão na presidência do país, eliminando opositores 

e fazendo alianças. Em julho de 1979 Hassan al-Bakr, anunciou sua saída e em questão de 

horas Saddam Hussein foi declarado presidente do Iraque (TRIPP, 2003).  

Dentro do Estado, o domínio se encontrava restrito a um círculo de confiança, 

enquanto em outras esferas de funcionamento do mesmo, havia sido elaborada uma 

burocracia que impedia aos funcionários terem uma visão completa do que se passava no 

âmbito geral do sistema. Em complemento a esse complexo esquema e restrita confiança, 

Saddam Hussein conseguiu criar uma causa comum que uniria a população heterogênea do 

Iraque26: o culto à sua pessoa. Ou seja, o líder retratado como um representante de todos os 

povos que viviam no Iraque. O aparelhamento estatal contribuía para a disseminação e o 

estabelecimento dessa visão (TRIPP, 2003).  

 Tripp (2003) também destaca a questão religiosa na distribuição de atribuições dentro 

do governo, por exemplo, as posições de comando e serviços de segurança eram 

                                                           
25 Conselho do Comando Revolucionário. 
26 No Iraque aproximadamente 70% da população é xiita; 29-34% sunitas; 15% a 20% são curdos; 

aproximadamente 5% são de outros grupos religiosos; e menos de 1% são cristãos (CIA, 2019; ESPINOSA, 

2014). 
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exclusivamente para homens sunitas (grupo original de Saddam Hussein), enquanto as 

posições em organizações locais e patrocínio, eram abertas aos diversos representantes da 

população iraquiana. Entretanto, no início da década de 1980, o Iraque entrou em conflito 

com o Irã, por questões territoriais. Isso acirrou e exaltou diferenças étnicas, visto que 

Saddam Hussein é de origem sunita e o Irã é de maioria xiita. Esse acirramento levou à 

repreensão de qualquer resistência organizada xiita dentro do Iraque, além de incentivos 

financeiros pelo governo para homens iraquianos se divorciarem de suas esposas xiitas, tendo 

como objetivo minar os árabes xiitas de dentro do território iraquiano.  

Também foi durante esse período de conflito com o Irã que o Iraque começou o 

desenvolvimento e aquisição de armas de destruição em massa, bem como de armas 

biológicas e químicas. O uso deste armamento químico ocorreu inicialmente em 1984, 

todavia, e, mesmo infligindo às tropas iranianas grandes baixas, seu efeito foi mais de 

dissuasão do que propriamente militar. Para que fosse possível o avanço desse programa 

armamentista, o Iraque estabeleceu negócios com a França e a URSS, com quem ainda 

possuía em vigor o Tratado de cooperação; e adquiriram fundos com a Arábia Saudita, 

Kuwait e outros Estados do Golfo (TRIPP, 2003).  

Uma vez que esse conflito interferia no preço e fornecimento de petróleo para países 

do Ocidente, o Iraque conseguiu algo inesperado para a época, visto que se encontrava 

durante a Guerra Fria, que foi estabelecer relações diplomáticas com os Estados Unidos, 

França e Reino Unido. Desse modo, todas as relações estabelecidas auxiliavam os esforços de 

guerra iraquianos, seja de maneira financeira ou em artigos bélicos, garantindo certa 

superioridade militar em relação ao Irã. Superioridade essa que se refletiu na aceitação por 

parte do governo iraniano do cessar-fogo das Nações Unidas em 1988 (TRIPP, 2003).  

 No entanto, a guerra deixou consequências agudas para a população iraquiana: mortes; 

mais de 60.000 prisioneiros iraquianos em território iraniano; grande parte da população 

servindo as Forças Armadas; além de uma dívida externa de mais de 80 bilhões de dólares, 

proveniente das compras de artigos bélicos e de empréstimos. Embora a exportação de 

petróleo estivesse se recuperando, os preços mundiais estavam em baixa devido à crise de 

197927, o que fazia com que a renda não fosse suficiente para cobrir as despesas 

remanescentes da guerra (TRIPP, 2003).  

                                                           
27Crise na produção petrolífera iraniana e iraquiana, devido ao conflito, e tensão no mercado internacional. A 

consequente perda do petróleo iraniano, cerca de menos 5% no mercado mundial, fez com que os preços 

subissem rapidamente, e tivesse início a primeira recessão econômica em grande escala após a II Guerra Mundial 

(FIORI, 2004; NYE, 2002). 
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 Nos anos seguintes ao término do conflito com o Irã, Saddam Hussein, buscava 

maneiras de recuperar financeiramente o Iraque. Dentre as medidas para esta recuperação, 

tentou remodelar sua equipe econômica, e adotou medidas de austeridade, como a redução de 

funcionários públicos e desmobilização de soldados das Forças Armadas. A relação com as 

Forças Armadas também sofreu algumas outras interferências, visto que o corpo de oficiais 

estava inchado e era composto de maneira heterogênea. Assim, Saddam utilizou critérios 

próprios e discriminatórios para reduzir o corpo de oficiais. Tais critérios tinham como base a 

origem religiosa e ligações familiares ou partidárias. Por essa razão, alguns oficiais foram 

promovidos, enquanto outros reformados, presos ou expulsos da corporação. Esses cortes 

também tinham como objetivo desmantelar possíveis alianças e planos para a realização de 

um golpe de Estado (TRIPP, 2003).  

 Notando que as medidas no interior do Estado não estavam surtindo o efeito desejado 

na economia iraquiana e a dívida externa contraída de diversos países aumentava na faixa de 

10 bilhões ao ano, o Iraque tentou persuadir a OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries28) a aumentar os preços do barril de petróleo. Além disso, também tentou 

negociar com a Arábia Saudita e o Kuwait para que a ajuda monetária durante a guerra contra 

o Irã fosse revista e considerada como doação e não empréstimo. Entretanto, nenhuma das 

propostas foi atendida, assim, a intenção de usar a força começou a tomar forma dentro do 

círculo de confiança de Saddam Hussein, e o alvo seria o Kuwait, uma vez que possuía 

grandes excedentes de petróleo e a população era pequena29 (NYE, 2002; TRIPP, 2003).  

 A resolução de atacar o Kuwait reacendeu uma antiga reivindicação iraquiana, que o 

país fazia parte do território iraquiano e no pós Primeira Guerra Mundial, foi arbitrariamente 

separado pelos britânicos, e que o “Koweit era uma criação artificial dos colonizadores, que 

não deveria ser um Estado independente.” (NYE, 2002, p. 213). Antes de efetivar a invasão 

ao país vizinho, Saddam considerou que os Estados Unidos não iriam repreendê-lo, pelo 

contrário, poderiam apoiar suas ações, visto que as relações estavam próximas desde a Guerra 

do Irã, e a URSS nesse período já se encontrava enfraquecida. Apesar de, em um primeiro 

momento, os Estados Unidos se preocuparam em manter a neutralidade e apaziguar a 

situação, a postura logo mudou quando em 2 agosto de 1990 a invasão ao Kuwait foi 

autorizada (WALLERSTEIN, 2005).  

                                                           
28Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
29População total do Koweit (1990): 2.099.615. Ver: http://data.worldbank.org/country/kuwait 

  População total do Iraque (1990): 17.469.005. Ver: http://data.worldbank.org/country/iraq  

http://data.worldbank.org/country/kuwait
http://data.worldbank.org/country/iraq
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 Em um prazo de 24 horas, as tropas iraquianas ocuparam o território do Kuwait e 

instalaram um governo provisório. Essa iniciativa foi executada para tentar mascarar a real 

intenção, que consistia na anexação do país ao Iraque. Todavia, em questão de dias, a 

anexação foi anunciada e formalizada. No final do mês de agosto de 1990, era anunciada a 

anexação do Kuwait por parte do Iraque. Ao contrário do que Saddam Hussein pensava, a 

comunidade internacional, a Liga Árabe e as Nações Unidas foram veementemente contra a 

invasão, e uma série de medidas e sanções foram colocadas em prática contra o Iraque. 

Internacionalmente, bens iraquianos e kuwaitianos foram congelados, a ONU (Organização 

das Nações Unidas), por intermédio do Conselho de Segurança embargou econômica e 

comercialmente o Iraque e suas exportações de petróleo. A Arábia Saudita, temerosa com a 

presença de forças militares em suas fronteiras, solicitou apoio aos Estados Unidos, que 

prontamente atendeu à solicitação militar (TRIPP, 2003).  

 Antes do início dos ataques, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 67830, que 

autorizava o uso de força militar caso o Iraque não cumprisse o prazo de até 15 de janeiro de 

1991 para a retirada total de tropas do Kuwait. Assim, com o descumprimento do prazo 

estipulado, em 16 de janeiro de 1991 começou a ofensiva aliada31, e em alguns dias o Kuwait 

foi libertado, resultando no pedido de cessar-fogo iraquiano, que foi assinado no final de 

fevereiro. Para Nye (2002), apesar da resolução e tentativas da ONU, que passava pela 

primeira32 situação de crise no pós Guerra Fria, em resolver a questão, o uso da força militar 

foi empregado com dois objetivos: o primeiro consistia no controle do petróleo, visto que os 

poços kuwaitianos eram um dos mais ricos e produtivos; e o segundo era uma questão de 

guerra preventiva, uma vez que o Iraque possuía um programa de armas de destruição em 

massa e detinha armas químicas (NYE, 2002; TRIPP, 2003).  

 Em consequência da guerra, a ONU em consenso no Conselho de Segurança, exigiu 

algumas medidas que deveriam ser cumpridas pelo Iraque, visando impedir que o mesmo 

                                                           
30 Ver: http://unscr.com/en/resolutions/doc/678 
31“Em 1991, uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos e Inglaterra, junto com outros 28 países, venceu 

a Guerra do Golfo e derrotou o Iraque, depois de um mês de bombardeio aéreo contínuo no território inimigo. 

Expulsou as tropas iraquianas do Kuwait, mas não conquistou Bagdá e não depôs Saddam Hussein.” (FIORI, 

2004, p. 33).  
32“A invasão iraquiana do Koweit, em 1990, foi a primeira crise pós-Guerra Fria. Como a União Soviética e a 

China não exerceram o seu poder de veto, a segurança colectiva da ONU foi usada pela primeira vez em 40 anos. 

Houve três razões para esta extraordinária ressurreição. Em primeiro lugar, o Iraque cometeu uma agressão 

extraordinariamente clara, parecido com o que aconteceu na década de 1930, o que recordava aos políticos esse 

fracasso da segurança colectiva. A segunda razão era o sentimento de que se a segurança colectiva da ONU 

falhasse num caso tão óbvio, não constituiria um princípio de ordem num mundo pós-Guerra Fria. Em terceiro 

lugar, os pequenos estados apoiaram a acção nas Nações Unidas, porque a maior parte deles eram frágeis e 

possuíam fronteiras pós-coloniais em disputa. Os argumentos que Saddam Hussein utilizou para justificar a sua 

invasão do Koweit, ameaçavam também a maioria dos outros pequenos estados.” (NYE, 2002, p. 203). 
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lançasse outra agressão no futuro. As medidas consistiam no reconhecimento33 do Estado do 

Kuwait, pagamento de reparação de guerra, e abertura do Iraque para inspeções feitas por 

equipes da ONU. Tais inspeções buscariam provas da existência dos programas de 

desenvolvimento de armas de destruição em massa. Em maio de 1991, os primeiros enviados 

da UNSCOM (United Nations Special Commission34) começaram o trabalho dentro do 

território iraquiano (TRIPP, 2003).  

 No entanto, a ONU e as equipes enfrentaram muitas dificuldades relacionadas ao 

acesso nos complexos militares, visto que recebiam muitas negativas ou não recebiam 

colaboração durante o processo. Neste processo, os Estados Unidos e outros membros do 

Conselho de Segurança tiveram que fazer ameaças com ação militar para que Saddam 

Hussein cumprisse as resoluções da organização. Em complemento a essas medidas, existiam 

também embargos econômicos remanescentes do período de guerra. Em consequência deles, 

o Iraque ainda estava impedido de comercializar petróleo, e outros produtos, por conta dos 

embargos que vieram no pós-conflito. Além da proibição da comercialização de petróleo, 

outras proibições foram feitas, como a de importação de fertilizantes, maquinário agrícola e 

principalmente químicos e pesticidas que poderiam possuir dupla utilização (TRIPP, 2003).  

 Com a proibição de venda do petróleo, o governo iraquiano deixou de adquirir divisas, 

o que logo começou a impactar a população, que começou a sofrer carências, subnutrição, 

doenças, culminando no aumento da mortalidade infantil no país. Vendo esse cenário, a ONU 

tentou alguns acordos com o governo de Saddam Hussein para que voltassem ao mercado de 

petróleo. Todavia de 1992 até 1995 não houve acordo entre as partes, somente em 1996 o 

Iraque aceitou os termos da Resolução do Conselho de Segurança. Este acordo exigia, uma 

contrapartida: que a distribuição de abastecimento fosse monitorada por inspetores da 

organização, para que houvesse a garantia de que os bens eram devidamente distribuídos de 

forma igualitária entre a população iraquiana (TRIPP, 2003).  

 Tripp (2003) argumenta que essa negociação gerou um paradoxo, em que o povo 

iraquiano era vítima em todos os ângulos. Esta negociação mostrava que anos de sanção não 

tinham surtido efeito sobre o poder de Saddam Hussein, e que cada vez mais, as sanções 

alavancavam o sofrimento dos iraquianos. A solução foi continuar com o prescrito no acordo 

de 1996, o que, no entanto, não surtia efeito na população. Isso foi usado por Saddam Hussein 

                                                           
33“Em novembro de 1994, o Iraque reconhecia o Koweit como estado soberano independente, abandonando 

assim, formalmente, as suas reivindicações anteriores de soberania e reconhecendo a fronteira Iraque-Koweit que 

fora finalmente marcada pelas NU a favor do Koweit em Maio de 1993.” (TRIPP, 2003, p. 284). 
34 Comissão Especial das Nações Unidas. 
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para tenta suspender as medidas impostas. A pressão colocada pelo iraquiano só somava às 

ameaças belicosas que o país vinha recebendo. Neste clima hostil, seguiram as sanções já 

impostas e continuou o programa de inspeção aos armamentos.  

 Apesar dos esforços das Nações Unidas para vistoriar todas as instalações e, o 

simultâneo empenho do governo iraquiano de esconder o seu programa de desenvolvimento 

de armamento, no fim de 1998, os Estados Unidos com auxílio de forças inglesas, 

bombardearam durante quatro dias o Iraque. Este ataque foi o reinício de uma segunda Guerra 

no Iraque, guerra essa que foi postergada até 2003. Tal conflito teve como objetivo locações 

militares, e o enfraquecimento do governo de Saddam Hussein. Essas ações não surtiram o 

efeito desejado com relação ao poder do líder iraquiano, e ainda prejudicaram a UNSCOM, 

pois o Iraque foi à ONU para denunciar o excesso de força por partes dos EUA. É importante 

destacar que, com essas medidas, a economia iraquiana e, consequentemente, a população, 

mergulhavam em uma profunda crise (FIORI, 2004; TRIPP, 2003).  

 Tendo consciência dessas dificuldades, em 1999 a ONU tentou reestabelecer um 

regime de inspeção mais eficiente, através de uma nova agência (UNMOVIC- United Nations 

Monitoring, Verification and Inspection Commission35), e também, demostrou a intenção de 

suspender as sanções. Entretanto, como a resolução que colocaria essas ofertas em prática, 

teve uma abstenção de três (Rússia, França e China) membros do Conselho de Segurança, o 

qual foi utilizado como argumento para a recusa iraquiana para novas inspeções. Nos anos de 

2000 e 2001, os EUA e o Reino Unido se engajaram em algumas ações militares no Iraque, 

frente ao desrespeito que o governo Saddam Hussein tinha às sanções, que vigoravam há 

quase uma década (TRIPP, 2003).  

 Com a mudança presidencial nos Estados Unidos, a política em relação ao Iraque 

também mudou, ficando mais agressiva:  

Em Fevereiro de 2001, a nova administração mostrava a sua determinação, senão 

uma alteração de politica, ordenando ataques aéreos contra posições de radar e de 

antiaéreas em redor de Bagdade. [...] A incursão chamou a atenção para o sucesso do 

Iraque na modernização de sua capacidade militar comas sanções, e serviu como um 

alerta aos estados que, clandestinamente, forneciam novas tecnologias ao Iraque- 

neste caso a China. Além disso, demonstrava que os Estados Unidos não hesitariam 

em usar a força militar contra o Iraque se sentissem que este representava uma 

ameaça à sua segurança (TRIPP, 2003, p. 303). 

 O Conselho de Segurança também se encontrava em crise, visto que não havia acordo 

com os termos para a resolução do Iraque, e esse fato encorajava a administração 

estadunidense a usar “métodos mais enérgicos e, se necessário, unilaterais para lidar com o 

                                                           
35Comissão das Nações Unidas de Vigilância, Verificação e Inspeção.  
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Iraque” (TRIPP, 2003). Em 2001, com os ataques a Nova Iorque e Washington pela Al-

Qaeda, reforçaram os argumentos para que houvesse uma intervenção no Iraque e, 

principalmente, a destituição de Saddam Hussein.  

 Nessa mesma época, os Estados Unidos estavam engajados em um conflito no 

Afeganistão36 contra o regime Talibã, no qual se criou um padrão de atuação que poderia ser 

replicado no Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein e instaurar outro governo. 

Assim, entre 2001 e 2003, os Estados Unidos trabalhavam na coleta de informações para 

respaldar a intervenção, entre elas: a acusação da posse de armas de destruição em massa, 

apoio ao terrorismo (apesar de não haver prova de tal apoio), e o trabalho no convencimento 

da opinião pública. Talvez o mais importante fosse o último elemento, visto que com o 

discurso do presidente Bush em 2002, foi criado o conceito de “eixo do mal” (Iraque, Irã e 

Coréia do Norte) e declarada a “guerra ao terror”, elementos que foram de suma importância 

para que o mundo acreditasse que Saddam Hussein deveria ser destituído do cargo 

(NAPOLEONI, 2015; TRIPP, 2003).  

 Em 2003 teve início a Guerra do Iraque, em que os estadunidenses e ingleses 

conquistaram Bagdá, destruíram as Forças Armadas iraquianas e destituíram Saddam Hussein 

do governo. Entretanto, não houve uma restituição adequada para os pais, o que agravou as 

condições da população, que já sofria com as sanções econômicas desde a década de 1990, e 

se montou um cenário propício para o surgimento de movimentos extremistas, tal como o 

Estado Islâmico. 

 

 

1.2.2 SÍRIA: ASCENSÃO DA FAMÍLIA ASSAD ATÉ A PRIMAVERA ÁRABE 

 Hafez al-Assad, integrante do Comitê Militar, assumiu a presidência em 1971, com a 

Síria em conflito com Israel, distante do Egito, trocando hostilidades com a Jordânia e com 

outros países árabes. O país vinha de um período de isolamento no Oriente Médio. 

Observando isso, Assad buscou uma política pragmática e moderada, e que buscasse 

aproximação com os grandes centros árabes: Egito e Arábia Saudita. O Egito era essencial 

para que a Síria tivesse a possibilidade de recuperar os territórios ocupados por Israel, e o 

                                                           
36 “Em 2002, a coalizão militar liderada pelos Estados Unidos derrotou e depôs o governo do Afeganistão, mas 

aos poucos “os senhores da guerra” e os próprios talibãs retomaram o controle de quase todo o país, e os 

soldados aliados mal conseguem manter a ordem na região em torno à cidade de Cabul” (FIORI, 2004, p. 33). 
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território saudita era fator central no sistema árabe, muito disso devido à enorme quantidade 

de petróleo e divisas provenientes desses (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009). 

 Assad era originário do partido Ba’th, o que explica a retomada do projeto de união 

das Repúblicas Árabes a uma federação, que seria composta pela Síria, Egito, Líbia e Sudão. 

A aliança com o Egito era a mais fortalecida, principalmente no campo militar, uma vez que o 

general egípcio Muhammad Sadiq havia recebido a designação de comandar tanto o exército 

egípcio quanto o sírio. Esta estratégia buscava fortalecer a Síria dentro do Oriente Médio, e 

garantir uma ação conjunta caso acontecesse uma guerra, principalmente por reconquista de 

território (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 Na política interna, Hafez al-Assad buscava expandir a influência do Ba’th, 

enfatizando que o projeto internacional abordado anteriormente precisaria ter o incentivo e 

união da sociedade. Buscando esse apoio, tomou algumas decisões de caráter populista e que 

focavam na classe média, como a diminuição de preços de produtos básicos; e revogou alguns 

dos confiscos de terras e propriedades, realizados pelo governo anterior; além de 

redistribuição de terras, eletricidade e água potável para a comunidade rural síria. Para a 

burguesia sunita, adotou medidas liberais e nomeou três ministros alinhados com essa 

proposta (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 Além disso, Assad viajou pelo território sírio para receber delegações das províncias e 

tornar a sua governabilidade possível, frente à diversidade de correntes religiosas presentes – 

inclusive a do próprio presidente que era da minoria alauíta37, comumente excluída do poder. 

Esta situação se alterou devido à uma ocupação considerável de cargos militares ou no corpo 

de segurança por alauítas, principalmente por membros do clã de Assad38 (ÁLVAREZ-

OSSORIO, 2009).  

 O movimento de posicionar os aparatos de segurança sob o comando de membros de 

sua confiança pessoal e com vínculos diretos foi consciente de que as Forças Armadas teriam 

o potencial de representar uma ameaça ao governo. Com privilégios mantidos e outros 

ampliados, as Forças Armadas eram leais e submissas ao controle de Assad. Ações para 

limitar o pluralismo político e partidário foram realizadas visando estabilizar o meio político e 

evitar que houvesse oposição ao regime. Dessa maneira, os pilares (Ba’th, Exército e 

burocracia) do regime estavam sob sua tutela (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

                                                           
37Os alauítas são a minoria muçulmana mais populosa na Síria, cerca de 12%. Apesar de tida como uma vertente 

do sunismo, suas crenças religiosas são o principal fator que os diferenciam. O alauísmo é a mistura de algumas 

crenças e práticas islâmicas e não-islâmicas, tal como do xiismo o culto à Ali (primo e sobrinho do Profeta 

Maomé) e a celebração cristã do Natal (FAKSH, 1984). 
38 Ver: ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 112-114.  
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 Com o controle e consolidação do poder dentro do território sírio, Hafez al-Assad se 

dispôs a expandir sua influência para outros territórios. Estabelecida uma aliança com o Egito, 

e com o reforço de material bélico da URSS, no início de 1973 começavam os preparativos 

para uma ofensiva surpresa durante o dia do Yom Kippur contra Israel, com o objetivo de 

recuperar os territórios das Colinas de Golan. O episódio ficou conhecido com a Guerra de 

Yom Kippur. O conflito foi fracassado para a Síria, visto que os Estados Unidos interferiram a 

favor de Israel, e essa ação desequilibrou as forças. As alianças na região também sofreram 

uma reconfiguração com o decorrer da Guerra: o Egito se inclinou a se juntar com os EUA, 

objetivo esse que já era antecipadamente prospectado durante o conflito, enquanto a Síria 

reafirmou os vínculos com a União Soviética (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 Nos anos seguintes a guerra, Egito e Israel, mediado pelos Estados Unidos, assinaram 

os Acordos do Sinai, o qual dispunha o fim do estado de beligerância entre eles, e se 

comprometiam em resolver disputas por meios pacíficos. A Síria começou a estabelecer 

relações diplomáticas com Washington e considerou possível um estado de não beligerância 

com Israel, o que já poderia ser considerado uma evolução (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 Apesar do insucesso contra Israel, Assad ainda buscava expandir sua influência na 

região. Em 1976, Assad ocupava militarmente o Líbano com o objetivo de agir em uma 

missão de pacificação dentro do país que sofria com a guerra civil. A OLP (Organização para 

a Libertação da Palestina) possuía acampamentos no sul do Líbano e realizava ataques contra 

Israel, respondido com intervenções para que o movimento palestino não ascendesse dentro 

do Líbano. Tais ações não eram impedidas pelas forças sírias. Em 1982, aconteceu a Guerra 

do Líbano, em que Israel bombardeou Beirute para expulsar os membros da OLP, e os 

Estados Unidos e a URSS também interferiram para auxiliar seus aliados na região 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; SICHERMAN, 2000).  

 O conflito terminou sem um acordo entre o Líbano e Israel, o que beneficiou Assad, 

uma vez que continuou com poder dentro do Líbano. Entretanto, o cenário internacional na 

década de 1980 estava em momento de mudanças, visto que a União Soviética estava em 

declínio. Assim, a Síria começava a se encontrar isolada no Oriente Médio novamente. É 

necessário lembrar que o Egito e Israel já tinham assinado um acordo de paz; Iraque e Síria 

haviam rompido relações após a suspeita de que esta havia apoiado um golpe dentro do 

Partido Ba’th contra Saddam Hussein; e que, durante a Guerra do Irã, a Síria apoiou o Irã na 

tentativa de contrabalancear o crescente poder que o Iraque ganhava no Oriente Médio. Tendo 

em vista essa configuração internacional, Assad se reuniu com o líder egípcio para selar um 

acordo de paz, e também se mostrou disposto, com a intermediação dos Estados Unidos e 
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União Soviética, a começar um processo de paz para os conflitos com Israel (ÁLVAREZ-

OSSORIO, 2009; NYE, 2002; SICHERMAN, 2000).  

 Apesar de várias reuniões realizadas entre os líderes sírio e israelita, mediadas pelos 

Estados Unidos durante a década de 1990, as condições de um acordo nunca eram totalmente 

aceitas. Desse modo, as negociações se estenderam até o ano de 2000, quando Hafez al- 

Assad morreu, e deixou a sucessão para seu filho Bashar al-Assad, também do Partido Ba’th 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; SICHERMAN, 2000).  

 Álvarez-Ossorio (2009) destaca que a ascensão de Bashar al-Assad à presidência foi 

favorecida pelas elites que continuariam com os privilégios adquiridos no governo de seu pai, 

assim se definiu uma república hereditária chamada “jumrukiya (palavra resultante da 

combinação de jumhuruya e malakiya, respectivamente, “república” e “monarquia” em 

árabe)”39. Essa articulação foi feita, pois Bashar al-Assad não era o sucessor, e sim seu irmão. 

Entretanto, com o falecimento repentino deste, Bashar foi convocado de Londres por Hafez 

para retornar a Damasco e começar a preparação para assumir a presidência do país e do 

partido. Mudanças precisaram ser feitas para que a sucessão fosse possível, entre elas uma 

alteração emergencial na constituição, que inicialmente afirmava que a idade mínima para 

assumir a presidência era de 40 anos, enquanto Bashar possuía 34 anos (ÁLVAREZ-

OSSORIO, 2009).  

 Apesar de Bashar não contar com a mesma popularidade do pai dentro da Síria, no 

início do governo, ele buscou modernizar o país. Bashar alterou o aparato burocrático interno, 

criando do Instituto Nacional de Administração, que deveria monitorar a administração 

pública para que fosse mais transparente e menos corrupta. Mudou os requisitos para 

candidatos às eleições legislativas, os quais deveriam possuir estudo superior, e realizou uma 

maior abertura política para que a população também pudesse debater as decisões 

governamentais. Esse período de abertura política ficou conhecido como “Primavera de 

Damasco” (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; ÁLVAREZ-OSSORIO e ELVIRA, 2011; DÍAZ, 

2011).  

 Em meio a este clima, os intelectuais e a sociedade civil formaram o Manifesto dos 99, 

com o seguinte discurso: “nenhuma reforma, seja econômica, administrativa ou judicial, trará 

segurança e estabilidade se não está acompanhada das requeridas reformas políticas” 40. No 

                                                           
39“yumrukiya (palabra resultante de la combinación de yumhuruya y malakiya, respectivamente, “república” y 

“monarquía” en árabe)” (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p.177). 
40“ninguna reforma, ya sea económica, administrativa o judicial, traerá la seguridad y la estabilidad si no es 

acompañada de las requeridas reformas políticas.” (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 183). 
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entanto, essa abertura não foi continuada e esse movimento foi repreendido com violência. 

Isso devido à posição contrária dos membros antigos dos setores políticos e econômicos e o 

Partido Ba’th, que apoiaram Bashar para sucessão. Eles viam a liberalização política como 

algo que iria abalar o status quo que tinham dentro do aparato burocrático do Estado 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; DÍAZ, 2011).  

 Bashar entendeu que deveria consolidar sua posição de poder frente ao governo. Por 

isso, executou modernizações dentro das estruturas governamentais, com o objetivo de 

substituir a “velha guarda” – os apoiadores fiéis ao seu pai e ao regime como status quo – por 

uma “nova guarda” fiel ao novo governante. Apesar de alguns membros políticos e das Forças 

Armadas manterem seus cargos, houve uma enorme mudança na natureza do regime, e em 

2002 cerca de 80.000 pessoas maiores de 60 anos foram substituídas de seus cargos 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 Apesar das alterações no corpo do governo, a abertura política conseguiu ser barrada, 

como explicitado acima. Contudo, tais mudanças resultaram, em 2005, na publicação da 

Declaração de Damasco, que reclamava por um governo plenamente democrático, suspensão 

da lei marcial e igualdade plena entre os cidadãos, independentemente de sua etnia. Esse 

documento foi um grande avanço na comunidade síria, visto que conseguiu reunir todos os 

grupos étnicos e religiosos41 em prol de um ideal. Posteriormente, na intensificação da 

repressão as manifestações da Primavera Árabe, o ponto máximo de queda do regime de 

Bashar al-Assad é adicionado à Declaração (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; ÁLVAREZ-

OSSORIO e ELVIRA, 2011; ZIADEH, 2011).  

 Na política interna, a Síria passava por um momento turbulento, e, na política externa 

também recebia as reverberações da invasão no país vizinho, o Iraque. Como abordado 

anteriormente, em 2003 a Guerra do Iraque teve seu início. Com a ocupação do Iraque, os 

Estados Unidos se voltaram para os territórios do entorno, e em 12 de dezembro de 2003 foi 

aprovada no Congresso a Lei de Responsabilidade Síria e de Restauração da Soberania do 

Líbano. 

Dita lei partia da base de que a Síria estava tentando adquirir armas de destruição em 

massa e apoiava o terrorismo internacional, acusações idênticas às argumentadas 

para justificar a ocupação do Iraque. Ao mesmo tempo, impunha diversas sanções: 

proibição de exportar produtos norte-americanos (exceto alimentos e remédios) e 

investir e operar em dito país, limitação do movimento dos diplomatas sírios em solo 

                                                           
41Na Síria cerca de 70% da população é sunita; 12% alauíta; 4% entre drusos, ismaelitas e curdos; 10% cristãos 

(ÁLVAREZ-OSSORIO e ELVIRA, 2011).  
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americano e exclusão dos voos da Syrian Air sobre território estadunidense42 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, p. 190). (Tradução nossa) 

 Além das sanções, a lei também continha algumas demandas imprescindíveis para que 

o país se adequasse à nova configuração que a região estava sofrendo. O primeiro ponto era a 

suspensão do apoio ao terrorismo, ou seja: interromper a colaboração com algumas 

organizações, tais como o Hezbolá, Hamás, e a Frente Popular para a Libertação da Palestina. 

O segundo ponto era a paralisação da entrada de insurgentes no Iraque pelo território sírio. O 

terceiro era o estabelecimento de uma data para a retirada de tropas do Líbano. Aqui vale 

lembrar que a Síria ocupava o país desde o governo de Hafez al-Assad. E, como quarto e 

último ponto, era demandada a retomada de negociações bilaterais com Israel sem condições 

prévias (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009).  

 A retirada das forças sírias do Líbano ganhou força com essa determinação 

estadunidense. Esse pedido já era recorrente entre a população, e, em 2004, o Conselho de 

Segurança da ONU baixou uma Resolução que demandava o respeito pela soberania do 

Líbano. Dessa maneira, em 2005, as tropas sírias se retiram do território libanês e eleições 

parlamentares ocorreram, nas quais partidos contrários à Síria foram predominantes 

(ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009; ZIADEH, 2011).  

 Toda essa instabilidade no Oriente Médio, principalmente depois da Guerra do Iraque, 

abriu portas para que a insatisfação popular tomasse conta das ruas e redes sociais, 

culminando no que ficou conhecido como Primavera Árabe. Em 2010, uma série de protestos 

começou na Tunísia, Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen, e chegou ao território sírio em 2011. Essa 

demora pode ser explicada com alguns fatores. O primeiro está vinculado às múltiplas 

minorias étnicos religiosas, o que dificultava uma união para a defesa de interesses comuns 

frente ao poder central. O segundo, de cunho político, se deve à popularidade do recente 

presidente Bashar al-Assad, herdada de seu pai, em comparação com o desgaste dos outros 

líderes de Estado. No entanto, é preciso destacar que a sua imagem não era íntegra, já que a 

violenta repressão à Primavera de Damasco ainda era lembrada (ÁLVAREZ-OSSORIO e 

ELVIRA, 2011).  

 Apesar desses fatores explicarem o atraso na adesão da Síria à Primavera Árabe, há 

outros que mostram o que o país tinha em comum com outros nos quais as revoltas haviam 

                                                           
42Dicha ley partía de la base de que Siria estaba intentando adquirir armas de destrucción masiva y apoyaba al 

terrorismo internacional, idénticas acusaciones a las esgrimidas para justificar la ocupación de Iraq. Al mismo 

tiempo, imponía diversas sanciones: prohibición de exportar productos norteamericanos (excepto alimentos y 

medicinas) e invertir u operar em dicho país, limitación de movimiento de los diplomáticos sírios en suelo 

americano y exclusión a los vuelos de Syrian Air sobre território estadounidense. (ÁLVAREZ-OSSORIO, 2009, 

p. 190). 
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ocorrido. O primeiro desses fatores vem da maioria da população ser composta por jovens. De 

acordo com Álvarez-Ossorio e Elvira (2011), 65% dos sírios tinha menos de 35 anos, e 40% 

menos de 15 anos, o que compõe uma parcela da população que tentava entrar no mercado de 

trabalho e não conseguia. Em consequência, crescia o número de trabalhadores informais que 

tinham condições precárias e sem seguro social. Em segundo lugar vinha o rápido 

empobrecimento da população, apesar do alto PIB do país. Em terceiro, fica a corrupção 

endêmica ao sistema político do país. E, em quarto, o aumento da repressão e suspensão de 

liberdade da população.  

 Assim, em janeiro de 2011 começaram as primeiras tentativas de reunir a população 

para se manifestar contra o regime. No entanto, somente em março, com a convocação pela 

rede social Facebook, a população síria se reuniria em várias cidades do país para lutar por 

liberdade. O presidente Bashar al-Assad as reprimiu com violência, e passou a adotar uma 

política de “punho de ferro” para tentar parar com os levantes. Todavia, contrariando as 

expectativas, as manifestações não cessaram e mais de três mil pessoas morreram nos 

primeiros nove meses de repressão. Desta maneira, a constante repressão pelo exército sírio, 

levou a oposição do regime a se armar para poder lutar, o que mergulhou a Síria em uma 

guerra civil que perdura até os dias atuais (ÁLVAREZ-OSSORIO e ELVIRA, 2011; 

DODGE, 2012).  

 Como é colocado por Cockburn (2015), “o ISIS é filho da guerra”. E, ao analisar o 

histórico do Iraque e da Síria, é possível ter uma perspectiva de como ambos os cenários de 

conflito foram importantes para a criação de um ambiente propício para o nascimento e 

fortalecimento dessa organização. Na próxima seção é abordado o histórico da organização, 

remontando do início dos anos 2000 até a ascensão de um novo líder em 2019.  

 

 

1.2.3 DE ZARQAWI AO CALIFADO: A ASCENSÃO DO ESTADO ISLÂMICO 

 Na seção anterior foram apresentados os contextos históricos dos países que mais 

contribuíram para o surgimento e, principalmente, estabelecimento do Estado Islâmico na 

região. Com esse pano de fundo da região, se estabelecem bases históricas para entender 

como tal grupo obteve tamanho sucesso em pouco tempo. Nessa seção são apresentadas as 

doutrinas seguidas pelo grupo. Estas são importantes para compreender como funcionam as 

suas ideologias Em seguida, traçamos sua história desde o início dos anos 2000 até a 

proclamação do califado.  
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 O Estado Islâmico tem sua ideologia religiosa baseada no wahabismo, subconjunto do 

salafismo jihadista. Inicialmente, é preciso esclarecer o que é jihad, visto que tal termo é 

erroneamente traduzido como “Guerra Santa43”. O significado desta palavra árabe é “esforço, 

empenho”. E de acordo com a religião islâmica existem dois tipos: a jihad maior, que se trata 

da luta intima do ser humano no seu cotidiano para superar as tentações e se manter no bom 

caminho; e a jihad menor, que é o comportamento do indivíduo frente aos outros, uma das 

características é, também, representada por defesa armada, mas prezando pela autodefesa 

(NAPOLEONI, 2015; SBMRJ, 2018).  

 Há duas correntes de pensamento que contribuíram para a eclosão do pensamento 

jihadista nesses movimentos. O primeiro está associado com a Irmandade Muçulmana, que já 

foi abordada anteriormente. A segunda corrente é justamente o salafismo de origem sunita 

que prega a pureza doutrinária da religião islâmica, pois essa vertente busca eliminar a 

idolatria da religião e afirmar a unicidade de Deus (tawhid) (BUNZEL, 2015; NAPOLEONI, 

2015). Dentro do salafismo existe o wahabismo, movimento religioso que exerce influência 

direta no Estado Islâmico. O wahabismo teve como porta voz inicial Muhammad Ibn Abdul 

Wahhab (1703-1792). Foi com ele que a vertente ultrapuritana tomou forma. Ali (2002) 

salienta que ideias puritanas sobre a religião sempre existiram, o que se diferenciava nesse 

momento é o que o autor chama de “receitas sociais” defendidas por Ibn Wahhab.  

Essas receitas sociais consistiam – e ainda consistem dentro do território do Estado 

Islâmico e seus aliados –  na “crença nos espancamentos punitivos islâmicos, a insistência na 

morte pelo apedrejamento para as adúlteras, a amputação dos ladrões e a execução pública 

dos criminosos...” (ALI, 2002, p. 108), além do desprezo e hostilidade aos muçulmanos que 

não possuem a mesma visão. A expansão do wahabismo se fez através do Estado que 

conhecemos hoje como Arábia Saudita44.  

O salafismo jihadista surgiu pela combinação dessas correntes. Essa corrente 

ideológica chegou futuramente ao Estado Islâmico por Abu Musab al-Zarqawi, jordaniano 

que na década de 1980 foi para o Afeganistão lutar ao lado dos mujahedin45 contra o Exército 

Vermelho soviético. Zarqawi retornou à Jordânia e foi preso entre 1994 e 1999. Nesse 

                                                           
43“Em árabe, “guerra” traduz-se por “Harb”. A palavra “Almukads”, por sua vez, significa “santa”. Logo, a 

expressão “Guerra Santa”, em árabe, seria “Harb Almukads”, que não encontraremos citado em nenhum texto 

islâmico” (SBMRJ, 2018). 
44 Ver Capítulos 9 e 10 de Ali (2002). 
45“Forma plural da palavra árabe mujahed e que significa “aquele que faz jihad”. O termo era aplicado a 

muçulmanos que lutavam contra os soviéticos no Afeganistão (1979-1989) e tem sido traduzido como 

“guerreiros santos”” (NAPOLEONI, 2015, p. 141). 
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período, se tornou um líder e, com seu carisma, conquistou seguidores, que o seguiram, após a 

libertação, de volta para o território afegão e instalaram um campo de treinamento na cidade 

de Herat. O primeiro contato com a Al-Qaeda e seu líder, Osama Bin Laden aconteceu no ano 

de 2000, mas no primeiro momento Zarqawi tinha outras prioridades, e se recusou a fazer 

parte da Al-Qaeda (BUNZEL, 2015; NAPOLEONI, 2015). 

 Em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, Zarqawi e seus 

seguidores se viram obrigados a se mudar para o território iraquiano, onde em 2002 foi 

constituído o grupo Jama’at al-Tawhid wa’al-Jihad (Organização do Monoteismo (ou 

Unidade) e Jihad). O grupo atuava no Iraque contra as forças de coalizão durante a Guerra do 

Iraque e efetuava ações contra xiitas. Somente em 2004 Zarqawi jurou lealdade à Al-Qaeda e 

rebatizou seu grupo como Al-Qaeda no Iraque (AQI). Consequentemente, após essa fusão, 

atraiu tanto seguidores e combatentes quanto recursos financeiros para prosseguir com os 

combates contra os EUA e as investidas contra xiitas (BUNZEL, 2015; NAPOLEONI, 2015).  

 Em janeiro de 2006, foi formado o Mujahidin Shura Council que buscava unir a AQI e 

os outros grupos jihadistas que também atuavam na região. Esse foi o primeiro passo do 

desejo nutrido pelo líder da AQI de formar um califado. A primeira vez que Zarqawi mostrou 

o rosto, foi em um vídeo feito que aclamava o conselho e afirmava que este havia sido o 

primeiro passo para a formação de um Estado Islâmico. Dois meses após a divulgação do 

vídeo, em junho de 2006, Zarqawi foi morto em um ataque aéreo efetuado pelos Estados 

Unidos (BUNZEL, 2015).  

 No mesmo mês um sucessor é anunciado, entretanto o Mujahidin Shura Council, 

através de mais alianças com grupos jihadistas e com líderes locais sunitas, escolhe e coloca 

no comando outra pessoa: Abu Umar al-Baghdadi, e ocorre uma renomeação do grupo para 

Estado Islâmico do Iraque (EII)46. Após a renomeação o grupo adotava a Sharia como código 

a ser obedecido entre os seguidores, e quem descumprisse seria julgado por juízes 

muçulmanos escolhidos pela organização. Esta é tida como a primeira vez que foi declarado 

um Estado Islâmico, e al-Baghdadi se via como um califa à espera da concretização de seu 

califado (BUNZEL, 2015).  

 Com todas essas reviravoltas dentro do grupo, as relações com a Al-Qaeda foram 

estremecidas, visto que esta não havia sido consultada no que diz respeito a renomeação do 

grupo, e a consequente criação de um Estado. Assim, em 2007, as duas organizações 

concordam e é declarada por al-Baghdadi extinta a Al-Qaeda no Iraque (BUNZEL, 2015).  

                                                           
46Islamic State of Iraq (ISI).  
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 A partir de 2007 até 2012 o EII teve poucas ações e poucos avanços, o que o deixa de 

certa forma estagnado no status quo conquistado. Em 2010, o líder do grupo Abu Umar al-

Baghdadi foi morto em uma ação conjunta das forças armadas iraquianas e dos Estados 

Unidos. Mais uma vez o Mujahidin Shura Council se vê responsável pela escolha do novo 

líder, sendo escolhido Abu Bakr al-Baghdadi. O primeiro pronunciamento oficial por áudio, 

só viria um ano depois da ascensão ao título de líder do Estado Islâmico do Iraque, em 2011 

(BUNZEL, 2015).  

 No final de 2011, al-Baghdadi envia um grupo de combatentes para a Síria, buscando 

expandir suas forças além das fronteiras do Iraque e se aproveitando da Guerra Civil que 

estava em curso no país. Outro objetivo era formar um novo grupo jihadista chamado Jabhat 

al-Nusra (Frente al-Nusra), que ganhou popularidade de maneira rápida com a liderança dos 

rebeldes sunitas (BUNZEL, 2015; NAPOLEONI, 2015).  

 Em 2013, al-Baghdadi libera um áudio em que afirma a expansão para a Síria (ou 

Sham, palavra árabe para Grande Síria), sendo a Frente al-Nusra revelada como extensão do 

grupo. Ocorre também outra renomeação do grupo, passando a se chamar Estado Islâmico do 

Iraque e do Levante (EIIL)47. Todavia, a anexação do grupo sírio não ocorre como al-

Baghdadi esperava, pois seu líder se recusa a jurar lealdade ao EIIL. A facção do grupo se 

volta para a Al-Qaeda e Zawahiri (líder da organização depois de Osama bin Laden) e os 

reconhece como verdadeiros líderes, em detrimento da liderança de al-Baghdadi. Apesar da 

discordância e rivalidade com grupos sunitas que era contra a projeção de poder dentro do 

território sírio, o EIIL se expande e atrai muitos combatentes provenientes da Frente 

(BUNZEL, 2015; NAPOLEONI, 2015).  

No ano de 2013, também, o líder do EIIL fortaleceu a linha de combate do grupo, e 

para reforçá-las, al-Baghdadi lançou a campanha “Quebrando Muros”, que consistia na 

libertação de militantes presos. Entre as prisões que foram atingidas, Abu Ghraib teve ao 

menos 500 presos libertados nessa operação (AL-SALHY, 2013; COCKBURN, 2015).  

 No início de 2014 o EIIL conquista a cidade iraquiana de Fallujah, cidade próxima a 

capital iraquiana, Bagdá. Como demonstração de poder, o grupo realizou um desfile na 

cidade, com o armamento e carros blindados conquistados do exército iraquiano. Além disso, 

a cidade possui recursos estratégicos, tal como uma represa que poderia ser utilizada para 

inundar cidades ao sul. Entretanto, o governo em Bagdá, prospectando esse cenário, desviou o 

curso do Rio Eufrates. Nesse mesmo ano, a Al-Qaeda oficialmente se dissociou do EIIL, com 

                                                           
47Islamic State of Iraq and Sham (ISIS). 
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a tensão instaurada, que só era alimentada por alegações de Zawahiri que historicamente o 

EIIL havia sido um braço da Al-Qaeda, enquanto o líder do EIIL nega que houve essa 

submissão ao grupo. Ainda no mesmo ano, o EIIL dá um passo significativo na consolidação 

do que viria a ser o califado: em junho de 2014 conquista a cidade iraquiana de Mosul 

(território de maioria sunita) e finalmente declara o califado. Seu nome mais uma vez é 

alterado, passando somente para Estado Islâmico (EI) 48 (BUNZEL, 2015; COCKBURN, 

2015).  

 É importante observar que alguns representantes governamentais e meios de 

comunicação utilizam do termo Daesh, que é o acrônimo para o nome do grupo em árabe (al-

Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham). Esse uso é de maneira depreciativa, e é sabido que 

o grupo não gosta dessa denominação, pois esse acrônimo é associado com a pronúncia de 

outras palavras em árabe com significados pejorativos. Outro ponto é que se evita a utilização 

da palavra “Estado”, já que deslegitima o grupo e sua autoproclamação do Califado 

(TAYLOR, 2014). 

 Para Sayyid (2017) existem quatro razões que levaram o grupo à declaração do 

Califado. A primeira consiste na disputa com a Al-Qaeda, uma vez que esta optou por não 

seguir a estratégia do Califado, como já foi abordado anteriormente. O segundo fator seria 

reconstruir sua posição dentro do Iraque e da Síria, ou seja, sair de uma posição periférica 

para uma centralidade. A terceira razão está ligada com a segunda, à medida que o grupo 

consegue dominar seguramente a base de duas fronteiras nacionais: Iraque e Síria. Dada a 

fragilidade da região, a declaração do Califado destrói o sistema regional. Por fim, a última 

razão se deve ao fato que os dois países afetados, foram brutalmente abalados pelo partido 

Ba’th por anos. A declaração do Califado vinha, então, como uma espécie de reformulação da 

ideia de Unidade Árabe. 

Para que o Estado Islâmico obtivesse o sucesso em suas campanhas e na manutenção 

dos territórios tomados pelo califado, era preciso ter um aparato financeiro forte. O principal 

ativo era o petróleo, explorado, contrabandeado e vendido por meio de uma rede de alianças 

com setores sunitas sírios e iraquianos. As alianças também eram vantajosas, já que eram elas 

que permitiam a aproximação das populações com o grupo, criando uma espécie de rede de 

confiança, que diminuía o risco de oposição. Outra fonte de recursos financeiros eram as 

remessas de dinheiros oriundas dos países vizinhos, tais como a Arábia Saudita. A Turquia 

teve um papel diferenciado nesse processo, visto que a sua ajuda era por meio da manutenção 

                                                           
48Islamic State (IS).  
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da abertura da fronteira com a Síria permitindo que o grupo recebesse novos combatentes e 

armas (COCKBURN, 2015; NAPOLEONI, 2015).  

De 2014 a 2015 o grupo viveu um apogeu com abundância de territórios e vitórias, 

contudo, em 2016 teve início sua decadência. Foram perdidos territórios-chave para a 

manutenção do grupo, tais como Mosul (em 2016), Raqqa (em 2017). Em 2018, se retiraram 

para Baghuz, que foi retomada por tropas curdas no início de 2019. Com todas essas perdas, o 

autoproclamado Califado foi dado como findo (BBC, 2019a). Em outubro de 2019, o Estado 

Islâmico sofreu outro impacto: seu líder Abu Bakr al-Baghdadi foi morto em um ataque 

comandado por forças militares estadunidenses. De acordo com Zelin (2019a), mesmo com as 

perdas territoriais e de seu líder, é improvável que o grupo sofra alguma ruptura em sua 

organização.  

Essa não ruptura se mostrou correta, pois cinco dias após a morte de al-Baghdadi o 

Estado Islâmico já tinha um novo nome anunciado49. Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi é 

o nome do novo líder. A denominação “al-Qurayshi” indica sua descendência da tribo do 

Profeta Maomé, o que o qualifica para ser Califa. Como esse é um nome desconhecido na 

cadeia de comando, há a possibilidade de que esse seja um nom de guerre de Hajji Abdullah 

(CALLIMACHI; SCHMITT, 2019).  

Assim, com o que foi explicitado nessa seção, é notável a compreensão que os líderes 

da organização tiveram para o planejamento da expansão gradativa. Compreensão essa que 

abarca, principalmente, a situação política que tanto do Iraque, quanto da Síria. Outra 

característica notada é a dificuldade de combate ao grupo, atribuída à criação de uma 

ideologia em seus seguidores difícil de ser extinta e uma rede logística expandida a ser 

combatida. Isso está intrínseco nessas inúmeras redes montadas pelo Estado Islâmico.  

 

 

1.3 SISTEMA MIDIÁTICO NO CONTEXTO DO CONFLITO INTERNACIONAL  

Nesta seção final do capítulo 1, observamos como alguns marcos importantes do sistema 

midiático internacional se desenvolveram, são eles: Efeito CNN, Efeito Al Jazeera e o 

surgimento do webjornalismo. Dois destes marcos, Efeito CNN e Efeito Al Jazeera são 

consequências de conflitos armados de dimensão internacional. Sendo assim, trazer esses 

marcos para a pesquisa ratifica a relevância deles para o aparato comunicacional mundial, 

onde podem se originar da mídia mainstream ou de grupos, tais como o Estado Islâmico.  

                                                           
49 Em complemento ver Zelin (2019a) e Zelin (2019b). 
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1.3.1 DA TV À WEB: UM CAMINHO PREVIAMENTE DESBRAVADO  

 O terrorismo internacional se desenvolve em consonância com a evolução tecnológica 

dos meios de comunicação, no sentido em que esses marcos tecnológicos midiáticos 

importantes levam ao que observamos atualmente: a transmissão ao vivo de um campo de 

batalha, a possibilidade de outro ponto de vista de um conflito, e a gama de possibilidades 

jornalística na web. Se todos esses aspectos são possíveis, é porque houve um caminho e 

viradas tecnológicas que marcaram a maneira como o sistema midiático internacional se 

comporta.  

 É importante definir50 o termo “terrorismo”, pois é usado nesse momento da 

abordagem da evolução técnica dos meios de comunicação. No entanto, se evita a utilização 

deste termo no decorrer da pesquisa, uma vez que o Estado Islâmico não necessariamente se 

apresenta como terrorista. Por ser um termo amplo, adota-se a definição de Schmid (2011) 

que engloba o fator psicológico e a questão da propaganda como um dos objetivos dos atos 

terroristas. 

Terrorismo é um método de inspiração de ansiedade pela ação violenta repetida, 

empregado por individuo (semi) clandestino, grupo, ou atores estatais, por razões 

idiossincráticas, criminais ou razões políticas, e na qual- em contraste com 

assassinatos- os alvos diretos direto da violência não são os alvos principais. As 

vítimas humanas imediatas da violência são geralmente escolhidas aleatoriamente 

(alvos de oportunidade) ou seletivamente (representativos ou alvos simbólicos) de 

uma população-alvo, e serve como geradores de mensagens. Ameaça e violência 

baseadas nos processos de comunicação entre terroristas (organização), vítimas (em 

perigo) e os principais alvos são usados para manipular o alvo principal (audiência), 

tornando-a algo do terror, alvo de demandas, ou alvo de atenção, dependendo se 

intimidação, coerção ou propaganda for primariamente procurado51 (SCHMID, 

2011, p. 129-130) (Tradução nossa). 

 Colocada essa observação, faz-se importante destacar que todos esses três aspectos 

têm reverberação em quem os vê. Desta forma também reverberam as ações feitas pelo Estado 

Islâmico, por meio de seus centros de mídia. Assim, segundo Muniz Sodré (2006), a mídia 

contemporânea é vista como uma forma institucionalizada, ou seja, através da tecnologia da 

linguagem e do uso da conformação psicológica a mídia influencia as massas.  

                                                           
50 Até hoje, não há um conceito fechado para terrorismo, e não cabe à essa pesquisa entrar nessa seara de 

discussão. Consultar SCHITTINO (2004) e SCHMID (2011) para o aprofundamento desse tópico.  
51Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine 

individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby – in contrast to 

assassination – the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence 

are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a 

target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes 

between terrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used to manipulate the main target 

(audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on 

whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought (SCHMID, 2011, p. 129-130). 
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 Sodré (2006) faz uso da metáfora entre a mídia e um sismógrafo para que seja possível 

entender a relação existente entre a mídia como outro poder. Para o autor, a mídia não capta 

somente “pontos rítmicos na superfície do cotidiano social, mas também das inquietações, 

sobressaltos e desejos individuais” (SODRÉ, 2006, p. 78). A mídia tem inclusive a 

capacidade de produzir o próprio abalo “sísmico”. Isto é, quando a mídia não é definida 

somente como um veículo de registro da realidade, mas também um mecanismo de produção 

de uma realidade, que o autor chama de espetacularizada52. Portanto, na mídia o sismógrafo e 

o sismo existem simultaneamente (SODRÉ, 2006). 

Noam Chomsky e Edward Herman no livro Manufacturing Consent (1988), mostram 

o papel sócio-político que coube a mídia na sociedade. Cabe aos meios de comunicação a 

função de entreter, divertir e informar, além de infundir nos indivíduos valores, crenças e 

códigos de conduta que serão integrados dentro das estruturas institucionais da sociedade 

(HERMAN e CHOMSKY, 1988, p. 1). 

É nossa visão, que entre suas outras funções, a mídia serve e faz propaganda em 

nome dos interesses da poderosa sociedade que a controla e financia. A 

representatividade desses interesses possui agendas importantes e princípios, que 

eles querem que avancem e se posicionam bem para moldar e coagir as políticas 

midiáticas. Isso não é normalmente realizado por uma intervenção grosseira, mas 

pela seleção de pessoal de bem e pela incorporação de prioridades de editores e 

jornalistas e a definição das validades das notícias, de acordo com a política da 

instituição53 (HERMAN e CHOMSKY, 1988, p.XI). (Tradução nossa) 

Dedicamos, então esta sessão ao destaque de três marcos: Efeito CNN, Efeito Al 

Jazeera e o surgimento do webjornalismo. 

 

Efeito CNN 

 A rede CNN (Cable News Network) foi criada em junho de 1980 e é considerada a 

primeira rede de notícias a transmitir durante 24 horas e 7 dias na semana programação 

jornalística. Durante os cinco primeiros anos de funcionamento a transmissão era somente nos 

                                                           
52 “[...] Mas o espetáculo não é o produto necessário do desenvolvimento técnico, visto como desenvolvimento 

natural. Ao contrário, a sociedade do espetáculo é a forma que escolhe seu próprio conteúdo técnico. Se o 

espetáculo, tomado sob o aspecto restrito dos “meios de comunicação de massa”, que são sua manifestação 

superficial mais esmagadora, dá a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação, tal 

instrumentação nada tem de neutra: ela convém ao automovimento total da sociedade” (DEBORD, 2016, p. 20-

21). 
53 It is our view that, among their other functions, the media serve, and propagandize on behalf of, the powerful 

societal interests that control and finance them. The representatives of these interests have important agendas 

and principles that they want to advance, and they are well positioned to shape and constrain media policy. This 

is normally not accomplished by crude intervention, but by the selection of right-thinking personnel and by the 

editors’ and working journalists’ internalization of priorities and definitions of news-worthiness that conform to 

the institution’s policy (HERMAN e CHOMSKY, 1988, p.XI). 
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EUA, e posteriormente a emissora lançou-se no mercado internacional criando a CNN 

International. Contudo, o destaque na cobertura internacional de conflitos armados e como 

fator político global veio com a Guerra do Golfo54 (1990-1991) (CRAMER, 2005). 

 A Guerra do Golfo permitiu a CNN adentrar os conflitos armados tornando-se um 

“instrumento estratégico do Ocidente que visa por seu intermédio controlar e administrar o 

imaginário das populações do mundo” 55. Deste modo, as transmissões ao vivo deixam atores 

de cunho governamental em situação delicada frente à opinião pública, que assiste 

incessantemente as transmissões. Dentro desse escopo de atuação, surgiu o termo Efeito 

CNN56. 

 Segundo Robinson (2002), o Efeito CNN possibilitou a transmissão em tempo real, por 

meio dos jornais de notícias, visando à provocação de uma resposta, tanto das audiências 

domésticas, quanto das elites políticas, para eventos de proporção global ou nacional. 

Contudo, o autor destaca que esse debate não é centrado somente na atuação da CNN, mas 

sim no impacto que essa mídia jornalística, no geral, provoca nas formulações de políticas 

externas e políticas mundiais. Para Gilboa (2002), o Efeito CNN é ator direto, e de certo 

modo, dominante, na formulação de políticas na defesa e nas relações internacionais. 

 Gilboa (2002) afirma que a comunicação global pode atuar nas mais diversas formas, 

inclusive através da formulação das políticas externas. Segundo o autor, a mídia atua em 

quatro tipos de atores: controlador, coação, intermediário e instrumental. O primeiro se baseia 

justamente no Efeito CNN. Nele os meios de comunicação substituem os tomadores de 

decisão e pedem por intervenção em crises humanitárias e militar. O segundo adere ao 

conceito de “política do ao vivo”, que leva ao constrangimento os atores tomadores de decisão 

para que tomem decisões em curto-prazo. O terceiro consiste na atribuição a jornalistas 

influentes, mesmo que temporariamente, o papel de mediadores em conflitos internacionais. 

O autor adota o conceito de “mediação político internacional”. Por último, líderes usam essa 

comunicação global em favor de avançar em negociações e para mobilizar apoio do público 

para acordos. O conceito adotado é o de diplomacia da mídia.  

 Gostaríamos de explorar um dos elementos citados pelos autores acima: a influência 

que a mídia tem para o público que assiste a esses meios. Esse público gera uma resposta, o 

                                                           
54“Quando o Iraque invadiu o Koweit em 1990, o facto da CNN ser essencialmente uma empresa americana 

ajudou a classificar mundialmente a questão como agressão (comparável às acções de Hitler na década de 

1930),em vez de uma tentativa justificada para inverter a humilhação colonial(comparável à «libertação» 

largamente aceite pela Índia da colónia portuguesa de Goa na década de 1960)” (NYE, 2002, p. 254). 
55WAINBERG, 2005, p. 38. 
56Alguns autores podem usar o termo “Fator CNN”. 
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que pode ser chamado de opinião pública. Walter Lippmann (1991) afirma que há três tipos 

de opiniões: a primeira tem a ver com o comportamento de outros seres humanos, na medida 

em que cruza com o nosso, em que nos interessa ou depende do nosso comportamento, então 

pode ser chamado rudemente de assuntos públicos. A segunda são as imagens nas cabeças 

desses seres humanos, as imagens de si ou de outros, os relacionamentos, necessidades e 

propósitos, essas são suas opiniões públicas. E a terceira, são as imagens feitas por indivíduos 

ou grupos de pessoas, que agem em nome de grupos, essa é a Opinião Pública.  

Dessa maneira, o ambiente com o qual nossa opinião pública lida é refratado de 

muitas maneiras, pela censura e privacidade na fonte, pelas barreiras físicas e sociais 

no outro fim, pela atenção escassa, pela pobreza da linguagem, pela distração, pela 

constelação de sentimentos inconscientes, pelo usar e rasgar, violência, monotonia. 

Essas limitações sobre nosso acesso a esse ambiente, combinada com a obscuridade 

e complexidade dos próprios fatos para impedir a nitidez e justiça da percepção, para 

substituir ficções enganosas por ideias viáveis, e para nos privar de checagens 

adequadas sobre esses, quem conscientemente se esforçou para enganar 

(LIPPMANN, 1991, 76)57. (Tradução nossa). 

 A Guerra do Vietnã (1959-1975) foi o primeiro conflito televisionado. Com imagens 

de bombas, sofrimento de crianças, soldados e civis feridos, contagem de mortos constante, 

todos esses fatores reunidos e aos olhos da população, no qual muitas dessas pessoas tinham 

algum parente em campo de batalha, começaram a surgir questionamentos acerca do conflito 

e protestos se espalharam pelos Estados Unidos.  

 Para corroborar com a visão de que a televisão modificou o modo de se observar o 

conflito, Daniel Hallin (1986) afirma que o público confiava no que via na televisão, mais do 

que em outros meios. Por meio da televisão o público obtinha notícias sobre a guerra já que a 

TV funcionava como um meio visual. Por intermédio da TV, os horrores da guerra eram 

mostrados de uma maneira pormenorizada e efetiva que os jornais não poderiam fazer. Além 

disso, a cobertura televisiva proporcionava um conteúdo cujo gênero discursivo era 

essencialmente o drama (CAMARGO, 2008; HALLIN, 1986, pp.106-109). 

 Todavia, não é somente pela pressão midiática ou da opinião pública, que os atores são 

constrangidos a tomarem decisões ou se engajar em ações militares, também é preciso levar 

em conta outros fatores. Jakobsen (2000) oferece uma análise a essas questões, além de levar 

em consideração as diversas fases de um conflito armado (pré, durante e pós), no qual o 

                                                           
57Thus the environment with which our public opinions deal is refracted in many ways, by censorship and 

privacy at the source, by physical and social barriers at the other end, by scanty attention, by the poverty of 

language, by distraction, by unconscious constellations of feeling, by wear and tear, violence, monotony. These 

limitations upon our access to that environment combine with the obscurity and complexity of the facts 

themselves to thwart clearness and justice of perception, to substitute misleading fictions for workable ideas, 

and to deprive us of adequate checks upon those who consciously strive to mislead (LIPPMANN, 1991, 76). 
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interesse da mídia também varia. O autor analisa que durante a fase pré-conflito, a influência 

da mídia é insignificante por dois motivos: primeiro, por não haver interesse antes que 

ocorram atos violentos que vitime várias pessoas; e segundo, por governos terem a tendência 

de ignorar pedidos de ações preventivas, mesmo que haja interesse da mídia. 

 Mesmo durante o conflito, ainda existem alguns quesitos que podem ser cruciais no 

interesse midiático, são eles: proximidade geográfica com países do Ocidente, custos, 

impedimentos legais, logística, riscos para os jornalistas, relevância para interesses nacionais. 

E é preciso destacar que caso o governo já possua o desejo de intervir, o efeito CNN é 

irrelevante, e a condução da mídia será na direção de apoio ao uso da força. Tendo em vista 

esses pontos, o efeito CNN é limitado, uma vez que as autoridades responsáveis pela tomada 

de decisão de intervenção levam a perspectiva de que a ação possa ser bem-sucedida, ou seja, 

de forma rápida e com poucas baixas militares, mais em consideração do que a pressão 

midiática (JAKOBSEN, 2000). 

 No pós-conflito armado, a cobertura é similar ao pré-conflito armado: não há muita 

atenção por parte da mídia, a menos que ocorra algum tipo de baixa por parte das tropas 

ocidentais ou algum massacre de civis. E quando é feito algum tipo de cobertura, tende a ter 

cunho negativo, focando na corrupção governamental na condução dos projetos de 

reconstrução da nação afetada pelo conflito – como por exemplo, os elefantes brancos 

(construções com pouca ou sem utilidade, mas com cujos custos foram desproporcionalmente 

altos) – e falta de gerenciamento na retomada ao funcionamento padrão de um Estado, com 

segurança, saúde, educação; entre outros (JAKOBSEN, 2000). 

 Haja vista o que foi abordado nesse tópico é possível inferir que a mídia pode 

interferir sim nos processos de tomada de decisão no âmbito internacional, em conflitos 

armados ou mediações diplomáticas. No entanto, devem ser levados em consideração os 

fatores inerentes ao Estado e as forças em questão, visto que somente o Efeito CNN não é 

capaz de levar a uma intervenção. Para completar a visão acerca da cobertura midiática em 

conflitos armados, é preciso analisar também o Efeito Al Jazeera, pois esse possui um 

enquadramento diferenciado dos fatos, dando prioridade à outra visão dentro do conflito. 

 

Efeito Al Jazeera 

 A rede Al Jazeera foi lançada em 1996, com sede no Qatar, e é o primeiro canal 

independente de notícias originário do mundo árabe. A rede torna-se diferenciada por oferecer 
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aos telespectadores um discurso “livre” de censura58 e transmitir notícias que colocavam os 

civis como prioridade. Isso influenciou no rápido crescimento e estabelecimento do canal 

como uma das referências mundiais na transmissão de notícia. A Al Jazeera Media 

Network59possui subsidiárias ao redor do globo, e todas elas seguem os mesmos valores e 

princípios e, atualmente a rede alcança 140 países, atingindo mais de 270 milhões de 

espectadores (AL JAZEERA, 2019). 

 O sucesso e as críticas da rede dentro do mundo Árabe são explicados justamente por 

essa liberdade de discurso, que se deve ao fato da rede não ser estatal e sim uma empresa 

independente. Essa liberdade atrai espectadores do mundo, ao mesmo tempo em que parte dos 

governos da região não se sentem atraídos pela emissora tampouco representados. No âmbito 

do seu discurso, a Al Jazeera se mostra comprometida com as notícias, então usualmente em 

sua programação existem muitos “ao vivo”, matérias completas, ou seja, sem edição de 

conteúdo, transmissão sem cortes; e em tempos de conflitos, os feeds ao vivo são dominantes. 

Existem também diversos programas com debates e comentaristas, o qual valorizam a 

transparência e comprometimento (ZAYANI, 2005; AL JAZEERA, 2019). 

 Devido aos conflitos regionais no Oriente Médio, a pauta de política tem tomado 

grandes proporções dentro da programação da emissora e, consequentemente, atraído o 

interesse dos telespectadores. Desse modo, a emissora foi se tornando uma janela para os 

árabes no mundo e, também para o Ocidente. Com relação a este, a emissora busca mostrar 

outros ângulos sobre as pessoas que habitam o oriente médio desconstruindo assim, os 

estereótipos (ZAYANI, 2005). 

 Foi durante o conflito entre Estados Unidos e Iraque60, que a rede Al Jazeera ganhou 

destaque, transmitindo incessantemente de Bagdá e outras cidades do Iraque. A emissora 

oferecia à sua audiência outro ponto de vista da notícia: as interpretações mostradas eram 

sobre o quanto os ataques afetavam a população civil da região, e a visão da população árabe 

e muçulmana por quem faz parte desta população, e não pela percepção ocidental.  Em vista 

desse impacto gerado na transmissão mundial, muitos analistas de mídia ocidentais 

                                                           
58Graças ao Emir que em 1995 retirou a censura da mídia e no ano seguinte inaugurou a empresa Al Jazeera.  
59Al Jazeera English (primeiro canal de notícias em inglês a transmitir do Oriente Médio) / Al Jazeera 

Documentary (primeiro e único canal de documentários centrados no Oriente Médio e Norte da África) / Al 

Jazeera Mubasher (primeiro canal de notícias 24 horas do Oriente Médio) / Al Jazeera Balkans / Al Jazeera 

Turk (utiliza uma plataforma online e alcança mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo) / Al Jazeera 

America / Al Jazeera Children’s Channel / Al Jazeera Centre for Studies e Al Jazeera Media Training and 

Development Centre (Acadêmicos, tomadores de decisão e cidadãos com conhecimentos geopolíticos 

específicos da região do Oriente Médio e Norte da África apresentam análises).  Ver: 

http://careers.aljazeera.net/en/about/about-us.html 
60Guerra ao Terror, iniciada após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001.  

http://careers.aljazeera.net/en/about/about-us.html
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classificaram tal fenômeno como “Efeito Al Jazeera”. Em reconhecimento a cobertura de 

guerra, em 2003 a Al Jazeera ganhou o Freedom of Expression Awards61, em uma cerimônia 

no Reino Unido, com o prêmio de Anti-Censura (EL-NAWAWY e ISKANDAR, 2003; 

WAINBERG, 2005). 

 

 

Webjornalismo  

 E como não somente a televisão evolui, mas também a internet, surgiu o 

webjornalismo, que tornou possível uma atualização praticamente instantânea de notícias. 

Este formato veio para complementar e potencializar a difusão de notícias, além de dispor das 

ferramentas e recursos que a internet oferece em prol de quem transmite e de quem recebe.

 Esse novo modo de jornalismo, agora voltado para a web, passou por algumas fases, 

se aperfeiçoando para chegar ao modo que conhecemos. Mielniczuk (2003) trabalha cada 

geração do jornalismo na internet e suas peculiaridades. A primeira correspondia ao 

nascimento do webjornalismo, no qual os produtos são copiados dos jornais impressos para os 

jornais online. Nesta fase, não temos atualização constante do conteúdo, e o modus operandi 

era o mesmo do jornalismo impresso, ou seja, era feito a cada 24 horas com o fechamento das 

edições.  

A segunda geração, apesar de ainda estar presa ao modelo do jornalismo impresso, já 

consegue utilizar as ferramentas e técnicas diferenciadas que a internet oferece. Essas 

possibilitam uma atualização mais frequente, tais como “links como chamadas para notícias 

de fatos que acontecem no período entre as edições; (...) surgem as seções “últimas notícias”. 

O uso do e-mail torna, também, a comunicação com os leitores mais rápida. A terceira 

geração já surge especializada no jornalismo online, fruto de iniciativas editorais ou 

empresariais para esse ramo. Nessa geração, as ferramentas e potencialidades da web são 

efetivamente utilizadas, assim as produções jornalísticas contam com recursos de sons, 

vídeos, fóruns para discussão entre os leitores, personalização e uso de hipertextos 

(MIELNICZUK, 2003, p. 49). 

 Tendo em vista a última geração do jornalismo para a web, Palacios (2003) esclarece 

algumas características importantes. Contudo destaca que essas podem mudar, dependendo 

das necessidades e que, também, não existe um único modo para ser feito o webjornalismo, já 

                                                           
61A premiação é para celebrar indivíduos ou grupos que tiveram significante impacto lutando contra a censura ao 

redor do mundo. Ver: https://www.indexoncensorship.org/  
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que a internet não é algo linear. As características, que serão analisadas a seguir são: 

Multimidialidade/Convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização, memória e 

instantaneidade do acesso.  

A Multimidialidade/Convergência faz referência à convergência de mídias tradicionais 

(som, imagem e texto) dentro da narrativa de um fato. Isso só é possível devido ao processo 

de digitalização da informação e diversas plataformas disponíveis ao jornalista. A 

interatividade já é algo intrínseco ao meio online, então, por meio de e-mails ou mesmo algum 

fórum dentro do jornal, o leitor se torna parte da produção jornalística, assim a “notícia deve 

ser encarada como o princípio de algo e não um fim em si própria.” 62 (CANAVILHAS, 2001; 

PALACIOS, 2003).  

 A hipertextualidade é imprescindível nas notícias do webjornalismo, visto que o leitor 

conduz a própria leitura. Desse modo, o jornal introduz a notícia e por meio desse recurso, vai 

levando o leitor por outros links, podendo estes serem vídeos, sons, outros textos ou arquivos 

do próprio jornal, abrindo uma infinidade de possibilidades. Outra característica é a 

personalização, o qual o usuário seleciona as seções jornalísticas que mais satisfazem seus 

gostos pessoais, e quando esse abre a homepage do jornal, essas seções se encontram em 

destaque (CANAVILHAS, 2001; PALACIOS, 2003).  

 A memória é mais uma importante característica desse meio, uma vez que a internet 

permite um armazenamento de dados praticamente infinito. Assim, o volume produzido e, 

consequentemente, capaz de ser reproduzido é enorme e tudo isso está disponível ao usuário e 

ao jornalista. Por último, a instantaneidade do acesso permite o acompanhamento de notícias 

24hrs por dia, sete dias na semana. Ela revela uma outra face: a de atualização contínua. 

Assim assuntos que são de interesse pessoal ou até mundial, são constantemente atualizados e 

acompanhados (PALACIOS, 2003). 

 Assim, o webjornalismo não pode ser entendido somente como uma passagem do 

jornalismo impresso para o meio digital, nem como uma evolução e consequente substituição 

do meio anterior. Esse novo formato deve ser visto como algo complementar, dinâmico e 

capaz de potencializar a difusão de notícias, além de dispor de todas as ferramentas que a 

internet pode oferecer ao seu favor e em prol também de um novo leitor que surge 

(CANAVILHAS, 2001; PALACIOS, 2003). 

 

                                                           
62CANAVILHAS, 2001, p. 2-3. 
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CAPÍTULO 2: ENTRE O SÍMBOLO E O ESPETÁCULO  

 

 

2.1 A BASE MIDIÁTICA DO ESTADO ISLÂMICO 

Com os marcos abordados no capítulo 1, nota-se que a evolução tecnológica midiática 

ocorreu paralelamente a eventos históricos. Eventos estes, de maneira geral, conflitos 

armados, no qual também existe na equação um inimigo, que é visto/construído pelo ponto de 

vista de quem conta a história – o que os prende, muitas vezes, em uma dicotomia 

maniqueísta de certo e errado. Com o avanço tecnológico também discutido no capítulo 

anterior, vemos como os aparatos tecnológicos colocados à disposição das mídias 

internacionais mainstream, podem ser igualmente utilizados pelos grupos extremistas.  

O Estado Islâmico é um ator internacional que faz uso intensivo de recursos midiático, 

tais como produção de vídeos e material escrito, com distribuição por meio virtual. Para 

complementar o que compreendemos em nossa análise, é possível utilizar um conceito 

proposto por Derian (2010) de matriz heteropolar global, que consiste em: 

...diferentes protagonistas são capazes de produzir efeitos globais profundos através 

da interconectividade. Com identidades, interesses e força de graus distintos, 

englobando protagonistas globais obtêm vantagem pela banda larga da tecnologia de 

informação, e não pelo estreito espectro dos governos soberanos respaldados pela 

territorialidade. Fortalecidos pela mídia global, os atores não estatais tornaram-se 

protagonistas com superpoderes na política internacional. As formas tradicionais de 

estadísticas foram transformadas e, em alguns casos, minadas pela infoguerra, 

guerra cibernética e guerra de redes (DERIAN, 2010, p.329). 

É importante destacar novamente, que embora os materiais citados sejam produzidos 

pelos Media Center do Estado Islâmico63, a consulta e recolhimento64 de eventuais fontes 

foram feitos por meio do website Jihadology.net. Este website consiste em um projeto de 

Aaron Y. Zelin, membro65 do Washington Institute for Near East Policy. Em sua página, 

Zelin cita que visa somente propósitos acadêmicos, que não apoia nenhum dos materiais 

divulgados e que o website não é vinculado ao instituto de pesquisa em que atua (ZELIN, 

2020). Outra importante fonte para esses materiais é o SITE Intelligence Group, que consiste 

                                                           
63Não é possível encontrar o site original do Al Hayat Media Center, já que as divulgações são feitas pelo 

Telegram. É através do aplicativo de comunicação instantânea, o pesquisador Aaron Y. Zelin recolhe os 

materiais.  
64Nota-se que as referências ao Jihadology.net não possuem URL para consulta, pois é necessário fazer um 

cadastro que passa pela filtragem do próprio Aaron Y. Zelin. Tive que criar um e-mail institucional da UFF e 

enviar o currículo Lattes para comprovar interesses acadêmicos ao conteúdo do site, uma vez que há uma gama 

de conteúdo sensível. Por isso, as referências à vídeos e consultas ao jihadology.net são citadas como (Zelin, 

2020).  
65Ver: http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/aaron-y.-zelin  
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em uma organização não governamental de contraterrorismo que rastreia e analisa as 

atividades online de grupos extremistas. 

Uma característica relevante da organização é o uso eficiente de plataformas e redes 

sociais mundiais como aparato propagandístico que permite difusão mundial das ideias, 

objetivos e realizações. O uso dessas redes sociais, tais como o Facebook e Twitter, é 

frequente para disseminar o ódio contra xiitas, mas também falar das “maravilhas” que o 

ingresso no EI vai proporcionar àqueles que se juntarem ao grupo. Enquanto o Youtube é a 

plataforma usada para espalhar vídeos, tanto amadores quanto profissionais, com mensagens e 

imagens violentas com a finalidade de chocar por conta do teor de brutalidade usada, além de 

funcionar como elemento de dissuasão política. O Telegram é um aplicativo de conversas 

utilizado pelos integrantes para se comunicar entre eles e com futuros combatentes, e a 

escolha especificamente desse aplicativo se deve à utilização de criptografia nas conversas 

(COCKBURN, 2015; NAPOLEONI, 2015).  

Embora o aplicativo de conversa ainda seja majoritariamente usado, desde novembro 

de 2019 a Europol, em conjunto com o Telegram, trava uma batalha para combater a 

disseminação do terrorismo dentro da plataforma. Seus esforços já foram sentidos pelo grupo, 

e já há indícios de migração para outros dois aplicativos de mensagens, o TamTam Messenger 

(aplicativo russo) e o Hoop Messenger (aplicativo canadense) (AMARASINGAM, 2020; 

EUROPOL, 2019).  

Em consonância com essas redes, o Estado Islâmico possui outras plataformas 

próprias de propaganda, e praticamente todos elas são difundidas em outras línguas além do 

árabe. Na Síria, em 2014, foi criada a estação de rádio: a Al-Bayan Radio, que transmite 

sermões religiosos e boletins com atualizações das atividades, sendo alguns noticiados em 

outras línguas, como o inglês, francês, russo, turco. Al-Naba66 (A notícia) foi criada em 2014 

e continua sendo publicada semanalmente, consistindo em um relatório semanal do grupo 

sobre as atividades, principalmente militares. Esse é um dos meios escritos que são 

divulgados somente em árabe (BBC, 2016; EUROPOL, 2017; NAPOLEONI, 2015).  

Em abril de 2014 foi lançado um aplicativo oficial do EI, chamado The Dawn of Glad 

Tidings (Em tradução livre seria: A Aurora de Novas Alegrias). O usuário poderia baixar 

gratuitamente pelo Google Apps, e nele eram divulgadas notícias e vídeos promovendo o 

grupo. Dentro do aplicativo também era possível conectar com o perfil no Twitter e 

acompanhar/escrever na plataforma. No entanto, o Google, em junho do mesmo ano, detectou 

                                                           
66No dia 17 de setembro de 2020 foi publicada a edição #252 (ZELIN, 2020). 



50 
 

e suspendeu o aplicativo de seu sistema operacional (Android). A data de suspensão do 

aplicativo aconteceu duas semanas antes da declaração do Califado, o que foi um baque para 

o grupo, uma vez que suas contas oficiais no Twitter foram derrubadas. Esta ação, no entanto, 

só reforçou a estratégia de a recorrer à outras contas descentralizadas, como é visto mais a 

diante na pesquisa (AWAN, 2017; STERN; BERGER, 2015). 

Salientamos que todos esses aparatos são manuseados e administrados por uma 

extensa base midiática. Gambhir (2016) destaca que a base administrativa de mídia do Estado 

Islâmico consiste em quatro grandes centros de mídia: Al Furqan Foundation/ Al I’tisam 

Media Foundation/ Ajnad Foundation for Media Production/ Al Hayat Media Center; centros 

de mídia espalhados pelas wilayat (províncias); e a agência de notícias Amaq. Nesta seção, 

abordaremos esses centros de mídias, concentrando nossos esforços analíticos no Al Hayat 

Media Center, uma vez que produziu e difundiu as revistas Dabiq. 

Quem iniciou essa base midiática foi o Al Furqan Foundation em 2006, sendo 

considerado por Gambhir (2016) como uma herança da Al Qaeda, pois veio logo após a 

renomeação para Estado Islâmico do Iraque. Al Furqan - significa separação da verdade das 

mentiras - assim, foco deste centro midiático era a liberação de vídeos com sermões religiosos 

e discursos de líderes, vídeos de execuções em massa e futuramente retweetar (compartilhar) 

material de outros perfis do grupo (BARRETT, 2014; SIBONI; COHEN; KOREN, 2015).  

Durante a estruturação do grupo no período pré-declaração do Califado, a Al Furqan 

criou uma série de vídeos que combinavam algumas filmagens de batalhas e nasheeds, 

canções nas quais todos bradavam o sucesso do Estado Islâmico – na época ainda 

denominado como Estado Islâmico do Iraque e do Levante. De acordo com o Jihadology.net, 

o último lançamento67 foi uma mensagem de áudio em 27 de janeiro de 2020, do novo líder 

do grupo, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi (WHITESIDE, 2016). 

Em 2013 o grupo criou a Al I’tisam68 Media Foundation, que ficou responsável por 

disseminar as atividades e ideologias por meio de vários perfis nas plataformas de mídias 

sociais, como o Twitter. Essa foi a primeira vez que conteúdos foram lançados fora círculo 

tradicional jihadista (WHITESIDE, 2016; AWAN 2017). No entanto, com a liberação de 

                                                           
67 A mensagem anterior foi de 31 de outubro de 2019, e foi a primeira mensagem de áudio dada pelo novo líder, 

Abu al-Qurayshi. Nela, de acordo com Zelin (2020), o líder cita o verso 48:10 do Corão, que versa sobre o 

juramento à Deus e as recompensas que Ele dá a quem cumpre com as promessas.  
68Al I’tisam é uma referência à expressão Árabe que significa manter as tradições islâmicas sem desvios 

(STERN; BERGER, 2015). 
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vídeos e fotos com conteúdo violentos violando as normas de publicação na plataforma, os 

perfis começaram a ser desativados pelo Twitter (ZELIN, 2015).  

De acordo com Zelin (2015), o grupo mudou a estratégia de distribuição.  Em vez de 

ter um perfil principal para a disseminação de conteúdo, foram criados vários, que ficaram 

sob a administração dos centros nas wilayats, com esse mesmo propósito. Isto fez com que a 

distribuição fosse mais eficaz, já que quando algum dos perfis era derrubado, outro já estava 

em seu lugar. Este tipo de estratégia descentralizada fez com que a vida útil do Al I’tisam 

fosse curta, pois em 2014 a conta principal no Twitter foi suspensa e no início de 2015 já 

estava inativa (BARRETT, 2014; GAMBHIR, 2016). 

No mesmo ano de criação do Al I’tisam, também foi criada a Ajnad Foundation for 

Media Production. Esta produz nasheeds e citações do Corão, em áudio, que são utilizados 

em alguns vídeos oficiais, lançadas como canções, toques de celular e usadas em materiais 

independentes produzidos por apoiadores do grupo (GAMBHIR, 2016; WHITESIDE, 2016). 

Ajnad Foundation for Media Production ainda continua ativa e, de acordo com 

Jihadology.net, o último lançamento foi em 22 de Julho de 2019. Em 2017, existiram sete 

publicações de conteúdo, enquanto em 2018 foi reduzido para somente cinco69.  

Com a declaração do Califado em 2014, foram criados mais dois órgãos para reforçar 

a base midiática do Estado Islâmico: a A’maq News Agency e Al Hayat Media Center. A 

primeira foi uma criação considerada como agência de mídia “auxiliar”, porque ela fazia os 

relatos das atividades do grupo sem, necessariamente, estar ligada as principais ou então a 

algumas das wilayats. Em um primeiro momento, a agência foi considerada como 

independente, já que liberava relatos sobre movimentos do Estado Islâmico antes mesmo dos 

medias centers oficiais, como os citados acima (GAMBHIR, 2016; WHITESIDE, 2016).  

Com a dianteira da notícia, no entanto, a A’maq em 2016 se tornou uma das principais 

ferramentas do Estado Islâmico, com funções de: anunciar as reivindicações de ataques 

perpetrados por agentes do grupo; realizar a cobertura das atividades do Estado Islâmico 

dentro e fora do território do Oriente Médio com fotos, vídeos e mapas. Toda essa atividade é 

feita pelo canal no Telegram. Sendo assim, a A’maq se tornou a voz internacional oficial do 

grupo70 (EUROPOL, 2018; GAMBHIR, 2016).  

O segundo criado em 2014 foi o Al Hayat Media Center, e tem como missão 

“transmitir a mensagem do Estado Islâmico em diferentes linguagens, buscando a unificação 

                                                           
69De acordo com Whiteside (2016), entre outubro de 2014 e outubro de 2015 a Al- Ajnad produziu quarenta e 

cinco nasheeds e noventa e nove recitações do Corão.  
70O último comunicado emitido pela A’maq é do dia 05 de janeiro de 2020 (SITE, 2020).  
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dos muçulmanos sob uma única bandeira. [...] O nome Al Hayat- o qual significa vida- [...]” 71 

(DABIQ, 2014b, p. 43, tradução nossa). Para Barrett (2014), esse centro de mídia é a chave 

para atingir o ocidente, atuando com materiais em inglês e em outras línguas europeias 

(francês e alemão), além de elaborar legendas em inglês para os materiais em audiovisual 

produzidos pelo Al Furqan, e traduzir conteúdos já existentes, como vídeos, artigos, relatórios 

(SIBONI; COHEN; KOREN, 2015). 

Em complemento a essa atuação no que tange a tradução, o Al Hayat Media Center 

produz conteúdos originais. De acordo com Whiteside (2016), no primeiro ano de atuação do 

centro foram produzidos quinze vídeos, treze nasheeds e dezoito edições das revistas. Siboni, 

Cohen e Koren (2015) citam a produção de um documentário de quase uma hora de duração, 

intitulado “Flames of War: The Struggle Has Only Begun” (Chamas da Guerra: A Luta só 

Começou). Nele, um dos aspectos que chama a atenção é o cuidado com a edição, como o uso 

de imagens combinadas com elementos sonoros, narração, efeitos de explosões, batalhas e 

trechos de imagens em câmera lenta feitas no campo de batalha.  

Outra produção é uma série de vídeos chamada “Mujatweets”, que retrata o cotidiano 

de quem mora no território do Estado Islâmico, desde os campos de batalha até a vida normal 

do dia a dia. Alguns vídeos mostram soldados do grupo recebendo tratamento em hospitais, 

crianças felizes, distribuição de comida, caridade com a população local. Ou seja, esse tipo de 

material de propaganda é para amenizar a imagem de que o grupo seria uma organização 

violenta a quem vive em seu território, e assim, continuar atraindo novos recrutas72 para suas 

fronteiras. Assim como a produção citada anteriormente, esta também apresenta uma edição 

cuidadosa, imagens em alta definição e legendas em inglês (AWAN, 2017; BARRETT, 2014; 

SIBONI; COHEN; KOREN, 2015). 

De acordo com o Jihadology.net, até outubro de 2018 o Al Hayat Media Center estava 

divulgando duas séries de vídeos simultaneamente, Inside de Caliphate (Por Dentro do 

Califado) e Harvest of the Soldiers (Os Frutos dos Soldados). A primeira teve início em Julho 

de 2017, e são vídeos de aproximadamente cinco minutos (somente os dois últimos são de 

                                                           
71“The mission of AlHayat Media Center is to convey the message of the Islamic State in different languages with 

the aim of unifying the Muslims under one flag. [...] The name AlHayat -which means life - [...]” (DABIQ, 

2014b, p. 43). 
72Muitos recrutas que ingressam no Estado Islâmico são originais de outros países, esses são conhecidos como 

foreign fighters (combatentes estrangeiros). Para foreign fighters entende-se a definição dada por Fonseca e 

Lasmar em que são os indivíduos que de maneira voluntária se unem a algum tipo de movimento insurgente em 

outro país “do qual não são cidadãos, nem possuem residência fixa, se valendo de quaisquer tipos de táticas, 

independentemente do fato de possuírem ou não alguma espécie de laço com o conflito, seja de natureza 

religiosa, étnica, cultural ou de cunho afetivo.” (2017, p. 25). 
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mais de quinze minutos), a edição é de alta qualidade, com imagens em HD (High Definition -

Alta Definição) e narrado em inglês, e o que é falado em árabe possui legenda em inglês, e em 

alguns momentos uma nasheed fica tocando ao fundo. O oitavo e último vídeo é de outubro 

de 2018, e um destaque é que embora tenham algumas traduções para o inglês, a narração é 

em árabe. 

A outra série é a coletânea de vídeos Harvest of the Soldiers, teve início em agosto de 

2018 e atualmente se encontra na edição 25, publicada em janeiro de 2019. São vídeos curtos, 

de aproximadamente quatro minutos, que mostram em números e gráficos os resultados 

obtidos com a atuação dos soldados do grupo. Mais uma vez a produção possui uma edição 

cuidadosa, nasheed tocando ao fundo, e embora a narração seja em árabe, há legenda em 

inglês.  

Paralelamente aos centros de mídia, o Estado Islâmico de 2016 até 2018 possuía uma 

biblioteca online: a Maktabat Al-Himmah. Esta produziu duas publicações em árabe, no qual 

uma delas seria um livreto (2016) de cinquenta e duas páginas e a outra um panfleto (2017) 

com duas páginas. Também publicou um panfleto (2017) de duas páginas em inglês sobre a 

adoração durante os últimas dez dias do Ramadan. A biblioteca haveria produzido ainda mais 

três vídeos de infográficos (2017 e 2018), narrados em árabe, e um vídeo divulgado um 

aplicativo de alfabetização (The Spelling Teacher - 2017) voltado para crianças – destaque 

para a narração em árabe com uma voz infantil e o vídeo apresenta crianças utilizando o 

aplicativo (ZELIN, 2020). 

Como citado anteriormente, o Al Hayat Media Center também produz uma série de 

revistas online73, que buscam alcançar públicos falantes de outras línguas além do inglês. Os 

números de páginas das revistas variam, mas giram em torno de cinquenta a sessenta 

páginas/edição e as publicações são feitas em inglês com a Dabiq Magazine, em francês com 

a Dar al Islam, em russo com a Istok, e em turco com a Konstantiniyye.  

Nesta pesquisa, o escolhemos nos concentrar na Dabiq Magazine, pois é a primeira 

publicação em língua estrangeira e a que durou mais tempo, de julho de 2014 até julho de 

2016. A segunda maior publicação foi a Dar al Islam, que teve a sua primeira edição em 

dezembro de 2014 e finalizou em agosto de 2016 na sua décima edição. O nome da revista é 

                                                           
73 Antes das revistas online, em junho de 2014, o Al-Hayat Media Center divulgou quatro edições do Islamic 

State News. Esse era uma espécie de informativo semanal em inglês, com aproximadamente 10 páginas de fotos 

com somente uma chamada no topo das páginas (ZELIN, 2020). 
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uma referência a uma terra livre em que é possível praticar a religião islâmica livremente, e 

lembrar a graça que é viver sob a lei de Allah74.  

Em seguida veio a Istok (A Fonte), que teve a sua primeira edição em maio de 2015 e 

durou apenas quatro edições, encerrando suas atividades em Maio de 2016. A Konstantiniyye 

(Constantinopla) teve sete edições, iniciando em junho de 2015 e finalizando em agosto de 

2016. Nota-se que em 2016 essas publicações tiveram suas atividades suspensas e foi 

substituída por outra publicação, a Rumiyah (Roma). 

O nome é em referência à própria cidade de Roma, que de acordo com a tradição seria 

conquistada após Constantinopla. Segundo o Europol (2017), o periódico era traduzido para 

dez línguas, entre elas o inglês, francês, alemão, russo e turco. A revista continuou com o 

estilo de material das anteriores, e a maior parte de seus textos são traduções de artigos da Al-

Naba. Citamos brevemente, aqui, a Rumiyah Magazine, que teve um tempo curto de vida, 

tendo sua primeira edição em setembro de 2016 e sua décima terceira e última, em setembro 

de 2017.  

O material produzido pelo Al Hayat Media Center não é para divulgação exclusiva 

entre os membros do grupo, e nem somente para quem vai procurá-los. A estrutura usada e a 

estratégia montada pelo Estado Islâmico de excluir jornalistas de seus territórios, fez com que 

o material disponível para a mídia global viesse muitas das vezes do próprio grupo. Isso 

possibilitou que o produto feito pelo grupo chegasse à milhões, com a credibilidade que 

algumas redes atestam, e como já foi citado anteriormente neste trabalho, utilizando dos 

aparatos tecnológicos que as mídias internacionais dispõem (ALI, 2015). 

Por fim, gostaríamos de abordar a semelhança do logo da Al Hayat Media Center com 

o logo da Al Jazeera. A similaridade das cores e o desenho montado pelas letras, pode ser 

tomada como busca de legitimação e reconhecimento, da Al Hayat como um centro de mídia 

tão legítimo quanto a Al Jazeera.  

 

                                                           
74 Le Califat a fait revivre la notion de terre d’Islâm alors que la terre étouffait sous le poids du chirk, des lois 

humaines, de l’injustice et des péchés des hommes. Aujourd’hui il existe un lieu de refuge pour les opprimés 

parmi les hommes et les femmes qui proclament l’Unicité d’Allâh et pratiquent la religion d’Ibrâhîm (paix sur 

lui).  

C’est pour cela que ce magazine se nomme Dâr al-Islâm, pour ce rappeler cet immense bienfait qu’est celui de 

vivre sous la loi d’Allâh, au milieu des croyants. Et pour rappeler à ceux qui n’ont pas accompli l’obligation 

d’émigrer de la terre de mécréance et de guerre vers celle de l’Islâm qu’ils sont en immense danger dans ce 

monde et dans l’autre. (DAR AL ISLAM, 2014, p.2).  
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Figura 2: DABIQ MAGAZINE, 2014c, p. 41 

 

Figura 3: https://www.aljazeera.com 

Como pudemos observar aos longo deste tópico, o Estado Islâmico busca usar a mídia 

como uma força, numa descentralização que passa a sensação de que há atividades vindas de 

múltiplos lugares. No entanto, a maior parte das operações é originária da Síria, com a 

descentralização sendo feita a nível provincial, como destaca Zelin (2015). Vimos que o 

grupo realmente possui uma grande força midiática, distribuída em muitos centros de mídia, 

que continuam ativos e liberando material até os dias de hoje. Centros midiáticos estes que 

resistem, embora a força territorial do grupo tenha sofrido grandes perdas desde 2016.  

Nesse momento a abordagem foi a construção da base midiática do grupo75, visando o 

entendimento da funcionalidade das operações de mídia do Estado Islâmico, incluindo a 

Dabiq Magazine. No próximo tópico adentramos à comunicação feita por esses meios, e uma 

das maneiras de abordá-la é pela lente da espetacularização. 

 

 

2.2 A ESPETACULARIZAÇÃO COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO 

No capítulo anterior, citamos e acompanhamos brevemente a espetacularização, 

conceito abordado por Debord em seu livro “A Sociedade do Espetáculo” (2016). Para esse 

capítulo, retomamos ao tema, explorando as obras de Donatella Della Ratta e Guilherme 

                                                           
75 Para outras análises sobre a atuação virtual do Estado Islâmico consultar também Winter (2015a; 2015b).  
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Fonseca e Jorge Lasmar: “Shooting a Revolution: Visual Media and Warfare in Syria” e 

“Passaporte para o terror: Os voluntários do Estado Islâmico”, respectivamente. Além disso 

trazemos outros autores para enriquecer o entendimento acerca do tema e suas relações com 

os atos terroristas, uma vez que o espetáculo e/ou a espetacularização pode ser compreendida 

como uma forma de comunicação.   

 Sendo assim, o espetáculo, nessa pesquisa, não é entendido somente como um ataque 

perpetrado e que gera intensa cobertura midiática, mas sim como a criação de um palco ou 

plataforma para se mostrar e, consequentemente ser visto. Essa produção de conteúdos 

audiovisuais, escritos e divulgação online é construída pelo Estado Islâmico por meio dos 

seus aparatos midiáticos sofisticados. Gostaríamos de destacar que embora a presente 

dissertação se limite à análise da produção midiática feita pelo Estado Islâmico, ele não é o 

único grupo que utiliza de ferramentas midiáticas e online para divulgação de conteúdo. 

Assim, ao dar início à nossa análise, precisamos compreender o que é considerado 

como espetáculo. Para tal, buscamos o aporte teórico de Debord (2016). O autor francês nos 

apresenta que o “espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 2016, p. 14). Essas imagens que a sociedade 

consome podem também ser versões invertidas do que se entende como real. Ou seja, a 

própria imagem vira um produto da realidade em que ela é colocada. Então, quando o 

espetáculo atua como instrumento de unificação, ele pode uni a imagem em torno de diversos 

temas e lados (DEBORD, 2016).  

Tomemos a capa da Dabiq Magazine #11 (Figura 4) como exemplo. Nela observamos 

o ex-presidente dos EUA, Barack Obama e, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, 

conversando. Por um lado, não se pode constatar o que a foto/conversa representa sem o 

contexto em que ela foi tirada, e sem o conhecimento do assunto a ser tratado entre os dois 

líderes.  
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Figura 4: DABIQ #11 (DABIQ MAGAZINE, 2015e) 

Contudo, no momento em que o Estado Islâmico coloca “From the battle of Al-Ahzab 

to the war of coalitions” (Da batalha de Al-Ahzab para a Guerra de coalizões) e, na página 46, 

“Tal como os Companheiros tiveram que enfrentar a coalizão de vários Judeus, pagãos, e 

partidos hipócritas na batalha de al-Ahzāb, os Muçulmanos do Estado Islâmico enfrentam 

diversas coalizões de kuffār tendo o interesse comum em ver o Califado destruído” (DABIQ 

MAGAZINE, 2015e, p. 46, tradução nossa)76, há a imputação de sentido na imagem. Sentido 

esse de que naquele momento há o conluio entre Estado Unidos e Turquia para exterminar o 

Califado.  

Essa inversão/interpretação é a mediação acontecendo a partir de uma imagem. Ambas 

as interpretações (e outras possíveis) são reais, só resta escolher qual a realidade satisfaz e se 

enquadra aos interesses de quem está recebendo. O caminho que tal escolha interpretativa 

toma é também guiado pelo momento histórico vivido. Ou seja, o espetáculo é colocado em 

prática e toma sentido quando empregado no tempo cronológico adequado (DEBORD, 2016). 

Assim, a edição acima foi publicada em setembro de 2015, ano em que a coalizão de diversos 

países e grupos começou ostensivamente a combater e expulsar o EI de territórios iraquianos 

e sírios.  

                                                           
76 “Just as the Companions had to face coalitions of various Jewish, pagan, and hypocrite parties in the battle of 

al-Ahzāb, the Muslims of the Islamic State face various coalitions of kuffār having a common interest in seeing 

the Khilāfah destroyed” (DABIQ MAGAZINE, 2015e, p. 46).  

Kuffār significa incrédulos/infiéis. 
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Debord escreve que o “espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” 

(2016, p. 17).  Argumento que podemos ler em contraponto com que observamos com as 

ações do Estado Islâmico. Nesse aspecto, o grupo busca mais do que colocar o espetáculo per 

si, sendo este um recurso estratégico importante. Por exemplo, de acordo com Fonseca e 

Lasmar (2017) os conteúdos buscam glorificar os muçulmanos “iluminados” por 

reconhecerem a causa do grupo e, manter o controle77 da informação – ou seja, fazer com que 

a mídia internacional utilize dos materiais produzidos pelo próprio grupo. Há também a 

diferença entre o material publicado em árabe, e em língua estrangeira, uma vez que cada um 

deles apresenta uma retórica voltada para o anseio do público alvo. E, a adaptação aos 

recursos tecnológicos do seu tempo, tais como o uso do Twitter, aplicativos de mensagens, 

criação de centros de mídia próprios para a disseminação da mensagem do grupo, por eles e 

por terceiros que disseminam o conteúdo.  

Essas estratégias têm o potencial de gerar desdobramentos lidos como favoráveis para 

o grupo, uma vez que o público que obtém esse material não o alcança somente por meio de 

intermediários (mídia mainstream), mas também por vias conectadas diretamente ao mesmo. 

Assim, sem a mediação, o público necessita elaborar suas próprias conclusões e, há a 

possibilidade de contato direto com a fonte, por isso as redes sociais sempre foram de suma 

importância para o crescimento do EI (SCHITTINO, 2004). 

O cenário da produção da informação foi sendo alterado com o tempo e evolução dos 

aparatos envolvidos. A comparação com os métodos da Al-Qaeda no início dos anos 2000 

ilustra como ocorreu a mudança, pois a mesma dependia da rede Al Jazeera para divulgar os 

vídeos. Além disso quando houve o atentado as Torres Gêmeas em 2001, era a mídia que 

divulgava as imagens e dava explicações ao espectador. Com o Estado Islâmico, as 

explicações/motivações/divulgação de vídeos são feitas por meios próprios do grupo, tal 

como a agência de notícia Amaq (DELLA RATTA, 2018; SCHITTINO, 2004). 

A criação de centros de mídia e o entendimento do funcionamento de sistemas de 

comunicação nesse cenário, permitiram que a produção fosse de 88% de conteúdo visual. No 

entanto, observa-se que o Estado Islâmico não inventa a maneira como a “mídia” existe e 

funciona, mas abala suas dinâmicas e, assim, cria mecanismos de consumo alternativos ao 

público. Zelin (2015) coloca esse apelo ao visual como concebido para atrair a atenção, 

principalmente, do público jovem, e nomeia de Instagramificação (Instagramification) 

                                                           
77 “Ao decapitar jornalistas, por exemplo, o grupo impede que outros correspondentes se aventurem em seus 

territórios para divulgar a real situação. Essas ações asseguram um controle quase total da informação que sai do 

“Estado Islâmico” (FONSECA; LASMAR, 2017, p. 182). 
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fazendo referência à rede social Instagram, o qual permite a portagem de fotos e vídeos 

(ZELIN, 2015; FAHMY, 2019). 

O grupo tem o entendimento da força que o espetáculo — o fazer ver e ser visto – 

possui na sociedade atual. Tanto que em maio de 2015 lançou o “Media Man, You are a 

Mujahid too” produzido pela wilayat Salah al-Din. O vídeo em árabe de doze minutos começa 

com uma canção (nasheed) que acompanha a leitura de um livreto. De início, é mostrado um 

rapaz jovem preparando seu equipamento: uma câmera, colete com cantil, e um fuzil. A partir 

daí são mostradas algumas filmagens em batalhas do grupo, com explosões, trocas de tiro, até 

aparecer um homem de óculos escuros, colete e com um fuzil cruzado a frente do corpo 

(ZELIN, 2020).  

Ele explica como a batalha da mídia tem sido empregada desde o tempo do Profeta 

Maomé como um elemento chama na luta contra inimigos. Ele lembra ao espectador 

como o Ocidente tem conduzido a guerra midiática para degradar a imagem dos 

Muçulmanos, ainda assim o “inimigo” tem conhecimento da chamada habilidade do 

Estado Islâmico em criar poderosos conteúdos midiáticos para combater sua 

propaganda (Jihadology, 2015). Apesar desses resultados, o homem de preto destaca 

que o Daesh de pessoas qualificadas para se juntar e colocar seus talentos midiáticos 

a serviço da organização: “vocês são os mártires da mídia”, ele conclui solenemente 

(Jihadology, 2015)78. (JIHADOLOGY apud DELLA RATTA, 2018, p. 181) 

(Tradução nossa).  

Desse modo, nota-se que o grupo reconhece a força daqueles que empunham o fuzil, e 

também a câmera – que nesse momento também tem a potência de uma arma. Ambos são 

mujahid, tal como salienta o título do vídeo, em tradução livre seria como “Homem da 

mídia/jornalista, você é um combatente também”.  

 E essa luta não precisa ser travada fisicamente e presente nos territórios dominados 

pelo grupo, mas ela pode ser efetivada no campo virtual. Isso, porque no campo midiático a 

batalha pode ocorrer de qualquer lugar, uma vez que nas redes sociais o mujahid pode estar na 

Síria, no Iraque ou na Inglaterra, e o conteúdo propagandístico (oficial e não oficial) será 

disseminado, independentemente de onde for gerado (FONSECA; LASMAR, 2017; DELLA 

RATTA, 2018). 

Quanto ao livreto que aparece no início do vídeo citado, o título dele é “Media Man, 

You are a Mujahid too”, a produção é da Al Himmah e, conta com cinquenta e duas páginas 

                                                           
78 “He explains how the media battle has been employed since the time of Prophet Mohammed as a key element 

in fighting enemies. He reminds the viewer how the West has been conducting a media war to heavily damage 

the Muslims’ image, yet even the ‘enemy’ has acknowledged the so-called Islamic state’s skills in creating 

powerful media products to counteract its propaganda (Jihadology 2015). Despite these achievements however, 

the black-dressed man underlines, Daesh needs skilled media people to join up and put their talents at the 

service of the organization: ‘you are the martyrs of the media’, he solemnly concludes (Jihadology 2015)” 

(DELLA RATTA, 2018, p. 181). 
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em árabe. A publicação consta com o seguinte conteúdo em seu índice: Citações; Introdução; 

Objetivos; As portas “os caminhos” do Al-Jihaad que a mídia entra “usa”; 1º al-jihaad na 

fala; 2º al-jihaad em si mesmo; 3º incentivar al-jihaad; 4º a provocação do inimigo; 5º trazer 

a alegria “boas notícias” para os corações dos fiéis; 6º obedecer os pais “o responsável por 

você”; 7º dizer o correto “a verdade”; 8º enfrentar a invasão intelectual; Conclusão79.  

O livreto foi publicado no jihadology.net em abril de 2016, aproximadamente um ano 

após o vídeo. Pelo conteúdo do índice, observa-se que é uma espécie de manual de instrução 

ao Media Man/jornalista que deseja atuar junto ao Estado Islâmico. Com instruções de como 

se portar e, principalmente, como adequar a jihad ao trabalho jornalístico, mostrando a 

preocupação do grupo nessa seara de atuação.  

Com todas as alternativas de plataforma de disseminação de material, Andersen e 

Sandberg enquadram o Estado Islâmico como um popjihadismo, pois “enquanto o EI 

religiosamente rejeita a bid’ah (inovação), ele ainda utiliza de ferramentas modernas na 

produção de propaganda, e a Dabiq contém anúncios promovendo nasheeds e vídeos 

propagandísticos” (2018, p. 14). Essa é uma denominação interessante, uma vez que 

demonstra a dualidade e oposição entre o pensamento e ação da organização. 

Neste tópico vimos que o espetáculo não precisa ser somente a violência explícita, mas 

pode ser o ato terrorista como meio de comunicação, como um palco a ser montado e nele o 

destaque é produção autoral do grupo em questão. Também abordamos como a 

espetacularização reproduz, cria ou amplifica algo simbólico. Na próxima seção, trazemos à 

luz da discussão o poder simbólico que permeia a organização, com a seleção de alguns 

elementos que são chaves para a compreensão da projeção de identidade nas capas da Dabiq 

Magazine. 

 

 

2.3 CALIFADO E DABIQ MAGAZINE: PODERES SIMBÓLICOS 

A Dabiq Magazine, dentro do escopo do centro midiático do Estado Islâmico, tem a 

função de informar e de ser um importante veículo de propaganda positiva. Por ter sido um 

periódico rico em material, pode ser olhado e analisado sob o enforque de diversos prismas. 

Na seção anterior, a espetacularização foi desenvolvida sob essa perspectiva prismática. Nesta 

seção, gostaríamos de colocar a publicação em destaque, e olhar para o símbolo que está sob 

                                                           
79 O conteúdo da capa, contracapa e índice foram atenciosamente traduzidos por Adel Bakkour.  
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luz. O Califado e as revistas são os motes do poder simbólico que esses elementos trazem e 

agregam para o grupo.  

Ao abordar o poder que um símbolo pode ter, as obras do autor francês Pierre 

Bourdieu são importantes para a discussão dessa seção. Em O Poder Simbólico, Bourdieu 

(2009) apresenta o poder simbólico como invisível e estruturado para a construção da 

realidade. Se colocarmos o Califado nessa perspectiva, este ressurge como um modelo de 

governo para esse mundo islâmico idealizado, com o poder simbólico dado, principalmente, 

por membros e simpatizantes. Ao ser oficialmente proclamado em 2014 e ter Abu Bakr al-

Baghdadi se autointitulado Califa, o poder simbólico do califado se expande para fora desse 

público alvo anterior, embora ainda invisível (pois aos olhos do mundo o Estado Islâmico não 

existia), mas com força de exatamente exercer a construção de uma realidade estatal 

funcional.  

O Califado é um regime de governo regido por um califa que era escolhido e aprovado 

pela comunidade. Mas esse líder era um meio pelo qual Deus agia: a verdadeira autoridade da 

umma estava em Deus. “Os califas, em teoria, não possuíam nem o poder de Deus de fazer 

leis, nem a função do Profeta de proclamá-las. Eles herdavam apenas o poder judicial e 

executivo” (HOURANI, 2005, p. 25). O governante também não tinha atribuição quanto à 

legislação, esta tinha como autoridade suprema a vontade de Deus, o qual estava declarada na 

Sharia.  

A escolha por quem vai assumir o posto de califa pode ser por designação de seu 

predecessor, ou então escolhidos por um grupo de líderes da umma. No caso do Estado 

Islâmico, quem escolhe o califa é o Mujahidin Shura Council, como já explicado no capítulo 

anterior. Hourani (2005) apresenta uma síntese da questão político social-religioso do 

califado.  

Na visão islâmica da sociedade verdadeira estava implícita uma serie de contrastes 

inter-relacionados. Primeiro e mais fundamental, enquanto o mundo cultuava ídolos 

ou unia esse culto ao de Deus (shirk), os muçulmanos proclamavam e cultuavam o 

único Deus (tawhid). Em segundo lugar, e ligado a tudo isso, havia um contraste na 

ordenação da sociedade. A sociedade que não conhecia o Islã era regida pelos 

costumes, desenvolvida pelos homens para seus próprios fins e na ignorância dos 

mandamentos de Deus (jahiliyya – ignorância das verdades da religião); a sociedade 

islâmica, bem como aquelas fundadas por profetas anteriores, desde que não 

tivessem corrompido as suas escrituras, era regida pela Charia. Além disso, a 

ligação entre os seres humanos na sociedade pré-islâmica era a da relação natural, 

baseada no sangue ou análoga à baseada no sangue. Era solidariedade do clã ou da 

tribo (‘asabiuua); mas a ligação entre os muçulmanos na umma era uma ligação 

moral, uma obediência comum da lei, uma aceitação dos direitos e deveres 

recíprocos nela estipulados, e o apoio e exortação mútuos para cumpri-los. Mais 

uma vez, o poder político na comunidade pré-islâmica era a monarquia natural, 

criada por um processo humano, controlada por sentimentos humanos ou cálculos 

puramente humanos de meios e fins, e dirigida para metas mundanas (mulk); mas na 
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umma muçulmana, o poder era uma delegação dada por Deus (wilaya) controlada 

pela Sua vontade e dirigida para a felicidade dos muçulmanos no próximo mundo, 

ainda mais do que neste sobre a terra (HOURANI, 2005, p. 26-27). 

Para atingir a etapa final, o EI mapeou o caminho da autoproclamação em 5 estágios descritos 

na primeira edição da Dabiq: primeiro a hijrah (emigração para as terras islâmicas); jama’ah 

(congregação de cidadão Muçulmanos); desestabilização taghut80 (desestabilizar a tirania 

daqueles que governam sob um falso Deus); tamkin (consolidação para reivindicar um 

território); e Khilafah (a criação de um Califado Islâmico sob lei da Sharia) (ANDERSEN; 

SANDBERG, 2018; DABIQ MAGAZINE, 2014a).  

Com todas essas imbricações que o Califado carrega em si, este é um símbolo 

principal da força da sociedade que o Estado Islâmico construiu81. Seu modelo de governo de 

um Estado autoproclamado é exaltado na série de vídeos Inside de Caliphate. Em inúmeros 

momentos, as três primeiras capas da Dabiq Magazine trabalham como chamariz, como 

mostradas nas Figuras 5, 6 e 7; dentro de várias edições – como por exemplo, na edição #9 em 

que há três páginas sobre a assistência médica aos muçulmanos do Estado Islâmico, nas 

edições #5, #11 e #12 falam sobre as moedas (Dinar) que circulariam no território do 

Califado. 

 

Figura 5: DABIQ #1 (DABIQ MAGAZINE, 2014a) 

                                                           
80 Ver também: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2301 
81 Al Arabiya News (2014) aponta a emissão de passaportes por parte do Estado Islâmico, e embora a função 

deste passaporte seja mais simbólica do que prática, gostaríamos ainda de frisar tal importância simbólica – e 

apontar o uso do passaporte na capa do livro de Fonseca e Lasmar (2017). 
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Figura 6: DABIQ #2 (DABIQ MAGAZINE, 2014b) 

 
Figura 7: DABIQ #3(DABIQ MAGAZINE, 2014c) 

A primeira edição é o “O Retorno do Califa”; a segunda é o “O Dilúvio” – referência 

ao mito de Noé (com a arca também na capa) e a inundação, no sentido de que ou busca a 

salvação no Estado Islâmico, no território do califado ou será julgado e castigado por Deus;  a 

terceira é “Um chamado para a emigração” (“A call to hijrah”) que é a continuação do 

chamado feito aos muçulmanos na primeira edição. 

 O regime é apresentado como a solução mor para a estabilização da umma: só com ele 

a população muçulmana que habita seus territórios terá o estilo de vida, a assistência, 

demandas atendidas e, principalmente, a aceitação de Deus. Dentro da construção do poder 

simbólico de Bourdieu, o califado é o capital cultural de sumária importância para o grupo, 

uma vez que ele é a face que o apresenta. Para mantê-lo ativo “A reprodução do capital social 

pressupõe um incessante esforço de sociabilidade, uma série contínua de trocas, na qual o 
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reconhecimento é interminavelmente afirmado e reafirmado82” (BOURDIEU, 1986, 250, 

tradução nossa). 

Assim, a revista funciona como um outdoor para a vida dentro desse califado. Assim 

esta tem em seu poder simbólico a função intrínseca de estruturação da construção da 

realidade idealizada, montada e colocada em prática pelo Estado Islâmico. Portanto, a revista 

estabelece uma relação de comunicação entre o público – seja ele conhecedor ou não das 

práticas do grupo – e a organização. Bourdieu (2009) aponta que:  

[...] as relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder 

que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado 

pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidos nessas relações [...]. É enquanto 

instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os 

“sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposição 

ou de legitimação da dominação [...] (Bourdieu, 2009, p. 11). 

 Enquanto o Califado atua como um capital social, a revista tem a sua eficácia 

simbólica por ser transmissível, representando um capital cultural para o grupo. Embora a 

revista não exista de maneira física83, uma vez que ela é transmitida virtualmente, é possível 

caracterizá-la como um capital cultural valioso. Além disso, vale salientar que a revista é um 

ativo essencial por conta da carga simbólica que carrega (BOURDIEU, 1986).  

A revista é reconhecidamente um meio para compreender como o Estado Islâmico vê 

a sua força, no sentido em que o poder simbólico que a publicação é constituída. Poder esse 

que permite alterar a realidade ou, pelo menos criar uma alternativa, quando duas forças com 

capital simbólico objetivado são colocadas em sobreposição (BOURDIEU, 2009).  

Para entender melhor esta dinâmica, utilizamos a capa da edição #4. Nesta capa, 

observamos o estandarte do Estado Islâmico tremulando sobre o obelisco central da praça de 

São Pedro no Vaticano. Assim, as forças simbólicas que se justapõem nesta capa são: a 

bandeira hasteada da organização, ou seja, o Califado triunfante; e o Vaticano, a 

materialização dos chamados cruzados. A justaposição desses elementos produz e reproduz o 

que Bourdieu (2009, p. 15) colocou como “crença”. 

                                                           
82 “The reproduction of social capital presupposes an unceasing effort of sociability, a continuous series of 

exchanges in which recognition is endlessly affirmed and reaffirmed” (BOURDIEU, 1986, p. 250).  
83 Embora a BBC (2015a) tenha divulgado que algumas edições ficaram disponíveis para compra no site da 

Amazon UK, mesmo usando o Wayback Machine (https://web.archive.org/) não conseguimos recuperar a página 

de venda da própria Amazon.  
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Figura 8: DABIQ #4 (DABIQ MAGAZINE, 2014d) 

O símbolo vai além da construção imagética, este também se estabelece com as 

palavras. A frase da capa The Failed Crusade (A Cruzada Fracassada) faz referência, além 

das cruzadas na Idade Média por ordem do Papa, também às investidas para retomar o 

território dominado pelo EI por parte dos que o grupo chama de cruzados. Portanto, “O que 

faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, 

é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não 

é a da competência das palavras” (BOURDIEU, 2009, p. 15). 

  Em todas as capas que abordamos nesse capítulo, as frases em destaque têm suma 

importância para a mensagem que o Estado Islâmico parece querer transmitir. O peso que as 

palavras carregam vai além do que está mostrado nas capas. Estas capas são usadas pela 

organização de modo a moldar os seus interesses e realidades, com vistas a alterar a 

percepção de que se tem do grupo, assim como contribuir com a construção de identidades 

(WAINBERG, 2005). 
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CAPÍTULO 3: O ESTADO ISLÂMICO NAS CAPAS DA DABIQ MAGAZINE  

 Ao longo desta pesquisa foram trabalhados temas que rodeiam e compõem a 

estruturação da Revista Dabiq. Com o olhar panorâmico, no primeiro capítulo, tratamos do 

entendimento da composição do grupo Estado Islâmico. No segundo, exploramos a formação 

da base midiática e da percepção da revista e da dinâmica da organização como 

espetacularizada e carregada de poder simbólico, no capítulo anterior.  

Nesse capítulo final é apresentamos a categorização das capas da Dabiq Magazine, a 

fim de se estabelecer uma metodologia de análise da identidade que o Estado Islâmico 

constrói por meio da revista. As categorias foram nomeadas de acordo com o que se considera 

importante para o grupo, e o que se pode observar pelas quinze capas do periódico. 

 Antes de dar início à categorização, retomaremos Castells (2002), em “O Poder da 

Identidade”, com alguns entendimentos que norteiam este trabalho do que é compreendido 

por identidade. No primeiro capítulo abordamos três tipos de construção de identidades – 

legitimadora, de resistência e de projeto – propostas pelo autor e, relacionadas com a edição 

#1 da revista. Essas três formas de construção de identidade serão importantes para o 

andamento da análise de outras capas, mas também se faz necessário complementá-las. 

Castells (2002) argumenta que uma das maneiras em que se pode formar identidades é 

partindo de instituições dominantes, já que essas só assumem essa posição se os atores sociais 

as internalizam. Assim, toda identidade advém de uma construção. 

[...], quem constrói a identidade coletiva, e para quê essa identidade é construída, 

são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, 

bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se 

excluem. Uma vez que a construção social da identidade sempre ocorre em um 

contexto marcado por relações de poder [...] (CASTELLS, 2002, p. 23-24) 

Portanto, pode-se considerar o Estado Islâmico como uma instituição dominante, que 

detém uma relação de poder para com quem se identifica com a identidade forjada e moldada 

por meio dos conteúdos simbólicos produzidos e publicados.  Nesse sentido, o próprio grupo 

se enquadra no processo de construção da identidade de projeto. 

Nesta forma de identidade, Castells (2002) coloca que há a formação de sujeitos na 

acepção coletiva de ator social, embora seja constituído de indivíduos. Estes sujeitos são 

formadores da expansão e transformação da sociedade em que esse projeto de identidade é 

colocado em prática. O autoproclamado Califado é um exemplo, uma vez que a identidade 

legitimadora do próprio modelo governamental, produz (ou reconfigura) os sujeitos ideais 

seguidores do Islã da identidade de projeto. Relembrando que essas formas de construção da 

identidade não são modelos isolados e, que são passiveis de se encontrarem. 
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O sociólogo espanhol, inclusive, adentra na seara islâmica em seu livro. A umma é 

mais valorizada do que a nacionalidade do indivíduo. Desse modo, para que esta permaneça 

viva e em ascensão tem que se combater a jahilya e, caso seja necessário empregar a jihad 

contra infiéis. Esse movimento fundamentalista84 islâmico implicaria também no predomínio 

da Sharia, Castells (2002) cita a Irmandade Muçulmana, a qual foi abordada no primeiro 

capítulo, como exemplo.  

Assim, dentro dessa estrutura que envolve elementos políticos, religiosos e culturais, 

“a identidade islâmica é construída com base em uma dupla desconstrução, realizada pelos 

atores sociais e pelas instituições da sociedade” (CASTELLS, 2002, p. 32). Isso ratifica o que 

foi dito acima sobre o Califado: a reconfiguração ou desconstrução dos sujeitos visa sua 

inclusão no Estado Islâmico, e a negação da identidade – nacional, religiosa, étnica, individual 

– prévia carregada de seu Estado-nação originário.  

Essa desconstrução do sujeito passa por diversos níveis individuais e, inclusive 

estéticos. Na perspectiva da mudança de vestimenta, tanto para homens quanto para mulheres, 

no uso de barba. Nos vídeos e imagens há a presença constante de armamento portado junto 

aos participantes. Esses são apenas alguns dos elementos que podem ser citados, e tomados 

como símbolos do indivíduo pertencente ao Estado Islâmico. Assim temos que a identidade 

também é sinalizada por símbolos em associação com a pessoa que o porta (WOODWARD, 

2014).  

Deste modo, a autora coloca que “a construção da identidade é tanto simbólica quanto 

social” (WOODWARD, 2014, p. 10). E esse conjunto pode carregar com o indivíduo 

características que o coloque em destaque no espaço e tempo em que estão inseridos. 

Portanto, a construção da identidade também é marcada pela diferença entre os que fazem ou 

não parte. E esta toma importância a depender do lugar e momento histórico em que é 

estruturada (WOODWARD, 2014). 

Além dessa inserção em um espaço e tempo específico, Woodward (2014) destaca que 

as identidades são estabelecidas também a partir da recuperação da história. O grupo usa o 

passado para redescobrir – e possivelmente ressignificar – elementos que servem de aporte 

                                                           
84 O autor define fundamentalismo como “a construção da identidade coletiva segundo a identificação do 

comportamento individual e das instituições da sociedade com as normas oriundas da lei de Deus, interpretadas 

por uma autoridade definida que atua como intermediária entre Deus e a humanidade” (CASTELLS, 2002, p. 

29). Então, a relação entre o fundamentalismo islâmico, sharia e fiqh, implicaria na fusão desses, ou seja, “a 

interpretação e aplicação dos princípios por juristas e autoridades sob o predomínio absoluto da sharia. 

Obviamente, o verdadeiro significado depende do processo de interpretação, e de quem interpreta” (CASTELLS, 

2002, p. 31).  
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para a construção da identidade. Observamos ao longo desta pesquisa que o Estado Islâmico 

faz uso dessa dinâmica, seja com o reavivamento do modelo de governo do califado, seja com 

o uso da Sharia. 

Um ponto que se liga, principalmente, com a categoria 4 (autoridade/alteridade) é a 

associação entre a identidade e a diferença. Esta relação se sustenta à medida em que a 

identidade depende da existência da diferença para existir, sendo essa segunda o que a 

primeira não é. A diferença que há entre elas, e destes fatores excludentes, é o que marca o 

aparecimento de identidades, tornando esses dois polos, identidade e diferença, inseparáveis 

(SILVA, 2014; WOODWARD, 2014).  

Em geral, consideramos a diferença como produto derivado da identidade. Nesta 

perspectiva, a identidade é a referência, é um ponto original relativamente ao qual se 

define a diferença. Isto reflete a tendência a tomar aquilo que somos como sendo a 

norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos. Por sua vez, na 

perspectiva que venho tentando desenvolver, identidade e diferença são vistas como 

mutualmente determinadas. Numa visão mais radical, entretanto seria possível dizer 

que, cante contrariamente a primeira perspectiva, é a diferença que vem em primeiro 

lugar. Para isso seria preciso considerar a diferença não simplesmente como 

resultado de um processo, mas como o processo mesmo pelo qual tanto a identidade 

quanto a diferença (compreendida aqui como resultado) são produzidas. Na origem 

estaria a diferença-compreendida, agora, como ato ou processo de diferenciação 

(SILVA, 2014, p. 75-76).  

 Neste processo de diferenciação citado, tem-se a produção da identidade e da diferença 

e, deste elo, nascem relações de poder. A inserção do poder nesse encadeamento implica na 

inclusão ou exclusão, no sentido de que ao mesmo tempo que se pode afirmar o que se é, 

também pode-se afirmar o que não é. Consequentemente, dentro dessa lógica, o poder 

exercido por quem tem a capacidade de ditá-lo levará a determinação de fronteiras, podendo 

elas serem simbólicas ou físicas (SILVA, 2014).  

Inserindo o Estado Islâmico nessa lógica de poder, o grupo pode normalizar a sua 

identidade, como, por exemplo, no viés religioso (que permeia todos os outros), afirmando-se 

como único detentor do Islã verdadeiro. Sendo assim, qualquer outra vertente, visão ou 

prática erradas são passiveis de serem dominadas para que aprendam o que seria entendido 

como correto.  

A Dabiq Magazine, no capítulo anterior, foi apresentada como elemento do sistema 

simbólico do grupo, dessa maneira estaria dentro do que se considera como representação. Ao 

normalizar e legitimar a identidade, a revista atribui sentidos aos significados, os quais dão 

subsídios para a constituição do indivíduo e da sua experiência vivida, além de determinarem 

relações de poder pretendidos pelo Estado Islâmico (SILVA, 2014; WOODWARD, 2014). 
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“É por meio da representação, assim compreendida que a identidade e a diferença 

adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a 

diferença passam a existir” (SILVA, 2014, p. 91). Assim, a revista estabelece uma relação 

com os indivíduos que a consomem. E as capas trabalhadas nessa dissertação são o primeiro 

momento em que a organização pode transmitir a sua identidade para o público.  

 

 

3.1 DABIQ MAGAZINE: REFLETINDO O ESTADO ISLÂMICO NAS CAPAS   

Nesta pesquisa, aderimos à perspectiva de que o Estado Islâmico utiliza a Dabiq 

Magazine como um meio para construir a narrativa/identidade de si e, com ela dizer quem é, e 

desestabilizar estruturas de poder convencionais. Assim, a revista foi o mote que conduziu os 

caminhos traçados em todos os capítulos. E, embora seja uma publicação rica de material 

interno, escolhemos trabalhar somente com as capas e a matéria diretamente referida na 

mesma85. Isso porque esses conteúdos já dão aporte para a elaboração de uma análise rica, a 

capa é a linha de frente no estabelecimento da comunicação entre Dabiq e público.  

A Dabiq foi a primeira revista do grupo em língua inglesa, contava com uma média de 

sessenta páginas e, foi publicada de julho de 2014 até julho de 2016. Inicialmente as edições 

eram bimestrais, mas desde o fim de 2015 tornaram-se trimestrais, tendo alcançado a marca 

de quinze edições divulgadas. E, ainda que se possa apontar uma inspiração da revista do 

Estado Islâmico com a revista digital da Al-Qaeda na Península Arábica86, Inspire87, as 

publicações carregam diferenças.  

Tais diferenças são encontradas nas propagandas, motivações, mensagens e narrativas, 

apesar de possuírem formatações semelhantes. A Inspire tem o seu foco voltado para o 

encorajamento de ações perpetradas por “lobos solitários” no Ocidente e em território 

doméstico. Desse modo, suas narrativas são Políticos-religiosas, mas atuam como um manual 

(em alguns momentos sendo realmente um manual passo-a-passo como perpetrar certos tipos 

de ataques). Enquanto isso, a Dabiq constrói uma ideologia que dá suporte ao Califado e 

                                                           
85 Para a consulta de análise dos conteúdos internos da Dabiq Magazine ver:  

“Terrorist Narratives & Communicative Devices: Findings from a Study of Online Terrorist Magazines” 

(MACDONALD, 2016) e “What Does Dabiq Do? ISIS Hermeneutics and Organizational Fractures within 

Dabiq Magazine.” (COLAS, 2016).  
86 Grupo filiado a rede Al-Qaeda, para mais informações sobre a rede e suas filiadas ver: 

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants .  
87 A revista contou com dezessete edições publicadas entre 2010 e 2017 (ZELIN, 2020).  

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants
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incentiva a migração de muçulmanos para os territórios do Estado Islâmico (FONSECA; 

LASMAR, 2017). 

Na primeira edição é explicada a escolha do nome da revista, que deriva do nome de 

uma cidade síria chamada Dabiq. “Esse lugar foi mencionado em uma hadith descrevendo 

alguns dos eventos do Malahim (o que é em alguns momentos referido como o Armagedom 

em inglês). Uma das maiores batalhadas entre os Muçulmanos e os cruzados acontecerá perto 

de Dabiq” (DABIQ, 2014a, p.4, tradução nossa)88.  

Outra característica que se pode observar em todas as capas é que a data de 

lançamento de nenhuma delas é identificada pelo calendário gregoriano, e sim, pelo 

calendário islâmico. As datas que estão no Jihadology correspondem às datas de lançamentos 

das edições, contudo, é possível consultar um conversor online89. Além disso, as capas, de 

maneira geral, não possuem uma linha cronológica, ou seja, elas podem representar eventos 

ou anseios passados, presentes ou futuros para o grupo. Todavia, é necessário observar que as 

três primeiras edições podem se relacionar: a primeira se referindo à consolidação do 

território; a segunda apresentando o julgamento daqueles que escolhem não ir para o território 

do EI ; e a terceira, como a chamada para a emigração ao Califado.    

No que tange à violência90, as capas não possuem este traço, sendo imagens retratando 

lugares, pessoas ou montagens. Com relação as reportagens referentes às capas, estas recebem 

o nome de Feature (reportagem), exceto nas edições #12 e #13, pois não há essa categoria e 

recebe o nome que está na capa, respectivamente.  

Um ponto que merece destaque é a ausência de autoria91 nesses Feature, salvo a 

edição #6, que por se tratar de um testemunho, há a menção do nome do autor. Por uma 

questão conceitual, pode-se considerar como uma espécie de editorial, todavia, não há 

qualquer indicação que se trate de fato de um. Por conta disso, é interessante apontar que na 

                                                           
88 “As for the name of the magazine, then it is taken from the area named Dabiq in the northern countryside of 

Halab (Aleppo) in Sham. This place was mentioned in a hadith describing some of the events of the Malahim 

(what is sometimes referred to as Armageddon in English). One of the greatest battles between the Muslims and 

the crusaders will take place near Dabiq” (DABIQ, 2014a, p. 4).  
89 Para o conversor de calendário, ver: https://www.islamicity.org/hijri-gregorian-converter/ 
90 Internamente, a Dabiq Magazine possui imagens violentas. Por violência considero reproduções de corpos 

expostos, cenas de decapitação ou outras agressões nesse sentido. Homens armados não entra nessa exposição, 

pois considero como “lugar comum” aos membros do Estado Islâmico.  
91 De um modo geral, há poucas reportagens da Dabiq que possuem autoria. Por exemplo, há algumas com 

autoria visando usar e expor um jornalista britânico, John Cantlie, refém do grupo desde 2012. Há reportagens 

escritas por Cantlie em oito das quinze edições da revista. Ver: 

https://www.theguardian.com/world/2019/feb/05/british-isis-hostage-john-cantlie-still-alive-uk-government-

says.  

Para mais informações sobre autoria, ver: (WOOD, 2017, p. 224-228).  

https://www.islamicity.org/hijri-gregorian-converter/
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/05/british-isis-hostage-john-cantlie-still-alive-uk-government-says
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/05/british-isis-hostage-john-cantlie-still-alive-uk-government-says
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página 41 da edição #3, há um comunicado do Al Hayat Media Center com e-mails de contato 

do Dabiq Team e encontra-se o seguinte trecho: “Finalmente, qualquer coisa submetida – se 

acabar sendo publicada na revista – pode ser modificada pelo time da Dabiq incluindo o nome 

anexado a submissão” (DABIQ, 2014c, p.41, tradução nossa)92. 

Para desenvolver a análise desta pesquisa, dividimos em categorias que auxiliam na 

identificação de como o Estado Islâmico constrói a sua identidade. Tais categorias foram 

pensadas de acordo com o que se observa nas capas e nas motivações e histórico do grupo, os 

quais foram trabalhadas ao longo dos capítulos anteriores. Cabe destacar, ainda, que o 

Apêndice contém a tabela com as categorias, descrição e as capas da Dabiq Magazine 

utilizadas.  

A primeira categoria corresponde à expansão. Nela remete-se não somente à expansão 

já realizada pelo grupo, mas também ao constante desejo de se expandir. Nesta, as capas 

escolhidas contêm imagens de mapas, territórios e, por fim a síntese da conquista. A segunda 

categoria é a conquista, tal qual a primeira, relaciona-se com as conquistas já feitas ou que são 

almejadas. É importante salientar que essas duas primeiras categorias se encontram, já que a 

expansão implica na conquista. 

A terceira é o Califado/unicidade do Islã. Nesta notam-se capas que reportam aos 

elementos religiosos ou a religiosidade do Islã e suas práticas. Por fim, a quarta categoria é a 

autoridade/alteridade, na qual as capas aludem a projeção de identidade do Estado Islâmico 

em si. Contudo, é o inimigo que é colocado em evidência. Uma diferenciação para essas capas 

é a presença de indivíduos.  

Apresentadas as categorias que norteiam a análise, é importante frisar que as 

separações foram feitas por questões metodológicas e didáticas, e que estas categorias se 

encontram em diversos momentos. Seguiremos com as categorias, e organizaremos nossa 

análise pelas categorias, não pela ordem das capas. Essa escolha, além de tornar mais fácil a 

visualização, também se baseia na percepção de que a construção de identidade não é feita de 

maneira cronológica e linear.  

 

 

                                                           
92 “Finally, anything submitted – if it ends up being published in the magazine – may be modified by the Dābiq 

team including the name attached to the submission” (DABIQ, 2014c, p.41). 
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3.1.1 CATEGORIA 1: EXPANSÃO 

Nesta categoria foram selecionadas três edições da Dabiq Magazine. Tal seleção se 

ampara no entendimento que estas capas remetem à expansão almejada pelo grupo ou já 

alcançada. É importante observar que, embora a edição #5 traga a palavra “expandindo” em 

sua capa, a contextualização com a imagem retira a mesma desta categoria, sendo conduzida 

para a categoria 3.  

 

DABIQ MAGAZINE #1 

 

Figura 9: CAPA DABIQ #1 (DABIQ MAGAZINE, 2014a) 

A primeira capa é a Dabiq #1, publicada em julho de 2014. Esta edição já foi abordada 

no capítulo 1 desta pesquisa, quando discutimos o processo de construção do Oriente Médio. 

A capa e o título The Return of Khilafah (O Retorno do Califado) retomam a visão de (re) 

construção de um momento histórico e geográfico da região.  

Esta edição de lançamento da revista é uma síntese da construção de identidade pelo 

Estado Islâmico, sendo esse primeiro contato com o público internacional imbuído de 

significados. A edição pode convir para assentar o lugar do grupo no imaginário dos que vão 

consumir essa leitura, pois dão por certo o retorno do regime do Califado caracterizado na 

figura do Califa.  

Ao classificar como síntese da construção da identidade, tomamos como referencial as 

propostas de identidade do autor Manuel Castells na obra “O Poder da Identidade” de 2002. 

Sem receios de cair na repetição de conceitos já foram vistos no início da dissertação, nossa 
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retomada desta discussão tem como objetivo reforçar sua importância e acrescentar novas 

concepções para o debate.  

Castells (2002) propõe três formas da construção da identidade (legitimadora, de 

projeto e de resistência), as quais acontecem dentro de um contexto em que existam relações 

de poder ou, no caso do Estado Islâmico, desordem das relações de poder tidas como 

estabelecidas. Essa desordem – que também pode ser interpretada no sentido de expansão da 

dominação do grupo – implica na existência da própria Dabiq Magazine, resultando na 

construção da Identidade Legitimadora.  

A segunda forma, a identidade de Projeto, reside no título The Return of Khilafah (O 

Retorno do Califado). Com a declaração do Califado em 2014 e, consequente nomeação de 

um líder (Califa), o “Projeto” está ancorado no reavivamento de um regime político e a sua 

expansão em busca da conversão/adesão de toda a sociedade muçulmana. Em relação à última 

forma, a identidade de Resistência, chamamos atenção para o contorno do mapa da região do 

Oriente Médio sem as linhas fronteiriças dos países. Assim, colocamos a desordem citada 

acima, como mote para esse desenho livre de fronteiras, no sentido de que essa supressão dá 

origem a resistência e surgimento de uma nova lógica de poder.  

 A expansão implica na conquista e vice-versa, então essa capa também encontra seu 

lugar na categoria 2: conquista. Como a reportagem interna segue nesse sentido, deixemos 

para analisá-la posteriormente, em busca de uma análise mais concisa —mantendo em mente 

a permeabilidade entre categorias. 

 

 

DABIQ MAGAZINE #6 
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Figura 10: CAPA DABIQ #6 (DABIQ MAGAZINE, 2014f) 

 
Figura 11: (MOORE, 2007) 

A Dabiq Magazine #6 foi publicada em dezembro de 2014. A imagem presente na 

capa é da região do Waziristão93, que se localiza ao norte do Paquistão e faz fronteira com o 

                                                           
93 Sobre a região, ver CBC NEWS (2016): https://www.youtube.com/watch?v=fb_BWariw2M 

https://www.youtube.com/watch?v=fb_BWariw2M
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Afeganistão. Um ponto a ser destacado sobre a imagem, é que a mesma foi retirada de um 

banco de imagens, o Getty Images. Como a Dabiq não atribui créditos às fotografias, foi 

necessária a utilização de um mecanismo de busca online94 para encontrar a foto original.  

Observando a imagem, vemos a presença de um território “vazio”, sem casas ou 

construções que indiquem presença constante. No entanto, se pegarmos a imagem original 

(Figura 11), nota-se que houve um recorte, de modo a que as pequenas construções a esquerda 

e abaixo da imagem ficassem de fora. Apesar de não ser possível inferir se essas são 

construções habitadas, a escolha da maneira como a imagem foi inserida na capa passa a 

mensagem de que não há uma dominação fixa ali, seja da Al-Qaeda, outros grupos ou 

militarizada.  

Essa falta de domínio pode vir a ser uma janela de oportunidade para a expansão 

àquele território. Além da própria imagem passar a percepção de expansão, com um horizonte 

com estrada, um rio e montanhas infinitos, em que não são mostrados de onde vem e nem 

para onde vão.  

 No que tange ao Feature, este carrega o mesmo título da capa “AL-QA’IDAH OF 

WAZIRISTAN – A TESTIMONY FROM WITHIN. By Abū Jarīr ash-Shamālī” (Al-Qaeda do 

Waziristão – Um testemunho de dentro. Por Abū Jarīr ash-Shamālī). São dezesseis páginas 

com o depoimento de um ex-membro da Al-Qaeda, contando sua trajetória até se encontrar no 

Estado Islâmico. Um fato que deve ser destacado é que esse é o único Feature dentre as 

quinze edições da Dabiq Magazine que possui autoria, pois apresenta um testemunho.  

Esta reportagem em si não carrega tantas relações com a presente categoria, pois 

retrata a trajetória de um membro do grupo. Como ele considerava Al Zarqawi como um 

exemplo a ser seguido, passando pelas relações com a Al-Qaeda e a região do Waziristão, 

onde diversos grupos se abrigavam pré-Guerra ao Terror. E de como ele não conhecia o EI, 

mas que com o desentendimento e, consequente briga, com a Al-Qaeda, Abū Jarīr ash-

Shamālī se encontrou em meio aos combatentes do Estado Islâmico.  

 

 

 

 

                                                           
94 Mecanismo online onde é possível encontrar o uso de imagens na internet utilizado ao longo da pesquisa:  

https://tineye.com/ 

https://tineye.com/
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DABIQ MAGAZINE #15 

 

Figura 12: CAPA DABIQ #15 (DABIQ MAGAZINE, 2016c) 

 
Figura 13: (DABIQ MAGAZINE, 2015d, p. 59) 

A Dabiq Magazine #15 foi publicada em julho de 2016, e foi a última edição do 

periódico lançada. A fotografia desta capa apareceu anteriormente na edição 10, como mostra 
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a Figura 13. Esta capa perpassa pela presente categoria, pela categoria 2 (conquista) e 

categoria 3 (Califado/unicidade do Islã).  

Neste momento, a expansão funciona como um caminho final, um objetivo alcançado 

ao longo dos anos pelo Estado Islâmico. Por isso, tal qual a edição #1, esta edição foi 

denominada síntese da construção da identidade. Ela é o final do “que é”, ao passo que a 

Dabiq #1 era “o que quer ser”, portanto o objetivo de se expandir e conquistar foi alcançado.  

Por ser uma edição que abrange várias categorias, a questão da Figura 13, a qual tem 

referência com a conquista da cidade de Mosul, será trabalhada na próxima categoria. 

Enquanto a reportagem interna é vista na categoria 3, uma vez que carrega relação com a ação 

que está sendo empreendida na imagem, a derrubada da cruz e a substituição pelo estandarte 

do grupo.  

 

 

3.1.2 CATEGORIA 2: CONQUISTA 

 Nesta categoria foram selecionadas seis edições da Dabiq Magazine. Aqui, analisamos 

as capas com as conquistas já alcançadas pelo Estado Islâmico e as que ainda são visadas. Tal 

como foi visto na categoria anterior, há um forte entrelaçamento entre elas.  

 

DABIQ MAGAZINE #1 

Na categoria 1, focamos nos elementos presentes na imagem da capa. Nesta categoria, 

no entanto, gostaríamos deixar o enfoque recair sobre a reportagem. O Feature desta edição, 

com o título “From Hijrah to Khilafah” (Da emigração para o Califado), traz oito páginas que 

– à despeito da abordagem do chamado à diáspora de muçulmanos para os territórios do EI – 

focam mais no caminho da conquista e estabelecimento definitivo do Califado. Esse objetivo 

é destacado como conquista primordial aos mujahidin, “O objetivo do estabelecimento do 

Califado tem sempre ocupado os corações dos mujahidin desde o reavivamento da jihad neste 

século” (DABIQ MAGAZINE, 2014a, p. 34).  

Nesse caminho da conquista são destacados cinco passos: Hijrah (emigração dos 

muçulmanos para os territórios dominados pelo EI); Jama’ah (formar uma congregação, 

recrutar membros e treiná-los); desestabilizar Taghut (tirano que governa pelas leis elaboradas 

pelos homens e não por Allah), essa desestabilização busca criar um vácuo de poder na região 

governada pelo mesmo, assim abrindo espaço para a conquista; Tamkin (consolidação); e 

Khilafah (implantação do Califado) (DABIQ MAGAZINE, 2014a, p. 38).  
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Todo esse caminho descrito na reportagem leva para a conquista e sua consolidação 

sobre os outros regimes (Taghut). Esse passo-a-passo é a explicação verbal do que vemos de 

maneira imagética na capa (Figura 9). Pode-se inferir que nesta imagem está sendo 

representada a identidade de resistência, se tornando uma identidade de projeto para, enfim, 

virar uma identidade de legitimadora. Assim o Estado Islâmico é capaz de se afirmar como 

um ator legitimo, único na região e desestabilizador da ordem internacional vigente. 

 

 

DABIQ MAGAZINE #3 

 
Figura 14: CAPA DABIQ #3 (DABIQ MAGAZINE, 2014c) 

A terceira edição da Dabiq Magazine foi publicada em agosto de 2014, em francês 

(Figura 14 à direita), e em setembro de 2014, em inglês (Figura 14 à esquerda). Embora não 

haja menção sobre isso nas revistas, é possível levantar a hipótese de que essa edição em 

francês pode ter sido um “teste de público” para a nova revista eletrônica lançada pelo Estado 

Islâmico em dezembro do mesmo ano, a Dar Al-Islam. 

No que tange aos elementos da capa, há um destaque para os carros, a estrada, 

combatentes do grupo amontoados na caçamba das caminhonetes. O conjunto de todos esses 

elementos é a conquista em curso, com a internalização dos membros nos territórios. Outro 

ponto que gostaríamos de salientar é a perspectiva na qual a imagem da capa parecer ser 
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fotografada, que remete a  jogos eletrônicos ou a algo cinematográfico, com uma angulação 

de registro da câmera semelhante ao FPS (First Person Shooters)95, principalmente nos 

momentos em que a história do jogo é contada; a poeira sendo levantada pelos carros e a não 

identificação dos membros. 

O título A Call to Hijrah (Um chamado para a emigração) é a continuação do chamado 

feito na edição #1 aos muçulmanos que vivem em territórios sob a lei dos homens, para se 

retirarem e irem para o Estado Islâmico, onde a lei de Allah é soberana. A Hijrah é um dos 

passos citados na edição que foi analisada anteriormente, ela é um dos importantes momentos 

que conduzem para a conquista em definitivo.  

 O Feature desta edição se divide em sete partes, e coloca a Hijrah sob a lente da 

religião. A despeito dessa ótica adotada na reportagem, esta edição não está classificada na 

categoria 3, pois a escolha da classificação recai sobre a capa. A primeira parte é a Hijrah 

from hypocrisy to sincerity (Emigração da hipocrisia para a sinceridade), no sentido de o 

indivíduo Muçulmano admitir as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer a migração para 

o Califado. A segunda é The fear of hypocrisy (O medo da hipocrisia), o constante sentimento 

de dúvida, mas que o Califado está pronto para aceitar qualquer muçulmano que esteja pronto 

para confiar no poder de Allah. A terceira é o depoimento de alguém que fez a Hijrah. 

A quarta parte é o Modern Day Slavery (Escravidão moderna), que é o sentimento de 

subjugação do muçulmano frente aos pecadores que o exploram na relação moderna de 

escravidão (horas de trabalho, capitalismo...). A quinta é There is no life without jihad and 

there is no jihad without hijrah (Não há vida sem a jihad e não há jihad sem a hijrah), em que 

a vida na jihad, a vivência não é possível até que haja a mudança para o Califado. A 

penúltima é Bad company destroy the heart (Más companhias destroem o coração), onde o 

muçulmano que convive, e, mesmo depois do Califado, continua a viver com pecadores terá 

seu coração e mente embebidos de dúvidas e pecados. E, por fim, Advice for those embarking 

upon Hijrah (Conselhos para aqueles que embarcam para a Hijrah), são alguns pontos para 

estimular o longo caminho a ser percorrido enquanto a migração acontece, e evitar 

preocupações futuras quanto a chegada desse indivíduo no Califado: “Não se preocupe com 

dinheiro ou acomodações para si ou sua família. Há bastante casas e recursos para cobrir você 

e sua família”96 (DABIQ MAGAZINE, 2014c, p. 33, tradução nossa).  

                                                           
95 Ver: https://tecnoblog.net/318329/o-que-sao-jogos-fps/ 
96 “Do not worry about money or accommodation for yourself and your family. There are plenty of homes and 

resources to cover you and your family” (DABIQ MAGAZINE, 2014c, p. 33). 

https://tecnoblog.net/318329/o-que-sao-jogos-fps/
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A capa da edição #3 da Dabiq Magazine mostra a própria conquista ocorrendo, 

enquanto a reportagem aborda a migração com foco na religião, em complemento ao 

indivíduo que irá realizar essa diáspora. Assim, a conquista não é somente territorial, mas dos 

corações e mentes dos Muçulmanos dispersos globalmente.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #4 

 

               Figura 15: CAPA DABIQ #4 (DABIQ MAGAZINE, 2014d) 

 
Figura 16: Praça de São Pedro em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano (FORBES, 2020) 
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A Dabiq edição #4 foi publicada em outubro de 2014. Esta outra revista que, em nossa 

pesquisa, está presente em duas categorias: nesta e na categoria 3 (Califado/unicidade do Islã), 

pois possui muitos elementos e alegorias. De início, observamos que a capa retrata uma 

imagem manipulada do estandarte do Estado Islâmico tremulando sobre o obelisco central da 

Praça de São Pedro, no Vaticano (Figura 16 mostra a Praça de São Pedro com quase a mesma 

angulação da imagem da capa).  

Com essa montagem, o Estado Islâmico coloca como certa a conquista do grupo sobre 

os kufr (incrédulos) e shirk (idólatras), além da conquista do Islã sobre Roma – colocando, 

consequentemente, o catolicismo como uma representação do Ocidente, uma vez que o 

Vaticano é o símbolo máximo da religião. O Feature contém treze páginas divididas em 

alguns temas, os quais continuam exaltando essa conquista e das que virão.  

Em uma das partes, as palavras do líder do EI à época, al-Baghdadi, e do fundador do 

grupo, Zarqawi, são usadas para retomar a hadith da Batalha na cidade de Dabiq e sobre a 

convicção e otimismo quanto a vitória. Inclusive, com a citação de Zarqawi que vem no 

sumário de todas as edições da revista: “A fagulha foi acessa aqui no Iraque, e o seu calor 

continuará a se intensificar – pela permissão de Allah – até queimar os exércitos cruzados em 

Dabiq”97 (DABIQ MAGAZINE, 2014d, p. 35, tradução nossa). 

Ao fim, há a convocação para que os Muçulmanos saiam em apoio ao Estado Islâmico 

na subjugação dos cruzados e expansão da conquista do grupo: 

Todo Muçulmano deveria sair de sua casa, encontrar um cruzado, e matá-lo. É 

importante que a morte seja atribuída aos patronos do Estado Islâmico, a quem tem 

obedecido sua liderança. Isso pode ser facilmente feito no anonimato. Caso 

contrário, a mídia cruzada faz com que tal ataque pareça ser uma morte aleatória. 

[...] 

Finalmente, não se esqueça que Allah está com os Muçulmanos e nunca os 

abandonará aos Seus inimigos. E o Estado Islâmico irá permanecer até que sua 

bandeira esvoace sobre Roma98 (DABIQ MAGAZINE, 2014d, p. 44) (Tradução 

nossa). 

A Dabiq Magazine #4 é uma edição rica em detalhes, seja na imagem ou em seu título, 

que será trabalhado na próxima categoria. Esta capa faz com que reflitamos sobre até onde o 

Estado Islâmico almeja conquistar e se expandir, observando as ações que foram engajadas 

                                                           
97 “Shaykh Abu Mus’ab az-Zarqawi (rahimahullah) said, “The spark has been lit here in Iraq, and its heat will 

continue to intensify – by Allah’s permission – until it burns the crusader armies in Dabiq” [Ayna Ahlul 

Muru’at]” (DABIQ MAGAZINE, 2014d, p. 35). 
98 “Every Muslim should get out of his house, find a crusader, and kill him. It is important that the killing 

becomes attributed to patrons of the Islamic State who have obeyed its leadership. This can easily be done with 

anonymity. Otherwise, crusader media makes such attacks appear to be random killings. 

[...] 

Finally, do not forget that Allah is with the Muslims and will never abandon them to His enemies. And the 

Islamic State will remain until its banner flies over Rome” (DABIQ MAGAZINE, 2014d, p. 44). 
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pelo grupo ao longo dos anos, quais os meios que foram usados para que seus propósitos 

fossem alcançados.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #10 

 

                Figura 17: CAPA DABIQ #10 (DABIQ MAGAZINE, 2015d) 

A edição #10 da Dabiq Magazine foi lançada em julho de 2015. Nela, pode ser visto o 

estandarte do Estado Islâmico estendido sobre, e à frente de diversos logos e bandeiras de 

outras organizações99. A bandeira é um símbolo que está frequentemente presente nos 

materiais midiáticos liberados pelo grupo, além de ser usado como demonstração de poder, tal 

como visto anteriormente na Dabiq Magazine #4.  

O uso de bandeiras para demonstração de conquista não é atributo exclusivo do Estado 

Islâmico. Pelo contrário, quando qualquer Estado Nação domina algum território, o pavilhão 

tremulando é o primeiro ato de legitimação da conquista sobre o outro. Cabe destacar que a 

                                                           
99 Organizações que estão nesse rol: Army of Mujahideen / Partido da União Democrática (PYD- curdos sírios) / 

Islamic Front / Frente Revolucionária Síria / Brigada Al- Tawhid / Exército da Conquista / Free Syrian Army / 

Jabhat al- Nusra (Frente Al-Nusra), desde 2016, quando rompeu com a Al Qaeda se chama Hay’at Tahrir al-

Sham, mas como a revista é de 2015 ainda é usada o antigo logo.   

Para informações sobre essas organizações citadas, ver: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants 

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants
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bandeira preta não pertence ou surgiu junto com o Estado Islâmico100. Sua origem, de acordo 

com Alvanou (2007), remonta do início da religião islâmica e era uma bandeira de batalha do 

Profeta Maomé.  

 Desde então, a bandeira preta continuou sendo usada de maneira simbólica tanto para 

revoltas religiosas quanto para batalhas, como por exemplo, as jihads empreendidas por 

diversos grupos ao longo dos anos. A cor preta na bandeira é associada à expectativa que os 

combatentes possuem para a vida após a morte, no Paraíso. Seguindo a tradição e simbolismo 

islâmicos, a bandeira branca era usada por Maomé para representar tanto o primeiro estado 

muçulmano (Califado) quanto a liderança do exército; e a cor verde era associada a figura do 

Profeta em si, dando às bandeiras verdes um cunho histórico e genealógico com o Profeta e o 

próprio Islã (ALVANOU, 2007). 

A autora destaca que “a bandeira verde é frequentemente usada como sinônimo das 

bandeiras preta e branca no imagético jihadista, embora tenha mensagem militante (ou 

jihadista) menos explicita que a bandeira preta, e possuir levemente menos orientação estatal 

que a bandeira branca”101 (ALVANOU, 2007, p, 2, tradução nossa). Assim, a escolha de quais 

cores utilizar não é em vão, por referenciar à um simbolismo conhecido historicamente, que 

coloca o Estado Islâmico em um patamar de reconhecimento entre os pares e temerário aos 

inimigos.  

 Quanto ao texto em branco no topo, este significa “Não há outro Deus a não ser Allah. 

Maomé é o mensageiro de Allah” e no círculo branco “Maomé é o mensageiro de Allah”. 

Enquanto a primeira mensagem é a declaração de fé usada no Islã e conhecida como 

Shahada; o último foi feito para parecer com o Selo do Profeta, podendo ser uma maneira de 

legitimar a causa, como se o “próprio Profeta selasse” (GANDER, 2015).  

Se faz importante frisar que a Shahada não possui qualquer conotação belicosa ou 

relacionada a como o Estado Islâmico prega a religião. Shahada é um dos pilares do Islã e 

significa testemunho de fé. Este testemunho acontece no momento em que o indivíduo se 

converte para o Islã junto à testemunhas muçulmanas, que simbolizam o reconhecimento da 

comunidade islâmica ao novo membro, o mesmo deve falar a frase: “Presto testemunho de 

que não há outra divindade (merecedora da nossa adoração) além de Deus Único, e presto 

testemunho que Muhammad é o Seu servo e mensageiro” (SBMRJ, 2020a).   

                                                           
100 Por exemplo, grupos como Al-Shabab (Somália), Boko Haram (Nigéria) e Al Qaeda possuem bandeira preta.  
101 “The green flag is often used synonymously with the black and white flags in jihadi imagery, although it has a 

less overt militant (or jihadist) message than the black flag and is slightly less state-oriented than the white flag” 

(ALVANOU, 2007, p, 2). 
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Seguindo com os elementos da capa, temos as frases “The law of Allah or the laws of 

Men” (A lei de Allah ou as leis dos Homens) e “Is waging war against the Khilafah 

apostasy?” (Declarar guerra contra o Califado é apostasia?). A bandeira do Estado Islâmico 

aberta e, ao mesmo tempo, ocultando as outras organizações, em conjunto com essas duas 

frases, mostra a conquista e consolidação do grupo frente a esses outros. Estes também são 

grupos islâmicos, todavia, do Islã “errado”, o qual não segue piamente a lei de Deus e sim as 

dos Homens/mundana.  

Assim, a declaração de guerra a apostasia daqueles que deveriam também seguir o 

Islã, portanto do Estado Islâmico precisa mostrar que é o caminho correto. E, 

consequentemente, lutar contra o EI significa o mesmo que lutar contra Allah, tornando-se 

kafir. Na reportagem são quinze páginas, onde é mostrada como se dá essa luta102 entre o 

Estado Islâmico e essa coalizão103 existente, que se dizem islâmicos também, mas são aliados 

do ocidente (cruzados). 

 Por fim, convém justificar o porquê dessa capa não estar também na categoria 3, uma 

vez que trata de organizações islâmicas. A razão está no fato de que a religião é usada na 

reportagem como um argumento para a prevalência da conquista do EI sobre esses grupos. 

Assim, a conquista (declaração de guerra) é o mote principal da capa, embora a religião seja 

importante, ela não é o que motiva a capa da Dabiq #4.  

 

DABIQ MAGAZINE #12 

                                                           
102 Essas organizações são citadas no Feature como “[...] the wicked Sahwah Coalition in Sham [...]” (A 

perversa Coalização Sahwah na Síria) (DABIQ MAGAZINE, 2015d, p. 51).  
103 Coalizão Sahwa (despertar), que começou no Iraque, no início da Guerra ao Terror, e aliava-se aos Estados 

Unidos. Posteriormente, seus integrantes passaram a sofrer represálias pelo grupo Estado Islâmico do Iraque 

(nome do Estado Islâmico enquanto ainda era associado à Al Qaeda) (BENRAAD, 2011).  
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       Figura 18: CAPA DABIQ #12 (DABIQ MAGAZINE, 2015f) 

 
Figura 19: Foto original de Jacques Brinon (Associated Press), disponível para visualização em Gallagher (2015) 

A Dabiq Magazine #12 foi lançada em novembro de 2015, logo após os ataques 

perpetrados por membros do Estado Islâmico em Paris. Esses ataques ocorreram na noite de 

13 de novembro do mesmo ano em diversos locais104 com aglomeração de pessoas, o que 

                                                           
104 Os bares La Belle Equipe e Le Carillon, os restaurantes Le Petit Cambodge e La Casa Nostra, o Estádio 

Stade de France, a casa de espetáculos Bataclan. Ver: (BBC, 2015b). 
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permitiu a potencialização da quantidade de feridos e mortos. A escolha da capital francesa 

gerou uma comoção midiática enorme.  

 A imagem da capa é de uma fotografia tirada por Jacques Brinon (Associated Press) 

de um dos resgates dessa noite. Como já observado anteriormente, a Dabiq não atribui 

creditação das imagens, assim o mesmo mecanismo de busca foi usado para encontrar a 

imagem original e seu autor. A importância de encontrar a imagem original está no fato de 

que manipulações podem ser feitas, além dos cortes para a seleção do que aparecerá ou não no 

enquadramento da capa.  

Nota-se que houve um corte feito para que na capa só aparecesse os bombeiros e os 

corpos no chão. Entendemos este corte como crucial para transmitir a mensagem de que o 

ataque teria sido bem executado, mostrando a eficácia do grupo em atuar fora de seu 

território. Outro ponto é a manipulação da imagem para a retirada da mulher. Na Figura 19 

nota-se que há uma mulher na imagem, apoiada na parede, ao lado do socorrista de laranja. 

No entanto, na capa da revista (Figura 18), não há ninguém de pé na parede em questão. 

Podemos levantar a hipótese que a retirada dessa figura feminina se deve ao que é pregado 

pela Sharia, no qual mulheres devem usar obrigatoriamente o véu ou estarem acompanhadas 

de um homem. 

O título Just Terror (Terror Justo) retrata o Estado Islâmico em busca por 

justiça/reparação pelo que estava acontecendo em seu território. Enquanto as tropas da 

Coalizão, incluindo franceses, estava tentando reconquistar os territórios na Síria, o EI, com 

esses ataques, demonstra que também poderia conquistar o território francês. Essa justiça 

divina e retaliação são especificadas nas respectivas passagens: “No entanto, Allah decretou 

que a punição assolasse os cruzados beligerantes de onde eles não esperassem.”105 (DABIQ 

MAGAZINE, 2015f, p.2, tradução nossa) / “Um ano antes, em “19 de Setembro de 2014”, a 

França arrogantemente começou a executar ataques aéreos contra o Califado.”106 (DABIQ 

MAGAZINE, 2015f, p.2) / “E, então, a vingança foi reivindicada sobre aqueles que se 

sentiam seguros nas cabines de seus jatos”107 (DABIQ MAGAZINE, 2015f, p.2, tradução 

nossa). 

                                                           
105 “But Allah decreed that punishment befall the warring crusaders from where they had not expected” (DABIQ 

MAGAZINE, 2015f, p. 2). 
106 “A year earlier, on “19 September 2014,” France haughtily began executing airstrikes against the Khilāfah” 

(DABIQ MAGAZINE, 2015f, p. 2). 
107 “And so revenge was exacted upon those who felt safe in the cockpits of their jets” (DABIQ MAGAZINE, 

2015f, p. 2). 
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No que tange ao Feature, observamos que esta é a única edição das quinze publicadas 

que não possui a seção. Os Ataques de Paris foram abordados com mais atenção pela Dar al-

Islam #7, por se tratar do periódico em francês do grupo O que, no entanto não impediu que a 

Dabiq Magazine publicasse imagens e legendas que demostram o sentimento de sucesso e, 

principalmente o triunfo na conquista dentro de um território de difícil acesso, tal qual a 

Europa é visto.  

Aqui trazemos atenção à passagem: “Os oito guerreiros derrubaram Paris de joelhos, 

depois de anos de arrogância francesa na face do Islã. Um estado de emergência nacional foi 

declarado como resultado das ações de oito homens armados somente com rifles de assalto e 

cintos explosivos”108 (DABIQ MAGAZINE, 2015f, p.2, tradução nossa).Nela vemos o senso 

de triunfo do grupo, que, com um número ínfimo de indivíduos (diferente das incursões 

militares contra o EI) o grupo conseguiu subjugar Paris.  

Com a capa, as passagens, fotos e suas legendas o Estado Islâmico conseguiu mostrar 

que é capaz de expandir e conquistar, mesmo que por uma noite, territórios vistos como 

inalcançáveis. Além do território, entendido como dentro das fronteiras do Estado Nação 

francês, o grupo também conquistou a vida de “cruzados”, com as mortes que ocorreram em 

consequência dos ataques. Todo esse cenário foi favorável para a construção de uma imagem 

de que não há limites para as conquistas almejadas pelo grupo.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #15 

Esta edição da revista foi trabalhada na categoria 1, quando discutimos o caráter de 

Expansão que a capa (Figura 12) carrega. Nesta categoria, tratamos da carga de Conquista que 

levou a essa imagem a ser feita. No entanto, é importante frisar novamente que a categorias 1 

e 2 são muito próximas, já que a Expansão e Conquista são confluentes em seus efeitos.  

A Figura 12 nos apresenta a derrubada da cruz e a sua substituição pela bandeira do 

Estado Islâmico. Este é um momento na conquista contínua sobre a cidade de Mosul. Na 

legenda da Figura 13 é informado que foi em Mosul – cidade iraquiana conquistada em junho 

de 2014 – a vitória que permitiu a consolidação do Califado, como já abordado no capítulo 1.  

                                                           
108 “The eight knights brought Paris down on its knees, after years of French conceit in the face of Islam. A 

nationwide state of emergency was declared as a result of the actions of eight men armed only with assault rifles 

and explosive belts” (DABIQ MAGAZINE, 2015f, p. 2). 
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A conquista da cidade foi consequência de um conjunto de fatores, tais como a 

corrupção dentro do Exército iraquiano, que deveria proteger a cidade e o levante popular 

contra a presença das Forças Armadas. Também questões religiosas tiveram um grande peso 

na conquista da cidade, já que Mosul tinha uma maioria sunita, enquanto o exército que a 

ocupava era de maioria xiita. Esta aversão ao Exército também tinha raízes na negação do 

líder de governo: Maliki, também xiita. Assim, o Estado Islâmico se aproveitou da 

instabilidade regional para realizar seu movimento de expansão e conquista em território 

Iraquiano109 (COCKBURN, 2015). 

Desta forma, a escolha da palavra “contínua” acima, não é deliberada, mas se deve à 

questão cronológica da imagem, uma vez que a cidade de Mosul foi tomada em 2014, a 

imagem é de 2015 (Figura 13) e edição #15 é de 2016 (Figura 12). Há uma reafirmação da 

conquista ano após ano, uma espécie de renovação da perspectiva de autoridade do grupo.  

Na próxima categoria concluímos a análise desta edição da Dabiq Magazine, já que 

seu título e reportagem ressaltam o aspecto religioso que vemos no derrubar a cruz. Esta 

última edição do periódico carrega muitas simbologias que escolhemos analisar 

separadamente para uma análise minuciosa e dedicada de cada uma das categorias propostas 

pela pesquisa. Lembramos, entretanto, mais uma vez, que estas categorias não são estanque 

ou mesmo paralelas, mas perpassam-se e entrecruzam-se de modo constante.  

 

 

3.1.3 CATEGORIA 3: CALIFADO/UNICIDADE DO ISLÃ 

 Para esta categoria, foram designadas cinco edições da Dabiq Magazine. Aqui, 

analisamos, capas que fazem alusão a elementos que colocam o Califado e a religião em 

destaque, usando a religiosidade do Islã para estabelecer uma perspectiva de dominação.   

 

DABIQ MAGAZINE #4 

Gostaríamos de voltar à Dabiq Magazine #4, agora sob a ótica dos elementos 

religiosos presentes na capa (Figura 15). O estandarte do Estado Islâmico tremulando no 

obelisco da Praça de São Pedro no Vaticano, mesmo que por uma manipulação de imagem, é 

simbolicamente muito forte. É ter a convicção de que o Islã defendido pelo grupo triunfou 

                                                           
109 O Estado Islâmico foi expulso de Mosul em 2017 e, desde então, a cidade luta para se reerguer. No entanto, 

ainda é latente que o grupo, embora tenha perdido territórios, ainda mantém uma rede de influência regional 

(BBC, 2019b).  
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sobre os cruzados de Roma. Aqui vemos o Vaticano como a metonímia para o catolicismo e o 

Papa, figura que fora líder dos cruzados.  

O título “The Failed Crusade” (A Cruzada Fracassada) expõe o fracasso do ocidente 

(cruzados) em lutar contra o avanço e sucesso do Califado. As cruzadas, aqui, são as 

investidas ocidentais contra o grupo, que fazem referência às cruzadas realizadas na Idade 

Média por ordem dos Papas – por isso a Praça de São Pedro “dominada” pelo Califado. Esse 

jogo de palavras com “cruzada/cruzados” nos remetem ao que foi visto no capítulo 2, na 

reprodução de uma crença.  

O simbolismo que estas palavras carregam constitui uma enunciação que é capaz de 

“fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a 

acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força [...]” (BOURDIEU, 2009, p. 14). Ou seja, cria-se um 

enunciado que solidificam uma crença e, portanto, é capaz de criar uma visão de mundo em 

que este enunciado seja real para quem acredita, ou que tenha peso de se fazer ser notado por 

aqueles que são atingidos por ela. 

Além das palavras, a identidade também é marcada pela recuperação de um momento 

histórico específico das Cruzadas. Este fato histórico é ressignificado, através do que se passa 

atualmente, e revisto como um paralelo aos ataques da Coalizão ao território do Estado 

Islâmico/Califado. E seus perpetradores ocidentais são tratados como cruzados 

(WOODWARD, 2014). 

O Feature é voltado para as conquistas do grupo, razão pela qual escolhemos abordá-

lo na categoria anterior. Ainda assim, em um determinado momento são apresentadas hadith 

que versam sobre as batalhas entre Romanos e muçulmanos. “Essa batalha termina a era do 

Cristianismo Romano, tal como os Muçulmanos irão avançar sobre Constantinopla e depois 

disso Roma, para conquistar as duas cidades e erguer a bandeira do Califado sobre elas”110 

(DABIQ MAGAZINE, 2014d, p. 35, tradução nossa), assim, nota-se que o grupo se vê como 

triunfante, e fará exatamente o que promove na capa de sua revista (Figura 15). 

 

 

 

 

                                                           
110 “This battle ends the era of the Roman Christians, as the Muslims will then advance upon Constantinople 

and thereafter Rome, to conquer the two cities and raise the flag of the Khilāfah over them” (DABIQ 

MAGAZINE, 2014d, p. 35). 
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DABIQ MAGAZINE #5 

 

Figura 20: CAPA DABIQ #5 (DABIQ MAGAZINE, 2014e) 

A edição #5 da Dabiq Magazine foi lançada no final de novembro de 2014. Em sua 

capa, vemos a imagem da Kaaba, que se se localiza na Mesquita de Al Haram na cidade de 

Meca, Arábia Saudita. De acordo com a SBMRJ (Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio 

de Janeiro) (2020), a Kaaba em si não é idolatrada, nem possui alguma sacralidade, mas serve 

apenas para indicar o local para onde os muçulmanos direcionam suas orações diárias.  

A peregrinação à Kaaba (Hajj111) faz parte dos pilares do Islã, e é recomendado que 

seja feita pelo menos uma vez na vida, mas não é obrigatória a todos os muçulmanos. Estão 

isentos desta obrigação quem não tiver chegado à puberdade, e quem não tem condições de 

saúde física, mental ou financeira para a realização da viagem. Meca recebe seguidores de 

todos os lugares do mundo, sem distinção de cores, etnias, culturas, classe social: todos estão 

em pé de igualdade e com o objetivo de adoração a Deus (SBMRJ, 2020b).  

Meca é citada apenas no Prefácio (Foreword) da revista. Essa citação enfatiza que a 

bandeira do Califado também tremulará sobre a cidade e em Medina. Além de fazer referência 

à Roma e Jerusalém, representado, respectivamente, Cristãos (cruzados) e Judeus. Assim, a 

bandeira do grupo dominará em todos os territórios e sobre todas as religiões (DABIQ 

MAGAZINE, 2014e). 

                                                           
111 Ver (SBMRJ, 2020b) e (ISLAMICITY, 2020) para mais informações sobre a Hajj e os pilares do Islã. 
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Esse movimento de expansão – inclusive sobre Meca, que já é um local onde a religião 

do Islã predomina – mostra que o grupo se considera o Islã “mais correto” que aquele já 

praticado. Aqui, chamamos atenção para a relação com outra categoria já analisada em nossa 

pesquisa: a de expansão/conquista. Uma vez que são citadas expansões e conquistas sobre 

algumas cidades, escolhemos colocar a Kaaba (Figura 20) sob o viés religioso pela busca do 

grupo por impor sua autoridade de apontar qual é ou não o Islã correto. 

Aqui, ressalta-se a relação do título “Remaining and Expanding” (Persistindo e 

expandindo Se Allah quiser/ Com a permissão de Allah112) com o Feature desta edição. O 

Feature possui doze páginas, que versam sobre a expansão do grupo pela Península Arábica, 

Iêmen, Sinai, Líbia, Argélia, e sobre as razões pelas quais o Estado Islâmico perdurará e 

crescerá, mesmo que cristãos, judeus e apostatas estejam contra.  

Esta confiança está ancorada no fato de que, no dia 10 de novembro de 2014, os 

mujahidin dos locais citados no parágrafo acima, pronunciaram seus juramentos ao Califa, 

Abu Bakr al-Husayni al-Baghdadi. Três dias depois, em 13 de novembro de 2014, al-

Baghdadi aceita os juramentos e anuncia oficialmente a entrada do Estado Islâmico nesses 

lugares (DABIQ MAGAZINE, 2014e). 

Embora a reportagem fale das expansões do grupo, essas são apoiadas sempre na 

religião. No entanto, a capa em si não dá aporte a esse aspecto interno, uma vez que a cidade 

de Meca é um local religioso de suma importância. Pela pesquisa focar no que está na capa, 

portanto predominância de religiosidade, optou-se por não alocar essa edição na categoria 1, 

porque não é só por conter “expandindo” no título que torna essa Dabiq válida para a primeira 

categoria.  

 

 

 

DABIQ MAGAZINE #8 

                                                           
112 A escrita em árabe ao lado do título significa “Se Allah quiser/Com a permissão de Allah” e foi traduzida por 

Adel Bakkour. 
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Figura 21: CAPA DABIQ #8 (DABIQ MAGAZINE, 2015b) 

A Dabiq Magazine #8 é de março de 2015, e na capa temos a imagem da Grande 

Mesquita de Uqbah Ibn Nafi, ou de Al Qayrawan – em referência a cidade onde se localiza, 

na Tunísia. Essa é uma foto de um dos minaretes da Mesquita e, com a utilização do buscador 

de imagens, podemos encontrá-la na página sobre a Mesquita da Wikipedia113.  

Esta é a única capa que coloca em nota as informações da imagem. Em letras miúdas, 

após o sumário, que essa Grande Mesquita foi a primeira construída na Tunísia114. O país se 

localiza no norte do continente africano e já foi alvo de ataques perpetrados pelo grupo em 

2015. A foto da Mesquita na Tunísia ilustra alguns acontecimentos no país, no entanto, o 

título não faz referência a ele.  

 O título Shari’ah alone will rule Africa (A Sharia sozinha irá controlar a África) diz 

respeito ao juramento de fidelidade (bay’ah) e aliança com o grupo Jama’at Ahlis-Sunnah lid-

                                                           
113  Pelo enquadramento podemos ver que é a mesma imagem, o que foi feito na capa é apenas um recorte e 

escurecimento das bordas. 

Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mosque_of_Kairouan#Minaret  
114 “Cover Page: Grand Masjid of ‘Uqbah Ibn Nāfi’; first masjid built in Ifrīqiyyah.” (DABIQ MAGAZINE, 

2015b). Ifrīqiyyah era o nome que a região, que atualmente é a Tunísia, recebia.  

Ver: https://www.britannica.com/place/Tunisia/History 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mosque_of_Kairouan#Minaret
https://www.britannica.com/place/Tunisia/History
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Da’wah wal-Jihad. São três páginas sobre esta aliança e a atuação do grupo nigeriano, como 

foi recebida com alegria pelo Califa e a significância da ida do Califado para a África.  

Na reportagem é citado o grupo nigeriano Jama’at Ahlis-Sunnah lid-Da’wah wal-

Jihad. Entretanto, a referência direta ao extremismo religioso na Nigéria acaba sendo o Boko 

Haram, também afiliado ao Estado Islâmico. Essa diferença é atribuída a um racha dentro do 

Boko Haram, que levou à diferenciação entre grupos. Apesar da divisão, os grupos possuem 

ações e ideologias similares, o que leva a mídia internacional a tratá-los como a mesma 

organização (MAPPING MILITANT ORGANIZATIONS, 2018).  

 Há um diferencial importante nessa Edição: é o único Feature que não é uma 

referência direta ao conteúdo da capa. Aqui, temos dezoito páginas com alertas sobre os 

malefícios da Irja, a postergação do julgamento das diferenças religiosas para a vida após a 

morte. A Irja é uma inovação (Bid’ah115) que abrangeria diversas tradições religiosas, o que 

seria beneficial ao indivíduo, já que não haveria julgamentos de quem é correto, e cada um 

seguiria os ensinamentos e caminhos de Deus conforme ensinados em suas respectivas 

religiões (MORROW, 2018). 

Entretanto, o Estado Islâmico não compartilha dessa visão. Para o grupo, a lei do Islã 

deve ser seguida sem inovações. A Irja possibilitaria que muçulmanos abandonassem a 

prática da religião e, consequentemente, o constante aprendizado, tornando a descrença (kufr) 

algo banal. Assim, pouco a pouco a religião iria desaparecer e a ignorância tomaria conta 

(DABIQ MAGAZINE, 2015b).  

O destaque da capa foi a Mesquita imponente e a colocação da Sharia como liderança, 

exercida através do Califa no regime do Califado. Mas nesse momento a própria legislação 

teve lugar. E, apesar da reportagem não ser uma referência direta a dominação do continente 

africano, ela está em consonância com a presença religiosa e com a maneira que o Islã deve 

ser seguido. Deste modo, consideramos a religião o cerne do poder exposto pela capa.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Ver: https://www.britannica.com/topic/bidah 

https://www.britannica.com/topic/bidah
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DABIQ MAGAZINE #9 

 

Figura 22: CAPA DABIQ #9 (DABIQ MAGAZINE, 2015c) 

 

Figura 23: (SMIALOWSKI, 2014) 

A Dabiq Magazine #9 foi lançada em maio de 2015. Em sua capa, (Figura 22) 

notamos uma imagem que foi recortada. E com um buscador de imagens encontramos a foto 
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original e completa (Figura 23). Novamente, vemos a utilização de imagem de terceiros e sem 

creditação. Na foto original vemos John Kerry, Secretário de Estado do Governo Obama, 

acompanhado de onze representantes de Governo de países da região do Oriente Médio. 

Esse encontro aconteceu em setembro de 2014, e teve como objetivo consolidar a 

criação de uma coalizão entre os Estados Unidos e essas nações, para frear e combater os 

avanços do Estado Islâmico. Por isso o título They plot and Allah Plots (Eles conspiram e 

Allah planeja)116 não há propósito nessa união de países para combater o grupo, uma vez que 

o plano de Allah garantirá a vitória.  

Ninguém pode escapar do Seu poder. Ninguém pode alcançar a honrar exceto por 

Ele. E nenhum enredo pode ter sucesso verdadeiro exceto o Dele.  

Essas são as realidades que os cruzados não entenderam. E, então, eles usam seu 

poder para tiranizar o mais fraco e oprimir os Muçulmanos. Seus aliados Judeus, 

hipócritas e apostatas tentam alcançar a honra e poder através dos cruzados. E eles 

conspiram contra o Islã enquanto tem as dúvidas da Jahiliyyah, pensando que Allah 

não irá garantir a vitória para a Sua religião...117 (DABIQ MAGAZINE, 2015c, p.50) 

(Tradução nossa). 

Assim, vemos que o grupo busca suporte da sua vitória e da derrota dos cruzados nos 

planos de Deus e na vitória do Islã – sendo a religião o motor principal que levará a esse 

resulto exitoso. O Feature ratifica essa visão, em dez páginas de transcrições de citações do 

Corão que justificam a razão do plano de Allah ser único e certo. Ao fim, são abordadas 

algumas coalizões presentes na região que, ao mesmo tempo que são aliadas de uns grupos, 

são inimigos de outros. Essa rede de alianças e inimizades, imbricada de tratados e 

negociações, seria, então, fadada ao fracasso.  

 A reportagem desta edição é rica em fotos, principalmente entre John Kerry e outros 

líderes de Estados ou representantes de Governo. Em uma das fotos, há a manipulação para a 

retirada de uma figura feminina (Figura 24). Esta ação recai sobre a mesma justificativa usada 

na alteração da capa da Dabiq Magazine #12, onde os preceitos da Sharia predominam.  

                                                           
116 A tradução do título é levemente confusa, pois o jogo de palavras teve que ser adaptado à língua portuguesa. 

Assim, a escolha das palavras “conspiram” e “planeja” nos leva ao entendimento de que a coalizão tem objetivos 

escusos, enquanto Allah é estruturado e aberto.  
117 “No one can escape His power. No one can attain honor except through Him. And no plot can ever truly 

succeed except His. 

These are realities that the crusaders have not realized. And so they use their power to tyrannize the weak and 

oppressed Muslims. Their Jewish, hypocritical, and apostate allies attempt to attain honor and might through 

the crusaders. And they plot against Islam while having the doubts of Jahiliyyah, thinking that Allah will not 

grant victory to His religion…” (DABIQ MAGAZINE, 2015c, p. 50). 
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Figura 24: (DABIQ MAGAZINE, 2015c, p.55) 

 
Figura 25: (SMIALOWSKI, 2015) 

Essa edição é mais uma que consegue perpassar por mais de uma categoria. 

Gostaríamos de apontar a presença de temas referentes a categoria 4 (autoridade/alteridade). 

Focamos nossa análise no título e reportagem desta edição, uma vez que ambas carregam uma 

carga religiosa forte. Mais a frente, exploraremos a exposição dos indivíduos e o que pode 

significar. 

 

 

DABIQ MAGAZINE #15 

Nesta categoria chegamos ao fim da análise da Dabiq Magazine #15, edição que 

perpassou por três categorias desta pesquisa (Expansão, conquista e Califado/Unicidade do 

Islã). Aqui, analisamos a ação empreendida na capa (Figura 12) e o Feature, que ainda não 
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haviam sido abordados. Destacamos que a derrubada118 de cruzes de cima de Igrejas cristãs 

não foi um ato isolado, mas um conjunto de ações que buscou apagar a religião de cidades 

iraquianas, como Mosul, de onde foi retirada a imagem (Figura 13).  

Assim, a ação imperativa no título Break the cross (Quebre a cruz) e a substituição 

pela bandeira do Estado Islâmico coloca o grupo e o Islã – uma vez que aquele se porta como 

mensageiro legitimo deste – como absolutos. A cruz (objeto) serviria como a personificação 

de Deus, contrariando a unicidade deste (Tawhid). Ela também seria um símbolo do Shirk, da 

idolatria/associação de Deus em outros, como observa-se na legenda da Figura 13. Outro 

ponto, é a associação da cruz com o catolicismo, a religião seguida pelos Cruzados. E, aqui, 

gostaríamos de lembrar os pontos discutidos à respeito da “religião dos cruzados” na 

discussão da Dabiq Magazine #4. 

A reportagem, em suas dezoito páginas com predominância textual ao imagético, 

continua justificando o ato da capa e a dominação do Islã. Nela, há vários chamados para que 

o “Povo das Escrituras” (Judeus e cristãos) entrem em acordo para voltarem a sua adoração 

somente à Allah. A reportagem também compara os livros sagrados – Bíblia, Torá e Corão – 

mostrando seus poucos momentos de concordâncias. Sempre apontando a interpretação do 

Corão e do Islã é a única correta e autêntica. 

À serviço do Senhor, o Criador e Verdadeiro Rei, o que resulta é parte da missão de 

quebrar a cruz, esmagar as falsas noções de Cristandade, no qual milhões de pessoas 

aderem ignorantemente. Baseado nas condições de julgamento da autenticidade da 

escritura mencionada acima, deve ser mostrada que a verdadeira religião de Jesus 

Cristo é a submissão monoteísta pura – chamada Islã – e quando ele retornar nos 

dias finais, o Messias irá aderir à Lei de Maomé e travará a jihad pela causa de 

Allah119 (DABIQ MAGAZINE, 2016c, p. 49) (Tradução nossa). 

Por fim, há um convite para que Judeus e Cristãos aceitem e adorem somente à Allah, 

como verdadeiro e único Deus. Ambos são bem vindos e serão poupados, caso aceitem pagar 

a jizyah120 (taxa/imposto cobrado de quem não é muçulmano). Neste movimento, são 

colocadas duas opções: conversão ou luta. Assim, mais uma vez o Estado Islâmico busca 

suplantar outras religiões e impor o Islã que considera correto, conquistando e expandindo sua 

                                                           
118 Ver Saul (2015) para mais informações sobre essa série de derrubadas de cruzes do alto de Igrejas cristãs e 

destruição de outros monumentos. 
119 “In service to the Lord, the Creator and True King, what follows is part of the mission to break the cross, to 

crush the false notions of Christianity to which millions of people ignorantly adhere. Based on the above-

mentioned conditions of judging a scripture’s authenticity, it shall be shown that the true religion of Jesus Christ 

is a pure monotheistic submission – called Islam – and that when he returns in the final days, the Messiah will 

adhere to the Law of Muhammad and wage jihad for the cause of Allah” (DABIQ MAGAZINE, 2016c, p. 49). 
120  Ver: https://www.britannica.com/topic/jizya 

https://www.britannica.com/topic/jizya
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influência. E, nesta capa, podemos observar as nuances através das categorias por ela 

perpassadas.  

 

 

3.1.4 CATEGORIA 4: AUTORIDADE/ALTERIDADE 

 Para esta última categoria da pesquisa, selecionamos seis edições da Dabiq Magazine. 

E, destas, cinco possuem o inimigo em evidência na capa. Por essa razão, propomos o título 

“Autoridade/Alteridade, para esta categoria, como referência à autoridade de dizer quem é o 

outro. Nesse momento, a identidade é marcada pela diferença. Em se mostrar o que é, 

deixando se evidenciar o que não se é. 

 

DABIQ MAGAZINE #2 

 

Figura 26: CAPA DABIQ #2 (DABIQ MAGAZINE, 2014b) 

A segunda edição da Dabiq Magazine foi lançada em julho de 2014. A imagem da 

capa e o título The Flood (O Dilúvio) remetem à história bíblica de Noé com a arca no dilúvio 

enviado por Deus. Por ser uma imagem montada e sem muitas referências além da própria 

história, essa foi uma capa difícil de se classificar por si. Somente com a leitura do Feature 

que foi possível qualificá-la para a presente categoria.   

Nessa edição temos o Feature e um artigo (sessão Article) que versa diretamente com 

o conteúdo da capa. No artigo – que na ordem da revista vem antes da reportagem – é 
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abordada a questão da escolha de seguir ou não o Estado Islâmico. No artigo, é desenvolvido 

o ponto que, entretanto, não deveria haver escolha, uma vez que elas levam ao engano. Neste 

sentido, é citada a fala de Noé às pessoas dizendo “Ou eu ou o dilúvio” (“It’s either me or the 

flood” (DABIQ MAGAZINE, 2014b, p. 9)), ou seja, sem dar-lhes possibilidades. Assim, o 

grupo faz um paralelo com essa frase no título do artigo, “Ou o Estado Islâmico ou o dilúvio” 

(“It’s either the Islamic State or the flood” (DABIQ MAGAZINE, 2014b, p. 5)). 

 O Feature são onze páginas com o título principal de The flood of the Mubahalah (O 

dilúvio da Mubahalah). A reportagem é dividida em sete partes, nas quais discute-se o que é a 

Mubahalah121, suas ações e consequências. É citada a Frente Al Nusra, braço do EI na Síria 

(abordado no capítulo 1) que havia rompido com o Estado Islâmico, jurando fidelidade à Al 

Qaeda. O rompimento do grupo com o Estado Islâmico é abordado no prisma da escolha para 

a Frente e, na qual o grupo optou por não seguir o EI, o que deveria trazer-lhes as maldições 

consequentes da Mubahalah. 

Na última parte da reportagem, é falado sobre algumas organizações que desviam do 

Islã, e, contudo, clamam terem o credo correto. Frente a estas afirmações, o EI defende ser o 

único a seguir adequadamente a religião islâmica. Esses dois lados tornam a situação um tanto 

paradoxal, pois o grupo faz o mesmo movimento, no que tange a crer que são certos na 

questão de práticas, mas que podem se diferenciar (e muito). Portanto, se essas organizações 

não são fiéis ao Estado Islâmico, só podem ser contra o grupo, o que também significa serem 

incrédulos ao Islã (kufr).  

O enquadramento da Dabiq Magazine #2 nesta categoria foi possível porque cai na 

concepção de autoridade. Esta autoridade se manifesta no entendimento de que o Estado 

Islâmico teria outorgado para si a superioridade e legitimação para dizer o que é ou não 

salvação e quais indivíduos merecem ou não serem salvos. O único caminho correto é o do 

Califado, havendo, inclusive, uma abertura para quem deseje retornar “Que Allah possa guiar 

os confusos a contemplar as consequências da Mubahalah, abandonarem suas dúvidas e 

desejos, e retornem as fileiras de combatentes”122 (DABIQ MAGAZINE, 2014b, p. 30, 

tradução nossa). No mais, a edição segue o pensamento de que qualquer um que se opor está 

fadado à danação, apostasia e ao pecado.  

                                                           
121 “Mubahala – um duelo em forma de debate entre dois grupos, onde cada lado invoca a maldição de Deus 

sobre quem está mentindo” (ARRESALA, 2018a). Ver a história de onde surgiu em 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/a-historia-da-mubahalah.  
122 “May Allah guide the confused to contemplate the consequences of the mubahalah, abandon their doubts and 

desires, and return to the ranks of the muwahhidin.” (DABIQ MAGAZINE, 2014b, p. 30). 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/a-historia-da-mubahalah
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DABIQ MAGAZINE #7 e #9 

 

Figura 27: CAPA DABIQ #7 (DABIQ MAGAZINE, 2015a) 

A Dabiq Magazine #7 foi publicada em fevereiro de 2015 e Dabiq Magazine #9 

(Figura 22), como já dito, em maio de 2015. Como as duas revistas possuem um viés de 

interpretação muito similar e a interpretação do Feature da edição #9 complementaria a 

análise anterior, optamos por juntar a análise das suas edições.   

Na Figura 27 vemos dois senhores – os quais podemos inferir que são muçulmanos 

por conta da utilização do taqiyah na cabeça – segurando uma plaquinha escrito “Je suis 

Charlie”. Esse momento remete aos protestos que ocorreram em apoio a revista francesa 

Charlie Hebdo e à liberdade de imprensa, após o ataque123 perpetrado em janeiro de 2015.  

Como feito com as outras imagens de capa, buscamos essa foto em um buscador de 

imagem, com o propósito de encontrar a autoria ou se há algum tipo de alteração na foto, 

como já observamos ser o caso das imagens de capa da revista. Entretanto, conseguimos 

nenhum resultado. Esta imagem pode, no entanto, ser encontrada na edição #2 da revista Dar 

al-Islam (Figura 28). Esta edição da revista em francês é dedicada exclusivamente ao ataque, 

sendo publicada no mesmo mês em que este foi perpetrado.  Tal qual a Dabiq Magazine, não 

há qualquer menção de autoria ou fonte.  

                                                           
123 Para mais informações sobre o ataque ao Charlie Hebdo, ver: https://www.bbc.com/news/world-europe-

30710883 

https://www.bbc.com/news/world-europe-30710883
https://www.bbc.com/news/world-europe-30710883
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Figura 28: (DAR AL-ISLAM, 2015, p. 6) 

Tanto a foto da capa da Dabiq #7 quanto a Dabiq #9 servem para expor os indivíduos 

que apoiam o Charlie Hebdo e os Estados Unidos, e que, consequentemente, seriam 

contrários a ação do Estado Islâmico e, principalmente, ao Islã. Eles simbolizariam a aliança 

com os cruzados e a apostasia, como mostrado no título da Figura 22 “They plot and Allah 

plots” e na legenda que a Figura 28 carrega: “Apostatas tomaram por aliados os inimigos de 

Allah”124 (DAR AL-ISLAM, 2015, p.6, tradução nossa). Deste modo, o Estado Islâmico 

impõe sua visão do que é correto, por meio da exposição do outro e afirmação de si ao negar 

este outro.  

 O Feature da edição #7 vem para corroborar a interpretação da imagem. Ela elucida as 

duas partes do título da capa, que vão ao encontro da visão abordada. A segunda parte do 

título é a mesma da reportagem: The extinction of the grayzone (A extinção da zona cinzenta) 

- área esta que era composta por taghut (idólatras), considerados apostatas, e tolerados por 

desviantes dentro do Islã. Com o ataque de 11 de setembro de 2001, esses idólatras foram 

colocados para fora da zona cinzenta, pois apoiaram os cruzados, representado aqui pelo ex-

presidente estadunidense George W. Bush, na luta contra o Islã/Guerra ao Terror.  

From hypocrisy to apostasy (Da hipocrisia para a apostasia) do título, reflete o 

movimento de quem se encontrava na zona cinzenta: os inovadores desviantes, desertores da 

jihad, para a apostasia. Estes muçulmanos seriam considerados apóstatas pois teriam negado a 

se juntar à batalha do Estado Islâmico ou teriam se mantido neutros, tendo sido o Califado 

proclamado e a cruzada iniciada. Assim, estes muçulmanos são sumariamente declarados 

                                                           
124 “Apostats ayant pris pour alliés les ennemis d’Allâh” (DAR AL-ISLAM, 2015, p.6). 
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apostatas e negados à salvação pela autoridade autoproclamada do EI – o que muito se 

relaciona com o que foi abordado na edição anteriormente analisada.  

As evidências para essa questão são tão abundantes e claras, e ainda sim alguns 

apostatas, os quais abandonaram a zona cinzenta, declaram que a operação em Paris 

contradiz os ensinamentos do Islã! Eles, então, se juntaram as massas em marchas 

sob o lema “Eu sou Charlie”, levando-os em direção aos portões do Inferno 

designados aos apostatas...125 (DABIQ MAGAZINE, 2015a, p. 60) (Tradução 

nossa). 

 Isoladamente, surgimento do Califado seria razão suficiente para que esses 

muçulmanos saíssem da zona cinzenta e encontrassem satisfação no meio de leais seguidores 

islâmicos, para a continuação da luta contra os cruzados.  A reportagem segue reforçando essa 

visão, e, ao fim, há a convocação para as terras do Islã (hijrah) e, para os que estão lá, o 

chamado a reforçar as batalhas àqueles que são contrários, assim levando a extinção da zona 

cinzenta.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #11 

                                                           
125 “The evidences for this issue are so abundant and clear, and yet some apostates, who abandoned the 

grayzone, claimed that the operation in Paris contradicted the teachings of Islam! They then gathered the 

masses in rallies under the banner “Je Suis Charlie,” leading them on towards the gates of Hellfire designated 

for the murtaddin…” (DABIQ MAGAZINE, 2015a, p. 60). 
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Figura 29: CAPA DABIQ #11 (DABIQ MAGAZINE, 2015e) 

A Dabiq Magazine #11 foi lançada em setembro de 2015. E aqui gostaríamos de 

complementar a interpretação dada a ela no capítulo 2. Tal qual a edição #7, não foi possível 

encontrar a imagem original e sua autoria. Mas, na foto vemos o ex-presidente dos EUA, 

Barack Obama, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan e, um terceiro não 

identificável conversando.  

Pelas posturas corporais, eles parecem atentos e sérios, com um semblante que pode 

indicar que estão tramando algo, nos fazendo remeter ao que foi falado sobre a Dabiq #9. O 

artifício de escurecer as bordas da imagem, deixando só as duas figuras em destaque, ajuda a 

criar uma ambientação de segredo, uma vez que não se trata de uma reunião e sim de 

“cochichos”.   

O título From the battle of Al-Ahzab to the war of coalitions” (Da batalha de Al-Ahzab 

para a Guerra de coalizões) é o mesmo do Feature. Essa é uma batalha126 descrita no Corão127 

                                                           
126 “A state was established with the Prophet. directing its armies of fighters against the caravans of the 

mushrikin, events that led to the Great Battle of Badr. The mushrikin were enraged and dispatched their envoys 

and battalions, and soon the Muslims were are at war with the mushrik Arab and Bedouin tribes of the Arabian 

Peninsula and the Jews and hypocrites of al-Madinah. As the prophetic state grew in strength, the envy and rage 

of the kuffar grew into the Battle of al-Ahzab (“the Parties”). The Jews plotted with the hypocrites and 

convinced various Arab tribes to attack al-Madinah while they would cause turmoil from within. Quraysh, 
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em que muçulmanos liderados por Maomé derrotaram uma coalizão de judeus, árabes e 

beduínos na região de Medina. Foi a paciência e perseverança que os muçulmanos tiveram 

durante essa batalha que os levou a vitória. 

Assim, o Estado Islâmico traça um paralelo entre a coalizão realizada no passado e as 

que estavam em curso no momento da publicação da revista. Ao longo das dez páginas da 

reportagem são destacadas e explicadas uniões que lutam para o fim do Califado, para que os 

muçulmanos possam travar oposição. O grupo, inclusive destaca que, embora existam todas 

essas alianças, nenhuma delas foi capaz de impedir o surgimento ou expansão dos territórios 

do Califado. 

Este conluio entre dois líderes de Estado na capa é só um dos muitos que são 

orquestrados pelos cruzados e apostatas. Deste modo, o Estado Islâmico mostra a sua 

autoridade/superioridade ao menosprezar os movimentos políticos. E, ao fim, reavive a 

paciência e perseverança de seus combatentes, afirmando que é ela que levará novamente a 

vitória frente a cruzada contra o Islã128. Neste último ponto, o grupo se coloca como sendo o 

próprio Islã, retomando o que já foi trabalhado nas edições anteriores desta categoria.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #13 

                                                                                                                                                                                     
Kinanah, and their allies advanced from the south. Ghatafan, its clans, and allies advanced from the East. Their 

numbers reached ten thousand fighter and they held al-Madinah under siege for a month, while the Muslims 

were greatly outnumbered. But the patience they endured in the face of war, fear, hunger, and weather, led to 

the Muslims’ victory and the good prophetic news that henceforth they would be on the offense and the 

mushrikin on the defense” (DABIQ MAGAZINE, 2015e, p. 46). 
127 Surah 33 (capítulo) versos 9-27, ver em Arresala (2020). 
128 “Finally, it is not the apostasy and deviance of the weak hearted and the hypocrites that will lead to the truce 

with the Romans before the Hour, rather it is the patience and perseverance of the mujahidin on their way to 

further consolidation and greater expansion in the face of the international crusade against Islam that will 

achieve such” (DABIQ MAGAZINE, 2015e, p. 55). 
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Figura 30: CAPA DABIQ #13 (DABIQ MAGAZINE, 2016a) 

A edição #13 da Dabiq Magazine foi lançada em janeiro de 2016. Não foi possível 

encontrar a imagem original com o buscador, mas na reportagem é citada a Ashura Isso nos 

permitiu estabelecer a relação da imagem com a data anual em que acontece a peregrinação de 

Arbaeen, em que fiéis (principalmente seguidores do xiismo) vão para a cidade de Karbala 

(Iraque) ao mausoléu129 de Imam Hussein para renovarem seus votos para com ele. Na cidade 

iraquiana também acontece a Ashura, em que é relembrado o martírio de Imam Hussein 

(ARRESALA, 2016; ARRESALA, 2018b). 

Esta é uma celebração Xiita130, vertente do Islã que o Estado Islâmico (sunita) 

considera como inimiga, como abordamos no capítulo 1 desta pesquisa. O teor do título e da 

reportagem segue de maneira pejorativa e agressiva aos seguidores do xiismo. Quebraremos o 

título na capa – The Rafidah: from Ibn Saba’ to the Dajjal (O Rafidah: de Ibn Saba’ ao Dajjal) 

– em duas partes para sua melhor compreensão.  

                                                           
129 O Estado Islâmico que segue a vertente wahhabita, tem nesse movimento de “adoração” e ostentação do 

túmulo mais um motivo para rechaçar o xiismo. Pois, naquela visão, todo o muçulmano é igual em vida e na 

morte (ALI, 2002).  
130 Visando complementar o que foi abordado no primeiro capítulo sobre o Xiismo, ver:  

https://www.arresala.org.br/biblioteca/quando-o-xiismo-surgiu 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/quem-sao-os-xiitas 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/a-principal-diferenca-entre-xiitas-e-sunitas 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/o-xiismo-no-islam 

https://www.arresala.org.br/biblioteca/quando-o-xiismo-surgiu
https://www.arresala.org.br/biblioteca/quem-sao-os-xiitas
https://www.arresala.org.br/biblioteca/a-principal-diferenca-entre-xiitas-e-sunitas
https://www.arresala.org.br/biblioteca/o-xiismo-no-islam
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A primeira parte é O Rafidah131 que significa aproximadamente “rejeitadores”, no 

sentido de rejeitarem o califado dos sucessores de Maomé. É um termo pejorativo para se 

referir aos Xiitas. A segunda, from Ibn Saba’ to the Dajjal, faz referência à origem do xiismo 

até o que seria seu fim. O Estado Islâmico defende que o xiismo começou com Ibn Saba’. No 

entanto há a refutação dessa visão defendendo que o xiismo é produto do Islã e do caminho 

natural que a religião seguiu após a morte do Profeta Maomé (ASSDR, 2014). E o Dajjal132 

pode ser traduzido como o “enganador”, aproximando com o cristianismo, seria o paralelo da 

figura do Anticristo. 

O EI deixa implícito – pois não cita o nome e coloca uma imagem – que o Salvador 

(Mahdi133) dos Xiitas é o próprio Dajjal e, este seria Mahmoud Ahmadinejad134 (ex-

presidente do Irã). Essa insinuação está na Dabiq Magazine #11, e ocorre uma remissão na 

presente edição. No entanto, analisando cronologicamente, a edição #11 é de 2015 e 

Ahmadinejad foi presidente até 2013, assim, tal recurso de distorção histórica seria usado pelo 

grupo para se fundamentar, como é visto na edição analisada em seguida.  

 O Feature, que possui o mesmo título da capa, carrega em suas catorze páginas o 

porquê de os xiitas serem pecadores e, literalmente não merecerem viver. Isto baseado na 

argumentação de que os Rafidah seriam consensual e homogeneamente contra o Califa dos 

muçulmanos, e, consequentemente, o Califado. Os xiitas, então, incentivariam condutas 

inadequadas aos combatentes da jihad, e, por conta disso, devem ser mortos135(DABIQ 

MAGAZINE, 2016a).  

Embora a capa seja de uma celebração religiosa e a reportagem também tenha esta 

inclinação, a decisão por colocar essa revista na presente categoria se deve à visão do Estado 

Islâmico. O grupo sunita não considera a peregrinação de Arbaeen correta e digna do Islã, e 

taxa seus celebrantes como apóstatas. Aqui vemos em ação a autoridade que o EI se outorga, 

                                                           
131 Ver: https://www.britannica.com/topic/Rafidah 
132 Ver: https://www.britannica.com/topic/al-Dajjal 
133 Ver: (ARRESALA, 2014) e https://www.britannica.com/topic/mahdi 
134 A imagem usada na Dabiq Magazine #11 é a que está presente nesta reportagem de Claudia Parsons na 

Reuters (https://www.reuters.com/article/uk-un-assembly-iran-jews/ahmadinejad-meets-ultra-religious-jews-

idUKTRE48N8NS20080925). Inclusive, esse encontro com uma figura do judaísmo reforça a visão que o EI 

defende que o xiismo teria muitas influências do judaísmo, sendo essa mais uma razão para serem 

marginalizados, visão que é refutada por Ismail (2014). 
135 “Thus, the Rafidah are mushrik apostates who must be killed wherever they are to be found, until no Rafidi 

walks on the face of earth, even if the jihad claimants despise such and even if the jihad claimants defend the 

Rafidah with their words day and night. The Rafidah and their founder Ibn Saba’ hated the khulafa’ of the 

Muslims, spread strife amongst their ranks, encouraged dissent, and waged war against the historic khilafah all 

in the name of “commanding the good and forbidding the evil,” a trait the jihad claimants also share with the 

Rafidah. It is therefore not surprising that the jihad claimants now wage war against the Islamic State while 

condemning the targeting of Rafid temples, markets, and neighborhoods” (DABIQ MAGAZINE, 2016a, p. 45). 

https://www.britannica.com/topic/Rafidah
https://www.britannica.com/topic/al-Dajjal
https://www.britannica.com/topic/mahdi
https://www.reuters.com/article/uk-un-assembly-iran-jews/ahmadinejad-meets-ultra-religious-jews-idUKTRE48N8NS20080925
https://www.reuters.com/article/uk-un-assembly-iran-jews/ahmadinejad-meets-ultra-religious-jews-idUKTRE48N8NS20080925
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em considerar que alguma vertente do Islã pode ser ou não correta, quem pode ser designado 

como muçulmano e quem merece ser sacrificado em prol de uma verdade projetada.  

 

 

DABIQ MAGAZINE #14 

 

Figura 31: CAPA DABIQ #14 (DABIQ MAGAZINE, 2016b) 

A Dabiq Magazine #14 foi publicada em abril de 2016. Na sua imagem de capa136, 

vemos o ex-presidente do Egito, Mohammed Morsi. À época da foto, Morsi era candidato 

pelo partido fundado pela Irmandade Muçulmana. Ele foi presidente de 2012 até 2013, 

quando foi deposto (BBC, 2019c). Aqui observamos o mesmo recurso de escurecimento das 

bordas que as edições #11 e #12 também trouxeram. Neste caso, o recurso parece ter sido 

usado mais para ocultar os outros homens que estavam ao entorno de Morsi do que para 

causar algum impacto. 

 No título The Murtadd Brotherhood (A Irmandade Apostata) há a distinção entre letras 

maiúsculas e minúsculas. Esta é a única edição onde esta distinção é feita, em todas as outras 

                                                           
136 A foto original de Ahmed Gomaa pela Associated Press pode ser vista nessa reportagem: 

https://www.timesofisrael.com/egyptian-elections-and-iranian-inspections-and-more-talks/ 

https://www.timesofisrael.com/egyptian-elections-and-iranian-inspections-and-more-talks/
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é usada somente letras maiúsculas. Murtadd137 é aquele que renuncia à sua religião, um 

apostata, e tal comportamento é punível com pena de morte ou banimento. Brotherhood se 

refere à Irmandade Muçulmana, que abordamos no capítulo 1, discutindo também importância 

dos preceitos da Irmandade tiveram para a formação do Estado Islâmico.  

O título já carrega o tom de acusação de apostasia que o Estado Islâmico estaria 

fazendo para a Irmandade Muçulmana. Vemos, mais uma vez, a posição de autoridade em que 

o EI se coloca para julgar o outro como seguidor legítimo ou não do Islã. Nas dezesseis 

páginas de reportagem, trata-se do histórico da organização, suas relações e ataque a 

legitimidade.  

Um tópico usado para a descrença no Islã seguido pela Irmandade Muçulmana é sua 

aproximação com o Rafidah – que explicamos na edição anterior – e o que o Estado Islâmico 

considera como Irja –visto na edição #8 na categoria 3 – extrema, uma vez que a Irmandade 

Muçulmana não excomunga quem governa pelas leis dos homens, inclusive, tornando-se parte 

dessa legislatura.  

O Estado Islâmico aproveita para recomentar a migração (hijrah) ao Califado, 

apontando este como a única entidade capaz de barrar a Irmandade Muçulmana na sua busca 

pela destruição da religião islâmica.  

Desse modo, é obrigatório a todos os Muçulmanos que façam a hijrah para o 

Califado, o qual é o único corpo de pé no caminho da Irmandade Apostata, os 

mestres cruzados da Irmandade e o Rafidah aliados da Irmandade, os quais juntos 

tentam destruir a religião do Islã [...] 

Que Allah traga o fim desse partido pagão de apostasia através da jihad do Califado. 

Amém138 (DABIQ MAGAZINE, 2016b, p. 43) (Tradução nossa). 

 Apesar do conteúdo sobre a Irmandade Muçulmana, o que mais salta aos olhos é 

maneira como essa reportagem foi estruturada. Em alguns momentos em que é abordada a 

atuação de Hasan al-Banna, temos a impressão que este é contemporâneo ao periódico, sendo 

que o criador da organização faleceu em 1949. Somente em um momento é citado que al-

Banna foi uma espécie de mártir, mas é algo rápido e que pode facilmente passar 

despercebido.  

Tal como Hasan al-Banna, os outros líderes que passaram pela Irmandade são 

colocados como primeiro, segundo e, assim por diante General Guides. Contudo, a 

                                                           
137 Ver: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1627 
138 “Likewise, it is obligatory upon all Muslims to perform hijrah to the Khilafah, which is the only body 

standing in the way of the Murtadd Brotherhood, the crusader masters of the Brotherhood, and the Rafidah 

allied to the Brotherhood, who altogether attempt to destroy the religion of Islam […] 

May Allah bring about the end of this pagan party of apostasy through the jihad of the Khilafah. Amin” (DABIQ 

MAGAZINE, 2016b, p. 43). 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1627
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construção da narrativa continua a mesma, com críticas à organização e suas frentes de 

atuação, feitas de modo à que sejam baseadas no passado e compreendidas como 

contemporâneas. Inclusive, em nenhum momento é falado que Mohammed Morsi foi preso 

em 2013, o que faz com que no momento da publicação da Dabiq #14, ele já estivesse em 

cárcere e não como figura atuante pela Irmandade Muçulmana.  

 O poder do Estado Islâmico em julgar e subjugar o outro vai além das figuras e 

entidades que o grupo expõe em suas revistas. Esse poder extrapola para o leitor, uma vez que 

há uma distorção na maneira de narrar a história, o que leva o interlocutor a ter uma visão 

confusa e irreal dos acontecimentos contados. Tomando o caminho dessa hipótese, o leitor 

pode não ter meios ou interesse em entender e questionar o que é trazido, assim o Estado 

Islâmico fundamenta seus argumentos pela deturpação da mensagem.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou entender como o Estado Islâmico se apresenta nas capas das 

quinze edições da Dabiq Magazine. Para chegar no momento da análise, foi necessário 

percorrer os caminhos da construção e constituição do grupo, para compreendermos de onde e 

como surgiu. E, por se tratar de um material comunicacional, entender como funciona a lógica 

midiática do grupo.  

 Assim, no primeiro capítulo podemos tomar o surgimento do Estado Islâmico como 

consequência do conceito de “entre-lugares” trazido por Bhabha (1998), que passa pela 

conjuntura de construção, indo além de invenção do Oriente Médio. Esse conceito toma-se 

adiante da narrativa e se expande para o território, pois o Iraque e a Síria estavam com abalos 

sociais e políticos significantes. Abalos estes que, em conjunto com o planejamento dos 

líderes do grupo, permitiram que o grupo se expandisse e crescesse.  

O grupo apresenta um conflito com a lógica existente de invenção e alteridade, e, 

simultaneamente perpetua essa lógica à sua maneira. Para depreender isso, consideramos a 

homogeneização e criação do outro abordada pelos autores Edward Said e Bartel no capítulo 

1. Assim, podemos ponderar a revista como sendo um veículo que, ao mesmo tempo, 

diferencia o Estado Islâmico dos “outros” - sendo que no sentido visto de homogeneidade, o 

próprio grupo está inserido na alteridade inventada pelo ocidente- também inventa o outro.  

Há um movimento paralelo de invenção e construção de si e do outro. O que em 

alguns momentos pode ratificar a posição ocidental e, em outros, ir contra esta. Que o 

Ocidente constrói uma imagem e percepção do Estado Islâmico, não se pode negar. No 

entanto, o que gostaríamos de trazer à luz é o fato do Estado Islâmico ser capaz de produzir – 

e difundir com significativo escopo – um discurso sobre si mesmo, e falar por meio de uma 

revista. Isto, consideramos, representa a quebra a roda da produção de conhecimento. Dessa 

forma, não há a necessidade de que nenhum meio de comunicação fale ou exponha as visões 

do grupo, dado a sua total capacidade técnica e intelectual de articular por si. O Estado 

Islâmico se torna, assim, protagonista na construção/perpetuação da sua identidade e 

narrativa.  

Essa (re)invenção também se dá no campo político-religioso, ao tomar a proposta de 

pêndulo entre cultura/política/religião, tendo o Islã político como linha de costura. E notamos 

este movimento nas capas da Dabiq Magazine. As quinze capas oscilam entre essas questões 

pendulares, as categorias serviram, também, para observar essas constituições culturais, 

políticas e religiosas. Esta observação se dá a partir de um ponto de vista externo, já que 
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internamente esses mecanismos são imbricados e funcionam conjuntamente e em sintonia, 

com a cultura/política/religião se cruzando mutuamente.  

Enquanto, no primeiro capítulo foram estabelecidos momentos e percepções que 

favoreceram o surgimento do Estado Islâmico, o segundo capítulo aprofundou-se no sistema 

midiático já constituído. Inicialmente apresentamos a base midiática que o grupo consolidou e 

ampliou ao longo dos anos, sendo todo o aparato mostrado fruto de concatenamento com as 

tecnologias contemporâneas disponíveis, tanto para a mídia tradicional, quanto para o uso de 

grupos extremistas.  

Ao dispor mais um nível de análise, a revista Dabiq foi colocada sob o prisma do 

espetáculo e do poder simbólico. Para o primeiro, não por trazer material imagético forte ou 

violentamente apelativo, mas pela publicação ser um palanque em que o Estado Islâmico pôde 

apresentar suas ideias, motivações, planos, vitórias etc., de maneira independente para o 

público consumidor. O segundo, o poder simbólico, carrega íntima relação com o espetáculo, 

uma vez que o símbolo ganha voz e materialidade nesse palco montado.  

Dessa forma, a Dabiq Magazine foi criada e difundida por um dos centros de mídia 

citados, que apresenta a deliberada escolha em trabalhar somente com tal periódico e suas 

capas. Fez-se necessário, então mostrar a lógica comunicacional e todos os mecanismos que o 

grupo possuía (e ainda possui) à disposição, reforçando a percepção de que a revista está 

inserida em um sistema amplo e ponderado.  

No capítulo 3, trouxemos a análise de fato das quinze capas. Para efetuá-la foi 

elaborada uma categorização, que permitiu um melhor entendimento e visualização didática 

das capas. As quatro categorias – expansão, conquista, Califado/unicidade do Islã e 

autoridade/alteridade – foram pensadas, de acordo com elementos vistos com frequência nas 

capas, mas também fruto da observação e leitura dos movimentos e perspectivas do Estado 

Islâmico.  

Essas categorias aparecem dentro do que é trabalhado ao longo dos capítulos. Por 

exemplo, a mobilização da conquista, expansão e religião são predominantes no capítulo 1. A 

questão da autoridade/alteridade provém da observação da ideologia e composição, além da 

própria revista – uma vez que o “outro” é visto como inferiorizado ou o grupo se coloca como 

bastião da verdade, principalmente a religiosa.  

 Nós criamos esta categorização especificamente para esta pesquisa. Mas frisamos e 

reafirmamos que em nenhum momento as categorias construídas e usadas são independentes 

ou dissociadas. Pelo contrário, a expansão depende da conquista que, consequentemente, 

depende do fator religioso para estabelecer o norte dos seus parâmetros morais políticos-
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ideológicos e, àqueles a quem a autoridade do Estado Islâmico é direcionada. As categorias 

analíticas que separamos didaticamente para análise estão interconectadas em uma intricada 

tessitura em rede. Tessitura esta que fortalece a identidade.  

Atribuímos este fortalecimento à multiplicidade de características na qual a identidade 

do grupo se sustenta. Não depender exclusivamente de uma ou outra característica, mas ser 

resultado da combinação delas faz com que o grupo persista em sua força. A interligação 

dessas características é uma força para o Estado Islâmico, a medida em que sendo alguma 

característica retirada da equação, o grupo ainda se mantém coeso, visto que não se trata de 

uma estrutura linear e sim, de uma rede que vai se retroalimentando constantemente. O que é 

possível observar na rotatividade de elementos observados nas capas: em três capas estão 

presentes em duas categorias, uma está presente em três categorias e, onze estão em somente 

uma, no qual é possível notar uma apuração no que deve ganhar destaque, não significando 

necessariamente que houve desprezo ou omissão por outra.   

A Dabiq Magazine é a publicação de maior duração – de 2014 até 2016 – em língua 

estrangeira do Estado Islâmico. O que a faz particularmente importante e significativa como 

ferramenta de análise do grupo. Entretanto, devemos admitir que há outros meios de analisar 

o grupo e, inclusive, outros modos de analisar a própria revista. Gostaríamos de lembrar que a 

revista é rica em conteúdo escrito, imagético, temático etc., contudo, para essa dissertação, o 

recorte analítico foi o olhar voltado para as capas de todas as edições publicadas.  

A relação com as capas permite vislumbrar anos de construção teórica e física do 

Estado Islâmico. Isto porque nesses dois anos de revista há a síntese da compreensão do grupo 

sobre si, o que torna possível observarmos, nas capas, desde os objetivos e visões 

materiais/imateriais alcançados até os que são almejados, passando pelas crenças asseguradas 

e estimuladas em relação à entes específicos.   

A presente pesquisa foi a concretização de um movimento que se iniciou na graduação 

em área correlata as Relações Internacionais e seguiu para a pós-graduação em Comunicação. 

São dois campos de conhecimento que se encontram e complementam constantemente ao 

longo da história mundial, como apontado em alguns momentos do trabalho e, que com o 

Estado Islâmico está há mais de dez anos desvelado no cenário internacional.  

Nesse estudo sobre o grupo e sua composição midiática foi possível notar que seus 

avanços e retrocessos são paralelos a questão territorial: quando há expansão, o conteúdo 

virtual também ganha fôlego; enquanto quando há conflitos territoriais, tal conteúdo arrefece. 

Entretanto é importante frisar que as atividades do grupo não se encerram totalmente. Como 
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visto no capítulo 2, as frentes de atuação vão migrando ou entram em estado latente, ou seja, 

existem em suas plataformas, mas não estão ativas.  

Portanto, esse conjunto de análise nos apresenta o Estado Islâmico como sendo 

extremamente organizado, regular, e, principalmente, ciente de que a continuidade da 

transmissão de conteúdo produzido pelo grupo é essencial para sua perpetuação. É uma 

perspectiva de que o domínio territorial não é fator categórico de existência. O que não exclui 

sua importância física ou simbólica, mas posiciona a continuidade sob o prisma da ideologia 

consolidada ao longo dos anos.  

Como mostrado, o conteúdo midiático do Estado Islâmico é extenso e a Dabiq 

Magazine, em si, ainda possuí enorme material interno. Desta forma, ainda há uma gama de 

pontos de vista com que podemos nos debruçar em pesquisas futuras, visando a expansão dos 

conhecimentos a cerca de uma organização que desde o início dos anos 2000 é um ator 

internacional intensamente ativo.  

Por fim, como apresentado ao longo do trabalho, o objetivo final não foi chegar à uma 

resposta assertiva de cunho maniqueísta ou com binarismos, mas buscou-se apresentar a visão 

do grupo de si. Em nossa pesquisa, compreendemos que, para formular um pensamento 

crítico, depreende-se a necessidade de se conhecer e entender os diferentes sujeitos. E, 

estando o Estado Islâmico inserido no tabuleiro internacional de maneira relevante, este deve 

ser analisado em conformidade com sua maneira de se expressar, com atenção às nuances e de 

forma aberta às perspectivas que podem surgir.  
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APÊNDICE 

 CATEGORIA DESCRIÇÃO CAPA DABIQ 

1 

 

 

EXPANSÃO 

As capas dessa categoria 

remetem a expansão ou o 

desejo de expandir do grupo. 

Com imagens de mapas, 

territórios e, por fim a síntese 

da conquista. 

 

DABIQ #1, #6 e 

#15 

2 

 

 

 

CONQUISTA 

As capas remetem as 

conquistas já feitas ou as que 

são almejadas. Essa categoria e 

a anterior se encontram em 

alguns momentos, pois a 

expansão também implica na 

conquista. 

 

DABIQ #1, #3, #4, 

#10, #12 e #15 

3 

 

CALIFADO/UNICIDADE 

(ISLÃ) 

 

As capas remetem aos 

elementos religiosos ou a 

religiosidade do Islã. 

 

DABIQ #4, #5, #8, 

#9 e #15 

4 AUTORIDADE/ALTERIDADE 

As capas remetem a projeção 

de identidade de si, colocando 

em evidência o inimigo. Nessas 

capas temos a presença de 

pessoas. 

DABIQ #2, #7, #9, 

#11, #13 e #14 
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ANEXO A: MAPA DA REGIÃO DO ORIENTE MÉDIO 

 

(PERRY-CASTAÑEDA LIBRARY MAP COLLECTION, 2013) 
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ANEXO B: MAPA DO IRAQUE 

 

(PERRY-CASTAÑEDA LIBRARY MAP COLLECTION, 2016) 
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ANEXO C: MAPA DA SÍRIA 

 

(PERRY-CASTAÑEDA LIBRARY MAP COLLECTION, 2007) 
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