
Aula 8 - Síria, Iraque, EI/ISIS e 
questão curda



Síria - quadro geral
• Ditador: Bashar Al Assad (islâmico alauíta). Governo laico. 

• Diversidade étnica e religiosa torna a crise complexa. 

• Etnias principais: árabes (maioria) e curdos (lutam contra o governo e 
contra outros grupos rebeldes; buscam independência). 

• Grupos religiosos: islâmicos (alauíta, xiita e sunita), cristãos, druzos e 
yazidis (zoroastristas). 

• Presença de grupos de origem externa como a Al Qaeda e o Estado 
islâmico/ISIS.



Síria - aliados do governo
• Principais aliados externos do governo sírio: Rússia, Irã e Hizbollah 

• Rússia 

- Veta resoluções no CSNU (Conselho de Segurança da ONU) contrárias 
ao governo Assad. Mantém no país uma base aeronaval (Tartus) e 
vende armas ao governo sírio (razões para os vetos na ONU). 

- Força aérea russa participa ativamente do conflito bombardeando os 
diversos grupos contrários ao governo, independentemente de serem 
laicos ou radicais, democráticos ou autoritários. Todos os inimigos do 
governo sírio são alvos.



Síria - aliados do governo
• Irã  

- Tem na Síria um de seus poucos aliados na região. 

- Proximidade religiosa: xiitas. 

- Proximidade política: política antiocidental e contrária a Israel. 

- Membros da Guarda Revolucionária Iraniana atuam diretamente na 
Síria. 

- Venda de armas.



Síria - aliados do governo
• Hizbollah 

- Milícia xiita libanesa. 

- Depende da Síria como aliada externa e como canal para o 
contrabando de armas vindas do Irã. 

- Soldados do Hizbollah são extremamente eficientes em combates 
urbanos e participam ativamente da guerra como forma de manter 
Assad no poder e manter o eixo Hizbollah-Síria-Irã, vital para a 
sobrevivência do grupo.



Síria - aliados do governo
• Cristãos e outras minorias  

- Internamente o governo tem apoio das minorias do país, com destaque 
para cristãos, druzos e outros grupos. 

- Apesar de vinculado aos alauítas, o governo Assad mantém uma 
política de tolerância com as minorias já que os próprios alauítas são 
minoritários. 

- Queda do governo e eventual ascensão da maioria árabe sunita gera 
medo nas minorias.



Síria - aliados dos rebeldes
• Situação dos grupos rebeldes é difícil de descrever pois são muitos 

grupos e interesses distintos. 

• Turquia e potências ocidentais buscam apoiar os rebeldes de perfil 
mais moderado, grupos que poderiam tomar o poder e criar uma Síria 
mais próxima do ocidente. 

• Rebeldes extremistas religiosos tem fontes de financiamento obscuras 
e teoricamente não recebem ajuda externa há suspeitas de que países 
do Golfo Pérsico (Arábia Saudita por exemplo) apoiam alguns grupos. 
Turquia também é suspeita.



Síria - aliados dos rebeldes
• Rebeldes curdos lutam tanto contra o governo sírio quanto contra os 

grupos extremistas. Recebem apoio ocidental mas não do governo 
turco já que os curdos são separatistas na Turquia também.



Síria - da Primavera Árabe à guerra civil
• 2011: início da crise no contexto da Primavera Árabe. 

• Repressão do governo. 

• Falta de apoio externo aos manifestantes. 

• Agravamento gradual da crise: oposição se formou em torno de dois 
grupos principais 

- Árabes sunitas (religiosos ou não) 

- Curdos sunitas (religiosos ou não)



Síria - da Primavera Árabe à guerra civil
• Árabes sunitas (religiosos ou não): setor historicamente reprimido pelo 

governo alauíta da família Assad. Entre os árabes sunitas há diversos 
grupos, dos mais laicos aos mais extremistas em termos religiosos, dos 
mais democráticos aos mais autoritários. 

• Curdos sunitas ou yazidis (religiosos ou não): curdos são uma etnia, não 
são árabes. Enfrentam perseguição em diversos países. Na Síria não 
eram considerados cidadãos até 2011. 

• Diferenças: os grupos árabes em geral buscam a queda do governo; os 
curdos buscam a independência do seu território.





Síria - quadro atual
• Prolongamento da crise favorece o governo. Aos poucos o apoio 

externo ao governo Assad somado às ofensivas militares tem dado 
resultado: rebeldes estão perdendo território. 

• Enfraquecimento do Estado Islâmico se tornou uma prioridade 
regional, favorecendo indiretamente o governo Assad. 

• Permanência da crise gera cada vez mais refugiados para os países 
vizinhos e para a Europa. Há interesse externo no término da crise. 

• Não se sabe o que poderia acontecer após a queda de Assad. Neste 
sentido também há interesse na vitória de Assad.



Iraque - quadro geral
• País dividido em duas etnias e duas vertentes religiosas: árabes sunitas, 

árabes xiitas e curdos sunitas. 

• Minorias incluem cristãos e yazidis. 

• Ditadura de Saddam Hussein:  

- Controlava o país desde os anos 1980 e era apoiada pela parcela árabe 
sunita da população. Foi derrubada pela invasão dos EUA/Reino Unido 
em 2003. 

- Governo Saddam era laico.





Iraque - quadro geral
• Divisão aproximada da população: 

- Árabes sunitas (Saddam): 20% 

- Árabes xiitas: 60% 

- Curdos sunitas: 20% 

• Xiitas: perseguidos devido à oposição religiosa (com efeitos na política). 

• Curdos: perseguidos devido ao separatismo. 

• Territórios curdos e xiitas concentram grandes reservas de petróleo.



Iraque - da invasão de 2003 à crise atual
• Invasão dos EUA/Reino Unido foi justificada como parte da “Guerra ao 

Terror”. 

• Queda de Saddam marginalizou a população árabe sunita. 

• Exércitos invasores desmontaram toda a estrutura de governo (incluindo 
polícia e forças armadas) sem ter homens em número suficiente para 
administrar o país. 

• Resultado: colapso do Estado e guerra civil alimentada por um histórico de 
ódio contra os árabes sunitas. 

• Árabes sunitas eram a maior parte do exército e do aparato estatal.



Iraque - da invasão de 2003 à crise atual
• Cenário de caos favoreceu o começo da guerra civil. 

• Forças externas não conseguiram controlar os diversos grupos 
rebeldes. 

• Radicais sunitas (Al Qaeda) começaram a se infiltrar no país para 
combater os exércitos estrangeiros. 

• Dissidências entre os radicias sunitas levaram ao surgimento do Estado 
Islâmico/ISIS. 

• Irã passou a apoiar a parcela xiita da população.



Iraque - da invasão de 2003 à crise atual
• Curdos aproveitaram-se da situação para garantir a autonomia do seu 

território no norte do país.  

• Eleições foram boicotadas pelos árabes sunitas. Formou-se um governo 
curdo sunita - árabe xiita. Árabes sunitas sentiram-se novamente 
marginalizados. 

• Marginalização dos árabes sunitas criou um terreno fértil para o 
crescimento do Estado Islâmico, grupo que é também sunita e 
prometeu combater os xiitas.



Estado Islâmico, ISIS, DAESH
• Extremistas islâmicos sunitas, surgiram de uma dissidência da Al Qaeda 

(Bin Laden) no Iraque após a invasão dos EUA (2003). 

• Seguem a vertente sunita wahhabita ou vaabita. 

• Combatem qualquer grupo ou religião que se oponha à sua visão 
religiosa, inclusive outros islâmicos. 

• Cresceram em meio às crises da Síria e do Iraque. Inimigos dos 
governos dos dois países e também dos curdos.



Estado Islâmico, ISIS, DAESH
• Atualmente o grupo perdeu bastante força. 

• No Iraque a principal batalha é pelo controle de Mossul, grande cidade 
no norte do país que concentra grandes campos petrolíferos e uma 
represa de vital importância para o abastecimento iraquiano. 

• Curdos, xiitas iraquianos, forças ocidentais e milícia iranianas uniram-se 
contra o EI/ISIS na luta por Mossul.





Curdos
• Maior etnia sem Estado no mundo (aprox. 30 milhões). 

• Presentes na Turquia (maioria), Iraque, Irã e Síria. 

• Alvo de perseguição, marginalização e preconceito. 

• Lutam para criar o CURDISTÃO (terra dos curdos). 

• Instabilidade no Oriente Médio trouxe de volta os curdos ao centro das 
notícias.





Curdos
• Dilema 

- Os curdos se tornaram essenciais devido às crises do Iraque e Síria e ao 
Estado Islâmico/ISIS. Tropas curdas estão na linha de frente do 
combate. 

- Fortalecimento dos curdos pode futuramente estimular a luta pela 
formação do curdistão, gerando novas crises para a Turquia, Síria e 
Iraque.
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