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RESUMO 

 

 

AS INFLUÊNCIAS DAS RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE IRÃ E IRAQUE NA 

CONSTRUÇÃO DOS SEUS ESTADOS 

 

 

AUTOR: Douglas Marcelo Becker Dilkin 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Igor Castellano da Silva 

 

 

O Iraque é fruto do processo de descolonização do século XX, que originou uma série de 

novos Estados modernos. O Irã, antiga Pérsia, nunca foi submetido a um processo de 

colonização, porém, hoje ele faz parte dos Estados do Terceiro Mundo juntamente com seu 

vizinho árabe. Devido a sua proximidade, os dois Estados sempre estiveram densamente 

conectados por dinâmicas de segurança. Partindo da necessidade de compreender essas 

dinâmicas o presente trabalho tem por objetivo analisar as relações bilaterais entre Irã e 

Iraque, e identificar qual o seu impacto na construção de seus Estados, nos âmbitos da 

coerção, capital e legitimidade. A hipótese adotada é de que as relações bilaterais enquanto 

elemento da interação regional afetam de acordo com a variação do grau de cooperação e 

conflito as decisões que a elites políticas tomam de transformação nas capacidades do Estado, 

no âmbito da coerção, capital e legitimidade. O trabalho justifica-se por contribuir 

academicamente para pesquisas sobre construção do Estado e segurança no Terceiro Mundo, 

pois é uma alternativa de análise das relações internacionais no Terceiro Mundo de forma a 

entender as particularidades da formação e configuração interna destes países e como isso 

afeta suas capacidades estatais. Para tanto, propõe- se a realização de um estudo de caso com 

abordagem hipotético-dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica. 

 

 

Palavras-chave: Construção do Estado no Terceiro Mundo. Irã. Iraque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCES OF BILATERAL RELATIONS BETWEEN IRAN AND IRAQ IN 

THE CONSTRUCTION OF ITS STATES 

 

 

AUTHOR: Douglas Marcelo Becker Dilkin 

ADVISOR: Prof. Dr. Igor Castellano da Silva 

 

 

Iraq is the fruit of the process of decolonization of the twentieth century that originated a 

series of new modern states. Iran, formerly Persia, has never been subjected to a process of 

colonization, but today it is part of the Third World States along with its Arab neighbor. 

Because of their proximity, the two states have always been densely connected through 

security dynamics. Based on the need to understand these dynamics, the present work aims to 

analyze bilateral relations between Iran and Iraq and to identify their impact on the 

construction of their states, in the areas of coercion, capital and legitimacy. The hypothesis 

adopted is that bilateral relations as an element of regional interaction affect, according to the 

variation of the degree of cooperation and conflict, the decisions that the political elites take 

of transformation in the capacities of the State, in the scope of coercion, capital and 

legitimacy. The work is justified by contributing academically to research on state-building 

and security in the Third World, as it is an alternative to analyze international relations in the 

Third World in order to understand the particularities of the formation and internal 

configuration of these countries and how this affects their state capabilities. Therefore, it is 

proposed to carry out a case study with a hypothetical-deductive approach and a bibliographic 

research technique. 

 

 

Keywords: Construction of the State in the Third World. Iran. Iraq 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência da construção dos Estados-nacionais no Oriente Médio resultou em 

diferentes níveis de capacidades estatais, quando estes são comparados com os resultados da 

experiência da construção dos Estados-nacionais europeus. De maneira geral, a construção dos 

Estados no Terceiro Mundo é fruto de um processo de descolonização ocorrido no século XX, que 

deu origem a uma série de novos Estados, mas cujas fronteiras, sistemas legais e sua nação não 

coincidiam, gerando Estados fracos e sem bases sólidas (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 187).  

Desde a criação dos Estados modernos do Irã e do Iraque, as relações bilaterais de 

ambos sofreram bruscas transições, de um conflito bélico, a guerra Irã-Iraque (1980-1988), 

até o estabelecimento de uma cooperação estável. Acredita-se que esta cooperação se deve em 

grande parte pela desestruturação do então Estado Iraquiano após a retirada de uma elite 

contrária ao governo teocrático do Irã, porém ao longo deste trabalho, esta cooperação será 

verificada ainda no governo de Saddam Hussein. Durante a maior parte do século XX, o 

Iraque gerava uma sensação de insegurança regional e hoje o Irã acaba sendo um protagonista 

da reconstrução do Iraque. 

O debate proposto por este trabalho se encontra dentro do escopo teórico produzido 

pela teoria do Novo Regionalismo, admitindo-se a relevância do Estudo das regiões 

periféricas do globo e redefinindo abordagens ultrapassadas sobre o Sul Global. Os estudos do 

Novo Regionalismo (NR) surgiram após o fim da bipolaridade do pós-guerra fria na década 

de 1990, período que permitiu uma excepcionalidade aos países do Terceiro Mundo, visto que 

os Estados do Sul global sempre foram negligenciados pelas teorias mainstream de RI. As 

regiões receberam certa autonomia tanto na teorização acerca de suas particularidades como 

na sua participação no Sistema Internacional. Além disso, a teoria do novo regionalismo não 

enxerga as regiões apenas como pequenos sub-sistemas internacionais (maneira pela qual o 

velho regionalismo tratava complexos regionais), um sistema regional é um conjunto de 

Estados afetados por pelo menos uma externalidade transfronteiriça, mas local, que emana de 

uma determinada área geográfica. Se a externalidade local representa uma ameaça real ou 

potencial à segurança física de indivíduos ou governos de outros Estados, ela produz um 

sistema ou complexo de segurança regional (LAKE, 1997, p. 48-49). 

Fredrik Söderbaum (2003, p. 1) define novo regionalismo como um conjunto de 

interações formais/informais entre atores estatais e não estatais. Essas interações são 

caracterizadas pela sua multidimensionalidade, complexidade, fluidez e não conformidade, 

que muitas vezes fazem os Estados, sociedade civil e empresas privadas se encontrarem em 
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cenários bastante informais. Os estudos internacionais trouxeram a redefinição do 

regionalismo de volta para a academia.  

Para compreender a influência da interação dos Estados em regiões de Terceiro 

Mundo nos seus processos de construção estatal, esta pesquisa parte primordialmente do 

pressuposto formulado por Mohammed Ayoob (1999), que salienta que os processos de 

construção das regiões são concomitantes ao processo de formação dos Estados, portanto, o 

desenvolvimento doméstico dos países não é conduzido apenas internamente.  

É necessário levar em conta que os Estados estão territorialmente, demograficamente 

ou politicamente ligados uns aos outros, justamente por isso, conflitos são resultado do 

choque entre os esforços de formação dos Estados dentro de uma vizinhança que carrega 

diversos legados coloniais, incluindo fronteiras arbitrariamente desenhadas, e da frágil 

estatidade dos Estados do Terceiro Mundo (AYOOB, 1999, p. 251). Neste sentido, o esforço 

prestado aqui busca avaliar como as mudanças no padrão de cooperação e conflito impactam 

nas capacidades estatais nos âmbitos da coerção, capital e legitimidade. O modelo de análise 

será um recorte da realidade dentro da região do Golfo Pérsico, onde a interação entre Irã e 

Iraque promoveu parte da construção da respectiva região e neste estudo será elencada para a 

pesquisa de construção dos seus Estados. 

Face a esse cenário a pesquisa é orientada pelo seguinte questionamento: qual é a 

influência das relações bilaterais entre Irã e Iraque na construção dos seus Estados? A partir 

desse problema de pesquisa, optou-se como objeto de análise as relações bilaterais entre Irã e 

Iraque. A escolha em abordar as influências da interação regional de potências regionais do 

Golfo Pérsico na construção dos seus Estados ao invés do processo inverso onde muitas 

pesquisas avaliam o impacto da construção dos Estados para a formulação de política externa, 

justifica-se pela impossibilidade de avaliar a construção dos Estados somente de forma 

individual, visto que os Estados escolhidos para analise neste trabalho compartilham uma 

extensa fronteira e suas as relações bilaterais constituem uma interação entre potências 

regionais do Golfo Pérsico. 

A hipótese a ser testada considera que as relações bilaterais enquanto elemento da 

interação regional afetam de acordo com a variação do grau de cooperação e conflito as 

decisões que as elites políticas tomam de transformação nas capacidades do Estado, no âmbito 

do capital, coerção e legitimidade. Mediante a hipótese supracitada, destaca-se que a 

impossibilidade de os Estados projetarem poder sobre longas distâncias, torna a interação de 

Estados dentro de uma mesma região uma dinâmica de segurança mais densa. “A 

desigualdade geográfica do dilema da segurança cria histórias locais intensas. O mesmo 
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conjunto de Estados interagirão um com o outro repetidas vezes através do tempo, criando 

padrões de amizade e inimizade (história)” (KELLY, 2007 p. 208, tradução nossa)1. Neste 

trabalho, as relações bilaterais de duas potências regionais que compartilham suas fronteiras 

serão analisadas através da variação do padrão de cooperação e conflito entre o Irã e o Iraque. 

Portanto as relações bilaterais entre Irã e Iraque constituem a variável independente2 que 

impacta na construção de seus Estados, respectiva variável dependente3. O esquema a seguir 

demonstra a interação das variáveis que serão consideradas:  

 

Figura 1 – Modelo heurístico de análise: interação das variáveis 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O objetivo geral da pesquisa concentra-se em analisar as relações bilaterais entre Irã e 

Iraque e identificar qual o seu impacto na construção de seus Estados. O objetivo específico 

desenvolvido no primeiro capítulo, busca: avaliar se existe um vínculo entre a interação 

regional de potências do Golfo Pérsico (Irã-Iraque) e a construção dos seus Estados. Os 

objetivos específicos, desenvolvidos nos próximos capítulos, buscam respectivamente: 

analisar como as relações bilaterais entre Irã-Iraque impactaram na coerção utilizada pelos 

governos; analisar como as relações bilaterais entre Irã-Iraque causaram alterações no 

processo de acumulo de capital desses Estados; e por fim, verificar como as relações bilaterais 

entre Irã e Iraque impactaram na legitimidade dos seus governos. 

Em termos acadêmicos, a pesquisa demonstra sua relevância para o campo teórico de 

Relações Internacionais ao passo que: “Estados pequenos, periféricos e regionais também 

                                                 
1 No original: “The security dilemma’s geographical unevenness creates intense local histories. The same 

cluster of states will Interact with each other again and again through time, creating patterns of amity and 

enmity (history)”. 
2 Variável independente:  as relações bilaterais entre Irã e Iraque como variável independente, tornam a interação 

regional dos dois Estados uma variável exógena que impacta na construção dos Estados, ou seja, nesta pesquisa 

as relações bilaterais fazem parte de uma estrutura determinista da construção dos Estados. 
3 Variável dependente: a construção dos Estados do Irã e do Iraque como variável dependente das relações 

bilaterais, torna a construção dos Estados uma variável a ser explicada (endógena) nesta pesquisa, onde importa 

destacar a sua relação causal com a variável independente.  

Relações 

Bilaterais 

(VI)  

Construção 

do Estado 

(VD) 
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merecem investigação; bilhões de pessoas vivem na chamada "periferia". E podem ser 

descobertos bons insights como a inversão da dinâmica de segurança” (KELLY, 2007 p. 202, 

tradução nossa)4. Segundo a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança, formulada por 

Buzan e Waever (2003), o subcomplexo do Golfo Pérsico é, juntamente com o Levante, o 

mais significativo para explicar as dinâmicas securitárias do Complexo Regional de 

Segurança do Oriente Médio. As sub-regiões do Oriente Médio sempre se apresentaram 

conectadas e o Iraque é um ponto chave na disputa e equilíbrio de poder na região. 

Atualmente, os conflitos na região, necessitam de análises sobre a origem de novos grupos 

insurgentes, novas polaridades e rivalidades que moldaram as relações do subcomplexo. 

A justificativa social sublinha que as guerras na região do Oriente Médio se tornaram 

eventos problematizados de maneira equivocada, gerando desinformação e o alastramento de 

preconceitos que permitiram o desencadeamento de operações militares convencionais dos 

EUA contra o Iraque. A incoerente justificativa da “guerra ao terror” do governo George W. 

Bush mergulhou o Estado Iraquiano em um verdadeiro caos, desestabilizando a capacidade 

estatal e a frágil coesão social do país. Atualmente a situação econômica, política, social e 

democrática do Iraque continua crítica e devido ao problema sectário no país ocorrem 

diariamente atentados com bombas, assassinatos e sequestros que enquadram o Iraque como 

um dos lugares mais perigosos do mundo, situação que se agrava perante à população 

iraquiana carecida de recursos básicos como água potável e energia elétrica (VISENTINI, 

2014, p. 201).  

A investigação do impacto das relações regionais (bilaterais, no caso do estudo) na 

formação dos Estados é uma alternativa de análise das relações internacionais no Terceiro 

Mundo de forma a entender as particularidades da formação e configuração interna destes 

países nas questões de coerção, capital e legitimidade. Através destes fatores, o presente 

trabalho visa contribuir academicamente aos estudos que se propõem a analisar as dinâmicas 

de construção do Estado no Terceiro Mundo, principalmente do Oriente Médio. 

O presente trabalho faz uso do método hipotético-dedutivo, com técnica de pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa adota procedimento de estudo de caso que busca compreender como 

as relações bilaterais entre o Irã e o Iraque impactaram na construção de seus Estados. As 

relações bilaterais serão analisadas sob o viés da variação do padrão de cooperação e conflito 

entre os dois Estados analisados. Neste trabalho, a análise da variação do padrão de 

                                                 
4 No original: “Small, peripheral, and regional states merit investigation too; billions live in the so-called 

‘‘periphery.’’ And good, theoretically defensible insights—such as the inversion of security dynamics— may be 

uncovered”. 
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cooperação e conflito entre o Irã e o Iraque, além de ser complementada por pesquisa 

bibliográfica, será complementada com o processamento de dados extraídos de bancos de 

event data (GDELT), que agregam dados de eventos, codificados como eventos discretos, em 

uma série cronológica contínua que representa conflito ou cooperação entre duas nações. A 

partir da pesquisa bibliográfica e do levantamento de dados quantitativos busca-se testar a 

hipótese de que existe um vínculo claro entre as relações regionais e processo de construção 

dos Estados.  

Para tanto a pesquisa será estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“O processo de formação das regiões e construção dos Estados” possui caráter teórico 

conceitual e irá fazer uma revisão sobre estudos regionais, elencando a teoria do novo 

regionalismo. O capítulo discorrerá sobre relações regionais de forma geral e logo após com 

foco no Terceiro Mundo, aprofundando o debate sobre a região do Oriente Médio, onde se 

encontram os Estados utilizados para o estudo de caso desta pesquisa. Concluído o debate 

sobre regiões, a segunda metade do primeiro capítulo irá resgatar algumas noções sobre a 

construção dos Estados, cujo debate novamente atravessará os estudos gerais sobre construção 

do Estado e posteriormente especificará a região, sub-região e os Estados centrais para esta 

pesquisa, respectivamente, Oriente Médio, Golfo Pérsico, Irã e Iraque. Feito isso, o capítulo 

se encerrará materializando o argumento que estabelece um vínculo entre as interações dos 

Estados e suas respectivas construções. 

O segundo capítulo, intitulado “As influências das relações bilaterais entre Irã e 

Iraque na construção dos seus Estados entre 1980 e 1997” possui caráter descritivo e buscará 

analisar as relações bilaterais entre o Irã e o Iraque como uma variável independente que 

impacta na construção dos seus Estados, nos âmbitos das capacidades estatais de capital, 

coerção e legitimidade, desde a eclosão da guerra Irã-Iraque em 1980, até o início da 

cooperação entre os dois Estados desta pesquisa. Esta cooperação se inicia e é identificada 

com maior clareza em 1998, ou seja, as relações bilaterais entre o Irã e o Iraque serão 

analisadas mediante uma narrativa historiográfica, que ilustrará a interação de ambos os 

Estados desde 1980 até 1997. No fim do ano de 1997, a narrativa historiográfica finaliza seu 

recorte temporal estabelecido para o segundo capítulo. A trama narrativa constituirá a maior 

seção do capítulo, e é responsável por direcionar o recorte analítico das seis próximas seções, 

responsáveis por abordar as transformações estatais vinculadas às relações bilaterais nos 

âmbitos de coerção, capital e legitimidade do Irã e do Iraque. Para isso, a subsequente redação 

do capítulo será dividida em seis subseções menores, três para cada Estado, no tocante as 

transformações da capacidade estatal do Irã e do Iraque nos âmbitos do capital, coerção e 
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legitimidade, essas respectivas seções serão encarregadas de testar a hipótese proposta por 

esta pesquisa.  

Identifica-se no ano de 1998 o estabelecimento de uma cooperação entre o Irã e o 

Iraque, para a respectiva compreensão do impacto das relações bilaterais entre Irã e Iraque na 

construção de seus Estados, torna-se necessário que o recorte temporal do último capítulo se 

inicie em 1998. O terceiro capítulo, intitulado “As influencias das relações bilaterais entre 

Irã e Iraque na construção dos seus Estados entre 1998 e 2016” possui caráter descritivo e 

buscará analisar as relações bilaterais entre o Irã e o Iraque como uma variável independente 

que impacta na construção dos seus Estados, nos âmbitos das capacidades estatais de capital, 

coerção e legitimidade. Desde o início de uma cooperação identificada no ano de 1998 até 

2016. No fim do ano de 2016, a narrativa historiográfica finaliza seu recorte temporal 

estabelecido para o terceiro capítulo. Aos moldes do segundo capítulo, a trama narrativa do 

último capítulo desta pesquisa constituirá a maior seção, sendo responsável por direcionar o 

recorte analítico das seis próximas seções, estas, destinadas para a análise das transformações 

estatais nos âmbitos de coerção, capital e legitimidade do Irã e do Iraque, ou seja, a 

subsequente redação do terceiro capítulo será dividida em seis subseções menores, três para 

cada Estado, no tocante as transformações da capacidade estatal do Irã e do Iraque no âmbito 

do capital, coerção e legitimidade, essas respectivas seções serão encarregadas de testar a 

hipótese proposta por esta pesquisa. 

Por fim, nas considerações finais será retomado o objetivo central da pesquisa e 

posteriormente as conclusões dos debates abordados em cada capítulo. Ao concluir, o 

propósito consiste em identificar e apresentar como as relações bilaterais entre Irã e Iraque 

contribuíram para a construção dos seus Estados em diversos momentos do recorte temporal 

desta pesquisa, conforme a hipótese a ser testada. Além disso, servirá como espaço para 

proposição de pesquisas futuras acerca do tema. 
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2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS REGIÕES E CONTRUÇÃO DOS ESTADOS 

 

O presente capítulo se embasa em discussões teórico conceituais dos estudos regionais 

para nortear as análises subsequentes da primeira seção, respectivamente a formação regional 

do Terceiro Mundo, Oriente Médio e Golfo Pérsico. Assim, a primeira seção será encarregada 

da revisão bibliográfica a respeito dos estudos regionais para dar suporte as análises de 

regiões especificas, as quais necessitam de instrumentos teóricos que consideram suas 

peculiaridades de formação.  

Para este trabalho, o âmbito da segurança será primordial para conceituar regiões, as 

dinâmicas de segurança oferecem uma estrutura analítica centrada principalmente no Estado 

como unidade, e nos setores político militar como o cerne das relações entre os Estados, 

considerados para analisar a formação das regiões. Na segunda seção serão abordadas 

questões sobre a construção dos Estados. O recorte analítico se limita a abordar os impactos 

da interação entre capital e coerção, identidade, interação entre as Unidades, delimitação de 

fronteiras e o papel da guerra na formação dos Estados. A segunda seção também irá abarcar 

as especificidades da formação dos Estados no Oriente Médio e no Golfo Pérsico, onde estão 

localizados os Estados do estudo de caso desta pesquisa. Feito isso, o capítulo se encerrará 

avaliando se existe um vínculo entre a interação regional dos Estados e as suas respectivas 

construções. Serão elucidadas algumas evidências da narrativa historiográfica da formação do 

Golfo Pérsico e relações bilaterais entre Irã e Iraque que reforçam a relação entre construção 

das regiões e construção dos Estados. 

 

2.1 ESTUDOS REGIONAIS 

 

Os estudos acadêmicos bem como a formação de um bacharel em Relações 

Internacionais envolvem pouca análise sobre regiões periféricas. O mesmo ocorre em outras 

disciplinas das ciências humanas, que pouco exploram o contexto de cada região em prol de 

uma abordagem mais superficial, onde se nota um excepcionalismo de teorias estadunidenses 

e eurocêntricas. Esta abordagem é reforçada por uma cultura que visa trazer estas teorias 

como um padrão a ser seguido, ou seja, um parâmetro de excelência para os demais estudos e 

análises, o que muitas vezes acaba por não revelar as particularidades da região estudada e 

nem mesmo produzir realmente conhecimento qualificado sobre as mesmas.  

Segundo Boaventura (2007, p. 25) também é comum analisar o sul global apenas 

como objeto de estudo utilizando métodos de pesquisa do norte global. Kelly (2007, p. 198) 



15 

argumenta que os estudos padrões das Relações Internacionais se utilizam unicamente do 

nível global para suas análises, como: A teoria da transição de poder; A teoria de equilíbrio de 

poder de Kenneth Waltz (1979); A resposta de Alexander Wendt (1999) e os debates 

neorrealistas e neoliberais. Todos esses estudos se focam apenas em grandes potências para 

fazer uma leitura a respeito do funcionamento do Sistema Internacional. Em resposta, os 

estudos do Novo Regionalismo (NR) surgiram após o fim da bipolaridade do pós-guerra fria 

na década de 90, período que concedeu certa porção5 de autonomia aos países do Terceiro 

Mundo. 

Fredrik Söderbaum (2003, p. 1-2) comenta que os estudos mais recentes sobre 

regionalismo, inovaram seu foco e passaram a abarcar abordagens como a ordem mundial, 

governança regional, institucionalismo liberal, regionalismo de desenvolvimento neoclássico, 

como a teoria do complexo de segurança regional e a abordagem de construção das regiões. 

Surge assim a teoria do novo regionalismo, um projeto pioneiro e mais inclusivo nos seus 

insights para pensar o mundo. Alguns expoentes das teorias são: Barry Buzan, Morten Bøås, 

Richard Falk, Andrew Gamble, Björn Hettne, Helge Hveem, Bob Jessop, Marianne 

Marchand, Percy Mistry, Iver Neumann, Anthony Payne, Timothy Shaw e Diana Tussie. 

Todos eles são teóricos e pensadores de diversas áreas que contribuem para um debate rico 

nos estudos regionais. Söderbaum sustenta que as abordagens do novo regionalismo são um 

conjunto de interações formais e informais entre atores estatais e não estatais. Essas interações 

são caracterizadas pela sua multidimensionalidade, complexidade, fluidez e não 

conformidade, que muitas vezes fazem os Estados, sociedade civil e empresas privadas se 

encontrarem em cenários bastante informais. Os estudos de Relações Internacionais 

trouxeram a redefinição do regionalismo para a academia.  

Na perspectiva dos estudos de segurança regional, a teoria dos complexos de 

segurança inicialmente formulada por Buzan em People, States and Fear (1983), e atualizada 

por Barry Buzan e Ole Wæver em Regions and Powers (2003) recebe bastante destaque nos 

estudos acadêmicos. Buzan definiu um Complexo Regional de Segurança como “um grupo de 

Estados cujas preocupações de segurança primárias se ligam intimamente, de modo que suas 

garantias nacionais não podem ser consideradas separadas” (BUZAN, 1983, p. 106, tradução 

nossa). 6 

                                                 
5 Ainda limitada. 
6 No original: “A security complex is defined as a group of states whose primary security concerns link together 

sullidently closely that their national securities cannot realistically be considered apart from one another”. 
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Na perspectiva da segurança, o mundo está dividido em complexos de segurança que 

formam regiões especificas. Para a perspectiva da segurança regional, as fontes culturais, 

econômicas ou históricas das regiões se tornam argumentos meramente normativos-políticos e 

a cooperação de segurança deve corresponder aos limites "naturais" ou "verdadeiros", 

culturais, geográficos ou históricos. Portanto, para a opinião dos analistas que buscam definir 

regiões especificamente nos termos funcionais da segurança, os complexos de segurança são 

regiões vistas através da lente da segurança. Embora o estudo de efeitos causais, por exemplo, 

de padrões culturais ou econômicos nos padrões de segurança não é descartado, pois as 

análises partem inicialmente dos termos de segurança para em seguida abrir outras relações 

causais para debate (BUZAN, 2003, p. 43).  

As principais variáveis da teoria do Complexo Regional de Segurança são: os padrões 

de amizade e animosidade dessa região, que podem ser definidos por inimizades históricas ou 

perspectivas civilizacionais comuns; a existência de uma fronteira definida que divide cada 

complexo, ressaltando a importância da proximidade geográfica para a teoria; a polaridade 

regional, forma como o poder se distribui entre as unidades; e a penetração extrarregional, que 

age conectando esses padrões locais aos globais através dos alinhamentos. Além disso, é 

essencial para a construção de um complexo regional a presença de uma estrutura anárquica, 

com pelo menos duas unidades autônomas. (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 45-53).  

Os subcomplexos tem essencialmente a mesma definição que os complexos, com a 

diferença de que é permeado pelo complexo, mas apresentam padrões de segurança 

específicos (BUZAN; WEAVER, 2003, p. 51), ou seja, é uma ferramenta que ajuda a explicar 

as relações de segurança mais próximas de certos países (na sua sub-região), mas levando em 

consideração as relações mais amplas e ainda significativas com outros países (na região). Os 

complexos de segurança destacam o nível de autonomia das relações de segurança regionais e 

às insere no contexto dos níveis de unidade (Estado) e do Sistema Internacional, oferecendo 

uma estrutura analítica centrada principalmente no Estado como unidade, e nos setores 

político militar como o cerne das relações de segurança. Francis Baert, Tânia Felício e 

Philippe de Lombaerde (2012, p. 7-8) comentam que embora o conceito de regiões ainda 

esteja numa formulação incipiente, o interesse em estudá-las pode trazer uma série de novas 

conclusões sobre ação e cooperação regional. 

Em síntese, o novo regionalismo é uma teoria que inova ao dar o mesmo peso teórico 

das regiões do centro para as regiões da periferia, algo que não era feito pelas teorias clássicas 

de Relações Internacionais. E na perspectiva dos estudos de segurança regional obtêm-se 
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regiões definidas puramente no âmbito da segurança, onde um grupo de Estados que possuem 

as mesmas preocupações sobre segurança formam uma região.  

 

2.1.1 Relações regionais 

 

Vimos na subseção anterior, que na perspectiva dos estudos de segurança regional 

somente questões de segurança são levadas em consideração para definir as regiões e assim abrir 

espaço para outras analises a posteriori.  

Iver B. Neumann (2003. p. 160) defende que o debate teórico a respeito da construção 

das regiões utiliza das mesmas ferramentas conceituais da literatura sobre a construção dos 

Estados. A abordagem de construção de região sugere que as percepções sobre a construção 

dos Estados podem não só ser aplicadas às nações, mas também às regiões. O autor destaca 

que as regiões podem ser prescindidas por projetos de atores políticos que arquitetam certa 

identidade espacial e a disseminam para uma região. A abordagem de construção da região 

investiga os discursos de cada “construtor de regiões”, e os interesses onde eles são 

formulados. “As regiões são construções sociais, elas são imaginadas por atores 

regionalizadores, mas também construídos através da prática social” (BØÅS; MARCHAND; 

SHAW, 2003, p. 203, tradução nossa)7.  

Para Buzan, as abordagens convencionais das Relações Internacionais acordaram que 

uma região é “um subsistema geograficamente agrupado de Estados que é suficientemente 

distintivo em termos de sua estrutura interna e processo para ser significativamente 

diferenciado de um sistema ou sociedade internacional mais ampla da qual é parte” (BUZAN, 

2012, p. 22). As regiões estariam localizadas num ponto médio entre o Sistema Internacional 

(global) e o nível dos Estados (Unidades). É possível analisar que ao longo da história 

acontecimentos marcantes para a construção das regiões como invasões, migrações ou 

penetrações culturais ocorreram mais rapidamente em curtas distâncias do que em longas, 

tornando a localização geográfica outro elemento importante para a formação de cada região 

especifica, onde as curtas distâncias entre os Estados ofereceram primazia para as relações e 

dinâmicas interacionais entre vizinhos (BUZAN, 2012, p. 22).  

A nível regional, as interações entre os Estados formam a si mesmos, como observa 

Tilly (1996, p. 72) mencionando alguns Estados da Europa Ocidental como exemplo:  

 

                                                 
7 No original: “Regions are social constructions. They are imagined by regionalizing actors, but also constructed 

through social practice”. 
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Na qualidade de aliados e antagonistas militares, a Prússia, a Grã-Bretanha e a 

França também moldaram os destinos uns dos outros. Em essência, os Estados 

nacionais sempre aparecem em concorrência um com o outro, e adquirem as suas 

identidades por contraste com Estados rivais; pertencem a sistemas de Estados 

(TILLY, 1996, p. 72).  

 

Durante a história é difícil imaginar um Estado que se autodirigiu, ou que agiu por 

conta própria visando um modelo de organização estatal que almejasse. Todo o sistema de 

Estados influenciou a construção de algum outro Estado em particular. Durante quase todo o 

segundo milênio “as grandes guerras com os monarcas franceses embasaram o Estado inglês, 

a intervenção francesa dificultou as tentativas da Inglaterra de submeter à Escócia e a Irlanda, 

e a concorrência francesa estimulou a adoção, pela Inglaterra, das inovações fiscais 

holandesas” (TILLY, 1996, p. 75).  

Halliday compartilha a mesma visão e completa que as interações entre Estados 

também exercem impacto na formação das identidades: “As identidades modernas das 

principais potências da Europa Ocidental - Grã-Bretanha, França, Alemanha - foram formadas 

através do conflito entre si e entre outros Estados endógenos” (HALLIDAY, 2005, p. 77-78, 

tradução nossa)8. A definição das fronteiras dos Estados europeus foi resultado direto dos 

acordos de paz que puseram fim as principais guerras, por exemplo: a divisão da Alemanha e 

a incorporação de alguns Estados do leste Europeu à União Soviética (TILLY, 1996, p. 75-

76).  

Sobre a violência que eclode na formação das regiões, pode se observar que: “A 

coerção é sempre relativa; quem quer que controle meios concentrados de coerção corre o 

risco de perder vantagens quando um vizinho cria os seus próprios meios” (TILLY, 1996, p. 

128). O papel da guerra na formação das regiões é definir os Estados e suas fronteiras, que por 

sua vez não haveriam se formado sem a construção de uma região. A partir dessa leitura é 

possível concluir que o processo de formação de regiões é concomitante ao processo de 

formação dos Estados. 

 

2.1.2 Relações regionais no Terceiro Mundo 

 

Antes do século XV, as assimetrias não possuíam um caráter sistêmico, devido a 

inexistência de sistema mundial. Foi a construção do capitalismo que gerou o 

descompasso entre as nações, dentro de uma perspectiva dialética. Esse processo de 

desenvolvimento desigual e combinado, constantemente renovado, há um quarto de 

século ingressou numa nova e intensa fase, com a globalização e a revolução 

                                                 
8 No original: The modern identities of the major western European powers – Britain, France, Germany – were 

formed in conflict with each other and through endogenous state. 
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cientifico-tecnológica, que afetou profundamente a relação entre as nações 

(VISENTI, 2004, p. 13). 

 

Com a citação direta acima, com autoria de Paulo Fagundes Visentini, retirada do livro 

“os porquês da desordem mundial: o descompasso entre as nações” de 2004 é possível 

concluir que a historiografia não remonta assimetrias sistêmicas no sistema mundo desde o 

início da linha de tempo que atravessa toda a história das nações, todavia, é um fenômeno 

relativamente recente se considerarmos o surgimento das primeiras formas de Estado há 

aproximadamente 10 mil anos atrás. A manifestação mais gritante entre a desigualdade entre 

os países é a experiência dos Estados da periferia, também conhecidos como Terceiro Mundo.  

As crescentes transformações do Terceiro Mundo impactaram significativamente no 

funcionamento do Sistema Internacional, uma vez que o aumento do número de atores na 

periferia marcou tanto o século XX quanto o início do século XXI. Cada região possui 

peculiaridades especificas, no Terceiro Mundo não é diferente, portanto, as regiões da 

periferia demandam certos cuidados analíticos, onde a América Latina necessita de 

instrumentos de analise teóricos distintos das abordagens que estudam o Oriente Médio, por 

exemplo.  

Atualmente os conflitos internos e interestaduais da periferia são resultado dos legados 

coloniais e da falta de uma estatidade adequada “definida como um equilíbrio entre a 

capacidade coercitiva, o poder infra estrutural e a legitimidade incondicional nos Estados do 

Terceiro Mundo” (AYOOB, 1995, p. 4, tradução nossa)9, dos Estados do Terceiro Mundo, 

que estiveram sob domínio externo durante séculos. Uma vez que muitos conflitos eclodiram 

por causa da concentração de populações com diferentes vínculos etnoliguisticos ou 

etnoreligiosos dentro das fronteiras de um Estado comum, a formação de uma ordem regional 

é impedida devido ao envolvimento extrarregional dentro desses conflitos (AYOOB, 1999, p. 

251).  

Partindo para uma experiência mais atual é possível concluir que: “os colapsos do 

comunismo e a desintegração de estratégias de desenvolvimento alternativo no Terceiro 

Mundo reuniram a economia política global sob os princípios ideológicos dos Estados 

Unidos” (GAMBLE; PAYNE, 2003, p. 58-59, tradução nossa).10  

É possível concluir que a globalização do capital financeiro no período pós-guerra fria 

não é tanto um processo autônomo, mas sim uma expressão da hegemonia norte-americana, 

                                                 
9 No original: (...) defined as a balance do coercive capacity, infracstructural power, and unconditional 

legitimacy on the part of Third World states. 
10No original: The collapse of Communism and the disintegration of alternative development strategies in the 

Third World have reunited the global political economy around the ideological principles of the United States.  
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onde o centro se tornou muito mais coeso e o Sistema Internacional mais hierárquico 

(BUZAN; WAEVER, 2003, p. 10). A ordem transnacional opera em favor da paz no centro, 

enquanto a periferia se tornou incapaz de lidar com seus problemas estruturais e conflitos 

locais (BUZAN, 2012, p. 30), atribuindo-se assim, instabilidades sociopolíticas às regiões do 

Terceiro Mundo.  

 

2.1.3 Relações regionais no Oriente Médio  

 

Clapham (1985, p. 16-17) observa que desde a época das cruzadas a região do Oriente 

Médio esteve submetida a incursões europeias. Ainda antes do colapso final do império 

otomano (turco), a Grã-Bretanha e a França esculpiram pedaços do Oriente Médio como 

colônias ou protetorados próprios através do Acordo Sykes-Picot de 1916. A reação da região 

contra o colonialismo ocidental foi a criação de um sentimento de nacionalismo árabe que 

atravessou as fronteiras estabelecidas pelo acordo.   

A Liga Árabe formada em 1945 pelo Egito, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Síria, 

Jordânia e Iêmen tinha o objetivo de integrar regionalmente os Estados parte, enquanto a 

ideologia do pan-arabismo negava as fronteiras artificiais e visava a consolidação de uma 

“Grande Nação Árabe”. Porém uma ordem regional estável nunca foi alcançada. As tensões 

entre Israel e Palestina, juntamente com a instabilidade trazida pela invasão estadunidense no 

Iraque são alguns exemplos que dificultam o surgimento de uma estrutura regional estável 

(PASCUAL; BENNER, 2012, p. 22-23). 

Para Buzan e Waever (2003, p. 24-25) o complexo regional de segurança do Oriente 

Médio é formado por Estados tipicamente modernos, que tendem a securitizar em termos de 

externo e interno. Os Estados do Oriente Médio começaram sua vida pós independência com 

movimentos pan-regionais: o pan-Arabismo e pan-Islamismo, porém não atingiram os seus 

objetivos. O sistema de soberania estatal continuou estável e consolidou-se, forçando tais 

movimentos a acomodarem-se à realidade política. A melhor data para o começo do 

Complexo Regional de Segurança do Oriente Médio para Buzan e Waever (2003) vem depois 

da onda de descolonização que surgiu entre 1945 e 1948, a qual gerou uma grande massa de 

Estados independentes e foi moldada através de diversos conflitos, formando três 

subcomplexos: dois principais centrados respectivamente no Levante e no Golfo, e um mais 

fraco no Magreb.  

A criação do Estado de Israel (1948), moveu o conflito anterior entre Palestinos e 

imigrantes Sionistas para um nível interestatal, sustentando uma ampla hostilidade entre Israel 
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e seus vizinhos. O conflito árabe-israelense deu origem a uma série de guerras e definiu as 

qualidades transnacionais do nacionalismo árabe que deu ao Oriente Médio, como um todo, a 

sua coerência geral como um complexo regional de segurança. A participação da Turquia na 

região serve como um isolador entre o complexo regional de segurança do Oriente Médio e a 

Europa, além de atuar como parceiro local de Israel que fortalece o Estado judeu, e reforça a 

posição dos Estados Unidos na região. Do outro lado é o Afeganistão que isola as dinâmicas 

de segurança da Ásia central para a porção territorial ao leste. As fronteiras rasas da região do 

Oriente Médio foram determinadas por regiões do centro do Sistema Internacional, sobretudo 

a Europa, que deixou a história e a legitimidade dos Estados da Península Arábica em 

segundo plano (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 256-258).  

Em suma, as atuais fronteiras do Oriente Médio foram criadas pela França e Inglaterra, 

e as pretensões imperialistas não visaram a futura estabilidade da região, hoje dividida em três 

subcomplexos regionais de segurança: Magreb, Levante e o Golfo.   

 

2.1.4 Relações regionais no Golfo Pérsico  

 

Após ter-se apresentado as relações regionais do Oriente Médio, necessita-se 

compreender a sub-região onde estão inseridos os Estados que participam do estudo de caso 

deste trabalho, portanto, esta seção discorrerá especificadamente sobre as relações regionais 

do Golfo Pérsico. 

O Golfo Pérsico demonstra que regiões que são habitadas por mais de um aspirante à 

hegemonia regional com atributos de poder aproximadamente iguais, provavelmente serão o 

lar de tensões e conflitos interestatais contínuos. Durante grande parte da segunda metade do 

século XX, a região do Golfo Pérsico retratava uma situação tripolar com o Irã, Iraque e 

Arábia Saudita competindo entre si pelo domínio regional. A essa instabilidade, soma-se o 

fato da constante intromissão de potências do Sistema Internacional dentro da sub-região, 

visto que o Golfo é estrategicamente e economicamente a mais valiosa sub-região do Terceiro 

Mundo (AYOOB. 1999, p. 254).  

A grande presença de bases militares estadunidenses no Golfo, os bombardeios 

periódicos do Iraque pelos EUA e seus aliados e as contínuas sanções americanas nas arenas 

econômicas e tecnológicas impostas ao Irã também tornam muito óbvio que nenhuma ordem 

regional no Golfo que não seja aceitável para Washington será construída. O Irã pós 

revolução de 1979 e nem o Iraque autonomista provavelmente serão tolerados pelos EUA 

como o poder central e gerencial na região rica em petróleo (AYOOB. 1999, p. 254).  
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Para Buzan e Waever (2003), o subcomplexo regional de segurança do Golfo Pérsico 

surgiu após o confisco do Irã de algumas ilhas disputadas dos Emirados Árabes Unidos depois 

da retirada da Grã-Bretanha da área em 197111. O complexo foi moldado pela tripolaridade 

entre o Irã, o Iraque e Estados árabes do golfo liderados pela Arábia Saudita. Os Estados 

árabes do Golfo estão desde 1981 agrupados no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), 

uma estratégica parceria sub-regional formada em resposta a guerra Iraque-Irã e ao temor 

desses países em relação a essas duas potências regionais.  

A revolução de 1979 no Irã adicionou um forte elemento ideológico à sua rivalidade 

com a Arábia Saudita, já que ambos disputavam a liderança no universo Islâmico. As tensões 

entre Estados árabes do Golfo e o Iraque são mais complexas, ligadas às disputas sobre o 

preço do petróleo e a segunda guerra do golfo em 1990, que, após as ambições hegemônicas 

de Saddam Hussein o levarem a invadir o Kuwait, resultou em uma guerra contra o Iraque no 

início de 1991 por uma coalizão liderada pelos EUA, que restaurou a independência do 

Kuwait e pôs o Iraque sob fortes sanções internacionais (BUZAN; WAEVER, 2003).  

Segundo Buzan e Waever (2003, p.203-205), a derrota do Iraque em 1991 estabeleceu 

quatro sequências de eventos que definiram em grande parte a dinâmica de segurança no 

Golfo durante a década de 1990 e até certo ponto no século XXI. Primeiro, o surgimento de 

uma pressão interna e externa sobre a segurança do regime de Saddam Hussein, seguida por 

revoltas no Curdistão e no sul, além de precipitar uma série de atentados sangrentos e 

infrutíferos contra Saddam, muitas vezes encorajados pelos Estados Unidos, resultando em 

represálias ainda mais sangrentas por parte do governo iraquiano. Segundo, os Estados 

Unidos inauguraram a chamada dupla contenção do Irã e do Iraque, dada a hostilidade mútua 

desses dois países, por um lado, e Israel, por outro, ajudou a unir os dois subcomplexos 

centrais no Oriente Médio. Em terceiro lugar, a derrota do Iraque fortificou o Irã, ampliando 

sua capacidade de influência no golfo e opondo-se a presença dos Estados Unidos na região. 

Por último, a Segunda Guerra do Golfo tornou os Estados do CCG protetorados do Ocidente 

(tanto quanto a opinião interna permitiria), pelo medo constante do Irã e do Iraque. Após a 

guerra, muitos dos países árabes do Golfo, receberam equipamento militar dos Estados 

Unidos, Grã-Bretanha e França. 

A tripolaridade Irã-Iraque-Arábia Saudita proposta por Buzan e Weaver (2003), 

atualmente, está reconfigurada para uma bipolaridade, onde Arábia Saudita e Irã no seu status 

de potências regionais escrevem um novo capítulo de tensões no golfo, intitulado como uma 

                                                 
11 Após a saída do agente colonizador é possível à consolidação da estrutura anárquica na região, possibilitando a 

existência do subcomplexo.  
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“Guerra Fria do Oriente Médio”. Após a Segunda Guerra do Golfo, a invasão dos EUA ao 

Iraque em 2003, provocou um enfraquecimento relativamente maior do que a retaliação que 

sofreu na década de 1990, deixando o Iraque a mercê da desintegração do seu Estado além de 

retirá-lo de vez da competição pelo posto de potência regional.  

As duas potências regionais não guerreiam diretamente entre si, mas fazem campanhas 

de financiamento e apoio às frontes de batalhas, que visam aumentar sua influência, projeção 

e controle na região. Irã e Arábia Saudita atuam nas guerras por procuração, como é o 

exemplo da Síria, onde os sauditas apoiam os rebeldes contrários ao governo Sírio, por sua 

vez, o Irã é apoiador do regime de Bashar al Assad e suas ações visam o fornecimento de 

recursos para as tropas e apoiadores do regime. No Iêmen, os sauditas apoiam o governo 

contra os rebeldes Houti, que por outro lado são apoiados pelo Irã na Guerra Civil do Iêmen. 

O Iraque, preocupação antiga para os iranianos pelo seu caráter historicamente expansionista, 

hoje estreitou laços com Irã, o governo do Aiatolá estabeleceu crescentes relações bilaterais 

com os novos chefes de Estado xiitas no Iraque, inclusive, apoiando o exército iraquiano 

contra o ISIS sunita. 

 

2.2 CONSTRUÇÃO DO ESTADO 

 

O conceito de Estado adotado por Charles Tilly (1990) define algumas organizações 

que aplicam coerção como Estados. Por exemplo: as cidades-Estados, os impérios, as 

teocracias e outras formas de governo exceto tribos, firmas, igrejas e instituições organizadas 

por graus de parentesco. De acordo com Tilly (1990), a formação dos Estados Nacionais 

deriva da interação entre capital e coerção. A respeito do capital, o Estado necessita gerar 

receitas mediante a tributação de sua população, o qual dá o interesse para que haja um 

desenvolvimento econômico, além disso, para que a taxação seja efetiva, é preciso que haja 

uma relação estável entre Estado e sociedade. A coerção encaixada no conceito weberiano de 

Estado é exemplificada por um governo que detém o monopólio do uso da força dentro de um 

determinado território, afastando os civis dos recursos que possibilitam o uso da violência e 

formando um exército nacional que gera uma estrutura de Estado duradoura.  

Na obra “Intervention, Ethnic Conflict and State-Building in Iraq: A Paradigm for the 

Post-Colonial State, 2008”, Michael Rear, pensa que o conflito é inerente à etapa inicial do 

processo de construção do Estado, o mesmo é dito por Ayoob: “os estágios iniciais da criação 

do Estado (e seu corolário, construção da nação) envolvem o uso quase inevitável de meios 



24 

violentos” (AYOOB, 1999, p. 250 tradução nossa)12, seja na coerção aplicada pelo governo 

para controlar sua população ou na eclosão de conflitos étnicos, este último representa uma 

luta entre diferentes grupos pelo controle do território.  

As primeiras etapas do processo de construção do Estado são baseadas no 

estabelecimento de limites territoriais e consolidação de poder nas mãos de um único 

indivíduo ou instituição. Numa fase posterior do processo de construção do Estado, os limites 

do Estado já estão estabelecidos e institucionalizados de tal forma que gozam de maior 

legitimidade e estão muito além da contenção. Pode-se argumentar que a força de um Estado 

nas primeiras etapas do seu processo de construção depende primeiramente da coerção como 

uma forma de estabelecer os parâmetros territoriais do Estado e de forjar um consenso sobre a 

identidade do Estado no qual uma diversidade de ideias políticas podem efetivamente se 

desenvolver. Em um momento posterior do processo de construção do Estado, a força do 

Estado depende principalmente do tipo de consentimento societário associado a ideias 

democráticas como a mobilização política e a participação popular. Portanto, estágios 

diferentes de desenvolvimento do processo de construção do Estado, demandam suas próprias 

exigências particulares de governo (REAR, 2008, p. 28).  

Grande parte dos estudiosos da formação dos Estados adotam uma perspectiva 

estatista, considerando que a construção estatal parte de eventos dentro do seu próprio 

território. Porém, analistas geopolíticos defendem que o grande elemento formador dos 

Estados é o Sistema Internacional, onde as interações entre as unidades influenciam os 

processos de construção do Estado (TILLY, 1996, p. 56). A interação das unidades (Estados) 

ao longo da história foi escrita pelas elites que se tornaram governantes através da utilização 

de meios concentrados de coerção para dominar a população de certo território e extrair deles 

recursos utilizados para empenhos expansionistas13.  

                                                 
12 No original: “The early stages of state making (and its corollary, nation building) involve the almost inevitable 

use of violent means by the state as it attempts to extend and consolidate its control over contested demographic 

and territorial space, and counter-violence on the part of those segments of the population resisting the 

extension and consolidation of such control”. 
13 Muitas guerras eclodiram a partir dessa lógica. Quando “os conquistadores” se deparavam com alguém que 

possuísse domínios comparáveis de coerção dentro de um território de empenhos expansionistas, dava-se início a 

um conflito interestatal. Os custos das guerras eram pagos por recursos extraídos da própria população (homens, 

armas, provisões e dinheiro), a aplicação da coerção era necessária por parte do Estado para a extração dos meios 

de guerra, esse momento foi concomitante a criação das principais estruturas dos Estados, ou seja, as guerras 

criaram os Estados e vice-versa (TILLY, 1996, p.61-62). A arrecadação de impostos para arcar com despesas das 

guerras sublinha o papel da guerra na formação dos Estados, o Comissariado Geral da Guerra nome dado ao 

principal organismo arrecadador de impostos da monarquia Prussiana exemplifica bem esse papel. A guerra 

impulsionou a institucionalização dentro dos Estados, constantemente impelidos pelos preparativos para a 

guerra, os governantes deram início a atividades e organizações que acabaram por adquirir vida própria: 

tribunais, tesouros, sistemas de tributação, administrações regionais, assembleias públicas, e muitos outros. “A 
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Em síntese, as formações dos Estados nacionais europeus podem ser explicadas por 

cinco etapas. Primeira - os esforços de criar e sustentar as forças militares originaram medidas 

extrativas; Segunda - após pressões de pessoal civil foram cedidos alguns direitos para a 

população; Terceira - tempos de guerra determinaram os beligerantes vitoriosos como Estados 

mais fortes; Quarta - participantes das guerras, inclusive o pessoal militar adquiriram direitos 

sobre o Estado; Quinta - os empréstimos de guerra geraram grandes dividas, que por sua vez 

reforçaram a participação do Estado na economia (TILLY, 1996, p. 189). 

Nessa seção foram abordadas questões sobre a construção dos Estados, concedendo 

primazia analítica aos Estado do oeste europeu. O recorte analítico se limitou a abordar os 

impactos da interação entre capital e coerção, identidade, interação entre as Unidades, 

delimitação de fronteiras e o papel da guerra na formação dos Estados.  

 

2.2.1 Construção dos Estados no Terceiro Mundo 

 

Após abordarmos questões sobre a construção dos Estados do oeste europeu. Nesta 

seção é necessária uma análise a respeito da formação dos Estados do Terceiro Mundo. A 

seção enfatiza o impacto da interação dos Estados no Sistema Internacional na atual 

configuração do Estados da periferia, apontando como uma série de particularidades 

desencadeadas pela primazia dos Estados do centro levaram a periferia a formações distintas. 

“O fato de os Estados europeus terem se formado de uma maneira determinada e em 

seguida terem imposto o seu poder ao resto do mundo garante que a experiência não-europeia 

será diferente” (TILLY, 1996, p. 63). A construção dos Estados do Terceiro Mundo não está 

localizada num ponto anterior do mesmo caminho tomado pela Europa, embora a grande 

maioria dos Estados recém-independentes começarem as suas trajetórias de vida com 

organizações formais criadas a partir dos modelos ocidentais. Tilly aponta algumas diferenças 

entre as duas experiências, enfatizando fortemente as consequências do colonialismo e das 

várias formas de dominação e influencia pós-colonial. Na maioria dos Estados pós-coloniais é 

possível observar que um dos espólios deixados pelas potências dominantes foram 

organizações militares bem estruturadas. A instituição militar dos Estados pós-independência 

estava acima dos outros ramos do governo, fato que aumentou o poder dos militares com 

relação aos políticos civis. Essas forças armadas bem-treinadas/armadas, voltaram-se mais 

para a contenção das revoltas civis e dos insurgentes, explicando o intenso uso de coerção dos 

                                                                                                                                                         
guerra teceu a rede europeia de Estados nacionais, e a preparação da guerra criou as estruturas internas dos 

Estados situados dentro dessa rede” (TILLY, 1996, p. 133). 
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novos Estados contemporâneos (TILLY, 1996, p. 273-274). Outras peculiaridades são 

destacadas por Tilly na citação a seguir: 

 

Os principais detentores de poder se opuseram a transformação da organização 

governamental existente ou distorceram-na, os funcionários públicos usaram o poder 

do Estado para satisfazer os seus próprios objetivos, os partidos políticos se 

tornaram veículos dos blocos étnicos ou dos vínculos patrão-cliente, as empresas 

dirigidas pelo Estado entraram em colapso, os líderes carismáticos eliminaram a 

política eleitoral de estilo ocidental, e muitas outras características dos Estados de 

Terceiro Mundo contestaram os modelos ocidentais (TILLY, 1996, p. 278). 

 

“Os exércitos dos países pobres se assemelham sob muitos aspectos aos dos países 

ricos. No entanto, no conjunto, intervém na vida política doméstica de modo muito mais 

direto e frequente e com resultados mais claramente danosos aos direitos dos cidadãos” 

(TILLY, 1996, p. 289). Outras peculiaridades do Terceiro Mundo são analisadas por Ayoob 

(1995, p. 15), o autor sublinha a falta de coesão interna, legitimidade das fronteiras e das 

instituições, suscetibilidade a conflitos internos e externos, desenvolvimento econômico e 

social dependente das potências globais, além de constantes interferências inter-regionais 

como características centrais da periferia.  

Grande parte dos Estados de Terceiro Mundo foram antigas colônias, e o modo 

arbitrário no qual as fronteiras dos Estados pós-coloniais foram traçadas implicam diversos 

conflitos dentro da fronteira desses Estados. A erupção de conflitos internos em grande parte 

do mundo pós-colonial, especialmente no período após o fim da Guerra Fria, representa um 

esforço do processo empírico da construção do Estado, focado na criação e preservação de 

Estados artificiais com baixa coesão social (REAR, 2008).  

Além dos Estados do Terceiro Mundo estarem em etapas incipientes no seu processo 

de construção, Rear (2008, p. 24) pensa que os Estados pós-coloniais estão percorrendo o 

caminho contrário para a construção dos seus Estados quanto aos demais Estados, 

principalmente os do oeste europeu. O que se nota é que os Estados europeus antes de se 

consolidarem juridicamente como Estados, primeiramente desenvolveram suas existências 

empíricas. E os Estados pós-coloniais estão se movendo das normas jurídicas do Estado para 

o desenvolvimento dos atributos empíricos da viabilidade do Estado.  

Segundo Taylor e Botea (2008, p. 29) a estatidade jurídica ou o número de anos de 

independência não é suficiente para criar Estados fortes14, além do reconhecimento legal 

                                                 
14 “Se assim fosse, então o Afeganistão, que foi um Estado independente desde a Primeira Guerra Mundial, teria 

sido mais provável que se tornasse um Estado forte, ao contrário do Vietnã, que era uma colônia até depois da 

Segunda Guerra Mundial” (TAYLOR E BOTEA, 2008, p.29, tradução nossa). No original: “If such were the 
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internacional, incluindo normas externas de soberania de Estado, integridade territorial e não-

intervenção em assuntos internos (soberania negativa)15. O Estado se constrói a partir da 

presença empírica de uma sociedade com “matérias primas”, como o desenvolvimento 

econômico, a presença de uma comunidade integrada e estável e o desenvolvimento de 

instituições eficazes que possam garantir a governabilidade de seu próprio território 

(soberania positiva)16.  

Rear (2008, p. 210-211) sugere que a violência e a instabilidade étnica dos Estados do 

Terceiro Mundo levam a dois processos: o redesenho do mapa político e a criação de uma 

população mais homogênea. Na ausência de intervenção externa, o resultado dos conflitos 

dará aos beligerantes vitoriosos a determinação da quantidade de território que podem 

controlar e assim formar um Estado com unidade étnica estável. Enquanto isso os demais 

grupos étnicos também serão guiados a se estabelecer em um território para a formação de 

suas unidades.  

Segundo Ayoob (1995, p. 4) é comum observar que no Terceiro Mundo os 

governantes que estão no poder do Estado geralmente concorrem com outros grupos políticos 

ou partidos, os quais, embora não possuam a mesma capacidade coercitiva, possuem tanto ou 

mais legitimidade entre segmentos da população do que a própria elite governante. A falta de 

uma estatidade adequada acaba impedindo a adoção de uma ordem política legitima interna 

além de complicar a participação efetiva no Sistema Internacional.  

 

2.2.2 Construção do Estado no Oriente Médio e Golfo Pérsico 

 

As fronteiras dos Estados do Oriente Médio que surgiram após o desmantelamento do 

Império Turco Otomano foram definidas pelo acordo Sykes-Picot. Os novos Estados se 

tornaram mandatos franceses e britânicos, a denominação de mandatos foi proposital e visava 

sutilizar a forma de dominação imperial que estava sendo empregada, além disso os 

colonizadores afirmavam no seu discurso de que sua presença seria efêmera e com a serventia 

de auxílio aos povos árabes (REAR, 2008, p. 151).  

As fronteiras artificiais dos Estados do Oriente Médio foram desenhadas pelos 

interesses geopolíticos e petrolíferos das potências ocidentais, separando os grandes 

contingentes humanos dos recursos petrolíferos (geralmente localizados nos desertos) 

                                                                                                                                                         
case, then Afghanistan, which has been an independent state since World War I, would have been more likely to 

have become a strong state, as opposed to Vietnam, which was a colony until after World War II”. 
15 Ver mais sobre soberania negativa em Robert Jackson (1990).  
16 Ver mais sobre soberania positiva em Jackson e Rosberg (1982). 
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(VISENTINI, 2014, p. 26). Assim, criaram-se Estados com ambientes internos instáveis, ora, 

grupos étnicos diferentes e/ou rivais encontravam-se dentro de um território regido pela 

mesma unidade política, geralmente uma elite local. O Iraque exemplifica bem essa situação; 

“criado por Churchill através da justaposição de comunidades díspares, e por isso mesmo até 

hoje vulnerável na sua identidade como país” (BRITO, 2016, p. 367).  

Frente aos demais Estados do Terceiro Mundo, o Oriente Médio lidera na quantidade 

de armamentos importados e na proporção de militares em relação à população civil (TILLY, 

1996, p. 294-295), em paralelo a essa característica está o nível elevado do uso da coerção, 

operando contra setores da sociedade contrários às elites governantes. Como já citado 

anteriormente, alguns dos principais obstáculos para a construção dos Estados do Terceiro 

Mundo observadas por Ayoob (1995, p. 15), como a coesão interna frágil, falta de 

legitimidade das fronteiras e das instituições, suscetibilidade a conflitos internos e externos, 

desenvolvimento econômico e social dependente das potências globais, além de constantes 

interferências inter-regionais como características centrais da periferia, podem ser encontradas 

com ampla magnitude no Oriente Médio.  

Atualmente, a política externa dos Estados Unidos na região se torna mais um 

agravante para a construção dos Estados do Oriente Médio, principalmente ao Irã e o Iraque. 

A política externa estadunidense é figurada especialmente pelo discurso usado na luta contra o 

terrorismo e o combate do “eixo do mal”, pretexto usado para dissimular o desejo de conter 

simultaneamente as aspirações e capacidades tanto do Irã como do Iraque (AYOOB. 1999, p. 

254). 

 

2.3 FORMAÇÃO DO ESTADO DO IRÃ 

 

Sendo a construção do Estado do Irã um dos objetos de analise deste estudo, é 

necessário que uma parcela da redação deste trabalho descreva a formação desse Estado, 

portanto, elabora-se uma breve revisão da historiografia do país, desde a Pérsia milenar do 

século VI a.C ao Estado moderno do Irã.  
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Figura 2 - Localização do Irã  

 

 

 
Fonte: disponível em <fuiviagens.com.br/mapa-ira> 

 

Segundo Ray Takeyh (2008, p. 2), o Império Aquemênida do século VI a.C, que se 

estendia da Grécia à Índia, foi o primeiro poder mundial, e as dinastias subsequentes dos 

Sassânidas e Safávidas prosseguiram com imenso domínio imperial sobre vastos territórios 

caracterizando a história milenar da Pérsia. No século VII d.C, maior parte da população se 

converteu ao islamismo após as invasões árabes. A força da história e do poder da civilização 

persa infundiu nos iranianos uma percepção de preeminência regional e autopercepção 

grandiosa em relação aos seus vizinhos. Porém, o nacionalismo em questão resguarda uma 

grande sensação de desconfiança regional, levando em conta as inúmeras invasões sofridas 

pela Pérsia no passado, principalmente as humilhantes perdas territoriais para o império 

Mongol no século XIII d.C. Além disso, as constantes interferências de potências do Sistema 

Internacional acentuaram o desconforto iraniano, como pode se observar na citação direta a 

seguir:  

 

Em certo sentido, o Irã tornou-se outra vítima do "Grande Jogo", jogado pelos 

britânicos e russos para a dominação da Ásia Central, e mais tarde a intensa 

rivalidade da Guerra Fria entre a América e a União Soviética. Embora seja verdade 

que o Irã nunca foi formalmente colonizado como a Índia, nem sofreu uma 

traumática luta de libertação nacional, como a Argélia, ainda era dominada e sua 
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soberania ainda era usurpada pela intriga imperial. Atrás de cada xá17 estava uma 

mão estrangeira que podia capacitar ou humilhar o Trono do Pavão18 com facilidade. 

Os xás e os parlamentos debateram e deliberaram, mas todos os políticos iranianos 

tiveram que estar atentos às preferências dos mestres do jogo imperial (TAKEYH, 

2008, p. 2-3 tradução nossa).19 

 

No período Entre Guerras, adotou-se o nome Irã, devido a uma identificação étnica 

com o povo ariano20. Durante a segunda guerra mundial, em 1941, as suspeitas de uma 

colaboração entre o Xá Raza Khan e os nazistas, levaram os aliados a depor o monarca, 

passando a coroa a seu filho, Mohamed Reza Pahlevi, considerado mais “dócil”. O mesmo 

manteve uma política de aproximação e submissão ao ocidente durante grande parte da guerra 

fria. Em 1951, Mohamed Mossadegh se tornou o primeiro ministro do Irã, com forte cunho 

nacionalista, Mossadegh nacionalizou a exploração de petróleo até então nas mãos dos 

britânicos, porém foi deposto por um golpe de Estado apoiado pela CIA21, a partir de então, as 

posses das companhias de petróleo são transferidas para os Estados Unidos (VISENTINI, 

2014, p. 29). Depois de Mossadegh, a monarquia parlamentar foi extinta, e o poder foi 

centralizado nas mãos do Xá, que enrijeceu medidas autoritárias e repressivas, 

simultaneamente detinha a posse do maior exército do Oriente Médio, aliado estratégico dos 

Estados Unidos e seu respectivo “guarda” na região do Golfo Pérsico e fronteira sul da União 

Soviética (VISENTINI, 2014, p. 29, p. 43).  

A crescente oposição de diversos setores da sociedade iraniana ao regime repressivo 

do Xá deflagrou a revolução iraniana em 1979. Reza Pahlevi precisou fugir do país, enquanto 

o Aiatolá Khomeini se instalava no poder, e instaurava a república islâmica. O novo regime 

teocrático do Irã possuía um forte discurso anti-imperialista, e adotou uma visão contra a 

sujeição do país à diplomacia dos Estados Unidos (VISENTINI, 2014, p. 44).  

No ano seguinte, em 1980, devido a litígios fronteiriços entre outras motivações, a 

Guerra Iraque-Irã eclode. O conflito também constituía um meio de enfraquecer a revolução 

anti-imperialista do Irã (VISENTINI, 2014, p. 52-53). As raízes profundas do passado milenar 

                                                 
17 Xá era o nome dado aos reis das monarquias das dinastias que governaram os territórios persas. 
14 O Trono do Pavão era inicialmente um trono ornamentado em joias usado pelos imperadores mongóis e mais 

tarde no ano de 1857 levados para a Pérsia como um troféu de guerra. 
19 No original: In a sense, Iran became another victim of the "Great Game," played by the British and the 

Russians for the domination of Central Asia, and later the intense Cold War rivalry between America and the 

Soviet Union. While it is true that Iran was never formally colonized as was India, nor did it undergo a 

traumatic national liberation struggle as did Algeria, it was still dominated and its sovereignty was still usurped 

by imperial intrigue. Behind every shah lay a foreign hand that could empower or humble the Peacock Throne 

with ease. The shahs and the parliaments debated and deliberated, but all Iranian politicians had to be mindful 

of the preferences of the imperial game masters. 
20 O nome “Irã” vem da palavra Aryãnã, que significa “terra dos arianos”. 
21 O plano ficou conhecido como Operação TP-Ajax, arquitetado pelo serviço secreto britânico e pela CIA. 
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do Irã se configuraram uma vantagem ao país na guerra, como será visto nos próximos 

capítulos.  

 

2.4 FORMAÇÃO DO ESTADO DO IRAQUE 

 

 A construção do Estado do Iraque, juntamente com a construção do Estado do Irã, 

forma a dupla analítica desta pesquisa. A dominação externa representa um traço histórico do 

país e a presente seção se utiliza dessa característica como o principal recorte analítico para 

narrar a formação do Estado moderno do Iraque.  

 

Figura 3 - Localização do Iraque 

 

 

 
Fonte: disponível em <http://www.suapesquisa.com/paises/iraque/mapa.htm> 

 

O Estado moderno do Iraque surgiu entre os territórios da Transjordânia e o Irã, após o 

desmembramento do Império Turco Otomano no fim da primeira Guerra Mundial. A porção 

territorial do Iraque remonta uma história muito antiga. A Mesopotâmia, conhecida como um 

dos berços da civilização no mundo ocidental, foi povoada pelas mais diversas civilizações 

durante a história, como os sumérios e os babilônios, corresponde aproximadamente a maior 

parte do atual Iraque. As fronteiras do Iraque foram definidas pelo acordo Sykes-Picot, onde 

os ingleses e os franceses dividiram entre si os territórios do crescente fértil que pertenciam ao 
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Império Turco Otomano. Os britânicos ficaram com a Palestina, a Tranjordânia22, e o Iraque, 

enquanto a Síria e o Líbano passaram a ser do mandato da França (VISENTINI, 2014, p. 8-9). 

Em 1921, uma monarquia se instalou no Iraque, onde Feisal I assumiu o trono, 

submisso ao Reino Unido, o monarca governou uma sociedade bastante heterogênea, formada 

por curdos, judeus, sunitas, xiitas e outras minorias étnicas, mas o Rei em nada contribuiu 

para a formação de uma identidade nacional no Iraque (BRITO, 2016, p. 45).  

De acordo com Brito (2016, p. 57), a monarquia durou até 1958, onde o monarca 

Feisal II (neto de Feisal I) e sua família foram assassinados e a república foi proclamada. O 

domínio do poder nos primeiros anos da república do Iraque passou para as mãos dos 

militares, nessa época, uma das principais preocupações era “encontrar um denominador 

comum entre os diferentes segmentos da sociedade iraquiana, e o caminho para isso era visto 

por alguns militares como sendo a adesão aos ideais do pan-arabismo, e por outro como sendo 

a procura de uma identidade puramente iraquiana” (BRITO, 2016, p. 57). 

Em 1968, o Partido Baath substitui os militares das estruturas do governo, e o 

poderoso Saddam Hussein se torna a eminência do novo regime assumindo o cargo de 

presidente do Iraque. Os primeiros anos do Partido Baath no poder, foram marcados por um 

rápido acumulo de riquezas advindos do petróleo que possibilitou para a classe média uma 

ascensão invejável. Simultaneamente, era montada uma máquina de repressão, destacando o 

uso da coerção como uma das principais serventias da manutenção do Baathistas no poder 

(BRITO, 2016, p. 71-72).  

A década de 1980 foi marcada por um conflito intenso, a guerra Irã-Iraque, onde o 

Iraque tentou se aproveitar da revolução Islâmica ocorrida em 1979 no Irã, acreditando que a 

troca de regimes iranianos provocaria uma desestruturação significativa das capacidades 

estatais do seu vizinho, tão significativa a ponto de se configurar como a vantagem vital para 

a vitória iraquiana no conflito. Porém, o contrário logo se fez perceber e a guerra se estendeu 

durante oito anos sem a vitória efetiva de nenhum dos beligerantes.  

Outro erro de cálculo se deu em 1991, quando Saddam irritado com os preços baixos 

dos quais o Kuwait se utilizava para comercializar seu petróleo no comércio mundial, invadiu 

a pequena monarquia, mas logo em seguida foi retaliado pelos EUA, e submetido a fortes 

sanções internacionais que provocaram danos irreparáveis para o Iraque, suficientes para 

retira-lo da tríade de potências regionais do Golfo.  

                                                 
22 Atual Jordânia. 
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Em 2003, a invasão estadunidense no Iraque, destituiu Saddam do poder e 

desaparelhou o Partido Baath juntamente com o exército nacional que servia o ditador, fator 

agravante do teor das atuais insurgências em território iraquiano, a invasão provocou uma 

mudança de regime, com a passagem do poder para a maioria xiita. Desde então o Iraque 

enfrenta um cenário caótico, mergulhado em conflitos sectários e rixas políticas, a atual 

desestabilização foi agravada pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), a organização 

recebeu uma excepcionalidade ao conseguir controlar diversos territórios, cidades importantes 

e atravessar a fronteira da Síria.  

 

2.5 FORMAÇÃO DO GOLFO PÉRSICO E AS RELAÇÕES BILATERAIS IRÃ-IRAQUE 

 

As estruturas organizacionais dos Estados foram influenciadas através das guerras e/ou 

acordos de paz, sugerindo que a interação regional influencia a formação de qualquer Estado 

particular, não importa se são Estados europeus que passaram de um do processo 

relativamente “interno” de formação para o relativamente “externo” (TILLY, 1996, p. 290), 

ou Estados do Terceiro Mundo que se configuram como uma zona de interesses para os 

demais países, acendendo uma gama de debates sobre os resultados nocivos da influência 

vertical externa para a construção dos seus Estados (TILLY, 1996, p. 291-292).  

De acordo com Ayoob (1999, p. 251) a construção de um Estado não é um processo 

isolado da construção dos demais países de uma região, justamente por isso os Estados entram 

em conflito quando se chocam com os esforços estatais em sua vizinhança, fenômeno muito 

comum no Terceiro Mundo, onde a estatidade inadequada proveniente do colonialismo 

exacerba os choques de construção dos Estados que levam ao conflito.   

A presente pesquisa visa analisar como as relações bilaterais entre Irã e Iraque 

afetaram a construção dos seus Estados. O modelo de análise, é um recorte da realidade 

dentro da região do Golfo Pérsico, onde a interação entre Irã e Iraque promoveu a construção 

da respectiva região e neste estudo é elencada para a pesquisa de construção dos seus Estados.  

As narrativas historiográficas anteriores a formação dos Estados nacionais, nos trazem 

importantes recursos a serem levados em consideração para pesquisas acerca de construção 

das regiões, esse argumento é proveniente da obra de 2010 dos autores Amitav Acharya e 

Barry Buzan: “Non-Western International Relations Theory, pespectives on and beyond 

Asia”, que exalta a importância do passado para as construções teóricas, relacionando o 

estudo dos impérios da antiguidade como uma alternativa para criação de teorias de relações 

internacionais emancipatórias, no caso, não ocidentais.  
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Acharya e Buzan (2010, p. 197-198, 200, 202, 231) alegam que a perspectiva histórica 

mundial é imprescindível para o progresso teórico dos estudos das relações internacionais. A 

necessidade de aumentar o alcance espacial e temporal da história surge da constatação da sua 

banalização frente a confiança relegada a história europeia moderna para compreender todo o 

Sistema Internacional. Além disso, no passado reside o recurso de resgatar as epistemologias 

clássicas e originais dos Estados que tiveram a sua história e produção intelectual subjugada 

pela modernidade eurocêntrica, como é o caso dos Estados asiáticos.  

Ao se tratar dos persas, é possível analisar melhor as origens e a respectiva construção 

de um grande império. Redescobrindo o passado de uma civilização milenar, podemos 

reafirmar as identidades e práticas históricas dos persas e conecta-las ao estudo da região do 

Golfo Pérsico contemporâneo. Atualmente, a região conhecida como Planalto do Irã, foi o 

berço do império Persa, sendo o local escolhido por povos indo-europeus vindos do sul 

asiático em finais do século XX a.C, mais tarde esses povos passaram a ser conhecidos como 

persas. Essa região de recursos modestos, constituída por desertos, montanhas e um clima 

seco, foi o palco para o estabelecimento da hegemonia persa no século VIII a.C.  

O líder persa Ciro, o Grande, iniciou a expansão territorial que iria consolidar o 

Império Persa, um dos maiores da Antiguidade, submetendo os babilônios, assírios, egípcios, 

hebreus, fenícios e muitos outros sob os seus domínios. Uma infraestrutura formidável 

acompanhava o crescimento do Império foram estabelecidas uma ampla rede de estradas que 

ligavam as cidades-sede do governo, como Susa, Pasárgada e Persépolis, além da criação da 

moeda persa, o dárico, que intensificou o comércio na região. Durante o governo de Dário I, 

os persas entraram num conflito conhecido como as Guerras Médicas, onde disputaram o 

domínio da Ásia Menor com os Gregos, porém, acabaram sendo derrotados e enfraquecidos, 

mais tarde foram dominados pelos macedônicos em 330 a.C, e pelos romanos no século III 

d.C.  

Centenas de anos depois no século VII, a Pérsia foi invadida e dominada pelos Árabes, 

quando os persas incorporam seus traços culturais como a religião islâmica. Todo esse 

passado remonta um importante patrimônio identitário para os atuais povos que habitam o 

Oriente Médio, também se sublinha a importância do Sul do cáspio para a formação de muitos 

impérios, mas que por raras ocasiões superaram as atuais fronteiras entre Irã e Iraque, esses 

são alguns exemplos de eventos fora do recorte temporal desta pesquisa que demandam 

exploração para entender a construção da região.  

Perante uma análise da história da fronteira entre o Irã e o Iraque, é possível notar que 

durante muito tempo essa fronteira sempre foi a mesma a delimitar a expansão territorial de 
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civilizações distintas, atualmente ela é responsável por separar um mundo árabe do mundo 

persa. Durante a coexistência do Império Turco-otomano com a Pérsia existiram muitos 

litígios fronteiriços, porém a questão nunca foi superada. Centenas de anos mais tarde o 

problema se tornará um dos motivos da guerra entre duas potências regionais, agora 

configurados como os Estados modernos do Irã e do Iraque. Já na década de 70 é possível 

observar uma interação bilateral conflituosa responsável pela construção dos respectivos 

Estados, como mostra a passagem abaixo da obra de Michael Rear: 

 

A nível regional, talvez o exemplo mais significativo de intervenção externa no 

Iraque tenha sido o apoio oferecido pelo xá do Irã à revolta curda durante o início 

dos anos 70. Esse apoio acabaria por incluir o uso da intervenção militar iraniana no 

Iraque. Tanto a decisão de ajudar os curdos como a decisão posterior de retirar este 

apoio teriam um impacto sobre o curso dos acontecimentos envolvendo a questão 

curda no Iraque, bem como sobre a relação entre o Iraque e seu vizinho Irã. Com o 

objetivo de promover os interesses iranianos, o xá quis rever a fronteira entre o 

Iraque e o Irã para que atravessasse o thalweg (ponto médio) no canal Shatt al-Arab. 

Isso facilitaria o acesso do Irã à sua refinaria de petróleo na cidade portuária de 

Abadan. Na perseguição desse objetivo, o xá, que tinha pouco interesse intrínseco na 

promoção da independência curda, dada a presença de uma população curda 

bastante considerável no Irã também, não obstante, prestou assistência aos curdos 

iraquianos na luta contra o regime em Bagdá. O objetivo era pressionar os Baathistas 

a renegociar a fronteira entre o Irã e o Iraque de forma mais favorável ao Irã. Em 

janeiro de 1975, essa pressão chegou a incluir o desdobramento, em nome dos 

curdos, de dois regimentos do exército iraniano dentro do território iraquiano. A 

utilização desta estratégia pelo xá parece ter sido bem-sucedida, uma vez que 

resultou na negociação do Acordo de Argel em março de 1975. Nos termos deste 

acordo, as revisões da fronteira exigidas pelos iranianos foram aceitas pelo Iraque 

em troca de uma promessa do xá de abandonar seu apoio à rebelião curda. Como o 

apoio iraniano a essa rebelião lhe permitiu continuar, a retirada desse apoio em 1975 

resultou no colapso da insurgência pouco depois (REAR, 2008, p. 169-170 tradução 

nossa).23 

 

                                                 
23 No original: “At the regional level, perhaps the most significant instance of external intervention was the 

support offered by the Shah of Iran for the Kurdish uprising during the early 1970s. This support would 

eventually include the use of Iranian military intervention in Iraq. Both the decision to assist the Kurds and the 

later decision to withdraw this support would have na impact upon the course of events involving the Kurdish 

question inside Iraq as well as upon the relationship between Iraq and its neighbor Iran. Seeking to promote 

Iranian interests, the Shah wanted to revise the border between Iraq and Iran so that it would run through the 

thalweg (midpoint) in the Shatt al-Arab waterway. This would facilitate Iran’s access to its oil refinery at the 

port city of Abadan. In pursuit of this goal, the Shah, who had little intrinsic interest in promoting Kurdish 

independence given the presence of a fairly sizable Kurdish population in Iran as well, nevertheless provided 

assistance to the Iraqi Kurds in their struggle against the regime in Baghdad. The purpose was to put pressure 

on the Ba’athists to renegotiate the disputed Iran-Iraq border along lines more favorable to Iran. In January 

1975, this pressure went so far as to include the deployment on behalf of the Kurds of two regiments of the 

Iranian army inside Iraqi territory. The use of this strategy by the Shah was apparently successful as it resulted 

in the negotiation of the Algiers Agreement in March 1975. Under the terms of this agreement, the revisions to 

the border demanded by the Iranians were accepted by Iraq in return for a pledge by the Shah to abandon his 

support for the Kurdish Rebellion. Since Iranian support for this rebellion had enabled it to continue, the 

withdrawal of that support in 1975 resulted in the collapse of the insurgency shortly thereafter” (REAR, 2008, 

p.169). 
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Divergências sobre a fronteira comum no Shatt-el-Arab24 e a inclinação de Teerã em 

se imiscuir na temática do Curdistão iraquiano com o objetivo de desestabilizar o norte do 

Iraque foram um elemento de transformação regional, que impactaram tanto na definição de 

fronteiras como nas dinâmicas de segurança do Golfo Pérsico, visto que o mesmo litigio 

fronteiriço tomou novas proporções por ter sido um dos fatores que levaram à eclosão da 

guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988, responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas 

entre combatentes e civis.  

O gráfico 1 abaixo situa o Padrão de Cooperação e Conflito entre Irã-Iraque dentro do 

recorte temporal desta pesquisa (1980-2016).  

 

Gráfico 1 – Padrão de cooperação e conflito entre Irã-Iraque (1980-2016) com linha de 

tendência quadrática 

 

 
 
Fonte: Média de eventos retiradas de bancos de dados de event data GDELT (dados entre 1980-2016). A escala 

de cooperação-conflito é dada a partir de Goldstein (1992). A escala que varia entre -10, para maior conflito, e 

+10, para maior cooperação. A média agregada foi obtida pela média aritmética simples dos dados anuais. 

Nota: Elaborado pelo autor. 

 

O padrão de cooperação e conflito entre Irã e Iraque que se inicia em 1980, começa 

traçando uma linha descendente que representa a guerra entre os dois Estados. O “vale” 

formado pela linha que traceja os anos de 1980 a 1988 ilustra o momento de maior conflito 

nas relações bilaterais entre o Irã e o Iraque. O pico de cooperação que o gráfico 1 apresenta 

                                                 
24 Shatt-el-Arab é um rio formado pela confluência dos rios Tigre e Eufrates, que deságua no golfo Pérsico após 

um percurso de cerca de 200 km. Nas suas margens estão portos acessíveis a navios de alto-mar, com grande 

importância estratégica para o Irã e o Iraque. Shatt-et-Arab foi um dos locais de confronto da guerra entre as 

duas potências regionais na década de 80.  
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no ano de 1989, não representa uma leitura precisa da realidade e demanda de uma 

observação, pois, mesmo através de uma leitura profunda de dados quantitativos event data, 

os acordos de paz no exato período pós-guerra geraram um efêmero pico de cooperação no 

final da década de 1980, o que faz parecer que os dois Estados avançaram de um período de 

intenso conflito para uma imediata cooperação, todavia, é necessário ressaltar que essa 

impressão destoa da realidade, pois, como a linha de tendência sugere, uma relação estável de 

cooperação entre os dois Estados só se inicia no final da década de 1990, mais 

especificamente no ano de 1998.  

Os próximos capítulos desta pesquisa se utilizam das relações bilaterais de acordo com 

padrão de cooperação e conflito para analisar as decisões que as elites políticas tomam de 

transformação nas capacidades do Estado, no âmbito do capital, coerção e legitimidade. 

 

2.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

O esforço prestado no capítulo consistiu em apresentar um debate teórico conceitual 

necessário para nortear o problema desta pesquisa. Foram expostas algumas conclusões a 

respeito da teoria do novo regionalismo, acerca dos estudos sobre as regiões, bem como as 

relações regionais de forma geral e logo após com foco no Terceiro Mundo, aprofundando o 

debate sobre a região do Oriente Médio, onde se encontram os Estados adotados para o estudo 

de caso desta pesquisa.  

Além disso, noções gerais sobre a construção dos Estados estiveram presentes no 

debate do capítulo. Apresentou-se uma breve revisão bibliográfica acerca da construção dos 

Estados do Oriente Médio, Golfo Pérsico e com maior ênfase nos Estados centrais para esta 

pesquisa, o Irã e o Iraque. Feito isso, o desfecho do capítulo se deu com a narrativa de um 

acontecimento da década de 1970, que atende o objetivo do primeiro capítulo, que é vincular 

a interação regional entre Irã e Iraque com a construção dos seus Estados. 
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3   AS INFLUÊNCIAS DAS RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE IRÃ E IRAQUE NA 

CONSTRUÇÃO DOS SEUS ESTADOS ENTRE 1980 E 1997 

 

Este capítulo fará o esforço de elucidar como as relações bilaterais entre Irã e Iraque 

impactaram na construção dos seus Estados, concedendo primazia analítica nos âmbitos da 

coerção, capital e legitimidade no recorte temporal dado no início da década de 1980 (eclosão 

da guerra Irã-Iraque) até o fim da administração de Rafsanjani no Irã em 1997. A primeira e 

maior seção do presente capítulo é encarregada por uma narrativa historiográfica referente as 

relações iraniano-iraquianas no decorrer de 1980 ao fim do ano de 1997. Logo após o capítulo 

apresenta seis seções menores.  

As seções se dividem em; construção do Estado do Irã no âmbito da coerção, 

construção do Estado do Irã no âmbito do capital; construção do Estado do Irã no âmbito da 

legitimidade; construção do Estado do Iraque no âmbito da coerção, construção do Estado do 

Iraque no âmbito do capital e construção do Estado do Iraque no âmbito da legitimidade, ou 

seja, três seções para cada país, cada uma analisara as transformações na construção do 

Estado do Irã e Iraque, nos âmbitos das três capacidades estatais elencadas para analise 

durante o período de 1980 à 1997. A pesquisa bibliográfica desse capítulo complementa os 

dados event data apresentados no fim do capítulo anterior, onde o vínculo entre a variação do 

padrão de cooperação e conflito entre Irã e Iraque na construção dos seus Estados é 

evidenciado na medida que a primeira seção condiciona o recorte analítico das seções 

subsequentes, encarregadas pela análise dos impactos das relações bilaterais nas capacidades 

estatais do Irã e do Iraque.   

 

3.1 RELAÇÕES BILATERAIS IRÃ-IRAQUE ENTRE 1980-1997 

 

A revolução do Irã foi um dos fatores que desencadeou a guerra Ira-Iraque, ou seja, 

uma transformação do Estado que levou a uma relação bilateral entre Irã-Iraque a um período 

de intenso conflito na década de 1980 (como pode ser visto no gráfico 1). O objetivo desta 

pesquisa é analisar como interações regionais levaram a transformações no processo de 

construção dos Estados, e não o contrário, portanto o recorte temporal tem por início o 

estopim do conflito em 1980. Fazendo-se necessário uma capitulação das relações bilaterais 

entre Irã e Iraque durante o recorte temporal estabelecido por este capítulo.  

As características centrais dos conflitos do Terceiro Mundo assinalam-se por suas 

eclosões ocorrerem inicialmente dentro de um Estado. Mas ao botar a sua vizinhança em uma 
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situação de vulnerabilidade perante a instabilidade rente as suas fronteiras, os conflitos podem 

se alastrar para um nível interestadual. A guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988 exemplifica bem 

essa peculiaridade do Terceiro Mundo, ora, a guerra eclodiu devido a revolução islâmica de 

1979 no Irã (AYOOB, 1995, p.7). Uma das várias razões do Iraque ter atacado o Irã 

produzindo o início do conflito, foi Saddam Hussein ter encontrado na guerra uma alternativa 

de tentar impedir que a recém instalada teocracia iraniana tentasse exportar a sua revolução. 

Ou seja, havia o temor de que Khomeini pudesse incentivar uma rebelião xiita iraquiana, visto 

que os xiitas eram uma parcela majoritária no Iraque (ADGHIRNI, 2014, p. 77).  

Brito (2016, p. 83) também lembra que após a revolução iraniana, algumas regiões do 

Irã reivindicaram um maior grau de autonomia que lhes havia sido negado na época do Xá. 

Nesse contexto, a intranquilidade nas regiões curdas no noroeste e oeste do Irã significavam 

para o Iraque um perigo para si mesmo, pois os chefes de Estado iraquianos sabiam que as 

rebeliões curdo-iranianas eram um problema que ignorava fronteiras e poderia se alastrar para 

as regiões curdas do norte do Iraque. “Para, Bagdá, o vizinho do Leste representava uma 

dupla ameaça: uma revolução islâmica em expansão e uma revolta curda capaz de contaminar 

o norte do Iraque” (BRITO, 2016, p. 83).  

Além do temor da incitação de uma rebelião xiita e curda no Iraque, outros fatores 

motivaram a invasão do Irã pelas tropas iraquianas no dia 22 de setembro de 1980. Os litígios 

fronteiriços têm origem ainda no século IV a.C, onde os Persas visavam o controle da 

mesopotâmia, procurando ampliar os seus territórios até os vales férteis dos rios Tigre e 

Eufrates. A dupla rivalidade histórica entre árabes vs. Persas; xiitas vs. Sunitas caracterizava a 

muito tempo um fator de instabilidade nas relações bilaterais entre Irã e o Iraque. A forte 

animosidade entre Saddam Hussein e o Aiatolá Khomeini, fez com que Saddam não se 

prolongasse para a primeira ofensiva num momento onde imaginava um panorama favorável 

ao seu lado. Saddam Hussein acreditava que o Irã estava enfraquecido devido a revolução 

ocorrida no ano anterior, portanto seria conveniente atacar seu vizinho. Uma vitória sobre o 

Irã representaria uma série de vantagens, entre elas: lucrar com a reivindicação da anexação 

do Kuzestão, favorecendo o Iraque com um parecer positivo referente as divergências sobre a 

fronteira comum no Shatt-el-Arab e a oportunidade de Saddam projetar sua imagem como 

uma liderança regional do Oriente Médio (ADGHIRNI, 2014, p. 77, BRITO, 2016, p. 81). 

“Sob esse aspecto, desferir um ataque contra Teerã teria representado para Saddam uma 

conveniência e ao mesmo tempo uma necessidade” (BRITO, 2016, p. 82).  

Além das motivações citadas acima, a influência da configuração do Sistema 

Internacional para a eclosão do conflito não passa despercebida. O Iraque aceitou uma 
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aproximação com o Ocidente, onde uma troca de interesses podia trazer vantagens para 

ambos. Por um lado, o Iraque enfraqueceria a revolução anti-imperialista iraniana num 

momento em que o segundo choque petrolífero demandava estratégias do ocidente para o 

controle do petróleo do Golfo. As potências mundiais (Estados Unidos e URSS, muitas vezes 

adotando posturas comuns durante a guerra Irã-Iraque) influenciaram o Iraque a dar início ao 

confronto bélico além de assessora-lo militarmente durante o conflito (VISENTINI, 2014, p. 

53).  

Como pode ser visto, a penetração extrarregional teve um papel na alteração das 

relações bilaterais entre Irã e Iraque, conduzindo as duas potências regionais a oito anos de 

intenso conflito. Destaca-se que neste trabalho a análise das penetrações extrarregionais se 

limita a identificar a sua parcela de responsabilidade na variação das relações bilaterais entre 

Irã e Iraque, e o recorte analítico seguira mensurando a influência do padrão de cooperação e 

conflito entre as duas potências regionais para a construção dos seus Estados no âmbito da 

coerção, capital e legitimidade.  

A guerra entre o Irã e o Iraque que durou de 1980 a 1988, guiou as perspectivas de 

ambos os países durante os oito anos de conflito. Na visão de Saddam Hussein a revolução 

dos aiatolás criou uma desordem interna no Irã e seria a oportunidade perfeita para lançar um 

ataque ao seu vizinho. Em 22 de setembro o Iraque invadiu o Irã através de oito pontos 

diferentes da fronteira, aviões destruíram instalações militares e bases áreas iranianas. 

Tratava-se de uma ofensiva de grande escala do Iraque, onde mesmo possuindo uma 

população menor que a do Irã, superava seu adversário com armamentos mais modernos. O 

erro de cálculo de Saddam Hussein foi não prever que o Irã buscaria recursos do xiismo e do 

seu passado milenar para superar o processo e se renovar com uma identidade coesa que dava 

novas forças a recém instalada república islâmica. A contraofensiva do Irã contou com a 

motivação dos jovens iranianos que a revolução iraniana enviava para as frentes de batalha da 

Primeira Guerra do Golfo (BRITO, 2016, p. 84-86). Embora o Irã estivesse desorganizado e 

menos armado que o Iraque, o novo regime teocrático fez a sua população encarrar o conflito 

como uma “Guerra Santa”, motivando seus combatentes a sacrificarem suas vidas numa 

guerra messiânica, ou seja, a estratégia iraniana recorreu para a formação de um grande 

exército disposto a travar os avanços iraquianos a preço de uma longa carnificina iraniana 

(VISENTINI. 2014, p. 52).  

Já no primeiro momento do conflito, os iraquianos esperavam conseguir capturar 

quatro cidades importantes do sudoeste do Irã. Entretanto, devido à resistência inesperada, o 

Iraque só conseguiu tomar a cidade de Khorramshahr e Saddam moveu seu exército para 
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outros locais estratégicos como estradas que garantissem uma vasta ocupação do território dos 

Persas, mas a contraofensiva do Irã foi ágil e logrou grandes estragos na retaguarda do seu 

inimigo, o exército gigante erguido pelo regime de Teerã recuperou a cidade de 

Khorramshahr em maio de 1982 (BRITO, 2016. p. 86-87). A citação direta abaixo nos mostra 

o panorama do conflito nos próximos dois anos de guerra:  

 

Já se estava em 1983-1984 quando, em tentativa de debilitar o inimigo odiado sob a 

forma de guerra de atritos, que em princípio só poderia favorecer o exército mais 

numeroso, os iranianos lançaram ondas de ataque contra as posições iraquianas ao 

longo da fronteira comum: o esforço provou-se inútil, contudo, pois as forças 

iranianas foram repelidas em todas as situações. Como resultado ficou apenas a 

maior determinação do Irã em prosseguir na luta. Nesse ponto do conflito, por 

perceber certamente que não poderia derrotar o Irã e que a guerra estava caminhando 

para um impasse, Saddam Hussein deu a entender que os combates poderiam 

terminar com um cessar-fogo que deixasse as coisas tal como se encontravam antes 

das hostilidades começarem (BRITO, 2016, p.88).  

 

A proposta de cessar-fogo foi rejeitada liminarmente pelo aiatolá Khomeini (BRITO, 

2016, p. 88)25. No final do ano de 1983, algumas frustrações de Saddam Hussein já eram 

visíveis, pois a condução da guerra revelou não ser capaz de converter o poder militar do 

Iraque em influência política. E por outro lado, Teerã endurecia sua posição no conflito e 

rejeitava todas as propostas de cessar fogo (El-Shazly, 1998, p. 190). As vicissitudes desse 

conflito sem tréguas prolongaram a Primeira Guerra do Golfo por mais cinco anos e a 

crueldade viria a atingir níveis draconianos com o uso de armas químicas por parte dos 

iraquianos26 (BRITO, 2016, p. 89).  

Frente à guerra sem fim, o Iraque adotou medidas mais cautelosas para continuar no 

conflito. Segundo Nadia El-Sayed El-Shazly (1998, p. 305-306) as ofensivas de Saddam 

passaram de uma guerra estática para uma campanha dinâmica com menos restrições 

operacionais. Locais estratégicos e pontos de importância vital para a economia iraniana 

passaram a estar sob a mira constante dos ataques de Bagdá. Enquanto isso, o Irã, também 

mirou alvos de relevância econômica para o Iraque, Teerã havia se encarregado de bloquear a 

saída de petróleo iraquiano pelo estreito de Ormuz (BRITO, 2016, p. 91). A Guerra Irã-Iraque 

atingiu seu nível mais alto de conflito nas relações bilaterais no ano de 1985, onde as tensões 

se elevaram ao extremo devido a um combo de fatores, entre elas estão as reincidências no 

                                                 
25 As motivações iranianas da recusa do cessar-fogo proposto por Saddam serão examinadas mais a fundo na 

seção que abordará as transformações na construção do Estado no âmbito da legitimidade do Irã, ainda neste 

capítulo.  
26 “(...) conviria registrar que, além da utilização de armas químicas contra os curdos do norte do Iraque, Saddam 

Hussein as empregou contra as forças iranianas (BRITO, 2016, p.89)”. 
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uso de armas químicas e o início de novas fases da guerra que passaram a ser conhecidas 

como “a guerra dos navios tanques”27 e “a guerra das cidades”28.  

Segundo Bernardo de Azevedo Brito (2016, p.91), em julho de 1986, o Iraque, que 

estava impedido de exportar seu petróleo pelo Golfo Pérsico, encarregou com êxito seus 

aviões de combate para a tarefa de destruir o terminal iraniano da ilha de Kharg, assim o Irã 

também teve seu comércio de petróleo bloqueado. A retaliação contra essa ofensiva foi 

sentida pelos aliados árabes de Saddam, que se tornaram alvo de uma série de ataques 

iranianos, “o que levou os Estados Unidos, que não podiam admitir o bloqueio de suprimentos 

de petróleo, a assegurar a liberdade de navegação na área” (BRITO, 2016, p.91). A guerra Irã-

Iraque havia dominado a sociedade e a política em ambos os países, que chocavam as suas 

vontades nacionais no prolongado conflito armado. Os sistemas rivais dos dois regimes teriam 

seu futuro decidido pelo progresso da guerra (HIRO, 1989, p. 256), mas a deterioração em 

múltiplos âmbitos sociais e políticos só aumentava para ambos os beligerantes. Enquanto o 

progresso em favor de qualquer um dos contentores era substituído pela previsão de duplo 

nocaute e após quase uma década de conflito o Irã se rendeu ao desgaste.  Finalmente, o 

cessar fogo foi estabelecido mediante o balanço de uma guerra inútil. O fim das hostilidades 

se tornou possível após a efetivação da Resolução nº598 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU) em 8 de agosto de 1988 (BRITO, 2016, p. 89-95). “Na resolução 

aludida se previam a cessação imediata das hostilidades, bem como o retorno dos contendores 

à fronteira reconhecida internacionalmente” (BRITO, 2016, p.95). 

Em 1989, o Irã e o Iraque acabaram de sair da guerra que haviam travado entre si, 

além do fim do conflito que teve um impacto enorme para ambos os Estados, vale ressaltar 

que o ano de 1989 remonta profundas mudanças no Sistema Internacional, como os primeiros 

indícios da derrocada da União Soviética e o início de uma era unipolar comandada pela 

superpotência restante. É nesse momento particular da história, que, logo após a morte de 

Khomeini, Rafsanjani chega ao cargo de presidente da República Islâmica do Irã.  

O início de seu mandato rompeu com alguns aspectos da política externa do passado, a 

formulação da política externa refletia algumas demandas pontuais de um Irã que acabara de 

passar por uma reforma constitucional, entre elas o crescimento econômico, essa demanda 

resultou numa abordagem de aproximação e pragmatismo com seus vizinhos árabes. Após a 

guerra, surgiram novas necessidades para ambos os Estados e no caso do Iraque é perceptível 

                                                 
27 Foi uma cadeia de eventos caracterizada por uma campanha marítima onde ambos os beligerantes infligiam 

ataques racionais em posições inimigas situadas nas águas do Golfo Pérsico (El-Shazly, 1998).   
28 Foi uma campanha sistemática de bombardeios contra municípios iranianos, onde o Iraque visava fragilizar a 

moral iraniana provocando grandes baixas em civis.  
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que o conflito alterou a natureza rentista do país e o papel do petróleo foi relegado para o uso 

da guerra como busca de renda do Iraque (AL KHAFAJI, 2000, p. 272).  

Essa transformação estatal iraquiana evidencia a percepção errônea de Saddam 

Hussein perante o Sistema Internacional ou talvez uma formulação de política externa 

bastante centrada na psicologia do líder, pois “alguns anos de paz e produção de petróleo 

normal provavelmente levariam o Iraque de volta aos níveis anteriores à guerra (SCHARZ, 

2011, p. 428, tradução nossa)29”. Ao invés disso, movido pelos custos econômicos da guerra 

anterior, Saddam “escolheu uma estratégia extrovertida e beligerante de aquisição de aluguel, 

invadindo o Kuwait em agosto de 1990 (SCHARZ, 2011, p. 428, tradução nossa)30”. Essa 

desventura iraquiana moldou suas relações com seu vizinhos persa, Walsh (2017, p. 94, 

tradução nossa) comenta: “Mais uma vez, os erros do Iraque definiriam as relações Irã-

Iraque”31. 

No Irã, devido à forte centralização de poder durante a era de Khomeini, a sua morte 

em 1989 provocou uma crise sucessória, pois o vácuo provocado pela falta do líder supremo 

que guiou a revolução islâmica dificilmente poderia ser preenchido. Com isso, em junho 

daquele ano, o Irã passou por uma reforma constitucional, onde foram introduzidas algumas 

emendas que visavam a descentralização do poder para suprir o problema da crise sucessória. 

A principal medida institucionalizada pela teocracia iraniana foi a eliminação do cargo de 

primeiro ministro e a transferência de suas funções para um presidente da república eleito por 

voto popular direto a cada quatro anos. Entre as funções do novo chefe de Estado estavam 

apontar vice-presidentes, ministros e governadores, além de conduzir a política econômica, 

administrar a infraestrutura, direcionar parte da política externa do Irã e representar o país na 

Assembleia Geral da ONU. O presidente pode ser legalmente considerado o segundo homem 

mais poderoso que governa o Irã, juntamente com o primeiro que é o líder supremo 

(ADGHIRNI, 2014, p. 147-148). Essa nova era do Irã foi inaugurada pelo governo do aiatolá 

Ali Khamenei e pelo presidente da república teocrática do Irã, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 

eleito em 1989. 

A análise das relações bilaterais entre Irã e Iraque durante 1989 a 1997 são de suma 

importância para esta pesquisa. Pois a reforma constitucional no Irã (1989) e a derrota do 

Iraque na segunda guerra do golfo (1990-91), caracterizaram a década de 1990 como um 

                                                 
29 No original: ...few years of peace and normal oil production would have probably brought Iraq back to pre 

war. 
30 No original: ...chose an extroverted and belligerent strategy of rent acquisition by invading Kuwait in August 

1990. 
31 No original: Once again, Iraq’s missteps would define Iran-Iraq relations. 
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momento de transição importante para a construção dos Estados do Irã e do Iraque. Tais 

mudanças juntamente com pressões externas fizeram com que os dois países abandonassem o 

padrão de conflito intenso nas suas relações bilaterais. No período pós-guerra, as duas 

potências regionais cooperaram em alguns momentos mediante percepção da necessidade de 

uma aliança estratégica para fortalecer suas capacidades estatais. Além disso, no início desse 

período, acontecem eventos relevantes para a subsequente analise do funcionamento da 

religião nas relações bilaterais dos dois países e a configuração da legitimidade dos seus 

governos32.  

As primeiras trocas de correspondência entre Rafsanjani e Hussein foram sobre 

algumas questões do passado, Saddam insistiu sobre a soberania iraquiana da via navegável 

do Shatt al-Arab. Algumas questões novas também foram debatidas pelos dois Estados, e seus 

chefes trocaram cartas sobre o retorno dos prisioneiros de guerra e a retirada de tropas. 

Embora as relações bilaterais tenham melhorado após o cessar-fogo, não é possível delimitar 

um progresso significativo durante agosto de 1988 até a invasão do Kuwait pelo Iraque em 

1990. A expressiva reação internacional e regional contra a invasão juntamente com a retirada 

das forças iraquianas remanescentes no território do Irã e seu respectivo remanejo para o 

Kuwait obrigou Saddam Hussein a deferir pareceres favoráveis ao Irã. Naquele momento o 

Iraque havia se ludibriado e restava ao Irã usufruir das oportunidades. O governo de Teerã 

percebeu que naquele estágio seria recompensado se fosse somente um servidor de ajuda 

humanitária para os dois lados. Ressalta-se que a opinião pública iraniana foi demandante de 

uma política externa mais definida perante a retaliação estadunidense ao Iraque. 

Domesticamente surgiram muitas queixas ao governo de Rafsanjani por não formular 

nenhuma resposta contra a intervenção de Washington, alguns críticos que ainda 

reivindicavam dos princípios revolucionários protestaram que o Irã devia tomar o lado do 

Iraque nesse conflito contra as forças militares norte-americanas e britânicas (WALSH, 2017, 

p. 94-96).  

Segundo Walsh (2017, p. 96-97), no período desde o cessar-fogo de 1988 até o fim da 

guerra do Kuwait, as relações bilaterais entre Irã e Iraque estavam estáveis ao ponto de 

sinalizar uma singela cooperação. Porém, o fim da guerra do Kuwait, trouxe alguns litígios de 

volta para os dois vizinhos, que regrediram para algumas hostilidades mutuas que duraram 

alguns anos como mostra o gráfico 1. Paralelamente ao fim da guerra-fria, que acirrou o palco 

da disputa em várias regiões da periferia, elevando muitas desarmonias regionais para 

                                                 
32 A análise está na seção sobre legitimidade do Iraque. 
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conflitos interestatais, o fim da guerra do Kuwait representou para alguns iranianos com uma 

inclinação mais revolucionaria uma oportunidade para difundir revoltas na grande maioria 

xiita marginalizada por Saddam Hussein. O encorajamento iraniano resultou em vários 

levantes no Iraque que tinham por objetivo a destituição de Saddam Hussein, porém, Saddam 

retaliou com êxito todos que pegaram em armas para expulsá-lo. Todos os protestos foram 

falhos no seu objetivo final, pois a retaliação do regime de Bagdá foi suficientemente forte 

para manter o governo e o país intacto. A troca de hostilidades não parou por aí, pois o regime 

Baathista sentiu a necessidade de responder ao Irã se utilizando de um grupo chamado 

Mujahedin e-Khalk33 (MEK) para lançar incursões no Irã. A resposta de Teerã veio seguida 

com um ataque aéreo em uma base do MEK que recebia apoio de Saddam no Iraque.  

Apesar dos antagonismos gerados pela guerra do Kuwait, os porta vozes das relações 

iraniano-iraquianas conseguiram gerenciar os novos problemas de forma a evitar o início de 

outro conflito. Os desentendimentos começaram a ser apaziguados perante o medo da eclosão 

de uma nova guerra. A partir de então a cooperação verbal dos dois países foi expressiva e as 

relações diplomáticas incentivaram as trocas comercias. Depois de anos de muita turbulência 

nas relações bilaterais, finalmente chegou-se a um momento que as atenções dos dois 

governos não precisavam mais estar constantemente voltadas às ações do seu vizinho. A 

estabilidade das relações iraniano-iraquianas permitiu ambos os países a mobilizarem recursos 

para outras questões mais relevantes de política externa no momento. Para o Iraque era mais 

urgente lidar com a derrota no campo de batalha e a continua pressão gerada pelas sanções 

externas que levaram o país a miséria na década de 1990. Já o Irã estava mais preocupado 

com o fim da União Soviética que deixou a superpotência dos Estados Unidos mais livre para 

espalhar suas forças e influência em regiões próximas de sua fronteira. Até o fim do governo 

de Rafsanjani em 1997, essas questões exigiam mais atenção dos governos de Teerã e Bagdá 

do que as suas relações bilaterais (WALSH, 2017, p.96-97 apud MARSHALL 2003, p. 119, 

121–34). 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DO ESTADO NO IRÃ  

 

Após a seção que trata sobre relações bilaterais entre Irã-Iraque entre a primeira guerra 

do Golfo até o fim da administração de Rafsanjani no Irã, a proposta deste trabalho visa a 

análise dos impactos da interação entre os dois Estados nas suas construções, portanto, para 

                                                 
33 Mujahedin e-Khalk (MEK) é uma organização marxista-islâmica adepta de práticas terroristas do qual o 

governo de Khomeini já sofria oposição e durante a guerra Irã-Iraque começou a apoiar Saddam Hussein. 
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cumprir com o objetivo da pesquisa faz se necessário três seções individuais para cada país. 

Ou seja, a trama narrativa da seção anterior costura as três próximas seções responsáveis por 

abordar as transformações estatais nos âmbitos de coerção, capital e legitimidade do Irã. 

 

3.2.1 Construção do Estado no Irã no âmbito da coerção (1980-1997) 

 

A respeito do âmbito da coerção como capacidade estatal do Irã é necessário ressaltar 

que a Revolução Iraniana ocorrida um ano antes do início do recorte temporal dessa pesquisa 

provocou uma série de constrangimentos na esfera coercitiva. De acordo com Steven R. Ward 

(2008, p. 242-246) as campanhas lançadas para eliminar diversos elementos considerados 

contrarrevolucionários atingiram em cheio o exército. E as tropas iranianas acabaram 

perdendo um enorme contingente militar devido execuções e demissões generalizadas. 

Quando a guerra com o Iraque eclodiu, não se observou uma correção imediata desses 

problemas, pois inicialmente os gastos militares para aquisição de armamentos foram 

substituídos por treinamentos de doutrinamento. Mas com o prolongamento da guerra, 

justamente provocado pelo Irã, observou-se a superação da deterioração das forças armadas, 

onde as fileiras inexperientes do corpo armado que fora erguido às pressas para obedecer a 

comandos suicidas ao invés de seguir instruções estratégicas pautadas por táticas de guerra, 

evoluíram ao ponto de se tornarem uma verdadeira instituição nacional. Trata-se aqui da 

Guarda da Revolução Islâmica que integra as forças armadas. A sua expansão e aumento da 

capacidade tem vínculo direto com a guerra. Em 1981, iniciou-se a organização de centros de 

treinamento militar para os recrutas provenientes em grande medida das classes urbanas mais 

baixas, atraídas pela retórica religiosa da guarda e seu desejo de defender o Irã. “No início de 

1981, a Guarda tinha cinquenta mil membros, e sua força iria para cem mil em 1983 e 

duzentos e cinco mil em 1985” (WARD, 2009, p. 246, tradução nossa)34. 

No Irã a guerra deu o início a produção de hardwares novos e sofisticados que 

juntamente com os produtos convencionais fizeram a indústria militar no Irã registrar um 

crescimento impressionante (HIRO, 1989, p. 259). “Nos últimos estágios da guerra, Teerã 

afirmou estar economizando US $ 1 bilhão por ano em moedas estrangeiras devido ao 

aumento no seu equipamento de defesa” (HIRO, 1989, p. 259, tradução nossa)35. A citação 

                                                 
34 No original: By early 1981, the Guard had fifty thousand members, and its strength would jump to one 

hundred thousand in 1983 and two hundred and fi ft y thousand in 1985. 
35 No original: In the last stages of the war, Tehran said it was saving $ 1 billion a year in foreign currencies due 

to an increase in its defense equipment. 
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direta abaixo auxilia na compreensão quantitativa do envolvimento da indústria de defesa na 

economia do Irã durante a guerra: 

 

De acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional, a defesa representou 

14,2% das despesas do governo iraniano em 1986, 11,8% em 1987, 11,7% em 1988 

e 11,6% em 1989 (FMI, 1991). O especialista Kamran Mofid calcula que as 

despesas militares representaram (em média) 10,9% do PIB do país entre 1980 e 

1985 (MOFID 1990) e os dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos 

indicam que, entre 1985 e 1991, as despesas de defesa representaram entre 8,6% e 

7,1% do PIB (The Military Balance, vários anos). As fontes nacionais, no entanto, 

colocaram o orçamento de defesa para o período 1981-8 em cerca de 14,4% do total 

das despesas públicas anuais. Em termos monetários, o orçamento total de defesa foi 

de US $ 59,4 bilhões para o período 1981-8 (MEED 31 de março de 1989) 

(EHTESHAMI, ANOUSHIRAVAM, 1995, p. 169, tradução nossa)36. 

 

Ressalta-se também a formação de uma milícia popular voluntária surgida durante a 

guerra com o Iraque, conhecida por Basij e presente na sociedade iraniana até hoje. A 

principal origem dos recrutas era de áreas rurais pobres e sem educação, entre os recrutados 

estavam desde crianças de doze anos até idosos motivados pela religião e pela ideologia 

(WARD, 2009, p. 246).  

Mesmo sob circunstancias e mortes horríveis, a moral dos voluntários, soldados, 

marinheiros e aviadores iranianos permaneceu alta durante a longa guerra e certamente foi o 

maior trunfo do exército do Irã. O balanço dos danos causados pelo conflito após a trégua de 

1988 contabilizou um desastre absoluto para o Estado e suas forças armadas. Os sacrifícios 

humanos estavam majoritariamente concentrados na milícia Basij, e juntamente com os civis 

e demais mortes no campo de batalha o Irã afirmou que o número de mortes estava em torno 

de duzentos mil. Naquele momento o quadro da esfera coercitiva estava em ruinas, porém nos 

anos subsequentes ao conflito, houve uma destinação significativa do orçamento nacional 

para a reconstrução das forças armadas, produzindo uma ampla gama de munições, armas, 

veículos blindados e equipamentos modificados (WARD, 2009, p. 297-298).  

 

 

                                                 
36 No original: According to International Monetary Fund data, defence accounted for 14.2 per cent of Iranian 

government expenditures in 1986, 11.8 per cent in 1987, 11.7 per cent in 1988 and 11.6 per cent in 1989 (IMF 

1991). Mofid calculates that military expenditures accounted for (on average) 10.9 per cent of the country’s 

GDP between 1980 and 1985 (Mofid 1990), and International Institute for Strategic Studies figures indicate that 

between 1985 and 1991 defence expenditures accounted for between 8.6 per cent and 7.1 per cent of the GDP 

(The Military Balance various years). National sources, however, put the defence budget for the 1981–8 period 

at about 14.4 per cent of total annual government expenditure. In money terms, the total defence budget stood at 

$59.4 billion for the 1981–8 period (MEED 31 March 1989). 
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3.2.2 Construção do Estado no Irã no âmbito do capital (1980-1997) 

 

 No gráfico 2 abaixo é possível analisar que a linha que traça a variação do PIB do Irã 

durante a guerra com o Iraque possui uma curva ascendente. O crescimento do PIB iraniano 

durante 1980 a 1988 esteve presente em quase todos os anos da guerra, mas com recessão no 

último biênio do conflito. 

 

Gráfico 2 – Variação em bilhões de dólares do PIB do Irã durante a guerra com o Iraque 

 

 
 

Fonte: Banco Mundial 

 

A nacionalização esteve presente na economia de guerra do Irã e aumentou 

enormemente o papel do Estado na economia iraniana, o governo passou a controlar uma série 

de industrias e o mercado do credito (GHEISSARI, 2009, p.28). Além disso, no decurso da 

guerra Irã-Iraque, a decisão do Aiatolá Khomeini como chefe de Estado frente à economia do 

país, foi impor um programa de racionamento e austeridade (BRITO, 2016, p.96), que 

cobrisse os gastos da guerra, ou seja, a esfera extrativa recolhia da população os meios 

necessários para o conflito sem afundar o Estado numa crise.   

Porém Khomeini percebeu que a reincidência da medida de austeridade econômica ao 

povo combinada com uma medida de coerção para processar efetivamente a guerra corroeria a 

base de massa que suportava o seu regime (HIRO, 1989), esse foi um dos principais motivos 

da aceitação do cessar-fogo proposto em 1988 que findou a guerra. No âmbito do capital 

durante 1980 a 1997, o Irã passou por dois momentos muito importantes para sua construção, 
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a guerra com o Iraque e o período da administração do presidente Rafsanjani que se iniciou 

em 1989 e terminou em 1997.  

Segundo Anoushiravan Eteshami (1995, p. 100) coube ao novo presidente assumir “a 

responsabilidade executiva pela república em meio a graves problemas econômicos 

juntamente com a enorme pressão da população pelo rejuvenescimento econômico e pelo fim 

da austeridade37”. Para isso, a aspiração da nova administração pautou-se pela integração no 

sistema mundial capitalista e nesse interim houve um crescimento da participação privada 

nacional e estrangeira na economia iraniana (EHTESHAMI, 1995, p. 100). 

Sublinha-se o forte cunho liberal dessa nova administração, já no final da década de 

1980 o discurso das elites sinalizava a diminuição das funções do Estado e a mudança radical 

do pensamento da alta sociedade promoveu o setor privado como instrumento de recuperação 

da economia. Logo em seguida a implementação de um plano de liberalização econômica foi 

efetivado e entre suas principais medidas pode-se destacar a privatização, desregulamentação, 

busca por novos parceiros estratégicos e a expansão da produção (EHTESHAMI, 1995, p. 

107). A respeito da última medida é necessário sublinhar que a expansão da produção 

abrangeu certa diversificação da economia, pois de acordo com Anoushiravan Ehteshami 

(1995, p. 107), a remoção das regras de regulamentação governamental que restringiam a 

operação das forças de mercado foi aplicada em diversos setores de mineração responsáveis 

pela produção de cobre, carvão, dolomite industrial e giz. A grande transferência de minas 

para o setor privado no decorrer do período é uma evidência útil para romper com 

generalizações a cerca de uma economia iraniana majoritariamente pautada em petróleo.  

 

3.2.3 Construção do Estado no Irã no âmbito da legitimidade (1980-1997) 

 

A revolução islâmica de 1979 mergulhou o Irã numa nova era e como se por ironia do 

destino a revolução não bastasse para ser uma mudança drástica o suficiente, o futuro de 

muitos iranianos foi selado de vez pela guerra que viria a eclodir um ano após a revolução. A 

guerra Irã-Iraque revelou vários aspectos do novo regime, mas talvez o mais interessante 

tenha sido a crescente legitimidade que os novos chefes de Estado adquiriram com o conflito.  

O tamanho do erro de cálculo de Saddam Hussein não é discreto, visto que os ataques 

que ele lançou contra o Irã não enfraqueceram a recém instalada república islâmica, pelo 

contrário, fizeram a nação iraniana se unir em torno do aiatolá Khomeini.  

                                                 
37 No original: “...took over executive responsibility for the republic amidst grave economic problems, coupled 

by enormous pressure from the populace for economic rejuvenation and an end to austerity”. 
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“Patriotas por natureza, iranianos de todos os meios e credos cerraram fileiras para 

repelir o que ficaria conhecido no Irã como “guerra imposta” (ADGHIRNI, 2014, p. 78). “O 

Irã tinha no xiismo e num passado milenar uma cultura com raízes profundas, que acaba 

ademais de atravessar um processo de renovação que lhe dava forças novas” (BRITO, 2016, 

p. 85).  

Como visto, a Guerra Irã-Iraque pode ser interpretada como uma ferramenta utilizada 

pelo regime teocrático para consolidar a sua legitimidade38. Dilip Hiro (1989, p. 255) afirma 

que a guerra forneceu aos novos governantes clérigos uma plataforma para consolidar a 

revolução islâmica. A defesa da fé islâmica no Irã e a expulsão dos agressores vizinhos 

também geraram um ambiente propicio para aumentar a influência do Corpo da Guarda 

Revolucionária guiado ideologicamente.  

Os últimos anos antes da eclosão da revolução foram minados por turbulências e 

revoltas que transformaram os iranianos em uma comunidade altamente politizada. Ao passo 

da guerra Irã-Iraque, essa população iraniana sintonizada com o resgate de valores xiitas 

censurados pelo antigo regime secular, agora estavam dispostos a fazer sacrifícios e adotar a 

ética da cooperação social que foram condições essenciais para travar uma longa guerra. Após 

a guerra, é interessante observar que os efeitos para o segmento da população iraniana nascida 

durante o conflito de oito anos destoa da geração anterior que sacrificou sua vida e seus 

recursos para garantir a sobrevida do Irã perante a ameaça iraquiana. A geração mais nova em 

geral é antibelicista e desacredita nos valores propagados pela milícia popular dos Basij, 

enquanto a geração anterior remanesce legitimidade as organizações militares do Irã. 

Mobilizações discursivas preventivas se tornaram frequentes por parte do novo Aitolá para 

evitar a desfragmentação por gerações da sociedade iraniana (FARHI, 2004, p. 102).  

Os efeitos do fim da guerra para a geração que viveu o conflito são analisados por 

Farideh Farhi, onde o autor explica como o fim do conflito agonizou essa parcela da 

sociedade: 

 

(...) as contradições começaram a surgir ao nível da política oficial no período 

imediato do pós-guerra. A aceitação da Resolução 598 foi em si mesmo um grande 

choque cultural, na medida em que prejudicou toda a noção de "guerra, guerra até a 

                                                 
38 Como visto por Ayoob (1995, p. 4), o autor lembra que no Terceiro Mundo os governantes que estão no poder 

do Estado geralmente concorrem com outros grupos políticos ou partidos, os quais, embora não possuam a 

mesma capacidade coercitiva, possuem tanto ou mais legitimidade entre segmentos da população do que a 

própria elite governante. Portanto, a demanda sobre legitimidade dos chefes de Estados do Terceiro Mundo se 

torna mais urgente se for comparada com a relativa estabilidade das elites governantes das grandes potências. O 

poder desestabilizador das oposições dos chefes de Estado das periferias também pôde ser observado no Irã, 

onde “o governo de Khomeini sofria oposição cada vez mais violenta do Mujahedin e-Khalk, organização 

marxista-islâmica adepta de práticas terroristas” (ADGHIRNI, 2014, p. 78). 
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vitória", que tinha sido o lema mais importante e o ideal motivador para os crentes 

mais intransigentes da República Islâmica (FARHI, 2004, p. 107, tradução nossa)39 . 

 

A morte de Khomeini em 1989 representou a retirada de um chefe de Estado cujo 

poder era centralizado na sua figura. No mesmo ano, a eleição de Rafsanjani como presidente 

permitiu ao Irã a implementação de políticas mais flexíveis e pragmáticas visando suavizar a 

acidez diplomática com seus vizinhos árabes do Golfo e demais países do ocidente. O fervor 

ideológico da revolução de 1979 catalisado pela Guerra Irã-Iraque havia conduzido o perfil 

afrontador da política externa do governo anterior. Para Rafsanjani e sua nova equipe de 

governo formada por tecnocratas focados no desenvolvimento econômico, as relações 

externas do Irã deveriam ser reformadas, pois naquele momento era mais importante reparar 

os danos da guerra e revigorar a economia com a busca de novos parceiros estratégicos e 

comerciais. Inicia-se assim o momento denominado pelo próprio Rafsanjani de “era da 

reconstrução”, onde o Irã busca legitimidade interna na busca pela qualidade de sobrevida do 

Estado após o fim do conflito com o Iraque (BAKHASH, 2004, p. 247).  

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO ESTADO NO IRAQUE 

 

Após as três seções que analisaram a construção do Irã nos âmbitos do capital, coerção 

e legitimidade. Faz-se necessário agora a análise dos impactos das relações bilaterais dos dois 

Estados no caso da construção do Iraque, ou seja, as próximas três seções irão analisar as 

influências das relações bilaterais narradas na primeira seção do capítulo nas transformações 

estatais nos âmbitos de coerção, capital e legitimidade do Iraque. 

 

3.3.1 Construção do Estado no Iraque no âmbito da coerção (1980-1997) 

 

Segundo Isam Al-Khafaji (2000, p. 258), desde 1980 o Iraque focou a construção do 

seu Estado no hipermilitarismo, nacionalismo agressivo, segurança nacional extensiva e a 

preparação para a guerra como principal mecanismo de mobilização, controle, legitimidade de 

regime e busca de renda. O autor ressalta que é possível analisar a guerra como um elemento 

excepcional no caso do Iraque, pois ao contrário de outros Estados do Oriente Médio como o 

caso da Síria depois de 1973, o regime Baathista não se utilizou da preparação da guerra como 

                                                 
39 No original: ...contradictions began to arise at the level of official policy in the immediate postwar period. The 

acceptance of Resolution 598 was itself a major cultural shock in so far as it undermined the whole notion of 

“war, war until victory” that had been the most important motto and motivating ideal for the most diehard 

believers of the Islamic Republic. 
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um blefe. Em vez disso, o Iraque de Saddam Hussein esteve ligado a extensivos episódios de 

guerra, que por sua vez sempre se vincularam a capacidade estatal do Iraque.  

A partir da análise do uso da guerra como elemento continuo de governança no Iraque 

é necessário salientar que o caso especifico desse Estado é peculiar no tocante às ameaças 

orientadas externamente nos Estados do Terceiro mundo. Ora, “a omnipresença da coerção 

como instrumento de governança, para o regime iraquiano, apagou a fronteira entre ameaças 

externas e internas” (AL-KHAFAJI, 2000, p. 259).   

O conflito que tivera início em setembro de 1980, fez com que as tropas de Bagdá se 

mobilizassem para cobrir regiões do sul do país nas vizinhanças de Basra e na fronteira com o 

Irã, assim as áreas no norte do Iraque ficaram desguarnecidas e os curdos daquela região 

sentiram-se novamente em condições de retomar a luta pela sua autonomia. Nesse contexto 

houve a união entre o KDP do clã dos Barzani e a PUK de Jalal Talabani, cujo divergências 

anteriores referentes ao emprego de táticas foram superadas temporariamente, assim os dois 

grupos se uniram com o objetivo comum de libertar os curdos do jugo de Bagdá. Os curdos 

iraquianos valeram-se do apoio de Teerã para aproveitar o momento de fraqueza do regime de 

Saddam Hussein e intensificar a luta pela autonomia curda. Em meados de 1983 o KDP do clã 

Barzani ofereceu apoio tático ao Irã para capturar o posto fronteiriço de Hajj Omram. A 

retaliação do governo de Bagdá se fez sentir nos aproximadamente oito mil cidadãos do sexo 

masculino da tribo dos Barzani que foram deportados para o sul do Iraque e provavelmente 

executados, pois deles nunca mais ouviu-se falar. Devido a magnitude da violência de 

Saddam a PUK entendeu que seria melhor aceitar um cessar fogo com o governo de Bagdá 

naquele momento, reacendendo outro desentendimento com o KDP completamente frustrado 

com a ação violenta infligida no seu grupo (BRITO, 2016, p. 92-93, p. 378-379).  

A divergência só seria superada em 1987, quando os dois partidos se juntaram sob a 

bandeira da Frente do Curdistão Iraquiano. Em fevereiro de 1987, Saddam Hussein nomeou 

seu primo Ali Hassan al-Majid para enfrentar essa nova ameaça por parte dos curdos 

iraquianos. A cruel ofensiva de al-Majid com o emprego de armas químicas que dizimaram de 

forma instantânea a vida de milhares de pessoas, fazia parte do plano de enviar uma 

mensagem maior contra Irã como uma estratégia de guerra. Por exemplo, o destino de 

Halabja, em março de 1988 onde a aviação Iraquiana lançou um ataque com armas químicas 

que fizeram cerca de cinco mil pessoas morrerem paralisadas instantaneamente, ilustra a 

situação de extrema penúria e melancolia que a população curda do Iraque sofreu durante a 

guerra Irã-Iraque (BRITO, 2016, p. 92-93, p. 378-379). 
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A lógica do sistema de governo Baathista baseado em guerra direcionou a violência 

em todas as direções. A desconsideração ou incapacidade de percepção dos constrangimentos 

sistêmicos nas decisões de Saddam como líder de Estado deixaram o Iraque a mercê das 

ameaças orientadas externamente, como pode ser visto na Segunda Guerra do Golfo em 1990. 

Durante a guerra com o Irã, o governo de Bagdá criou uma enorme máquina militar 

profissionalizada, que ao fim do conflito contava com 1 milhão de soldados armados. O apoio 

dos Estados ocidentais para conter o Irã, rendeu ao Iraque armas muito sofisticadas ao ponto 

de colocar o país em posição de perseguir seus vizinhos menores. A acumulação maciça de 

poder militar juntamente com o enorme endividamento com os credores árabes do Oeste e do 

Golfo fez a ideia de invadir o Kuwait parecer uma decisão racional para Saddam Hussein 

(HINNEBUSCH, 2003, p. 209-210). 

 

3.3.2 Construção do Estado no Iraque no âmbito do capital (1980-1997) 

 

O fluxo maciço das receitas do petróleo conseguiu custear os dois primeiros anos da 

guerra sem muita dificuldade. Porém a destruição das instalações de produção e exportação de 

petróleo do Iraque durante o alastramento da guerra resultaram na deterioração da economia 

do país (SCHWARZ, 2011, p. 427).  

A recusa por parte da Arábia Saudita e do Kuwait de cancelar a dívida que o Iraque 

havia adquirido durante a guerra tornaram os problemas econômicos de Bagdá ainda mais 

complexos (BRITO, 2016, p. 97). As indústrias nas vizinhanças de Basra haviam sido 

totalmente destruídas, prejudicando a absorção dos soldados que precisavam de empregos 

quando retornaram a vida civil40. A guerra corroeu a base fiscal do Iraque, tornando o Estado 

incapaz de garantir empregos e benefícios sociais que o regime havia conseguido consolidar 

com a renda proveniente de sua natureza rentista. O contrato social estabelecido entre a 

população iraquiana e o Estado não poderia mais ser cumprido. A situação agravou-se com 

                                                 
40 “A única solução parecia mantê-los ao serviço do Estado, não em uma função civil, mas no serviço militar. A 

guerra Irã-Iraque corroeu a base fiscal do Estado. Alguns anos de paz e produção de petróleo normal 

provavelmente levariam o Iraque de volta aos níveis anteriores à guerra, mas em vez de usar uma estratégia para 

enfrentar a crise fiscal provocada pela guerra Irã-Iraque, o regime escolheu uma estratégia extrovertida e 

beligerante de aquisição de aluguel, invadindo o Kuwait em agosto de 1990” (SCHWARZ, 2011, p.427-428). No 

original: The only solution seemed to keep them in the service of the state, not in a civilian function but in the 

military service. The Iran–Iraq War eroded the fiscal basis of the state. A few years of peace and normal oil 

production would have probably brought Iraq back to pre-war levels, but instead of using an inward-looking 

strategy of coping with the fiscal crisis brought about by the Iran–Iraq war, the regime chose an extroverted and 

belligerent strategy of rent acquisition by invading Kuwait in August 1990. 
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medidas de privatização em 1986 e 1987 que aumentaram o desemprego, ora privaram muitos 

jovens das carreiras no serviço público (SCHWARZ, 2011, p. 427-428). 

 

O caso do Iraque demonstra como uma cadeia de reações causou o fracasso do 

Estado: a guerra inicial (guerra Irã-Iraque) levou ao excesso de capacidade estatal; A 

crise fiscal que se seguiu levou a um enfraquecimento do Estado e levou o regime à 

belicosidade A ação militar concertada da comunidade internacional e o subsequente 

regime das sanções da ONU deixaram o Estado iraquiano aleijado. Tendo perdido a 

primeira Guerra do Golfo para a força multinacional liderada pelos Estados Unidos, 

o regime de Saddam Hussein foi perseguido com múltiplas sanções internacionais e 

só poderia exercer funções estatais limitadas. O fracasso do Estado foi, portanto, o 

resultado de uma derrota mais do que simples na guerra. A falha do Estado 

iraquiano esteve mais ligada com a diminuição da capacidade do Estado para 

desempenhar funções essenciais. Seu colapso total veio com a invasão dos EUA em 

2003 e o desmantelamento das instituições do Estado e o pouco que permaneceu do 

Estado durante o regime de sanção (SCHWARZ, 2011, p. 428, tradução nossa)41. 

 

Para complementar o trecho supracitado, Isam Al-Khafaji (2000, p. 274) analisa o 

mal-estar estar geral que a crise econômica do pós-guerra representou para o regime e como a 

situação guiou as respostas das lideranças do Iraque perante o controle de receitas, da qual 

merece destaque analítico a proposta de “revolução administrativa”, que foi uma campanha de 

privatização iniciada em 1986-87 na qual dava direito aos empresários privados de demitir 

seus trabalhadores e prolongar suas jornadas de trabalho, constrangendo as perspectivas de 

futuro de muitos jovens iraquianos. No gráfico 3 abaixo é possível analisar que a variação do 

produto interno bruto do Iraque durante a guerra com um Irã possui declínios já nos estágios 

inicias do conflito.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 No original: The case of Iraq demonstrates how a chain of reactions caused state failure: Initial war-making 

(the Iran–Iraq war) led to the overstretching of state capacity; the ensuing fiscal crisis led to a further weakening 

of the state and pushed the regime to bellicosity – the annexation of oil-rich Kuwait to shore up Iraq’s rentier 

resources. The concerted military action by the international community and the subsequent regime of UN 

sanctions left the Iraqi state crippled. Having lost the first Gulf War to the United States led United Nations 

multinational force, the regime of Saddam Hussein was hamstrung with multiple international sanctions and 

could only exercise limited state functions. State failure was thus the result of more than simple defeat in war. 

The failing of the Iraqi state had more to do with the declining state capacity to fulfil core functions. Its full 

collapse came with the US invasion in 2003 and the dismantling of state institutions and what little had remained 

of statehood during the sanction regime. 
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Gráfico 3 – Variação em bilhões de dólares do PIB do Iraque durante a guerra com o Irã 

 

 

 
Fonte: Banco Mundial. 

 

3.3.3 Construção do Estado no Iraque no âmbito da legitimidade (1980-1997) 

 

Os regimes de Saddam e Khomeini se utilizaram do misto de identidades presentes nas 

suas populações para manobrar uma espécie de jogo de lealdade estratégica durante a guerra. 

Por parte de Teerã havia a expectativa de a população do sul do Iraque na sua quase totalidade 

xiita auxiliasse os iranianos na tomada da cidade de Basra, porém nesse caso as expectativas 

foram frustradas e a lealdade da população xiita de Basra continuou fiel ao Estado do Iraque 

(BRITO, 2016, p. 87).  

O saldo negativo pós conflito colocava em risco a legitimidade de Saddam Hussein na 

frente interna. O fim da guerra desmobilizou 200 mil soldados (SCHWARZ, 2011, p. 427) e 

juntamente ao contingente militar desempregado o regime Baath precisava se explicar ao 

restante da população iraquiana que também sofreu com o pesadelo que durou oito anos, pois 

as centenas de milhares de mortos e feridos nos campos de batalha e a situação que refletia a 

dívida de dezenas de bilhões de dólares numa economia em ruínas não tinha nada de onírico. 

A previsão de descontentamento popular já era uma preocupação dos chefes de Estado 

iraquianos durante os anos de luta com o Irã. Como alternativa para tentar amenizar o 

constrangimento geral da população, o regime resolveu inundar o país com recursos que 

garantissem um nível razoável de consumo. A medida visou à prevenção da contestação da 
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legitimidade do regime mediante a ilusão da boa qualidade de sobrevida do Iraque após a 

guerra. No fim do conflito essa estratégia teve como resultado o agravamento da precarização 

da economia no Iraque, pois o racionamento do consumo não era tão simples (BRITO, 2016, 

p. 95-97).  

O autor Charles Tripp (1989, p. 59) destaca que o sistema político do Iraque se 

caracterizava por ser centralizado, onde o poder era majoritariamente subjugado a vontade de 

Saddam Hussein e a um pequeno grupo de homens associados a ele. A dinamização da 

legitimidade de Saddam Hussein durante os oito anos de confronto demandava diversas 

mobilizações preventivas frente às implicações da guerra para o clima moral da política 

iraquiana. O estabelecimento da Assembleia Nacional no pré-guerra foi uma medida que 

“fazia parte desse esforço para legitimar seu poder, ao atribuir aos iraquianos à oportunidade 

de decidir, pela primeira vez em sua história, a natureza dos interesses coletivos” (TRIPP, 

1989, p. 61). 

O ressentimento e a frustração do povo do Iraque após as guerras do Golfo geraram 

uma serie de revoltas entre a população, sobretudo as mais negligenciadas pelo regime, entre 

elas a comunidade xiita do sul. Rafsanjani aproveitou para se imiscuir na questão e reivindicar 

que Saddam Hussein resignasse seu cargo, além disso, enfatizou o apoio do regime teocrático 

ao levante xiita no Iraque. Porém todos esses esforços focados em tingir as rebeliões com tons 

islâmicos só enfraqueceram as chances de sucesso das reivindicações dos xiitas iraquianos 

que se dividiram entre o pequeno grupo de indivíduos associados à Brigada Badr, treinada e 

armada pelo Irã e operando sob a liderança do clérigo Muhammad Bakr al-Hakim e os xiitas 

do Iraque que lutaram contra o Irã recentemente e não sentiam empatia nenhuma com seus 

vizinhos persas somente por professarem a mesma vertente do Islã, ou seja, o 

compartilhamento de uma mesma identidade dentro de uma região não é o suficiente para 

construir um ambiente pautado por relações estáveis (REAR, 2008, p. 177).   

De acordo com Michael Rear (2008, p. 278), Saddam Hussein enxergou a difusão do 

medo da hegemonia iraniana como uma oportunidade para lançar dúvidas aos sunitas 

iraquianos sobre a lealdade dos xiitas no Iraque. Assim, Saddam uniu a primeira comunidade 

em sua volta. Sob essas circunstâncias, muitos árabes sunitas, que de outra forma poderiam ter 

visto Hussein como um ditador brutal, o consideraram como um salvador nacional” (REAR, 

2008, p.278, tradução nossa)42.  

                                                 
42 No original: Under the circumstances, many Sunni Arabs, who otherwise might have seen Hussein as a brutal 

dictator, looked upon him instead as a national savior. 
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Isam Al-Khafaji (2000, p. 272) concorda com a opinião supracitada de Michael Rear 

(2008) e acrescenta que a principal medida do Iraque para estabilizar a legitimidade do regime 

foi a manipulação cínica e perigosa da violência social contra a sua comunidade curda e xiita 

para lançar uma noção de autoridade política e estreitamente incorporada a figura de Saddam 

Hussein. 

 

3.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capitulo elucidou como as relações bilaterais entre Irã e Iraque influenciaram a 

construção do Estado iraniano e do Estado iraquiano nos âmbitos da coerção, capital e 

legitimidade durante os anos de 1980 e 1997. A primeira seção do capitulo abordou um 

histórico de relações bilaterais entre os dois Estados durante o recorte temporal. Logo após, 

seis seções foram divididas entre o Irã e o Iraque para a análise das suas transformações 

estatais. A análise encontrou resultados como, a consolidação da legitimidade do regime 

teocrático e a deterioração da esfera coerciva do Irã durante a guerra com o Iraque. E no 

Iraque, os resultados sugerem uma deterioração da economia iraquiana durante o conflito e 

uma significativa mudança de perspectiva sobre o papel do petróleo na economia iraquiana, 

após o conflito, o país confiou demasiadamente na sua capacidade de fazer guerra para obter 

lucros e essa nova característica do Iraque levou ao enfraquecimento do Estado na década de 

1990. No período pós-guerra, houve o fortalecimento das capacidades econômicas e militares 

do Irã. Enquanto o Iraque, foi enfraquecido devido ao erro de invadir o Kuwait, e o âmbito da 

legitimidade do país foi demandante de uma série de medidas de Saddam Hussein para evitar 

a perda do seu poder.  
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4   AS INFLUÊNCIAS DAS RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE IRÃ E IRAQUE NA 

CONSTRUÇÃO DOS SEUS ESTADOS ENTRE 1998 E 2016 

 

Este capítulo está nos mesmos moldes do capítulo anterior, e considera-se o período 

que compreende o início da cooperação entre os dois Estados até o fim de 2016, ou seja, é 

prestado um esforço para explicar como as relações bilaterais entre Irã e Iraque impactaram 

na construção dos seus Estados, concedendo primazia analítica nos âmbitos da coerção, 

capital e legitimidade no recorte temporal dado no ano de 1998 até o fim de 2016.  

Uma narrativa historiográfica sobre as relações iraniano-iraquianas dos anos de 1998 a 

2016 constitui a primeira e maior seção do presente capítulo. Logo após o capítulo apresenta 

seis seções menores. Três seções para cada país, analisando as transformações na construção 

do Estado do Irã e Iraque, nos âmbitos das capacidades estatais alusivas à capital, coerção e 

legitimidade. A narrativa historiográfica é uma ferramenta de análise qualitativa que 

complementa os dados quantitativos de event data apresentados no final do primeiro capítulo. 

 

4.1 RELAÇÕES BILATERAIS IRÃ-IRAQUE 1998 – 2016 

 

O presente capítulo se inicia no ano de 1998, pois nesse momento é possível analisar 

com clareza uma mudança no padrão de cooperação e conflito. O período é relativamente 

posterior a inesperada vitória de Mohammad Khatami nas eleições presidenciais de 1997, pois 

percebeu-se necessário enquadrar a temporalidade do presente capítulo com um ponto bem 

definido no espaço de tempo. O ano de 1998 é concomitante á transcorrência de alguns meses 

de transformações das relações bilaterais após a chegada do presidente Khatami ao poder.  

Nesse período ocorre um pico de cooperação nas relações iraquiano-iranianas, 

acredita-se que o estabelecimento dessa cooperação se deva em grande parte pela abordagem 

mais amena e pragmática de política externa de Khatami. As relações estrangeiras do novo 

presidente foram bem recebidas internacionalmente como na região. A retórica acolhedora do 

reformista conseguiu cativar uma aproximação entre os dois Estados dessa pesquisa 

(WALSH, 2017, p. 97-98). Ressalta-se também que desafios sistêmicos novamente tiveram 

um papel na condução das relações bilaterais, a derrota do Iraque na Segunda Guerra do 

Golfo, as sanções internacionais e a política externa dos Estados Unidos de dupla contenção 

condicionaram os dois países a estabelecer uma diplomacia estratégica mediante a percepção 

de dois condicionantes: uma aliança estratégica poderia fortalecer suas capacidades e ofuscar 

a mira da interferência das potencias extrarregionais nos assuntos do Golfo.  
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O engajamento para a cooperação partiu de uma política ativa de Khatami para 

melhorar as relações bilaterais com o Iraque. Embora fosse necessário relevar algumas 

questões pontuais como os prisioneiros de guerra, a apreensão das aeronaves iraquianas 

levadas ao Irã na véspera de guerra com o Kuwait e o apoio do Iraque ao MEK, Khatami 

rapidamente estendeu sua mão para seu vizinho ao oeste. Meses após a eleição de Khatami, 

Teerã convidou o ministro das relações exteriores do Iraque para a cidade e logo após o 

presidente iraniano chegou a se encontrar pessoalmente com Saddam Hussein. O alto impacto 

dessa cooperação diplomática consolidou um pico de cooperação entre os dois Estados em 

1998 (WALSH, 2017, p.98, apud HIRO, 2001, p.229). “O ritmo da aproximação foi 

acelerado, e desde a primavera de 1998 até o outono daquele ano, o Irã e o Iraque chegaram a 

uma série de entendimentos que abordavam a maioria dos aspectos de suas relações 

bilaterais” (WALSH, 2017, p. 98 apud HIRO, 2001, p. 229, 232-3, 258 tradução nossa)43. Os 

anos subsequentes viriam a marcar a continuidade dessa relação estável.  

O padrão amigável das relações bilaterais abrange intercâmbios econômicos, 

assistência humanitária, auxilio no contrabando de petróleo e a abertura de voos aéreos entre 

os dois vizinhos em 2000 (WALSH, 2017, p. 98 apud HIRO, 2001, p.229, 232-3, 258). 

Embora seja necessário reconhecer que alguns eventos produzidos a partir de elementos do 

Iraque matizaram a posição do Irã em relação ao país árabe44, em geral, as relações bilaterais 

foram positivas e evidenciaram o desenvolvimento de uma cooperação entre Irã e Iraque 

anterior a 2003 (WALSH, 2017, p. 98-99).  

As evidências da cooperação entre Khatami e Saddam Hussein e a informação sobre 

Badgá representar uma trava aos interesses regionais de Teerã antes de 200345, se tornam 

mutualmente exclusivas em uma narrativa que busca fazer uma leitura da realidade. Torna-se 

necessário um breve resgate historiográfico da década de 1990 para problematizar a premissa 

que trata o Iraque como um ator com tanta capacidade. 

A guerra contra o Iraque no início de 1991 liderada pela coalizão dos EUA, pôs o 

Iraque sob fortes sanções internacionais e retirou o país de uma posição capaz de enquadrar o 

Irã e fazer parte da tríade de potências regionais. Os eventos da década de 1990 fortificaram o 

Irã, ampliando tanto sua capacidade de influência no Golfo e no território iraquiano, opondo-

se a presença dos Estados Unidos na região. Mediante da percepção dos Estados Unidos da 

                                                 
43 No original: The pace of rapprochement picked up, and from the spring of 1998 into the fall, Iran and Iraq 

arrived at a series of understandings that addressed most aspects of their bi-lateral relations. 
44 Como as baixas provocadas pelo conflito material entre o MEK e as lideranças iranianas (WALSH, 2017, p. 

99 apud HIRO, 2001, p. 229, 258–9). 
45 “Assim, antes de 2003, o Iraque enquadrava o Irã regionalmente”. (VISENTINI, 2014, p.202). 
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hostilidade mútua e a cooperação entre esses dois países, o governo estadunidense inaugurou 

uma medida de política externa para a região chamada dupla contenção do Irã e do Iraque46 

(BUZAN;WEAVER, 2003, p. 203-204).  

Torna-se delicado vincular a queda de Saddam Hussein na invasão de 2003 ao Iraque 

como uma medida que promoveu de imediato os desejos do Irã, ora como observa Taremi 

(2005, p. 33), em 2002 quando surgiram os primeiros sinais de invasão do Iraque pelos 

Estados Unidos, o Irã se opôs firmemente contra a decisão estadunidense. Paralelamente ao 

auge da consolidação da influência do Irã no Iraque, os prelúdios do ataque dos Estados 

Unidos fizeram o Irã se utilizar tanto da diplomacia e demonstrações de força militar para 

enviar um parecer negativo ao uso da força para destituir o regime Baathista.  

Taremi (2005, p. 28-30) explica que a invasão do Iraque por tropas estadunidenses era 

indesejável ao Irã devido a possibilidade do surgimento de cenários futuros que estariam fora 

do alcance do controle iraniano. Por isso Teerã preferia manter Saddam Hussein onde ele 

estava, fraco e isolado, mas com seu país intacto. A invasão do Iraque representaria 

frustrações gigantescas ao Irã, visto que naquele momento uma das principais preocupações 

da política externa das elites iranianas era justamente seu vizinho árabe. Uma série de fatores 

elevaram a importância do Iraque para o Irã. “Ambos os países estão entre os pais fundadores 

da OPEP” (TAREMI, 2005, p. 29 tradução nossa)47. Se um novo regime fosse instalado no 

Iraque, a possibilidade da retirada desse país da OPEP representava um perigo eminente ao 

Irã, uma vez que a acomodação de um regime pró-ocidental no Iraque entregaria o máximo de 

petróleo do segundo Estado com maior posse do recurso natural para o ocidente e 

consequentemente provocaria uma pressão descendente sobre os preços mundiais de petróleo. 

Somente esta previsão já deixou o Irã e os países da OPEP em alerta mediante as 

consequências drásticas que a situação provocaria em suas economias. Além disso, a 

influência iraniana sobre o Iraque fazia parte de uma agenda logística, visto que as longas 

fronteiras terrestres compartilhadas entre os dois Estado fazem do Iraque um ponto de acesso 

direto do Irã para à Síria, à Jordânia e à Arábia Saudita (TAREMI, 2005).  

Os laços religiosos e sectários entre o Irã e o Iraque também estavam fortalecendo as 

relações bilaterais naquele momento, pois como observa Taremi (2005, p. 30), a influência 

dos clérigos xiitas iraquianos contemplava um looby com o governo iraniano a fim de manter 

o Iraque no topo da política externa iraniana. Paralelamente a ação do Iraque, o uso da 

                                                 
46 Ressalta-se a importância de Israel como ator unificador dos dois subcomplexos centrais no Oriente Médio 

(BUZAN & WEAVER, 2003). 
47 No original: Both countries are among the founding fathers of OPEC. 
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influência ao serviço dos objetivos do Estado não era unilateral, pois a existência de “redes de 

amizade e casamentos que se desenvolveram entre os clérigos iranianos e iraquianos neste 

período fizeram muito para aumentar o significado do Iraque aos olhos da elite política 

iraniana” (TAREMI, 2005, p. 30 tradução nossa)48.  

Todavia, em março de 2003 os Estados Unidos e as demais forças da coalização49 

invadiram o Iraque. A retorica para legitimar a ocupação do Iraque se utilizava do pretexto da 

existência de armas de destruição em massa sob posse do governo de Bagdá, juntamente aos 

ataques de 11 de setembro, o governo Bush possuía a cortina de fumaça perfeita para encobrir 

os interesses econômicos e geopolíticos por trás da invasão, em particular no que tange à 

segurança dos suprimentos de petróleo, a necessidade de contenção do Irã e o compromisso 

de Washington com a segurança de Israel (BRITO, 2016, p. 168-169).  

“Em poucas semanas, George W. Bush conseguiu fazer o que Ayatollah Khomeini não 

conseguiu mesmo depois de anos de guerra. Ele expulsou Saddam Hussein” (WALSH, 2017, 

p. 99 tradução nossa)50. Todos os esforços do Irã para evitar a intervenção no Iraque foram em 

vão e restava a Teerã seguir uma política cautelosa visto que o controle que os iranianos 

possuíam nos assuntos domésticos de Bagdá foi sobreposto pela interferência dos Estados 

Unidos. De imediato as sirenes do Irã ecoavam o perigo que o posicionamento de tropas no 

território vizinho representava para a sua segurança, desconfiava-se que a invasão do Iraque 

era apenas a primeira fase de uma agenda que contemplava ofensivas ao Irã e a todos os 

demais países da região não alinhados com os interesses hegemônicos ocidentais no Oriente 

Médio (TAREMI, 2005).  

Cabe dar destaque a guerra que evoluiu da invasão das tropas estadunidenses no 

Iraque em 2003. Durante a ocupação do território iraquiano pelas forças da coalizão, surgiram 

diversas insurgências que infligiram pesados custos a Washington, destaca-se que a al-Qaeda 

que não existia no Iraque antes de 2003 conseguiu penetrar no país após a desmobilização do 

exército do regime Baathista (VISENTINI, 2014, p. 199).  

À medida que a crescente resistência contra os invasores no Iraque aumentava a 

precária situação de segurança dos soldados enviados para a aventura de George W. Bush 

ficava evidente que as forças da coalização não possuíam condições logísticas suficientes para 

lançar fogo contra Teerã. O cenário que se desenvolveu após a destituição de Saddam Hussein 

                                                 
48 No original: The networks of friendship and marriage that have developed between Iranian and Iraqi clerics 

in these periods have done much to increase the significance of Iraq in the eyes of the Iranian political elite. 
49 Mais explicitamente: Reino Unido, Austrália e Polônia.  
50 No original: In a matter of weeks, George W. Bush was able to do what Ayatollah Khomeini could not do after 

years of war. He ousted Saddam Hussein 
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foi a abertura de um vácuo de poder no Golfo Pérsico que consequentemente mobilizou uma 

série de atores em direção do preenchimento da fenda. O destino do Iraque estava a ser 

decidido pelo ator que melhor se utilizasse das oportunidades que o enfraquecimento do 

Estado iraquiano gerava. Mediante essa percepção o “Irã lançou uma política cautelosa 

voltada para restaurar a ordem e a estabilidade para o Iraque, enquanto mobilizava a 

comunidade xiita para garantir sua justa parcela de poder” (TAREMI, 2005, p. 30). No 

tangente a política externa iraniana para o Iraque ocupado, Taremi (2005, p. 35) observa: 

 

O regime islâmico de Teerã tem consistentemente perseguido dois objetivos. O 

primeiro deles é evitar que os Estados Unidos estabeleçam um Estado-cliente no 

Iraque - como já havia feito no Afeganistão - facilitando a realização de eleições, 

para a eleição de um governo dominado pela maioria xiita. O aiatolá Rafsanjani 

explicou, no que diz respeito ao Irã, a dissolução do regime Baath não era boa nem 

ruim; tudo depende do tipo de regime que o substituirá. Se os Estados Unidos 

conseguissem estabelecer um Estado cliente no Iraque seria extremamente 

prejudicial para a segurança nacional do Irã. Por outro lado, se as eleições elegessem 

um governo independente, seria do interesse do Irã que o novo governo fosse 

dominado por uma maioria xiita. Tal governo, acreditaram os líderes iranianos, 

inevitavelmente se alinharia com o Irã (TAREMI, 2005, p.35 tradução nossa)51.  

 

Taremi, (2005, p. 35-36), articula o ponto de vista de Teerã, onde um Iraque amistoso 

proporcionaria muitos benefícios ao Irã. Uma comunidade xiita com maior poder no Iraque 

representaria uma ampliação do espaço de manobra do Irã sobre o Oriente Médio. “Como no 

Iraque, qualquer aumento de poder da comunidade xiita em outros Estados do Golfo Pérsico 

se traduz em maior poder para o Irã” (TAREMI, p. 35-36 tradução nossa)52. Anular o 

processo de instalação de um Estado cliente dos Estados Unidos no Iraque era a situação mais 

crítica para o Irã naquele momento. O governo iraniano lançou uma série de medidas para 

evitar o sucesso das pretensões estadunidenses e a estratégia iraniana também visava infligir 

um golpe na responsabilidade vital dos Estados Unidos com a segurança do seu aliado 

israelense, pois “um Iraque amigável poderia se juntar ao Irã, Síria e Líbano em uma aliança 

                                                 
51 No original: The Islamic regime in Tehran has consistently pursued two goals. The first of these is to prevent 

the United States from establishing a client state in Iraq - as it had done in Afghanistan earlier - by facilitating 

the holding of elections, which it would believe would produce a government dominated by the Shiite majority. 

Ayatollah Rafsanjani explained, as far as Iran was concerned, the dissolution of the Baath regime per se was 

neither good nor bad; it all depends on the kind of regime that replaced it. If the United States succeeded in 

establishing a client state in Iraq, that would be extremely detrimental to Iran's national security. On the other 

hand, if elections were held and an independent government emerged, that would be in Iran's interests because it 

was bound to be dominated by a Shiite majority. Such a government, Iranian leaders believed, would inevitably 

align itself with Iran. 
52 No original: As in Iraq, any rise in the power of the Shiite community in other Persian Gulf states would 

translate into greater power and influence for Iran. 
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contra Israel, aumentando a posição geral dos parceiros árabes iranianos” (TAREMI, 2005, p. 

35-36 tradução nossa)53.  

Para impedir os Estados Unidos de instalarem um Estado cliente no Iraque e assegurar 

a ascensão de um governo xiita, o Irã tomou duas providências. Primeiro fechou um acordo 

que transferiu a responsabilidade sobre a elaboração de eleições gerais no Iraque dos Estados 

Unidos para as Nações Unidas. Teerã acreditava que a medida poderia limitar a influência dos 

Estados Unidos e da Grã-Bretanha sobre o curso futuro da política iraquiana. Em segundo 

lugar, os líderes iranianos se posicionaram contra a formação de um órgão composto por 

estadunidenses para governar o Iraque, os porta vozes do Irã imediatamente denunciaram que 

as pretensões dos administradores interinos de Washington eram transformar o Iraque em um 

“regime de marionetes” (TAREMI, 2005, p. 36).  

A posição do Irã para o Iraque ocupado pelos Estados Unidos refletia um esforço 

hercúleo para o reestabelecimento da estabilidade, visto que a paz era uma condição prévia 

para garantir aos xiitas a maioria dos assentos do parlamento nas primeiras eleições que 

viriam a ser realizadas em 2005. Como o Irã viu, qualquer confronto entre a comunidade xiita 

no Iraque e as forças da coalizão beneficiaria somente elementos do antigo regime e os 

extremistas islâmicos sunitas. Portanto, o Irã alertou que a manutenção da calma em áreas 

habitadas pelos xiitas do Iraque (como no sul e no centro) seria essencial para garantir o 

restabelecimento da soberania ao Iraque e acelerar a partida das forças da ocupação 

(TAREMI, 2005, p. 36-37).  

As relações iraquianas iranianas se tornaram majoritariamente uma interação entre o 

Irã com os Estados Unidos e ambos se acusavam repetidamente de intrometer-se nos assuntos 

iraquianos para desestabilizar o Iraque. “O vexame do argumento das armas nucleares do 

Iraque, que nunca foram encontradas, também afeta a posição dos Estados Unidos em relação 

ao Irã” (VISENTINI, 2014, p. 200), juntamente com a incapacidade de anular a insurgência 

do Iraque, os Estados Unidos se encontravam dentro de um atoleiro que limitava sua 

capacidade de suprimir a influência iraniana que logo tomou controle da situação do Iraque.  

O ledo engano dos Estados Unidos em invadir o Iraque para enfraquecer o Irã já se fez 

sentir em junho de 2003, quando surgiram os primeiros sinais que as forças crescentes das 

insurgências levariam a moral estadunidense ao brejo. O Irã percebeu que superestimou os 

perigos da invasão do Iraque, visto que as operações militares do governo Bush eram em 

grande medida ineptas e somente desencadearam outro Vietnã para abalar a legitimidade dos 

                                                 
53 No original: (...) a friendly Iraq could join Iran, Syria and Lebanon in an alliance against Israel, enhancing 

the overall position of Iran’s Arab partners. 
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Estados Unidos. Ao passo que Washington esperava que as operações militares na periferia 

regional da república islâmica enfraquecessem o Irã54, logo o contrário se fez sentir, pois os 

impactos da situação promoveram inúmeros benefícios ao Irã, principalmente quando as 

eleições da Assembleia Geral lograram um primeiro ministro xiita no Iraque em 2005, 

chamado Ibrahim al-Shiqr al Jaafari do partido Dawa, que chegou ao poder em grande medida 

devido ao apoio moral e financeiro de Teerã (TAREMI, 2005, p. 40-42).  

As eleições de janeiro de 2005 resinificaram as relações bilaterais entre Irã e Iraque. 

Mesmo que os cargos eleitos fizessem parte de um governo iraquiano de transição, os 

nomeados eram do partido Dawa que possuía vínculos estreitos com o Irã. Os elegíveis 

receberam os votos do próprio povo iraquiano que também apuraram o afastamento da 

influência dos Estados Unidos. Embora o governo iraquiano de transição tivesse somente um 

ano de vida, o Irã já esperava a reeleição da maioria xiita nas próximas eleições para 

consolidar a ampliação do seu espaço de manobra dentro do Iraque (TAREMI, 2005, p. 42).  

De fato, as próximas eleições seguiram garantindo aos xiitas a maioria dos assentos no 

parlamento além do cargo de primeiro ministro em 2006, onde Nouri al-Maliki sucede Jaafari. 

Faz se necessário destacar que desde as primeiras eleições em 2005 as relações bilaterais entre 

Irã e Iraque retornam a ser majoritariamente relações iraquiano iranianas, ou seja, é possível 

inferir que após a eleição de Nouri al-Maliki no Iraque em 2006, o Estado iraquiano é 

contemplado com uma parcela de autonomia na sua condução de política externa para o Irã, 

portanto a narrativa historiográfica dessa seção volta para a análise da intensificação da 

cooperação entre os dois Estados.  

Para garantir a manutenção de boas relações entre vizinhos o Irã continuou apoiando a 

democracia iraquiana. A nova fase das relações bilaterais iniciou em junho de 2005, quando o 

ministro das relações exteriores do Irã visitou Bagdá. Durante o encontro, ambos os lados 

concordaram em criar uma comissão conjunta para amplificar a aproximação. A expansão das 

relações bilaterais pautava a reabertura dos seus respectivos consulados, a facilitação da 

emissão de vistos e o apoio estratégico nas questões de defesa nacional e segurança das suas 

fronteiras. No que se refere a questões de energia e infraestrutura, o Irã enxergava grandes 

oportunidades com o envolvimento na recuperação do Iraque, onde concordou em ajudar o 

Iraque com a escassez de eletricidade e recursos petrolíferos. Além do aumento da exportação 

                                                 
54 Taremi (2005, p.44) comenta: “É irônico que essa aventura militar, cujo objetivo era abrir o caminho para a 

derrubada do regime clerical no Irã, acabou por consolidá-la em casa e expandir sua influência no exterior”. No 

original: “It is ironic that this military adventure, one of the goals of which was to open the way for the 

overthrow of the clerical regime in Iran, has ended up consolidating it at home and expanding its influence 

abroad”. 
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de energia elétrica, foram construídos dois gasodutos que enviavam petróleo do porto de 

Basra no sudeste do Iraque para a refinaria de Abadan no sudoeste do Irã, onde o recurso 

natural passava pelo refino e era enviado de volta para o Iraque. Uma série de outros acordos 

foram fechados para expandir o transporte ferroviário, rodoviário, aéreo e marítimo entre os 

dois países (TAREMI, 2005, p. 42-43).  

A citação direta abaixo apresenta uma amostra dos grandes investimentos iranianos no 

Iraque durante o governo do presidente Ahmadinejad:  

 

A visita de Ahmadinejad em 2009 ao Iraque, foi a primeira de um presidente 

iraniano desde 1979. A visita foi marcada pelo anúncio de um crédito de US $ 1 

bilhão para as exportações iranianas para o Iraque, que seriam usadas principalmente 

para desenvolvimento de infraestrutura, com um aumento na cifra monetária total 

das exportações para US $ 8 bilhões em 2010. Com esta nova relação econômica, o 

equilíbrio da interação comercial e tecnológica favoreceu principalmente a Teerã. O 

Irã agora parecia fazer o que não foi capaz de fazer durante a guerra, que era 

atravessar a fronteira iraquiana, especialmente para alcançar os centros religiosos do 

país, embora agora fosse através de uma vasta infraestrutura econômica e política 

(RAHIMI, 2012, p. 27-28 tradução nossa)55. 

 

Embora as novas lideranças do Iraque convergissem com o regime de Teerã56, é 

necessário reconhecer a persistência de algumas dificuldades comuns entre países que 

compartilham uma longa fronteira (BRITO, 2016, p. 368). No decorrer dos mandatos de 

Ahmadinejad e em grande parte devido a condução de sua política externa, as relações 

bilaterais entre Irã e Iraque sofreram alguns abalos. Como foi o caso ocorrido no final de 

2009, onde forças iranianas invadiram a região de Al-Fakkah no sul do Iraque e ocuparam 

temporariamente o campo que abriga poços de petróleo na fronteira com o Irã (BRITO, 2016, 

p. 367).  

Malgrado os conflitos fronteiriços, a onda de violência que atingiu o Iraque e a 

reeleição contestada de Ahmadinejad em 2009 restringiu, da mesma forma que ocorreu no 

final do mandato de Rafsanjani, a atenção que os dois países eram capazes de mobilizar para 

suas relações bilaterais. A amizade entre Irã e Iraque continuava sendo cultivada, porém 

                                                 
55 No original: Ahmadinejad’s 2008 visit to Iraq, the first for an Iranian president since 1979, was marked by the 

announcement of a $1 billion credit for Iranian exports to Iraq, used mostly for infrastructural developments, 

with a rise in the total monetary figure of exports to $8 billion in 2010.3 With this new economic relationship, 

the balance of commercial and technological interaction mostly favored Tehran. Iran now appeared to do what 

it was not able to do during the warto implant itself across the Iraqi border, especially into the country’s 

religious centers, though now through a vast economic and political infrastructure. 
56 Segundo Brito (2016, p.368), não é coerente relegar a convergência entre os dois regimes ao fato das 

lideranças serem xiitas, “pois, os xiitas iraquianos têm percepção clara da sua identidade árabe, não lhes cabendo 

em absoluto a qualificação, que por vezes lhes é atribuída, de “linha auxiliar” dos aiatolás do Irã” (BRITO, 2016, 

p.368). 
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questões domésticas impediram a evolução do laço para um nível exponencial de 

aproximação.  

Especula-se que a quantidade de respostas dos chefes de Estado quanto as suas 

relações bilaterais permaneceram abaixo das expectativas que os estadistas iraquianos e 

iranianos gostariam de desempenhar. Porém, após a eleição de Hassan Rouhani no Irã, o 

caráter pragmático do novo presidente conseguiu abrandar relativamente as questões 

nucleares do país com o Ocidente, o que reabriu as portas do campo de manobra da política 

externa que a acidez de Ahmadinejad havia fechado.  

Concomitantemente aos primeiros anos de mandato do reformista Rouhani, o 

surgimento de um novo Califado no Iraque demandou a atenção absoluta do Irã para o seu 

vizinho (BRITO, 2016, p. 370). Iniciou-se assim, uma nova fase das relações bilaterais entre 

Teerã e Bagdá, cuja a intensidade de cooperação segue no mesmo padrão até o ano de 

conclusão desta pesquisa. O fortalecimento do Estado Islâmico, que ocorreu em 2014 levou as 

relações entre Irã e Iraque para um estágio mais avançado de cooperação.  

Da mesma forma como se observou ao longo desta narrativa historiográfica, a 

intensificação da interação regional entre os dois Estados desta pesquisa ocorreu 

majoritariamente em momentos que transformações na construção do Estado iraquiano 

elevaram a sua importância para a política externa do Irã para o Iraque. Conforme Brito 

(2016, p. 370) a reação do regime dos aiatolás de Teerã era lógica, pois o Califado 

proclamado pelo ISIL representava não apenas uma ameaça maior para a segurança do Irã, 

sob a forma de um novo centro de poder sunita criado à sua ilharga, mas também uma 

interferência, inaceitável para Teerã, em dois países – o Iraque e a Síria – que eram vistos 

pelos dirigentes iranianos como fazendo parte da sua esfera de influência no Oriente Médio. 

Devido ao avanço das milícias do Estado Islâmico sobre extensas áreas do território 

iraquiano em meados de 2014, o Irã começou a apoiar as forças armadas do Iraque no 

combate ao califado, oferecendo equipamentos militares e drones para disposição de ataques 

nas bases dos insurgentes e mais tarde, a aviação iraniana também entrou na luta contra o 

novo inimigo (BRITO, 2016, p. 370).   

 

4.2 CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO IRÃ 

 

A proposta deste estudo, visa analisar como as relações bilaterais entre Irã e Iraque 

influenciaram a construção dos seus Estados. Após a seção que narrou a interação regional 

dos dois Estados entre 1998 e 2016, é necessário que as próximas seções abordem as 
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transformações estatais nos âmbitos de coerção, capital e legitimidade do Irã durante o recorte 

temporal estabelecido para o capítulo. 

 

4.2.1 Construção do Estado do Irã no âmbito da coerção (1998 - 2016) 

 

A ausência de um tratado de paz formal entre Teerã e Bagdá sugere alguns impactos 

para o âmbito da coerção no Irã entre 1998 e 2003. Antes da invasão do Iraque por tropas 

estadunidenses, as operações militares da Organização Mojahedin-e Khalk (MEK) instaladas 

no interior do Iraque miravam o Irã, e Teerã, por sua vez, se via obrigado a responder com 

ataques de aeronaves e misseis. O nível de alerta de ameaça do MEK ao Irã só diminuiu 

depois de 2003, onde a intervenção militar no Iraque enfraqueceu a organização e logo após, a 

mesma foi retaliada pelas forças iranianas a ponto da extinção (ZWEIRI, 2008, p. 135). 

No Irã, a participação das forças armadas em assuntos políticos pode ser observada 

desde tempos antigos e a perspectiva do envolvimento dos agentes da guarda revolucionaria 

com o governo parece estar crescendo (WARD, 2009, p. 306). Segundo WARD (2009, p. 

307), os elementos que integram a esfera coercitiva do Irã apoiaram a administração de 

Khatami, sobretudo as novas unidades paramilitares dos Basij. Durante o governo do clérigo 

moderado, a milícia voluntária do Irã passou a ser orientada para a contenção de revoltas 

populares, muitos iranianos provindos das classes mais baixas se juntaram as divisões 

especiais desenvolvidas pelo regime para ampliar o controle do Estado sobre a sua população 

civil. Logo em seguida, devido a precipitação de grandes protestos antigovernamentais, o 

Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) se juntou a milícia Basij para lidar com as 

agitações violentas.  

A guerra Irã-Iraque concedeu experiência militar aos dois países e é interessante 

averiguar os vestígios remanescentes do conflito no que tange as atuais políticas de aquisição 

de armamentos do Irã. As grandes baixas iranianas provocadas pelos misseis iraquianos 

durante a guerra, fizeram o Irã compreender a eficácia de projeteis de longo alcance. A partir 

da experiência da década de 1980, o Irã passou a prospectar um parceiro que auxiliasse a 

produzir foguetes de artilharia e construir instalações de produção de misseis. Atualmente, o 

Irã e a Coréia do Norte cooperaram na fabricação de mísseis balísticos de longo alcance 

(WARD, 2009, p. 316). Em março de 2003, após a queda de Bagdá, as relações iraquianas-

iranianas se tornaram majoritariamente uma interação entre o Irã com os Estados Unidos e as 

incursões estadunidenses no Iraque fizeram os porta-vozes do exército do Irã anunciar que 

“operações de guerrilha seriam introduzidas em todos os seus treinamentos. O exército 



68 

afirmou em 2004 que estava aumentando o treinamento sobre o uso de guerras irregulares e 

partidárias para destruir invasores inimigos” (WARD, 2009. p. 323 tradução nossa)57. 

 

Entre alguns dos cenários de treinamento apresentados no pós-2003, as manobras 

iranianas foram emboscadas, ataques de guerrilha, massas de armas de ombro contra 

helicópteros inimigos e mobilização de forças locais. A Guarda também anunciou 

que mudou sua doutrina para uma "defesa em mosaico". Isso se baseia em guerras 

não convencionais, na mobilização da milícia de reserva do Irã e da população 

iraniana para garantir que não exista "nenhuma zona segura" para um exército 

invasor que possa avançar em direção ao centro do Irã (WARD, 2009, p. 323-324 

tradução dos autores).58 

 

4.2.2 Construção do Estado do Irã no âmbito do capital (1998 - 2016) 

 

Devido ao projeto nuclear do Irã, o Conselho de segurança da ONU começou a impor 

sanções econômicas ao país em 2006. A partir de então, os fluxos de capital para o regime de 

Teerã acabaram diminuindo, neste interim, o processo constante de aproximação entre Irã e 

Iraque atuou como uma válvula de escape mediante as pressões provocadas pelas sanções que 

lhe foram impostas. O Irã inundou o Iraque com seus produtos, entre as exportações não 

petrolíferas estavam produtos como: alimentos, eletrônicos, materiais de construção, 

maquinas e automóveis (HEYDARIAN, 2012).  

A respeito do PIB do Irã, o Banco Mundial oferece dados dos anos de 1998 a 2015 e a 

mensuração deles formam o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 No original: (...) guerrilla operations had been introduced into all of its training. The army claimed in 2004 

that it was increasing training on the use of irregular and partisan warfare to wear down enemy invaders. 
58 No original: Among some of the training scenarios featured in post- 2003 Iranian maneuvers were ambushes, 

guerrilla attacks, the massing of shoulder-fired weapons against enemy helicopters, and the mobilization of local 

forces. The Guard also announced that it had changed its doctrine to a “mosaic defense. ” This purportedly 

relies on unconventional warfare and the mobilization of Iran’s reserve militia and the Iranian populace to 

defend in depth to ensure that there would be “no safe zone” for an invading army advancing toward the center 

of Iran. 
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Gráfico 4 – Variação em bilhões de dólares do PIB do Irã (1998-2015) 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial 

 

A partir do gráfico 4, é possível analisar que em 2006, ano de início das sanções contra 

o Irã, o produto interno bruto do país não apresenta nenhuma variação negativa, ao invés 

disso, o PIB iraniano apresenta um salto. A partir dos dados expostos pelo Banco Mundial é 

possível relacionar a influência do Irã sobre o Iraque com uma série de benefícios econômicos 

para a república islâmica.  

A manutenção de boas relações entre vizinhos, garantiu ao Irã uma fatia enorme de 

lucros, pois, após a troca de regime no Iraque em 2003, o povo iraquiano passou a ser o 

principal mercado consumidor da indústria iraniana. Segundo Javad Heydarian (2012), o 

comércio bilateral tem potencial de crescimento exponencial para os próximos anos. O 

aumento das receitas do petróleo no Iraque expandiu a sua economia e as empresas iranianas 

espalhadas pelo território iraquiano foram as maiores beneficiarias do novo potencial 

consumidor do Iraque.  

 

4.2.3 Construção do Estado do Irã no âmbito da legitimidade (1998 - 2016) 

 

Depois que o reformista Muhammad Khatami entrou em suas funções em maio de 

1997, o Irã passou a formular uma política externa voltada para o melhoramento da sua 

relação com seus vizinhos árabes, incluindo, desde os países membros do Conselho de 

Cooperação do Golfo (GCC), até o Iraque. Depois daquele momento, provou-se que as 
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relações com o Iraque não melhorariam sem uma iniciativa iraniana. O nascimento de uma 

cooperação estável entre os dois países representou o fortalecimento da imagem regional do 

país no Oriente Médio. Os Estados árabes da região passaram a reconhecer o Irã (juntamente 

com a Turquia) como uma potência regional importante, pois a normalização das relações do 

país com os demais Estados em sua volta, representava a ascensão de uma estabilidade 

regional. Mediante a esse cenário, o Irã passou a desenvolver e fortalecer laços de confiança 

com seus vizinhos, estes últimos, por sua vez, relegaram ao Irã o papel da segurança regional 

(ZWEIRI, 2008, p. 115). 

Além disso, as relações bilaterais entre Irã e Iraque influenciam a legitimidade do 

Estado iraniano uma vez que Walsh (2017, p. 115) observa que há, para muitos iranianos, 

uma crença de superioridade persa sobre os árabes. O desempenho do nacionalismo persa é 

iluminado quando os iranianos relegam o êxito do Irã em contraste ao Iraque à identidade 

persa. Nas palavras de Walsh, os chefes de Estado do Irã conduzem seu relacionamento com o 

Iraque utilizando o seguinte argumento: “os persas são melhores do que os árabes, o Irã tem 

um destino especial dado por Deus e a sorte dos iraquianos é que os iranianos chegaram para 

salva-los” (WALSH, 2017. p. 115 tradução nossa)59.  

A passagem supracitada relaciona a formação da identidade iraniana através do 

relacionamento com o Iraque, um Estado endógeno cujo estivera em conflito durante muito 

tempo. As identidades modernas das principais potências do Golfo Pérsico foram formadas 

concomitantemente a construção da região, que por sua vez, foi construída através do conflito 

entre potências regionais.  

Para corroborar a análise que vincula a interação bilateral entre Irã e Iraque com 

transformações no âmbito da legitimidade do Estado iraniano, o jornalista Samy Adghirni, 

correspondente em Teerã, observa em sua obra “Os Iranianos” de 2014, como o Estado 

iraniano continua construindo sua legitimidade em oposição aos Iraquianos, cujo conflito que 

havia sido travado na década de 1980 ainda materializa a identidade da população do Irã: 

 

As feridas da guerra continuam abertas. Muitos iranianos se lembram do pânico que 

sentiam, alguns ainda crianças, ao ouvir o som dos caças iraquianos voando sobre 

suas casas. O regime cultiva a memória da “guerra imposta” como um dos pilares da 

ideologia oficial. Teerã e outras cidades têm museus com fotos horripilantes de 

crianças massacradas em ações iraquianas. Desde os anos 1980, o regime alterou as 

grades curriculares no primeiro e segundo grau das escolas, que até hoje têm aulas 

de formação teórica e prática militar. A TV estatal divulga fartura de documentários 

e reportagens sobre o tema, que também é retratado no cinema. O Estado dispõe de 

                                                 
59 No original: (..) the Persians are better than the Arabs, that Iran has a special God-given destiny, and how 

lucky the Iraqis are that Iran came to save day. 
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verbas especiais para incentivar cineastas a tratar do assunto (ADGHIRNI, 2014, p. 

79).  

 

4.3 CONSTRUÇÃO DO ESTADO NO IRAQUE 

 

Após as seções que abordam como as relações bilaterais entre os anos de 1997 e 2006 

influenciaram a construção do Estado do Irã, faz se necessário que as três próximas seções 

abordem as transformações estatais do Iraque nos âmbitos de coerção, capital e legitimidade 

durante o recorte temporal estabelecido para este capítulo. 

 

4.3.1 Construção do Estado do Iraque no âmbito da coerção (1998 - 2017) 

 

As influências das relações bilaterais entre Irã e Iraque na construção da esfera 

coerciva do Estado iraquiano são identificadas com clareza durante a ocupação das forças da 

coalizão no Iraque. Na obra “Immortal: A military History of Iran and, Its Armed Forces, 

2009”, Steven, R. Ward comenta a atuação direta das forças armadas do Irã no Iraque, 

segundo o autor, foram estabelecidas relações com os iraquianos, mediante apoio entre 

facções políticas, fornecimento de armas e treinamento militar a grupos armados que se 

opunham às forças da coalizão (WARD, 2009, p. 322). 

Destaca-se que a guerra de oito anos com o Irã, havia transformado a República 

Islâmica em um local de refúgio para centenas de milhares de refugiados xiitas. Com a saída 

de cena de Saddam, a influência do Irã no Iraque xiita se intensificou na medida que esses 

exilados puderam voltar para sua casa. De volta ao Iraque, os xiitas iraquianos se juntaram aos 

seus antigos compatriotas e endossaram aparatos militares que haviam sido construídos 

silenciosamente durante o governo Baathista. Fala-se aqui do Conselho Supremo para a 

Revolução Islâmica no Iraque (CSRII), que foi em grande escala uma organização que 

cooperava com o Irã desde a sua criação que remonta a Revolução Iraniana em 1979. Para o 

recorte temporal deste capítulo, importa ressaltar nessa seção o papel do CSRII durante as 

batalhas das forças armadas dos Estados Unidos no Iraque após 2003. Muitas dessas batalhas 

foram uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e o aparato militar e de inteligência 

estrangeira do Irã. O Irã operava o braço armado do CSRII como um corpo de inteligência do 

Irã no Iraque para conduzir operações de combate contra os soldados de infantaria 

estadunidenses. Observa-se que durante a época de ocupação do Iraque pelas forças de 

coalizão, o Irã não somente influenciou a esfera coercitiva do Iraque, como também destinou 
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uma parte da mesma para travar batalhas contra os Estados Unidos no Iraque (WEISS, 

HASSAN, 2015, p. 58). 

A produção de armamentos está entre as influências mais importantes das relações 

bilaterais entre Irã e Iraque na esfera coercitiva iraquiana. O Irã fabricava armas e 

contrabandeava-as para o Iraque, desde equipamentos de infantaria, como armas e granadas à 

explosivos capazes de cortar através do aço de armaduras e paredes de tanques, seus usos 

podem ser destacados em ações intensas como a batalha de Najaf em agosto de 2004. As 

forças da coalizão chegaram a apelidar os detonadores de “bombas Persas”, cujo 

representavam, por volta de 18% por centro de todas as mortes de soldados que integravam a 

coalização até 2006. Havia, naquele momento, uma sensação de que o Irã estava declarando 

guerra contra os EUA no Iraque (WEISS, HASSAN, 2015, p. 59-60). 

 

4.3.2 Construção do Estado do Iraque no âmbito do capital (1998 - 2016)  

 

Desde 1998, o Irã e o Iraque vêm demonstrando uma capacidade notável de 

cooperação, e o envolvimento econômico dos dois Estados influenciou o âmbito do capital do 

Iraque de diversas formas. De 1998 em diante, o Iraque passou a assinar muitos acordos 

comerciais com seu vizinho persa, e após 2003, o Irã mostrou seu apoio econômico ao novo 

governo do Iraque. Em um primeiro momento, Teerã contribuiu com uma quantia equivalente 

a cem milhões de dólares para a reconstrução da infraestrutura iraquiana. Ao passo que as 

forças militares dos Estados Unidos devastaram o Iraque durante a intervenção militar, o 

regime da república islâmica ajudou seu vizinho árabe a se reerguer, com a execução de 

inúmeros projetos de infraestrutura, como a reconstrução do aeroporto de Najaf e a construção 

de oleodutos e gasodutos. Os dois países passaram a interligar suas fronteiras através de redes 

ferroviárias, redes elétricas e linhas de transmissão para incentivar as trocas comercias e o 

turismo religioso, o que, por sua vez, também auxiliou na recuperação da economia de Bagdá 

(ZWEIRI, 2008, p. 118). A respeito do PIB do Iraque, somente dados dos anos de 2004 a 

2016 estão disponíveis no Banco Mundial e a mensuração deles formam o gráfico abaixo. 
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Gráfico 5 – Variação em bilhões de dólares do PIB do Iraque (2004 – 2016) 

 

 

 
Fonte: Banco Mundial 

 

 O gráfico 5 ilustra que o maior salto da economia do Iraque ocorreu por volta de 2011. 

Muito do que foi feito pelo Irã para reverter as fraquezas estruturais do Iraque, incrementou o 

setor do petróleo do país e os primeiros indícios de vitalidade do PIB iraquiano se devem em 

função da produção do recurso. Em 2012 a produção de petróleo no Iraque estava em média 

de 3 milhões barris de petróleo por dia, 3,2 milhões de barris no final de 2013 e 3,3 milhões 

de barris por dia em 2014 (BRITO, 2016, p. 389-390).  

 

Em 2011 as estimativas eram animadoras com referência a vários outros itens: uma 

renda per capita no nível já de US$ 4.300, de maneira a permitir melhores padrões 

de vida (para o que contribuíam também a redução da inflação e a diminuição da 

violência); exportações e importações nos valores, respectivamente, de US$ 79,68 

bilhões e US$ 47,8 bilhões; para uma força de trabalho cerca de 8,9 milhões, um 

nível de desemprego de 15%, que se poderia considerar razoável por se tratar de 

uma economia baseada em indústria de baixa demanda de mão de obra; e um 

orçamento de governo central relativamente equilibrado, com uma receita em 

dinares iraquianos de IQD 80,9 trilhões para uma despesa de IQD 96,6 trilhões de 

maneira a produzir um déficit de IQD 15,7 trilhões (BRITO, 2016, p. 390). 

 

Além disso: 

 

Em 2011, numa confirmação da orientação cada vez mais acentuada do Iraque na 

direção seja do Extremo Oriente, seja do Subcontinente indiano, ou seja, ainda do 

Oriente Médio (isto sem prejuízo dos Estados Unidos), os maiores parceiros do país 

no que se refere às exportações foram a Índia com 22,5%, os Estados Unidos com 

22,3%, a China com 13,4%, a Coreia do Sul com 11,7% e o Japão com 4,8%. A 
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mesma tendência a um comércio dirigido em particular para as regiões aludidas se 

refletiu nas importações do Iraque em 2011, pois a Turquia teve uma participação de 

25,3%, a Síria de 18,3% e a China de 11,7%, ficando os Estados Unidos com 7,4% 

(BRITO, 2016. p. 391). 

 

Levando em consideração à instabilidade importada da Síria e a grave situação 

provocada pela conquista de territórios pelo Estado Islâmico o crescimento do PIB iraquiano 

vem apresentando quedas desde 2014 (BRITO, 2016. p. 390). 

 

4.3.3 Construção do Estado do Iraque no âmbito da legitimidade (1998 - 2016) 

 

Constata-se que a influência do Irã na política iraquiana já se intensificou em um 

primeiro momento após a invasão de 2003. A Autoridade Provisória da Coalizão sob a 

direção de Washington, escolheu 25 representantes para integrar um Conselho Interino. 

Alguns membros desse novo conselho eram políticos que ficaram em condições de regressar 

ao seu país em decorrência da troca de regime e por mais que alegassem ter uma posição de 

independência, alguns deles guardavam na prática um vínculo com o Irã (BRITO, 2016, p. 

200-201).  

A possível divisão da comunidade xiita no Iraque era uma preocupação para o Irã, pois 

o desmembramento dessa unidade poderia deixar alguns dos aliados mais próximos do Irã 

fora do governo do Iraque. Mediante a esse temor, Teerã utilizou sua influência para 

pressionar os partidos islâmicos xiitas a se unirem em uma única aliança eleitoral em 2005. 

Foi assim que a mediação iraniana logrou a união de duas facções xiitas rivais, a de Nouri al 

Maliki e a de Muqtada al-Sadr (ALI, 2014, p. 127, VISENTINI, 2014, p. 203).  

Na citação direta abaixo, o autor Bernardo de Azevedo Brito narra o desfecho da 

eleição para a Assembléia Nacional de Transição ocorrida em 30 de janeiro de 2005:  

 

Com os sunitas quase totalmente ausentes do pleito na linha recomendada pela 

Associação dos Eruditos Muçulmanos, que entendia que a participação nas eleições 

representaria a legitimação de processo conduzido em país ocupado por forças 

estrangeiras, o que houve foi na prática uma disputa entre a Aliança Iraquiana Unida 

(UIA, na sua sigla em inglês), que havia sido orquestrada pelo grande aiatolá Ali al-

Sistani; a Lista Iraqiya, de Ayad Allawi; e a Aliança Curda, que contava com os 

partidários tanto do KDP de Massoud Barzani como da PUK de Jalal Talabani 

(embora fosse provável que os curdos da religião xiita, que representam uma 

minoria dentro do seu grupo, viessem a acompanhar os árabes xiitas, como de fato 

viria a ocorrer). Na contagem inicial de votos, e antes que ajustes fossem efetuados 

para atender a legislação eleitoral, dos 275 parlamentares da nova Assembleia, a 

UIA de Al-Sistani ficou com 133 assentos, a Aliança Curda com 75, a Iraqiya de 

Allawi com quarenta, e os independentes do xeique Moqtada al-Sadr com três. 

Havendo a Aliança Iraquiana Unida saído vitoriosa do pleito, com um percentual de 

aproximadamente 48% dos votos, coube a ela indicar o primeiro-ministro. Ibrahim 
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al-Jaarari, o presidente do Partido Dawa, foi o nome escolhido pelos parlamentares 

da UIA numa disputa apertada na qual recebeu 64 apoios contra 63 (a balança pesou 

a seu favor graças ao apoio de Moqtada al-Sadr) (BRITO, 2016, p. 208-209). 

 

Dessa forma, um político com laços estreitos com Teerã assumiu o cargo de primeiro-

ministro e o resultado das eleições para a Assembleia Nacional de Transição foi uma 

reviravolta para Washington, que por sua vez apoiava o candidato Ayad Allawi (BRITO, 

2016, p. 209). 

O retorno de muitos iraquianos exilados no Iraque após a queda de Saddam Hussein, 

produziu uma série de efeitos na comunidade árabe do Iraque. Esses efeitos se tornam uma 

ferramenta útil para analisar o âmbito da identidade do Estado iraquiano. Durante o regime 

Baathista, ocorreram uma série de expulsões e expropriações de pessoas por conta de suas 

etnias persas. A supressão de vínculos culturais e linguísticos com o Irã visava fortalecer uma 

identidade árabe do Iraque, por sua vez, desenvolvida em oposição aos vizinhos persas60. Os 

exilados que retornaram ao Iraque após 2003 enfrentaram estranheza dos seus conterrâneos. A 

nacionalidade do Iraque constituía uma identidade árabe discriminatória e muitos iraquianos 

passaram a perseguir e assediar seus compatriotas persas que retornaram ao país, além de 

questiona-los a respeito da sua lealdade a pátria iraquiana (ALLAWI, 2007, p. 306). 

Acontecimentos mais atuais, como a ameaça representada pelo Estado Islâmico, 

também ilustram a influência das relações bilaterais para a construção do Estado do Iraque. O 

âmbito da legitimidade do Iraque foi influenciado pelo Irã, na medida que o apoio iraniano 

aos curdos iraquianos apaziguou a demanda da independência curda em agosto de 2014. 

Naquele ano, o Estado Islâmico chegou muito perto da capital do Curdistão iraquiano, onde as 

forças do grupo terrorista estavam à 40km da cidade de Erbil, fazendo com que os curdos 

procurassem ajuda iraniana. Frente a ameaça do Estado Islâmico, o Irã passou a colaborar 

com a segurança do Curdistão iraquiano. A assistência iraniana estreitou as relações bilaterais 

entre Teerã e Erbil, por conseguinte, naquele momento, os curdos iraquianos se viram 

obrigados a dar um passo para trás em relação as suas reivindicações sobre independência 

(KHALKHALI, 2014). Graças ao Estado Islâmico, as relações bilaterais dos Estados desta 

pesquisa se intensificaram. Walsh (2017, p.112) traz uma contribuição interessante a respeito 

da intensificação da cooperação entre os governos do Irã e do Iraque nos últimos anos. 

Segundo o autor, simplificar o apoio do Irã ao Iraque como uma cooperação entre governos 

xiitas é uma consideração equivocada, pois ignora os traços encorajadores do nacionalismo 

                                                 
60 Igual ao processo de fortalecimento da identidade persa no Irã, em oposição aos árabes. 
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iraquiano, visto que tribos sunitas lutam ao lado de outros grupos sectários contra os grupos 

insurgentes.  

 

4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo considerou o período que compreende o início da cooperação entre os 

dois Estados (1998) até o fim de 2016. As relações bilatérias como variável independente 

deste estudo, foram apresentadas na primeira e maior seção do presente capítulo, onde uma 

narrativa historiográfica complementou os dados quantitativos event data apresentados no fim 

do primeiro capítulo. Enquanto o teste da hipótese residiu na análise do vínculo da construção 

dos Estados do Irã e do Iraque com as suas relações bilaterais, para tanto, o capítulo 

apresentou seis seções menores. Três seções para cada país, que analisaram as transformações 

nos âmbitos da coerção, capital e legitimidade no recorte temporal dado para o capitulo.  

A análise do capítulo encontrou, entre outros resultados, a formação constante da 

identidade árabe do Iraque sobre a construção da identidade persa do Irã e vice-versa. 

Conclui-se que, o processo de formação da identidade como parte da esfera da legitimidade 

do Irã e do Iraque é um processo que ainda é influenciado (mesmo que indiretamente) pela 

guerra ocorrida na década de 1980. O rumo tomado pelas relações iraquiano-iranianas após a 

intervenção militar estadunidense no Iraque em 2003, influenciou em grande medida as 

esferas de coerção e capital dos dois países. O Irã encontrou no Iraque, um forte parceiro 

econômico para aliviar as pressões sofridas pelas sanções econômicas impostas pelo Conselho 

de Segurança da ONU em 2006, enquanto o Iraque teve suas esferas econômicas e coercitivas 

diretamente reconstruídas pelo Irã após a invasão que sofreu em 2003. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender o processo de formação de regiões e o processo de construção dos 

Estados resulta em um entendimento mais sofisticado dos eventos e fenômenos 

contemporâneos que moldam o Sistema Internacional. O resgate do passado, o qual perpassa a 

elaboração de narrativas historiográficas é fundamental para explicar o presente. No decorrer 

da história, as interações dos Estados exerceram influência direta em suas construções e na 

formação das regiões em que estão inseridos.  

As estruturas organizacionais dos Estados foram influenciadas por meio de guerras ou 

acordos de paz, sugerindo que a interação regional está vinculada à formação de qualquer 

Estado particular, não importando se são Estados europeus que passaram de um do processo 

relativamente “interno” de formação de Estado para o relativamente “externo” (TILLY, 1996, 

p. 290), ou Estados do Terceiro Mundo que se configuram como uma zona de interesses para 

os demais países acendendo uma gama de debates sobre os resultados nocivos da influência 

vertical externa para a construção dos seus Estados (TILLY, 1996, p. 291-292).  

O argumento de Ayoob (1999), que considera que os processos de construção das 

regiões são concomitantes aos processos de formação dos Estados, é o principal contexto que 

materializa as particularidades dos processos de construção dos Estados analisados neste 

estudo de caso. Ayoob (1999, p.251), salienta que o desenvolvimento doméstico dos países 

não é conduzido apenas individualmente. É necessário levar em conta que os Estados 

interagem entre si. As ligações territoriais, demográficas e políticas influenciam a formação 

dos Estados dentro de uma região.  

O presente estudo também flertou com as demais conclusões de Ayoob sobre os 

impedimentos que o processo de construção dos Estados sofre em regiões com grande 

penetração extrarregional. Cada região possui peculiaridades especificas, e no caso da região 

abordada nesta pesquisa não é diferente. Portanto, o Golfo Pérsico demandou certos cuidados 

analíticos e instrumentos de analise teóricos distintos das abordagens que estudam a Europa 

foram utilizados para nortear o objetivo principal deste estudo. Diante disso, o presente 

trabalho objetivou analisar as relações bilaterais entre Irã e Iraque, e identificar como essa 

relação bilateral impactou na construção das capacidades dos seus Estados, no âmbito da 

coerção, identidade e legitimidade. 

Neste sentido, o primeiro capítulo se embasou em discussões teórico conceituais dos 

estudos regionais para nortear as análises subsequentes da primeira seção, respectivamente a 

formação regional do Terceiro Mundo, Oriente Médio e Golfo Pérsico. Na segunda seção 



78 

levantaram-se questões sobre a construção dos Estados. O recorte analítico se limitou a 

abordar os impactos da interação entre capital e coerção, identidade, interação entre as 

Unidades, delimitação de fronteiras e o papel da guerra na formação dos Estados. A seção 

também abarcou as especificidades da formação dos Estados no Oriente Médio e no Golfo 

Pérsico, onde estão localizados os Estados do estudo de caso desta pesquisa. Feito isso, o 

capítulo concluiu materializando o argumento que estabelece um vínculo entre as interações 

dos Estados e suas respectivas construções, ou seja, foram elucidadas algumas evidências 

através de uma narrativa historiográfica sobre a formação do Golfo Pérsico e relações 

bilaterais entre Irã e Iraque que reforçam a relação entre construção das regiões e construção 

dos Estados. 

O segundo capítulo, de carácter descritivo, delineou-se através de uma revisão 

cronológica das relações bilaterais entre Irã e Iraque durante os anos de 1980 até 1997. 

Prestou-se um esforço para elucidar como as relações bilaterais entre os dois países 

impactaram na construção dos seus Estados. Concedeu-se primazia analítica nos âmbitos da 

coerção, capital e legitimidade. A primeira e maior seção do segundo capítulo foi constituída 

por uma narrativa historiográfica referente as relações iraniano-iraquianas no decorrer do 

recorte temporal estabelecido. Logo após o capítulo apresentou seis seções menores. Três 

seções para cada país, onde a pesquisa analisou as transformações na construção do Estado do 

Irã e Iraque, nos âmbitos das capacidades estatais alusivas à capital, coerção e legitimidade. A 

pesquisa bibliográfica desse capítulo complementou os dados event data apresentados no fim 

do primeiro capítulo, onde o vínculo entre a variação do padrão de cooperação e conflito entre 

Irã e Iraque na construção dos seus Estados é evidenciado na medida que a primeira seção do 

capítulo dois condicionou o recorte analítico das seções subsequentes, encarregadas pela 

análise dos impactos das relações bilaterais nas capacidades estatais do Irã e do Iraque.   

Já o terceiro capítulo, também de carácter descritivo, delineou-se através de uma 

revisão cronológica das relações bilaterais entre Irã e Iraque durante os anos de 1998 até 

2016. Prestou-se um esforço para analisar como as relações bilaterais do período estabelecido 

influenciaram a construção dos seus Estados. A primazia analítica do estudo de caso se focou 

nos âmbitos da coerção, capital e legitimidade. A primeira e maior seção do terceiro capítulo 

narra a interação regional dos dois países deste estudo. Logo após o capítulo apresentou seis 

seções menores. São elas; construção do Estado do Irã no âmbito da coerção, construção do 

Estado do Irã no âmbito do capital, construção do Estado do Irã no âmbito da legitimidade, 

construção do Estado do Iraque no âmbito da coerção, construção do Estado do Iraque no 

âmbito do capital, e por fim, construção do Estado do Iraque no âmbito da legitimidade. Três 
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seções para cada país, onde a pesquisa analisou as transformações na construção do Estado do 

Irã e Iraque, no período dado entre 1998 a 2016.  

A partir da análise realizada com a aplicação do método hipotético-dedutivo neste 

estudo de caso, conclui-se que as relações bilaterais entre Irã e Iraque conduziram diversas 

transformações nos seus processos de construção do Estado, majoritariamente, no que se 

refere aos âmbitos das transformações estatais ocorridas nos âmbitos do capital, coerção e 

legitimidade do Irã e do Iraque. Sob análise de diversos autores, apontaram-se os efeitos das 

relações bilaterais entre Irã e Iraque na construção dos seus Estados, foram evidenciados 

resultados que incluem, entre outros, uma deterioração acentuada da economia iraquiana 

durante sua guerra com o Irã. Enquanto o Estado persa saiu da guerra com sua esfera 

coercitiva em ruinas, porém, o conflito conferiu ampla legitimidade ao regime teocrático 

instalado durante a revolução islâmica em 1979.  

No decurso da guerra Irã-Iraque o PIB do Irã traçou uma linha com acentuações até 

1986, mas no último biênio do conflito, o PIB iraniano apresentou uma recessão, sugere-se 

que o evento esteve ligado com à aceitação de um cessar-fogo por parte do Irã, que findou a 

guerra em 1988. Graves problemas econômicos gerados pelo conflito interestatal, conduziram 

o fim de uma guerra entre potências regionais, a partir disso, pode-se perceber que 

transformações estatais que são resultado de uma interação regional, conduzem o processo de 

formação constante da região que insere as unidades (Estados). Necessidades urgentes de 

reparação dos danos causados pela guerra, sugerem que ambos os Estados lidaram com 

demandas internas que colocavam em xeque sua legitimidade. Sobretudo, o Iraque precisava 

realocar todo seu exército desmobilizado em outra missão, a de invadir o Kuwait.  

As relações bilaterais de 1980 até 1997, enquanto elemento da interação regional 

influenciaram de acordo com a variação do grau de cooperação e conflito as decisões que as 

elites políticas tomaram de transformações nas capacidades do Estado, no âmbito do capital, 

coerção e legitimidade. E os principais resultados encontrados neste período podem ser 

observados no quadro a seguir:  
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Quadro 1 – Análise do comportamento das variáveis, comparando os dois casos no período 

entre 1980 até 1997 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, a guerra Irã-Iraque (1980-1980), evidencia como a capacidade estatal do 

Irã no âmbito da coerção, foi influenciada por efeitos de longo prazo, como a constituição de 

forças armadas que servem às elites religiosas, até as atuais políticas de aquisição de 

armamentos. Semelhantemente, o Irã e o Iraque formaram suas identidades em contraposição 

um ao outro, neste âmbito, as transformações no âmbito da identidade iraniana e iraquiana 

visitam e dialogam com as conclusões de Halliday (2005) e Tilly (1996) a respeito da 

formação das identidades dos Estados do oeste europeu.  

Correntemente, acredita-se que o estabelecimento de uma cooperação entre Irã e 

Iraque se deve em grande parte pela desestruturação do então Estado Iraquiano, após a 

retirada de uma elite contrária ao governo teocrático do Irã em 2003. Porém, ao longo deste 

trabalho, foi verificado que esta cooperação se iniciou ainda no governo de Saddam Hussein, 

em 1998. Entretanto, as condições do Iraque pós-Saddam ressignificou a posição do Irã para o 

seu vizinho ocupado pelos Estados Unidos, redundou em um esforço de Teerã para garantir 

que seus aliados ocupassem a maioria dos assentos do parlamento nas primeiras eleições que 

viriam a determinar um novo governo no Iraque em 2005.  

Além disso, no limbo incerto da história do Iraque que começou em 2003, as relações 

iraquianas-iranianas se tornaram majoritariamente uma interação entre o Irã com os Estados 

Unidos. Nesse caso, ambos se acusavam repetidamente de intrometer-se nos assuntos 

Período IRÃ IRAQUE  

 

 

 

 

 

Relações Bilaterais 

Irã e Iraque entre 

1980 e 1997 

(conflito) 

Formação da Guarda da 

Revolução Islâmica e da 

milícia Basij durante a guerra. 

E no período após o conflito, 

há um fortalecimento das 

forças armadas. 

Hipermilitarização e 

contenção de revoltas. A 

necessidade de 

remobilização das forças 

armadas levou a decisão de 

invadir o Kuwait. 

 

 

Coerção 

Racionamento e austeridade 

durante a Guerra. Liberalização 

econômica e expansão da 

produção depois do conflito. 

Corrosão da base fiscal 

durante a guerra e crises 

econômicas na década de 

1990. 

 

Capital 

Consolidação da legitimidade 

do regime teocrático durante a 

guerra. Reformas após o 

conflito. 

Assembleia nacional, 

revoltas internas e 

manipulação da violência 

social.  

 

Legitimidade 



81 

iraquianos para desestabilizar o país. Ao analisarmos a variável independente, constituída 

pelas relações bilaterais entre Irã e Iraque, observou-se que, nos últimos anos a intensificação 

da interação regional entre os dois Estados desta pesquisa ocorreu majoritariamente em 

momentos que transformações na construção do Estado iraquiano elevaram a sua importância 

para a política externa do Irã. Como exemplo, pode-se citar o Iraque convindo como uma 

válvula de escape mediante as pressões provocadas pelas sanções econômicas impostas ao Irã 

(HEYDARIAN, 2012). Além disso, pode-se citar o surgimento do Estado Islâmico no Iraque, 

que também preocupou Teerã, que não tardou em auxiliar o seu vizinho no combate ao 

califado. O quadro abaixo apresenta as principais transformações encontradas nas capacidades 

do Estado, no âmbito do capital, coerção e legitimidade que foram influenciadas pelas 

relações bilaterais entre Irã e Iraque durante 1998 até 2016.  

 

Quadro 2 – Análise do comportamento das variáveis, comparando os dois casos no período 

entre 1998 até 2016 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, conclui-se que todas as capacidades estatais analisadas nesta pesquisa foram 

conduzidas a um nível significativo de transformações causadas pelas relações bilaterais entre 

Irã e Iraque. Em face de tais conclusões, o esforço prestado neste estudo de caso, também 
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Relações Bilaterais 

Irã e Iraque entre 

1998 e 2016 

(cooperação) 

Uso das forças armadas para 

contenção de revoltas internas. 

Aquisição de armamentos e a 

inserção de táticas de guerrilha 

nas forças armadas. 

Devido ao fornecimento de 

armamentos e treinamento 

militar proveniente do Irã, 

houve um fortalecimento 

das forças armadas do 

Iraque. 

 

 

Coerção 

O Iraque serviu como válvula 

de escape para as sanções 

impostas ao Irã em 2006. 

Aumento do PIB iraniano está 

diretamente vinculado com o 

comércio bilateral entre os 

dois países. 

Auxilio do Irã levou a 

recuperação da economia do 

Iraque. Incrementos no 

setor da produção do 

petróleo alavancaram o PIB 

do país. 

 

Capital 

Fortalecimento da imagem 

regional do Irã e aumento da 

coesão social a partir da 

identidade persa construída em 

oposição a identidade árabe do 

Iraque. 

Fortalecimento da 

identidade árabe, renovada 

elite xiita, mas desafios na 

integração nacional. 

 

Legitimidade 
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buscou salientar a necessidade de análises pertinentes à região do Oriente Médio, onde o 

estudo sobre as relações bilaterais entre Irã e do Iraque necessitou levar em consideração o 

processo de formação do Estado e todo o seu corolário de constrangimentos de unidades 

inseridas em regiões do Terceiro Mundo. 

Entretanto, salienta-se algumas limitações impostas a esta pesquisa. Frente a 

dificuldade de acesso a fontes primárias sobre relações bilaterais entre Irã e Iraque ocorridas 

entre o cessar-fogo da guerra (1988) até a invasão dos Estados Unidos no Iraque (2003), a 

leitura da realidade através das narrativas foi comprometida e a investigação bibliográfica 

desta pesquisa não conseguiu em sua totalidade, abordar transformações estatais 

exclusivamente provocadas pelas relações bilaterais, de modo que a base de dados disponível 

para a natureza deste estudo, limitou uma cobertura completa e ampla dos efeitos ocorridos 

em virtude das relações bilaterais do Irã e do Iraque durante 1988 à 2003.  

Propõe-se uma agenda de pesquisa que possa driblar essas limitações e preencher as 

lacunas do presente estudo de caso. Sugere-se que uma compensação pode ser feita através de 

estudos que considerem o caminho inverso desta pesquisa. Trabalhos futuros necessitariam 

compreender a construção estatal do Irã e do Iraque como a variável independente que altera 

os processos de formulação de política externa e suas respectivas complicações para as 

relações bilaterais. Um estudo que considere a interação regional como a variável dependente 

do processo de construção dos Estados, pode ser útil, na medida em que a análise do processo 

de formação das regiões estaria presente em grande medida no recorte analítico. Ora, a 

deficiência do presente estudo de caso se dá em função do afunilamento do recorte analítico, 

que pouco considera, embora presentes na realidade, os efeitos da interação regional entre Irã 

e Iraque na formação da região.  

Por fim, por meio da verificação da interação das variáveis propostas, a hipótese 

inicial foi testada: obtém-se que as relações bilaterais entre Irã e Iraque influenciaram as 

construções de seus Estados em níveis significativos nos âmbitos referentes a capital, coerção 

e legitimidade durante o recorte temporal dado entre 1980 e 2016. As proposições as quais 

foram mencionadas referem-se a sugestões que traduzem a possibilidade de estudos 

aprofundados que possam complementar o esforço prestado nesta pesquisa em mensurar as 

influências das relações bilaterais entre Irã e Iraque na construção dos seus Estados. 
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