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Resumo 

Apresente pesquisa teve por objetivo a análise da religião como elemento que 
condiciona os interesses e as identidades dos Estados e explica suas escolhas, a 
partir de uma perspectiva construtivista das Relações Internacionais. A questão de 
presquisa desse estudo é a seguinte: qual o papel da religião nas relações 
internacionais do Oriente Médio, notadamente de suas principais potências 
muçulmanas, Arábia Saudita e Irã? Temos como hipótese que os elementos 
religiosos e culturais ganham importância na compreensão do comportamento 
internacional dos atores do Oriente Médio e de seus impactos geopolíticos em 
função da mudança nas identidades coletivas destes atores. A pesquisa constatou-
se que as segmentações contrárias constituem parte da identidade desses países e 
é uma das causas do comportamento conflituoso entre eles, como sugere a teoria 
construtivista, e não uma consequência da busca dos Estados pelo poder. Nota-se 
então que a religião representa a essência da formação nacional destes países, 
contribuindo para a constituição das identidades coletivas que orientam a 
formulação de suas políticas externas.  
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Introdução 

Após uma década de relativa prosperidade e estabilidade no Oriente Médio, que 

sucedeu o fim da Guerra Fria, a região voltou a chamar a atenção dos estudiosos de 

Relações Internacionais no início do século 21, em função de três episódios de 

alguma maneira interligados: o 11 de setembro de 2001, que redefiniu, no mundo 

Ocidental, o conceito de terrorismo, vinculando-o a islamismo (HOFFMANN, 2002); 

a invasão norte-americana do Iraque, em março de 2003, que expôs os limites da 
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tentativa de se impor um modelo de democracia liberal na região e simplesmente 

acirrou a disputa sectária no país (AL-QARAWEE, 2014); finalmente, a chamada 

“primavera árabe”, cujos protestos populares visavam derrubar os regimes 

autoritários seculares prevalecentes em grande parte do mundo árabe, mas que 

acabaram levando a conflitos civis prolongados, como na Síria e na Líbia (LYNCH, 

2015). 

Os novos focos de tensão no Oriente Médio mostraram um aspecto 

importante no funcionamento das relações entre os países da região: o papel da 

religião como elemento organizador de alguns Estados, da maioria das sociedades e 

de diversos grupos sociais que interagem naquele contexto. Reacendeu-se um 

debate que já existia há pelo menos três décadas e que coloca as clivagens 

religiosas como elemento fundamentalnão somente para a compreeensão das 

dinâmicas internas à região, como também dos grandes alinhamentos 

internacionais que caracterizam as disputas políticas do Oriente Médio 

(ALIMAGHAM, 2014). 

Atualmente, os grandes conflitos regionais possuem um traço comum de 

sectarismo, isto é, de disputas religiosas que se sobrepõem ao jogo de poder 

político ou econômico. Essas disputas, ao contrário do que poderiam sugerir 

autores como Samuel Huntington em seu “Choque de Civilizações” (HUNTINGTON, 

1996), não ocorrem entre o Islã e o mundo Ocidental, de tradição judaico-cristã, 

mas sim dentro do próprio mundo muçulmano, entre sunitas e xiitas (ABDO, 2013; 

DOUD, 2016). A clivagem entre sunismo e xiismo, muito falada na época da 

Revolução Islâmica do Irã (país de maioria xiita) e esquecida pouco depois devido 

aos outros conflitos regionais, reaparece no centro do debate sobre as guerras civis 

na Síria e no Iêmen, sobre a situação de caos social em que se encontra o Iraque, e 

até mesmo nas disputas entre Hizbollah e grupos sunitas e cristãos no Líbano.  

Como representantes dessa disputa sectária no plano geopolítico do Oriente 

Médio, temos duas potências cujas políticas externas parecem orientar-se 

fortemente pela religião: o Irã e a Arábia Saudita. Ambos possuem governos que 

rejeitam o secularismo e afirmam o caráter divino da autoridade estatal, com base 

na interpretação corânica (BERGER, 2010). Mais do que uma disputa por poder, 

esses países se movimentam a partir da projeção de suas próprias ideologias 

religiosas, diametralmente opostas. Enquanto o Irã busca construir alianças 
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estratégicas no Oriente Médio a partir do xiismo, configurando o que alguns autores 

já vêm chamando de “crescente xiita” na região (BARZEGAR, 2008), a Arábia 

Saudita vê no wahhabismo, vertente radical do Islã sunita, uma maneira de 

projetar seu poder regional a partir de uma dimensão ideológica (BARONI, 2006). 

 
Metodologia e estrutura do trabalho 
 

É necessário compreender, em um primeiro momento, as diferenças 

teológicas entre sunismo e xiismo e suas implicações políticas. Trata-se de um 

passo importante, sobretudo em função da maneira estereotipada e simplificada 

com que, tradicionalmente, os meios acadêmicos ocidentais descrevem fenômenos 

ligados ao Oriente, e ao mundo muçulmano em particular (SAID, 2003). Pesquisar 

sobre o Islã e suas diferentes vertentes nos permite entender o funcionamento da 

maioria dos governos do Oriente Médio, cuja jurisprudência e cultura são 

influenciadas pelos valores e livros sagrados islâmicos. 

A dimensão histórica de longo prazo é fundamental, mas o enfoque recaiu 

sobre as transformações religiosas pelas quais passaram Arábia Saudita e Irã desde 

o ano de 1979, que corresponde à ascensão do movimento Wahhabista, no primeiro 

caso, e à Revolução Islâmica, no segundo caso (FRIEDMAN, 2015). Parte-se da 

hipótese de que os elementos religiosos e culturais condicionam os interesses dos 

Estados e explica suas escolhas, desde uma perspectiva construtivista das Relações 

Internacionais.  

Do ponto de vista metodológico, este projeto utilizou os discursos e 

documentos oficiais dos governos do Irã e Arábia Saudita, muitos dos quais já se 

encontram traduzidos para o inglês, como fontes primárias. Além disso, foi 

realizada uma avaliação dos livros sagrados do Islã, como Corão e Suna, para que se 

possa compreender os fundamentos ideológicos e identitários das políticas externas 

de ambos os países.  

Dessa forma, o artigo foi estruturado da seguinte forma: na primeira etapa 

foram apresentados os fundamentos teóricos, seguido pela análise sobre a origem 

histórica da rivalidade entre Irã e Arábia Saudita e como as identidades religiosas 

influencia a atual política externa desses atores.Por fim, averiguou-se a disputa 

geopolítica entre essas potências regionais, os fundamentos para a construção 

desta rivalidade e o impacto das identidades divergentes no comportamento dos 
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Estados com a comunidade internacional e nos “proxy conflicts” da região3; nesse 

sentido, foi realizado uma análise empírica para constatar a rivalidade entre as 

potências e sua atuação no conflito sírio. 

Fundamentos teóricos 
 

O comportamento destes Estados coloca em questão as análises tradicionais 

de Relações Internacionais. Por serem eurocêntricas, acabam deixando de 

considerar o papel da religião na definição dos interesses e das ações dos países 

(SANDAL e FOX, 2013, p. 2). Diante do crescente interesse pelo tema, Scott 

Thomas constata o seguinte: 

 

It is increasingly accepted that religion plays an important role in many 
conflicts throughout the world. However, it is not clear what conceptual 
framework should be used to analyze the resurgence of religion, religious 
ideas and transnational religious movements in international relations 
(THOMAS, 2000, p. 1) 

 
Para o autor, existem quatro tipos principais de abordagem sobre religião e 

Relações Internacionais: (1) aquelas que veem religião como ideologia, 

configurando-se como “sistemas complexos de crenças” que orientam o 

comportamento das elites políticas e misturam-se como ideologias políticas mais 

amplas; (2) aquelas que veem religião como identidade, isto é, como elemento 

fundamental da diferenciação entre grupos na construção de suas próprias 

trajetórias sociais; (3) aquelas que veem religião como “soft power”, ou como 

instrumentos utilizados pelos Estados na projeção internacional de seu poder; (4) 

aquelas que veem religião como manifestações de atores transnacionais, que 

disputam lealdades e legitimidade com as próprias autoridades estatais (THOMAS, 

2000, p. 2-8). Pode-se dizer, com base no estudo das teorias de Relações 

Internacionais, que tais abordagens identificam-se em linhas gerais, 

respectivamente, com o Liberalismo Sociológico (DEUTSCH, 1986); com o 

Construtivismo (WENDT, 1992; 1999); com o Realismo (CARR, 2001; MORGENTHAU, 

2003; NYE, 2005) e com a Interdependência Complexa (KEOHANE e NYE, 1997). 

                                         
3 “Proxy conflicts”, ou conflitos por procuração, são modalidades de conflitos armados em que duas 
partes beligerantes opositoras enfrentam-se por meio de terceiras partes, não se envolvendo 
diretamente no engajamento armado. Em geral, o termo é utilizado em referência à disputa entre 
duas ou mais potências que mantêm interesse em determinado resultado de uma guerra. O caso 
sírio é frequentemente visto como um “proxy conflict” entre Irã e Arábia Saudita (ROGERS, 2012). 
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A partir dessa constatação, a pergunta que orientou a Pesquisa de Iniciação 

Científica foi a seguinte: qual o papel da religião nas relações internacionais do 

Oriente Médio, notadamente de suas principais potências muçulmanas, Arábia 

Saudita e Irã? A principal teoria de Relações Internacionais que analisa as relações 

de conflito e equilíbrio de poder, o Realismo (e suas vertentes), responderia que a 

religião não possui papel relevante nesta dinâmica, uma vez que o interesse dos 

Estados “é sempre definido em termos de poder” (MORGENTHAU, 2003, p. 38). Ou 

seja, a religião seria simplesmente instrumento da busca de Estados pelo poder, no 

máximo manifestação do “soft power”4 necessária à sua legitimação. 

Acreditamos, entretanto, que a religião possui um papel diferente em 

grande parte dos países do Oriente Médio. Mais do que um instrumento, ela está na 

essência da formação nacional destes países, contribuindo para a constituição das 

identidades coletivas que orientam a formulação de suas políticas externas. Nossa 

hipótese, portanto, é a de que a religião condiciona os interesses dos Estados e 

explica suas escolhas. Nesse sentido, adotamos uma perspectiva ligada ao 

Construtivismo, que sugere que as relações entre Estados são fruto de ideias 

construídas socialmente, entendimentos intersubjetivos que eles estabelecem 

entre si, a partir da noção de identidades coletivas (WENDT, 1999). 

 A escolha pela teoria construtivista deve-se ao enfoque dado a cultura 

como um filtro para a formulação das identidades coletivas e dos objetivos 

políticos dos países da região, haja vista que os Estados são atores cujo 

comportamento é motivado por uma variedade de interesses enraizados nos 

diferentes tipos de identidades. Isso ocorre, pois asidentidades referem-se a quem 

os atores são (suas crenças, valores, cultura), designam seu tipo social e permitem 

a auto-compreensão; e os interesses referem-se ao que os atores querem, isto é, 

suas motivações e justificam o porquêde terem adotado tal comportamento. Sendo 

assim, interesses motivarão os Estados a alcançarem os seus objetivos, que por sua 

vez, serão direcionados pela identidade adotada (WENDT, 1999). 

 

Group beliefs are often inscribed in ''collective memory,'' the myths, 
narratives, and traditions that constitute who a group is and how it 
relates to others.These narratives are not merely the shared beliefs 

                                         
4 De acordo com Joseph Nye (2005), “soft power” é a habilidade dos Estados em conseguir o que 
querem por meio da atratividade, em lugar de coerção ou pagamentos. Essa atratividade é 
proveniente da cultura, dos ideais políticos ou das políticas públicas realizadas por estes Estados. 
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held by individuals at any given moment (though they depend on 
those beliefs), but inherently historical phenomena which are kept 
alive through the generations by an on-going process of socialization 
and ritual enactment. It is in virtue of such memories that groups 
acquire continuity and identity through time. As long as individuals 
see themselves as having an allegiance and commitment to the 
group,collective memories will be available as a resource for 
mobilizing collective action even if they are not believed, in a 
phenomenological sense, by individuals, and in that way they can 
help explain patterns in aggregate behavior (WENDT, 1999, p.163) 

 
Neste sentido, nos governos sauditas e iranianos, as autoridades estatais 

passam a adotar o caráter divino e o discurso sectário,com base na interpretação 

corânica, para legitimar seu escopo de atuação, processo decisório e formulação 

política, devido à validação provenienteda paridade com os interesses coletivos 

(BERGER, 2010). 

 

Origens históricas da rivalidade regional entre Irã e Arábia Saudita 

 

 A construção da rivalidade regional pode ser dividida em dois períodos: a 

Guerra Fria Árabe, na qual a Arábia Saudita aderiu à identidade religiosa em seu 

discurso de oposição aos governos árabes pró-socialismo (Egito, Síria e Iraque); e a 

Revolução Iraniana em 1979, que ameaçou o status quo saudita ao criticar os 

governos monarcas e ditatoriais apoiados pelo ocidente. 

Entre 1955 e 1967, a chamada Guerra Fria Árabe dividiu o mundo árabe em dois, 

alinhando os regimes militares revolucionáriosapoiados pela União Soviéticacontra 

asmonarquias conservadorasapoiadas pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha; os 

dois principais países nessa disputa por poder e influência foram o Egito, apoiado 

pela URSS, e a Arábia Saudita, apoiada pelos EUA (KERR, 1967). 

 Apesar das ações não-violentas de propagação de interesses da fase 

inicial, em setembro de 1962 Egito e Arábia Saudita envolveram-se na Guerra Civil 

do Iêmen, ondeoficiais militares derrubaram o Imamate, uma instituição dinástica 

de líderes religiosos pertencentes ao islamismo xiita Zaydi; o governo egípcio 

apoiou os revolucionários enquanto a monarquia sunita saudita buscou conter a 

revolução e restaurar a estabilidade do Imam (KERR, 1967, p.2).Este conflito foi 

muito significativo para a Guerra Fria no Oriente Médio, pois consumou o 

términodo relacionamento egípcio com qualquer influência americana e enalteceu 

a decadência do nacionalismo árabe e o início do Islã como formador político. 
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 O segundo período, marcado pela Revolução Islâmica em 1979, foi 

caracterizado pela intensificação da identidade religiosa nas políticas e a crítica 

aos regimes monárquicos apoiados pelo ocidente, desafiando o status quo de toda 

a região, em especial do Reino da Arábia Saudita. Apesar dos princípios similares 

aos que originaram a Guerra Fria Árabe, a Revolução concentrou a rivalidade na 

segmentação religiosa entre os sunitas sauditas e os xiitas iranianos, na qual o 

Reino colocou em prática políticas de defesa da identidade sunita e intensificou as 

inimizades com o Irã; o Estado persa por sua vez, alegou o desvirtuamento saudita 

do islamismo por não apoiarem a revolução e permitirem a participação das 

potências estrangeiras nos assuntos regionais. (KERR, 1967) 

 No contexto da Guerra Fria Árabe, a rivalidade entre a aliança Egito, 

Síria e Iraque contra a Arábia Saudita fundamentou-se no conflito de interesses 

entre socialistas e capitalistas, uma vez que aderiram à identidade de seus aliados 

extrarregionaisna disputa pelo poder na região (KERR, 1967, p.4). É importante 

salientar que a base para as disputas, até então, não era de caráter religioso e que 

a necessidade por financiamentos fez com que os países aderissem aos interesses 

americanos e soviéticos, abdicando assim de sua própria identidade.Porém, em 

1979,a Revolução Islâmicaenfatizoua importância da segmentação religiosa para a 

atribuição de significado às identidades desses atores e para a formulação das 

políticasregionais. 

 Os conflitos domésticos pela manutenção do poder estatal durante o 

primeiro período referido levaram os atores locais a procurar aliados capazes de 

lhes fornecer recursos materiais (dinheiro, armas), cobertura ideológica e apoio 

diplomático para o fortalecimento interno. Dessa forma, em prol do auxílio 

externo, as potências regionais abdicaram da identificação positiva para a 

consolidação deste relacionamento, ou seja, os países privaram-se de sua 

identidade e da aliança com atores que compartilhassem das mesmas posições 

políticas e ideológicas a favor da cooperaçãopara o fortalecimento doméstico, isto 

é, garantiram os interesses do Estado em termos de poder. De acordo com Grumet 

(2015), a identificação destas dimensões é essencial para aplicar o enquadramento 

da Guerra Fria Árabe à crescente rivalidade saudita-iraniana, visto que para 

entender as atuais tendências do Oriente Médio deve-se considerar a história 
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política, o conceito de identidade do Estado e seu impacto na organização da 

sociedade civil. 

 O poder entre os principais protagonistas na Guerra Fria Árabe foi 

medido pela sua capacidade de afetar as políticas domésticas nos estados vizinhos, 

onde os regimes enfraquecidos e incapazes de controlar suas próprias sociedades 

procuraram aliados extraregionais contra seus adversários internos (GAUSE, 2014). 

Porém, desde 1979, a rivalidade moldada pelas divisões entre sunitas e xiitas 

direciona as afiliações nos inúmeros “proxy conflicts” da região, como no Iraque, 

Síria, Líbano e Iêmen, nos quais os governos do Irã e da Arábia Saudita 

posicionaram-se em lados opostos, justificando apostasia5 e traição à fé por parte 

de seu adversário geopolítico (GRUMET, 2015). 

 

This new Middle East cold war has an important sectarian element, but it 
cannot be accurately understood simply as a “Sunni versus Shia” fight. It is 
a balance of power game, but not one played by impermeable state 
entities with matching military power and occasionally clashing on the 
battlefield. It can only be understood by appreciating the links between 
domestic conflicts, transnational affinities, and regional state ambitions 
(GAUSE, 2014). 
 

 Com o declínio do poder ideológico transnacional do nacionalismo árabe, 

os Estados do Oriente Médio reforçaram as medidas opressivas de seus governos e 

buscaram garantir o controle de suas sociedades sem interferência externa; apesar 

disso, por causa do papel central que a identidade religiosa desempenha na auto-

conceituação e na legitimação política doméstica dos estados sauditas e iranianos, 

as narrativas sectárias passaram a moldar a forma como a elite política transmite 

seus interesses nacionais e identidade religiosa (IBISH, 2016). Sendo assim, os 

interesses que motivam os Estados a alcançarem os seus objetivos ea identidade 

que os direciona serão fortalecidos através dos “atos de fala” contrários proferidos 

por seus líderes de Estado (WENDT, 1999). 

 Nesse sentido, a identificação negativa entre iranianos e sauditas pode 

ser constatada no discurso do Ayatollah Ali Khamenei (2016) sobre a proibição 

emitida por Riadesobre a participação dos fiéis iranianos no Hajj, isto é, um ritual 

baseado em um dos pilares da religião islâmica, que invoca a peregrinação até a 

cidade de Meca, situada na Arábia Saudita: 
                                         
5 Apostasia é o abandono unilateral de uma crença, ou da fé. Em algumas vertentes do Islã, a 
renegação religiosa pode ser punida com a própria morte, ainda que não se trate de um consenso 
teológico (GHILAN, 2014). 
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Saudi rulers, who have obstructed the path of Allah and Masjid ul-Haraam 
this year and who have blocked the proud and faithful Iranian pilgrims’ 
path to the Beloved’s House, are disgraced and misguided people who 
think their survival on the throne of oppression is dependent on defending 
the arrogant powers of the world, on alliances with Zionism and the U.S. 
and on fulfilling their demands. And on this path, they do not shy away 
from any treason. 
 

 Percebe-se então que a rivalidade entre estes líderes regionais originou-

se não apenas em função do equilíbrio de poder que se configurou no Oriente 

Médio, mas  em detrimento de elementos identitários, principalmente a religião, 

que é utilizada como um instrumento de afirmação nacional e projeção de poder. 

Ainda hoje, os governantes sauditas e iranianos utilizam o islamismo para exercer e 

justificar o controle sobre seus súditos, além de fundamentar seus posicionamentos 

contrários nos “proxyconflicts” da região (KOELBL; SHAFY; ZAND, 2016). 

 

Identidades religiosas e a atual política externa de Irã e Arábia Saudita 

 

 Um dos elementos norteadores das políticas externas regionais e do 

equilíbrio de poder regional é a segmentação entre sunitas e xiitas, isto é, países 

que compartilham a mesma identidade tendem a cooperar entre si devido a 

compatibilidade de interesses e valores. Nesse contexto, a República Islâmica 

tende a priorizar a realização de seus objetivos geopolíticos e preservar sua 

identidade nos discursos oficiais e sistema político do país; a Arábia Saudita, por 

sua vez, pende a alinhar a identidade sunita em todo o processo decisório do país 

com a região e domesticamente, priorizando o sunismo em suas políticas, discursos 

e afiliações.  

 Dessa forma, dificilmente os países de segmentações diferentes 

cooperariam entre si, devido à identificação negativa e a incompatibilidade de 

valores, normas, papéis sociais e comportamento estatal, que instiga as partes a 

validarem sua superioridade cultural com base na formulação de políticas externas 

divergentes e atuações contrárias nos “proxy conflicts” da região (DOUD, 2016). 

Como sustenta Hokayem (2014), há uma fusão de considerações identitárias e 

geopolíticas, que confirma o entendimento construtivista de que a estrutura do 

sistema internacional é composta por elementos materiais e ideacionais: 
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Often portrayed as either a purely sectarian feud, pitting Sunnis against 
Shi’ites, or a traditional competition for regional hegemony, the contest in 
reality fuses elements of identity politics and geopolitics. Both countries are 
authoritarian theocracies that claim leadership of the region and the Islamic 
world, and have nurtured ideological and operational networks across the 
Middle East. While both have at times pursued non-sectarian strategies, they 
have found their sectarian partners to be the most reliable and effective 
tools for projecting power (HOKAYEM, 2014). 
 

 No período pós-guerra do Iraque, o Irã se tornou o principal ator regional 

na política iraquiana, devido ao compartilhamento da identidade sunita, as suas 

complexas conexões com as forças islâmicas xiitas e o apoio ao governo dominado 

pelos xiitas (AL-QARAWEE, 2014). Buscando preservar sua esfera de influência 

regional e evitar o aumento da participação iraniana,a Arábia Saudita prometeu 

auxílio financeiro à Jordânia, ao Iêmen, ao Egito e outros, em troca da vigilância 

destes governos sob os movimentos revolucionários e a preservação de sua esfera 

de influências peranteos sunitas da região. Porém os posicionamentos adotados na 

guerra civil da Síria, um aliado iraniano, inverteu a dinâmica usual; a Arábia 

Saudita e outros países sunitas ricos em petróleo dirigiram dinheiro e armas para os 

rebeldes de mesma afiliação, que representam 74% da sociedade. O Irã interveio 

por sua vez, enviando oficiais e o Hezbollah para lutar em nome do governo da 

Síria, cujos líderes representam a minoria xiita do país (13%) (FISHER, 2016). 

 Nos últimos anos, a Arábia Saudita tem percebido o Irã como a principal 

ameaça aos seus interesses na região devido ao desejo da República Islâmica de 

promover um sistema de segurança entre os países do Golfo, livre de envolvimento 

estrangeiro, e a necessidade saudita de conter a presença de seu rival ideológico 

nas áreas que percebe como sendo parte de sua esfera natural de influência, isto 

é, entre os países árabes e sunitas (BERTI e GUZANSKY, 2014). Nesse sentido, nota-

se que este conflito político e de segurança retoma as complexas relações entre 

esses países desde 1979, quando ambos passaram a construir suas identidades, 

interesses nacionais e alianças regionais a partir de fundamentos religiosos 

(FRIEDMAN, 2016). Por esse ângulo, a convergência da rivalidade ideológica e 

histórica com os atuais interesses geoestratégicos e políticos concorrentes 

explicariam a estratégia, os interesses e a atuação saudita e iranianana Guerra da 

Síria e no fomento do sectarismo na região (BERTI e GUZANSKY, 2014). 

 
Their competition, which plays out on several battlefields across the Middle 
East, has enduring strategic, ideological, sectarian and political dimensions 
that preceded, have affected and have been amplified by the struggle over 
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Syria. Indeed, it is there that these two dominant regional powers have 
pursued their most overtly confrontational policies. (HOKAYEM, 2014) 
 

 É importante ressaltar, no contexto do conflito sírio, que a opção saudita 

e iraniana pelo apoio irrestrito a grupos opostos tendo como base suas identidades 

religiosas é uma estratégia que, por vezes, gera mais custos que benefícios – o que 

corrobora a ideia de que são as identidades – e não os interesses racionalmente 

definidos em termos de poder – que orientam a atuação regional de ambos os 

países. 

 As instáveis, porém cautelosas, relações da Arábia Saudita com a Síria, 

principal aliado árabe e do Oriente Médio do Irã, rapidamente se deterioraram à 

medida que a agitação na Síria crescia e os protestos políticos, inicialmente 

pacíficos, contra o governo de Bashar al-Assad se intensificavam a um conflito civil. 

A princípio, os sauditas buscaram auxílio de seu aliado histórico, os Estados Unidos, 

para reduzir o poder dos países xiitas na região através do enfraquecimento do 

regime sírio. Porém, em oposição ao apoio recebido durante os conflitos de 

interesses geoestratégicos americanos, como por exemplo, na Guerra Fria e na 

Revolução Islâmica, dessa vez, sua atuação não se materializou, instigando o Reino 

Saudita a assumir um papel regional mais proeminente e liderar esforços 

financeiros, militares e identitários contra a Síria e seu aliado iraniano, com custos 

potencialmente altos (BERTI e GUZANSKY, 2014). 

 Contradizendo a estratégia política comumente adotada pelo país a 

favor do status quo, isto é, a prioridade pela segurança do Reino e manutenção do 

equilíbrio de poder regional, a Guerra da Síria se diferencia pela aliança e apoio 

aos revolucionários da oposição militar e política, mostrando, portanto, o poder 

explicativo das identidades religiosas em sua atuação internacional. Tal 

posicionamento evidenciou as vigorosas políticas que o Reino adotou em sua 

tentativa de remodelar o mapa de alianças na região, de acordo com os seus 

interesses, e minimizar o que considerava como uma crescente influência iraniana 

nos países árabes do Oriente Médio (BERTI e GUZANSKY, 2014). Quanto mais crescia 

a influência do Irã na região, baseada na identidade xiita, crescia também a 

necessidade de neutralizá-la a partir do apoio a grupos cada vez mais 

profundamente associados ao sunismo radical, notadamente aqueles de cunho 

jihadista-salafista. Em outras palavras, o investimento saudita radicalismo sunita 

foi o antídoto encontrado para minimizar a expansão regional iraniana, que nos 
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últimos anos materializou-se no chamado “crescente xiita” (EUROPEAN 

PARLIAMENT, 2013). De acordo com Ellison (2016), a estratégia saudita possui 

custos altos, ainda que positiva, pois exige um delicado equilíbrio entre incentivar 

grupos radicais, mas não aqueles que são extremistas a ponto de colocar em risco a 

própria segurança do país e de seus aliados regionais. 

 O mesmo dilema é verdadeiro para o Irã, na busca da manutenção de 

seus interesses, que se manifestam nas diversas alianças realizadas no âmbito do 

“crescente xiita”. Ao buscar atender permanentemente os interesses de aliados 

nacionais (como Síria) e transnacionais (como o Hezbollah), os custos da atuação 

regional do Irã aumentam significativamente, na medida em que a crise síria se 

aprofunda e que a posição política do Hezbollah no Líbano fica mais instável. Além 

disso, a radicalização de determinados grupos na Síria e no Iraque – originando, 

entre outros, o Estado Islâmico – também colocam em risco os interesses iranianos. 

Ou seja, a manutenção de um conjunto de alianças orientado pela identidade 

religiosa contradiz os interesses racionais do Irã, caso sua política externa fosse 

exclusivamente definida pelos interesses político-miltares (OSTOVAR, 2016). 

The most common explanation for Tehran’s long-standing involvement in the 
Syrian scenario against all odds and in the face of considerable material and 
normative costs is the Iranian leadership’s desire - and even need - to 
preserve the “Shia crescent” or “axis of resistance” that runs from Iraq 
through Syria to Lebanon (BEHRAVESH, 2017). 
 

 A relação histórica que o país estabeleceu, após a Revolução Islâmica, 

com o regime de Hafez Al-Assad na Síria em busca de apoio político entre os países 

árabes foi fundamental para neutralizar a ameaça do governo de Saddam Hussein 

no Iraque, bem como para invalidar as políticas sauditas na região. Percebe-se 

então que os motivos para tal alinhamento inicial baseou-se nas trocas 

geoestratégicas entre os dois Estados, que atualmente se transformou em uma 

relação fundamentada pelas identidades religiosas; nesse sentido, nota-se que o Irã 

busca assegurar a manutenção da sua identidade xiita como um instrumento de 

hegemonia regional através do “crescente xiita” e do consequente apoio ao líder 

sírio, mesmo que os custos da afiliação aos grupos xiitas sejam maiores do que os 

benefícios estratégicos no curto prazo.  

 Com a intensificação do conflito nacional, o Exército Árabe Sírio (SAA) 

tornou-se incapaz de agir como uma força de combate unificada ou coerente, que 

busca assegurar, de forma independente, a segurança e a continuidade 
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governamental no país. A partir desse contexto, o Irã passou a fornecer a mão-de-

obra necessária para garantir ganhos significativos para as forças pró-regime na 

Síria, através de uma coalizão de quase 30 mil combatentes que inclui o Corpo de 

Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC), o Hezbollah libanês, as milícias 

iraquianas xiitas e os combatentes xiitas afegãos (KOZAK, 2017). 

 Em suma, a disputa saudita-iraniana no conflito sírio pode ser entendida 

como uma manifestação das identidades religiosas, que orientam a ação 

internacional de Irã e Arábia Saudita, dando consistência à sua atuação mas, ao 

mesmo tempo, impondo custos políticos de manutenção dos aliados que 

provavelmente não existiriam caso os países adotassem uma política externa mais 

pragmática, observada à luz da teoria realista. O construtivismo, portanto, se 

afirma como a teoria que melhor explica as escolhas e o equilíbrio entre custo e 

benefício da presença de ambos os países naquela guerra civil. 

 

Conclusão 

 

Os países em questão foram escolhidos por representarem a disputa sectária 

no plano geopolítico do Oriente Médio, haja vista que esses países justificam seu 

escopo de atuação e formulação das políticas externas a partir da projeção de suas 

próprias ideologias religiosas, diametralmente opostas, e que confirmam a 

identidade nacional. Enquanto o Irã busca construir alianças estratégicas na região 

a partir do xiismo, configurando um cinturão ideológico composto por governos e 

facções políticas simpáticas a seu governo, chamando de “crescente xiita”, a 

Arábia Saudita vê no wahhabismo, vertente radical do Islã sunita presente no 

sistema político do país, uma maneira de projetar seu poder regional a partir de 

uma dimensão ideológica. Nesse sentido, as clivagens religiosas atuam como um 

elemento fundamental não somente para a compreeensão das disputas entre Irã e 

Arábia Saudita, como também da dinâmica regional, através da formação de 

alianças com países que compartilham dos mesmos ideais sectários. 

 Uma explicação possível sobre o porquê da luta interna entre os grupos 

sunitas e xiitas é o ganho de poder sobre o outro. Esta interação baseia-se no 

conceito de validação da identidade cultural do grupo, isto é, sunitas e xiitas 

desenvolveram um sentimento de identificação negativa e oposição entre si devido 
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a sua incompatibilidade fundamental de valores, normas, papéis sociais e metas, 

que instiga as partes a validarem sua superioridade cultural com base na repressão 

de seu adversário e na formulação de políticas externas contrárias. Sabendo que o 

alinhamento de interesses ou a identificação negativa entre os atores se 

influenciará pelas interações passadas, nota-se que Arábia Saudita e Irã tornaram-

se rivais regionais não pela questão de poder, que já existia, por exemplo, entre 

sunitas e xiitas antes de 1979, mas pela maneira como os dois países constroem 

suas identidades centradas na religião e nas alianças regionais a partir da 

Revolução Islâmica do Irã. 

 A partir desse episódio, ambos os países definem suas identidades e as 

projetam regionalmente obedecendo a essa lógica identitária, na qual as 

interações passadas criaram uma estrutura onde os estados confiam e se 

identificam uns com os outros, enfrentando respostas de segurança coletiva, como 

visto nos “proxy conflicts” da região. Pode-se constatar então que as segmentações 

religiosas constituem a identidade desses países e é uma das causas do 

comportamento conflituoso entre eles, como sugere a teoria construtivista, haja 

vista que os Estados são atores cujo comportamento é motivado por uma variedade 

de interesses enraizados nas estruturas e identidades sociais (crenças, valores, 

cultura). 

 Para tanto, o artigo buscou focar nas transformações religiosas pelas 

quais passaram Arábia Saudita e Irã desde o ano de 1979, que corresponde à 

ascensão do movimento Wahhabista, no primeiro caso, e à Revolução Islâmica, no 

segundo caso. Quanto à hipótese de que os elementos religiosos e culturais ganham 

importância na compreensão do comportamento internacional dos atores do 

Oriente Médio e de seus impactos geopolíticos em função da mudança nas 

identidades coletivas destes atores, a pesquisa concluiu que essa disputa regional, 

muitas vezes retratada como uma rivalidade puramente sectária entre sunitas e 

xiitas, ou uma competição tradicional por hegemonia regional, comprova-se como 

uma disputa entre elementos políticos e identitários, como sugere o 

construtivismo. Isso ocorre, pois ambos os países são teocracias autoritárias que 

reivindicam a liderança da região e do mundo islâmico e têm alimentado redes 

ideológicas e operacionais em todo o Oriente Médio, como nos “proxy conflicts”. O 

estudo do conflito da Síria mostra precisamente os custos e os dilemas da 
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manutenção de uma estratégia regional primariamente centrada na dimensão 

religiosa. 
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