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RESUMO 

 

O presente artigo é uma proposta introdutória de examinar as ações de propaganda 

eletrônica do autodenominado Estado Islâmico (EI), grupo que surgiu em meio à guerra 

civil na Síria e conquistou territórios também no Iraque, estendendo internacionalmente 

seus tentáculos por meio de agressivas ações de propaganda ideológica com o objetivo 

promover suas ideias políticas e religiosas, convencendo e atraindo homens de todas as 

idades para lutarem por sua causa. Inicialmente se apresenta um resumo contextual da 

formação do grupo no contexto do conflito na Síria e internamente com a Al-Qaeda, de 

onde se originou. Em seguida, por meio da ordem teórica proposta por Nelson Jahr 

Garcia em “O que é propaganda ideológica” (1983), que organiza os elementos 

constituintes de propaganda ideológica, quais sejam a representação, os valores e as 

normas, analisar as três primeiras edições da publicação Dabiq, revista eletrônica de 

caráter oficial produzida pelo EI. O exame das publicações é realizado levando em 

consideração os elementos visuais e textuais da revista, que se ligam ao esquema 

tripartite de Garcia. Compõem o artigo a ilustração com imagens reproduzidas em preto 

e branco, extraídas das edições analisadas, na tentativa de melhor documentar e permitir 

ao leitor inteirar-se também dos elementos apontados no artigo e concluir, com este 

autor, que há uma organização minuciosa produzindo a propaganda do grupo, com a 

finalidade de promover uma propaganda ideológica eficiente no nível dos casos 

clássicos de Hitler e Stálin, conforme detalhados por Jean-Marie Domenach em “La 

propaganda política” (1962), outro teórico reconhecido internacionalmente por seu 

trabalho e mencionado aqui. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dabiq; Estado Islâmico; mídia; internet. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ocidente tomou conhecimento da existência do grupo chamado Al-Qaeda (A 

Base) em 11 de setembro de 2001. O modo como isso se deu foi da pior maneira 

possível: pelos atentados no World Trade Center, em Nova Iorque. O mesmo Ocidente 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São Paulo, SP, de 04 

a 06 de Outubro de 2016. 
2 Magno Paganelli é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Ciências da 

Religião (Mackenzie), Bacharel em Teologia com especialização em Novo Testamento. É Pedagogo com pós-

graduação em Didática do Ensino Superior (Mackenzie) e membro do GT Oriente Médio e Mundo Muçulmano 

(USP/CNPq).  paganelli.magno@gmail.com 
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não sabia que treze anos depois, em 2014, a mesma Al-Qaeda daria à luz um grupo 

ainda mais complexo, moderno, rico e igualmente intrigante: o Estado Islâmico (EI).3  

Abu Musab al-Zarqawi liderava, no Iraque, a Al-Qaeda de Osama bin Laden, um 

milionário saudita. Zarqawi era excessivamente violento até para os padrões da Al-

Qaeda: ele decapitava suas vítimas e filmava suas execuções bem antes de o Jihadi 

John4 lançar vídeos mostrando a decapitação de cristãos e jornalistas ocidentais, pelo 

que Bin Laden manteve Zarqawi à distância. Mas Zarqawi era bom em levantar fundos 

através de atividades criminosas, sombra de seu passado de crimes na Jordânia, e 

quando foi solicitado a ele que enviasse recursos para a matriz de Bin Laden (em vez de 

receber recursos deste), isso pareceu ter enfurecido Zarqawi (STERN, 2015).5 

Quando estourou a guerra civil na Síria, foi a hora de tirar vantagem. Zarqawi era 

um “bandido ignorante, mas tinha ao seu lado um erudito” (STERN, 2015), Abu Bakr 

al-Baghdadi, que podia fazer reinvindicações mais legítimas que Bin Laden. Baghdadi, 

que em 2010 se tornou emir da Al-Qaeda, declarou-se emir do Iraque e do Levante em 

2013 e reivindicou responsabilidade pelo funcionamento da jihad no Iraque e na Síria. 

Em 2014, após o rompimento com a Al-Qaeda, declarou-se o califa, alegando que todos 

os muçulmanos, em qualquer lugar na terra, deviam lealdade a ele (STERN, 2015).  

Stern aponta a diferença entre a “autoridade e a liderança” de Bin Laden e os 

“objetivos e o estilo” de Zarqawi, o que apareceria nos anos seguintes na forma de uma 

organização bem coordenada entre poderes políticos internos, força militar 

especializada, articulação econômica eficiente e uma rede de influência maciça por 

meio da propaganda ostensiva nos países árabes em redor, como no mundo Ocidental, 

de onde poderiam vir candidatos atraídos pela oportunidade de ingressar numa bem-

sucedida e nascedoura nação e lutar por uma causa. 

O EI, como entidade política, expressa-se prioritariamente e funciona por meio da 

ideologia que rege suas ações. Essa ideologia deve ser entendida em dois níveis: 1. 

Salafista-jihadista, a escola de pensamento político islâmico e 2. A orientação de linha 

                                                 
3 Os árabes se referem ao EI como Daesh. A mídia varia entre Estado Islâmico (EI), Islamic State in Iraq and Syria 

(ISIS) ou Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Aqui adotaremos EI. 
4 Mohammed Emwazi, conhecido como “Jihadi John” foi um cidadão britânico nascido no Kuwait, que se acredita 

ser a pessoa vista em diversos vídeos produzidos pelo EI. 
5 Jessica Stern, especialista em terrorismo, é membro do FXB Center for Health and Human Rights na (Harvard), 

professora e pesquisadora na Boston University’s Pardee School of Global Studies. 
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dura do Estado Islâmico dentro desta escola, que é uma marca distintiva do EI em 

relação à Al-Qaeda (BUNZEL, 2015, p. 7). 

O EI diferiu da Al-Qaeda com algumas outras vantagens além da propaganda 

maciça. O EI tinha um território, a Al-Qaeda não. O EI espalhou uma narrativa atraente 

para os jovens e mostrou significativamente maiores habilidades de mídia social do que 

os grupos jihadistas anteriores, além de se mostrar uma organização com apelo popular 

mais forte; Baghdadi não abriu mão de nenhum candidato, ao contrário do “elitista” Bin 

Laden, e com isso a sua organização atraiu um número sem precedentes de voluntários 

estrangeiros (STERN, 2015), diferente dos grupos anteriores.  

Considerando a penetração vigorosa da Internet como ferramenta que desconhece 

fronteiras internacionais sobre praticamente qualquer território onde as liberdades de 

expressão e informação sejam preservadas (como no Brasil), o presente artigo visa, 

portanto, a apresentação de uma análise preliminar do uso que o Estado Islâmico faz das 

redes sociais para atrair soldados por meio de seu órgão oficial Dabiq.  

 

1 A revista eletrônica Dabiq, estratégia e ideologia 

Dabiq, nome da versão inglesa da publicação digital do EI, faz referência a um 

vilarejo no norte da Síria, de pouco valor estratégico, onde muitos muçulmanos 

acreditam que surgirá um enviado de Allah para derrotar os inimigos do povo de Deus e 

do Islã, numa batalha apocalíptica. A conquista do local pelo EI acendeu antigas 

crenças. É que o lugar é mencionado em um hadith (Book 37, Battles Kitab Al-

Malahim, Abu Dawud) como palco dos eventos do Malahim (Armageddon).  

A referência a Dabiq está na primeira edição, vista no lema: “Until it burns the 

Crusader armies in Dabiq” (Até que se queime os exércitos Cruzados [cristãos] em 

Dabiq, trad. livre). A revista define a sua missão nesses termos: promover a unidade 

(tawhid), a busca da verdade (manhaj), a migração (hijrah), a guerra santa (jihad) e a 

comunidade (jama’ah). Para que alcançar seus objetivos, a revista traz um projeto 

gráfico arrojado, que pode ser equiparado às modernas publicações de bordo de 

companhias aéreas internacionais. Foram lançados até hoje 15 edições trimestrais. 

Num ensaio escrito por Scott Atran (2015), antropólogo que pesquisa a violência, 

o terrorismo e as religiões nas Universidades de Michigan e em Oxford, é possível ver 

https://aeon.co/users/scott-atran
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como o EI conquista territórios, não somente os territórios ocupados por outras nações, 

mas terreno virtual. Atran contabiliza 70 mil contas do Facebook e no Twiter 

administradas pelo EI, com postagens diárias na ordem de 99 mil textos dirigidos 

especialmente aos jovens estrangeiros. É uma verdadeira cruzada digital por “jovens 

idealistas em busca de aventura, glória e significado” para suas vidas (ATRAN, 2015). 

 

Dabiq, edições no 11 e no 13. Projeto gráfico sofisticado “enobrece” o conteúdo violento de explosões 

 

Quando o EI declarou a formação de um califado em junho 2014, havia 10 

milhões de pessoas vivendo nos territórios onde o grupo marcava presença; mas a 

declaração provocou um aumento no número de combatentes estrangeiros que viajaram 

para a Síria e o Iraque a fim de se juntarem ao grupo. Estima-se que até setembro de 

2015, havia 30 mil estrangeiros, vindos de 100 países, para lutar nas fileiras do EI 

(SOUFAN, 2015, p. 5). Relatório anterior, atribuído ao centro de pesquisas militares da 

Síria colocava até setembro de 2013 o número de combatentes no patamar de 54 mil 

homens, vindos de 87 países (SCHMID, 2015, p. 8). 
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Finlândia, Bélgica, Irlanda e Suécia, países onde a desigualdade social é pequena, 

estão no topo da lista, o que desmente a tese de que tal seria a causa do sucesso no apelo 

do grupo. Reforça esse argumento os países com maior desigualdade estarem na parte à 

direita do gráfico, onde o apelo encontrou menor eco. Outros estudos demonstram o 

mesmo. Efraim Benmelech (Kellogg School of Management) e Esteban F. Klor (The 

Hebrew University of Jerusalem) mostram que “a desigualdade e a falta de liberdade 

política podem não ser a razão por trás do sucesso do ISIS em atrair a juventude 

radicalizada para lutar sua guerra”, e “muitos combatentes estrangeiros são originários 

de países com altos níveis de desenvolvimento econômico, onde há baixa desigualdade 

de renda e as instituições políticas são altamente desenvolvidas” (MAZUMDAR, 

2016), como já se sabia pelo estudo de outros contextos.6 A dificuldade de assimilação 

nesses países é a sugestão dos autores para responder o aparente dilema entre os países 

ricos e a baixa taxa de apoio dos muçulmanos locais explica a pequena ou nenhuma 

adesão entre os países com maioria de muçulmanos e maior desigualdade social. 

É possível dizer que há uma receita de sucesso para a resposta positiva por parte 

dos “jovens idealistas em busca de aventura, glória e significado”, como apontou Atran? 

Ou trata-se de uma máquina de propaganda militar operando ações que servem de 

cortina de fumaça para provocar uma resposta popular friamente calculada?  

Cinato (2015) demonstrou a eficácia da propaganda política do Israel Defense 

Forces através do Twitter durante a Guerra dos 50 dias em 2014,7 quando o próprio 

exército israelense manipulou os efeitos reais dos combates contra o Hamas a fim de 

criar opinião pública no país a seu favor. No caso de Dabiq, há uma empresa, a AlHayat 

Media Center, produzindo material com a mensagem do EI “em diferentes idiomas a 

fim de unificar os muçulmanos sob uma só bandeira” (DABIQ, 2014b, p. 43 et al.). Tal 

apelo de fato é eficiente e já atraiu centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo, 

com quem a bandeira negra do EI é encontrada. 

 

2 A organização e a expressão da ideologia em Dabiq 

                                                 
6 Em minha dissertação na área de Ciências da Religião, apresentei quadro com a situação. PAGANELLI, M. A 

relação entre a violência do Hamas e a interpretação do Corão. São Paulo: Mackenzie, 2014. 
7 CINATO, Gabriel Minc. Batalhas ideológicas através do Twitter: a propaganda política do Israel Defense Forces 

durante a Guerra dos 50 dias. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda – Criação 

Publicitária), apresentado no Centro de Comunicação e Letras, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 

2015. 
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Partindo dos pressupostos teóricos de Nelson Jahr Garcia (1983), podemos avaliar 

o modelo ideológico na propaganda eletrônica do EI, considerando três aspectos que 

compõem uma ideologia: representação, valores e normas (GARCIA, 1983, p. 25).  

Por representação o autor considera o mundo como é entendido. A ideologia do 

EI pinta um quadro de contraste entre os mundos infiel e o ideal, utópico, a ser 

alcançado.8 A linha editorial-ideológica de Dabiq trabalha com esse viés. Contrasta: 1. 

Nações kâfir, infiéis, com a nação islâmica sob o califado; 2. Líderes cruzados (cristãos 

ocidentais), e até mesmo os líderes árabes considerados infiéis, contra os fiéis 

seguidores e guerreiros de Allah; 3. O mundo decadente do Ocidente com a esperança 

das promessas que o Profeta trouxe para os mujahidun, os guerreiros do Islã. 

 

J. McCain (esq.) representado como “cruzado”, anunciando no Senado dos EUA que o EI controlava ao 

menos um terço do território iraquiano e avançava para as áreas de Fallujah, Mosul, Tikrit e Samarra. À 

direita, o “veterano” Omar al-Checheni, responsável por parte das conquistas (DABIQ, no 2, p. 31,32). 

 

Na propaganda ideológica, o emissor (produtor da propaganda) representa ou 

demonstra a sua visão (e divisão) de mundo como entende ser o desejado, implicando 

daí a necessidade de mantê-lo nas presentes condições ou transformá-lo por meio de 

alguma reação ou revolução (GARCIA, 1983, p. 10). Dabiq claramente usa esse 

expediente, como fica claro na sequência de páginas espelhadas a seguir: 

                                                 
8 “Para esta mentalidade [utópica], as promessas de um mundo melhor distante no tempo e no espaço se assemelham 

a cheques indescontáveis − sua única função é de fixar o ponto do ‘mundo além dos acontecimentos’.” MANNHEIM, 

Karl. Ideologia e utopia, trad. Sérgio Magalhães Santeiro, 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, p. 242. 
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A chamada (esq.) A New Era Has Arrived os Might and Dignity for the Muslims (Uma nova era de força 

e dignidade para os muçulmanos tem chegado, trad. livre) apela para o novo mundo ideal; à direita, a 

divisão entre o mundo infiel e o mundo sagrado do Islã sob o califado do EI (DABIQ, no 1, p. 8-11). 

 

Além da representação do mundo dividido, a propaganda do EI procura atrair 

mentes frustradas dentro do próprio contexto social, mostrando que a saída é partir rumo 

ao Iraque e a Síria, onde a assimilação será rápida e agradável, as possibilidades serão 

imensas e outros já estão desfrutando os benefícios dessa “nova era”. Esse apelo quase 

emotivo é apontado por Jean-Marie Domenach, um dos maiores teóricos da propaganda 

ideológica, como recurso a uma “massa moderna, deprimida e sem confiança em si, 

[que] é atraída espontaneamente por aqueles que parecem possuir o segredo de uma 

felicidade que lhe escapa, e que saciam sua sede de heroísmo, pelos ‘modelos’, pelos 

iniciados, que possuem o futuro” (DOMENACH, 1962, p. 70-71, trad. livre). 

Domenach classifica o que chamei de apelo emotivo como “Lei de unanimidade e 

contágio” (DOMENACH, 1962, p. 69), em que o convencimento se dá por meio do 

modelo ou a força do exemplo (ou “contágio pelo exemplo”). Por isso é importante 

mostrar, especialmente por meio de imagens, o mundo que espera aqueles que cederem 

ao convite para o engajamento. A aposta de Dabiq nesse recurso é notada na fartura de 

fotos que exibe. Vale lembrar que Dabiq também dedica certo número de páginas a cada 

edição com imagens de oásis, areias paradisíacas emolduradas em uma paisagem serena 

e convidativa, rebanho de ovelhas sendo conduzidos em segurança. Para quem vive nos 

grandes centros isso pode parecer uma tentadora viagem de férias em um país exótico.  

O próximo elemento na elaboração da ideologia são os valores, que a teoria de 

Garcia elenca como o conjunto de elementos numa propaganda ideológica que visa 
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mostrar como o mundo (ideal, utópico) deveria ser: sem injustiças, sem desigualdades, 

um mundo melhor para todos (GARCIA, 1983, p. 25). 

 

Matéria impulsiona o desejo de romper com os laços sociais e familiares e juntar-se ao EI, onde a suposta 

bênção de Allah está presente e seu enviado, o Califa, é uma presença real (DABIQ, no 3, p. 5-6). 
 

Os valores pregados no discurso do EI são constantemente reforçados por seções 

específicas a cada número, além de destaques (olhos e vinhetas) espalhadas em algumas 

páginas da revista. Nelas são registrados porções e citações do Corão, da Sunna 

(coleção de ditos do Profeta) e de frases de efeito cirurgicamente retiradas de discursos 

dos pregadores autorizados/aprovados pelo centro oficial da propaganda do grupo.  

“Se você fosse confiar em Allah tal como Ele realmente deve ser confiado no alto, 

Allah poderia sustentar você como Ele sustenta os pássaros. Eles voam pela manhã com 

fome e retornam satisfeitos à noite” (DABIQ, 2014c, p. 33, trad. livre).9 Por trás da 

frase, a imagem de uma águia em seu sobrevoo tranquilo diante de um pôr do sol. Mais 

incisiva é a seguinte citação:  

 

O Mensageiro de Deus (Que a paz esteja sobre ele) disse, “Você invadirá a 

Península Arábica, e Allah permitirá que a conquiste. Então você invadirá a 

Pérsia, e Allah permitirá que a conquiste. Então você invadirá Roma, e 

                                                 
9 “If you were to rely upon Allah as He should really be relied upon, Allah would provide you like He provides the 

birds. They fly in the morning hungry and return full at night”. 
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permitirá que a conquiste. Em seguida, você lutará contra o Dajjal, e Deus 

permitirá que você o vença.” [Sahih Muslim] (DABIQ, 2014c, p. 44).10 

 

A apocalíptica como valor permeia a pauta de Dabiq, seja nos textos, seja nas 

imagens. Stern coloca a invasão do Iraque (2003) como o momento chave em que 

houve um despertamento para a possibilidade de ocorrência de um cenário apocalíptico 

(ou cumprimento de profecias) no Oriente Médio, o que na visão islâmica apontaria 

para a própria cidade de Dabiq. A autora apoia a sua declaração em uma pesquisa do 

Fórum PEW (2012) sobre crença de mais da metade dos muçulmanos no Oriente 

Medio, Norte da África e Sul da Ásia sobre o surgimento do Mahdi, figura messiânica 

que surgirá antes do Dia do Juízo.11 Stern acha possível que os líderes do EI estejam 

usando a retórica mais apocalíptica no recrutamento, mas é difícil saber se eles mesmos 

creem nisso e quantos creem. Fato é que toda a literatura do EI é permeada de teor 

apocalíptico: matança sectária e escravização sexual de mulheres infiéis dão contornos a 

uma batalha final que já tem demarcado um local: Dabiq.  

Por fim, a ideologia na linha editorial da revista irá desaguar nas normas 

necessárias para tornar o mundo ideal ou como pretendem que seja, isto é, as ideias 

sobre o que fazer para que este mundo aconteça, se concretize, normas traduzidas por 

meio de medidas a serem adotadas. Diferente da Al-Qaeda, que agiu com mais 

comedimento, o EI reivindicou o califado já no início de suas atividades e o fez pautado 

em narrativa apocalíptica, anunciando o califado “aqui e agora” como um passo 

importante para antecipar e/ou provocar esse conflito global (STERN, 2015). O anúncio 

do califado preparou terreno para que as normas de convocação (e resposta positiva dos 

ouvintes) pudessem ser propostas e realizadas, isto é, para que houvesse adesão. 

Um exemplo de como isso aparece na revista é a convocação “Não há vida sem 

jihad e não há jihad sem a passagem.” (DABIQ, 2014c, p. 31).12 Também vemos isso no 

                                                 
10 Allah’s Messenger (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) said, “You will invade the Arabian Peninsula, and Allah will 

enable you to conquer it. You will then invade Persia, and Allah will enable you to conquer it. You will then invade 

Rome, and Allah will enable you to conquer it. Then you will fight the Dajjal, and Allah will enable you to conquer 

him.” [Sahīh Muslim]. Dajjal é a figura do mal na escatologia islâmica (algo como o Anticristo), o que concorda com 

o apelo apocalíptico do EI. 
11 Países onde a crença é mais comum: Afeganistão, 83%, Iraque, 72%, Tunísia, 67% e Malásia, 62%. 
12 “There Is No Life without Jihād and There Is No Jihād without Hijrah”. Trad. livre. No contexto do EI, a Hijrah 

(port. hégira) pode assumir a ideia de passagem dessa vida para a morte, para o paraíso; em outros contextos, pode 

transmitir a ideia de ritual de passagem, retiro ou simplesmente migração. 
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título da matéria de capa da edição no 2: “É o Estado Islâmico ou o Dilúvio” (DABIQ, 

2014b, p. 5), indicando não haver alternativa a ser considerada. A norma está dada, 

como Garcia pontua, e a expectativa é que se crie uma integração com as massas 

receptoras da mensagem, a aceitação dos valores e comandos dados, a mobilização na 

direção de um objetivo proposto para que a missão, que é tarefa de todos, seja cumprida. 

Cumprir a missão agrada a Allah, aquele que pode retribuir no além o dever que é 

preciso ser levado à efeito agora! 

 

 

Relatório com principais destruições e mortes (espécie de Top Ten), apresenta imagens que sugerem a 

norma a ser seguida para atingir os alvos do grupo e alcançar o favor de Allah (DABIQ, no 1, p. 44-45). 

 

Embora tenha apresentado sucintamente o tripé representação, valores e normas 

como ingredientes da propaganda ideológica, evidentemente a sua construção e 

implementação não se resume a isso. A ação envolve outras etapas e processos como 

elaboração, codificação, controle ideológico, contrapropaganda e difusão. Essas etapas 

admitem outros passos, como prevê Garcia. Um exemplo é a universalização da 

propaganda, quando o emissor apresenta os benefícios disponíveis “para todos” aqueles 

que quiserem aderir à convocação, e a outra forma o contágio, a transferência 

(GARCIA, 1983, p. 30), técnica que consiste em passar à rede de seguidores o 

conteúdo, valores, ideais e medidas a serem tomadas pelo receptor da mensagem. 

Igualmente relevante e presente em Dabiq é o conceito de controle ideológico que 

os emissores precisam exercer a fim de desconstruir o discurso inimigo e reproduzir os 

seus próprios valores. Quando Dabiq usa repetidamente a expressão “Cruzado”, 
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referindo-se a quaisquer líderes ocidentais inimigos, há controle ideológico. Um 

exemplo é a seguinte frase: “A faísca tem sido acesa aqui e no Iraque, e seu calor se 

intensificará – com a permissão de Allah – até que ela queime os exércitos dos cruzados 

em Dabiq”. (Abu Mus’ab az-Zarqawi) (DABIQ, 2014c, p. 2). Chamar de Cruzados os 

ocidentais é uma generalização e um anacronismo grosseiro que pode ser encontrado em 

textos produzidos até por brasileiros que aderem ao Islã e adotam o discurso raivoso dos 

jihadistas.13 Essa é uma forma inútil e indesejável de rotular como “criminosos” todo e 

qualquer cristão, ainda aqueles que nada sabem a respeito do que foram as Cruzadas 

entre os séculos XII e XIII, mas que serve bem ao escopo da propaganda ideológica. 

 

3 Capas e resumo dos conteúdos nas 3 edições analisadas 

 

A seguir, apresento um quadro para cada uma das edições analisadas, contendo 

apenas um resumo do conteúdo das edições, destacando os artigos com maior expressão 

dentro da proposta de análise a que nos dispusemos a realizar. 

 

 

Dabiq no 1 

 

Título # 1 The Return of Khilafah [O Retorno do Califado]  

Volume: 50 páginas com capas 

Chamadas Reporting on Iraq and sham / From hijrah to Khilafah / Imamah is the millah 

of Ibrahim 

Conteúdo – Introdução; – Últimas notícias, com forte apelo ao califado, o chamado a 

                                                 
13 Veja como exemplo o site http://anovacruzada.blogspot.com.br/ acessado em 23.09.2016. 
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Hijrah (Hégira), o mundo dividido em dois campos 

Reportagens  – Assembleias tribais (4 p.); “Libertação” [tomada] da cidade de Tal Afar, 

Iraque. 4 páginas com muitas fotos de corpos, três chamadas sobre a cidade e a 

operação. 

Artigo O conceito do Imamato (10 p.). – Sabedoria (2 p.) com citações. – The enemy’s 

words, o Islã nas palavras do inimigo (2 p.). Frases de líderes ocidentais sobre 

o Islã. 

Identidade From hijrah to Khilafah, demonstra a característica do sucesso do Islã até o 

estabelecimento do Califado. Artigo bem ilustrado, mescla imagens ideais a 

atentados e mortes (9 p.). 

Notícias As últimas notícias sobre ataques recebidos e contra-ataques violentos, 

libertação de aliados, tomada de cidades com fotos variadas mostrando corpos 

ensanguentados, carros destruídos e construções demolidas. (8 p.). 

 

 

Dabiq no 2 

 

Título # 2 The Flood [O Dilúvio]  

Volume: 44 páginas com capas 

Chamadas It’s Either the Islamic State or the Flood [É o EI ou o Dilúvio] 

Identidade: The Flood of the Mubāhalah [debate] 

Conteúdo – Prefácio, estimulando o envolvimento com a jihad, seja nos territórios 

ocupados pelo EI, seja (em caso de impedimento), como um lobo solitário na 

região onde vive 

Artigo It’s either the Islamic State or the Flood [É o EI ou o Dilúvio]. Subtítulos: 

The Da’wah of Nuh [A pregação de Noé]; Contemplando os versos [valores], 

The flood is a refutation of the pacifists [O Dilúvio é a refutação dos 

pacifistas], The widespread ignorance among the people [A ignorância 

generalizada entre as pessoas]. Textos e imagens relativamente naturais (7 p.) 

Relatório The fight against the PKK [A luta contra o PKK]. Fotos e explicações sobre a 

demolição de estátuas, tumbas, capelas e mesquitas xiitas em Nínive (Wilāyat 

Nīnawā); Sabedoria (2 p.); fotos de um mártir (vivo e morto) e citações 

diversas (6 p.) 

Identidade The flood of the Mubahalah [Mubahalah foi o debate entre o Profeta e 

cristãos]: O credo adequado do mujahidin; A situação depois do Mubahalah; 
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The flood of doubts and desires [O dilúvio de dúvidas e desejos] (11 p.) 

– The enemy’s words [O Islã nas palavras do inimigo] (2 p.). Frases de 

líderes ocidentais sobre o Islã. Menciona a declaração do “cruzado” John 

McCain sobre suprimento de armas do EI 

Notícias Fotos de prisioneiros, armas, mártir morto, mas também confraternização de 

muçulmanos no Ramadã e outras reuniões religiosas. Ataques, tomada de 

uma cidade, ação social (cuidado de órfãos), captura de bases do Regime, 

bloqueio de estradas, mais explosões, bandeira do EI hasteada (10 p.) 

– Propaganda do Alhayat Media Center, que produz Dabiq em vários idiomas 

convidando os muçulmanos a se juntarem. 

– Contracapa com uma citação de um sábio e uma foto. 

 

 

Dabiq no 3 

Título # 3 A call of Hijrah [Um chamado para a Hijrah {Passagem}]  

Volume: 42 p. (com capas) 

Chamadas Feature: Hijrah From Hypocrisy to Sincerity [A passagem da hipocrisia para 

a sinceridade] 

Special: Foley’s Blood Is on Obama’s Hands [O sangue de {James} Foley 

nas mãos de Obama] 

Conteúdo – Prefácio antecipando o conteúdo da revista, pautado pelo caso de James 

Wright Foley, o jornalista norte-americano decapitado;  

The Islamic State before al-Malhamah (The Immigrants to the Land of 

Malāhim) [O EI antes do Armagedom (os imigrantes para a terra das 

prognosticações/promessas] (7 p.) 

Relatório 11 páginas com textos e muitas fotos de conquistas, explosões, corpos de 

infiéis mortos, bases inimigas conquistadas e coisas afins. 

Sabedoria Hijrah and forgiveness [Passagem e perdão], onde “passagem” sugere partida 

para uma vida melhor, com sugestiva imagem de um Boing decolando (2 p.) 

Identidade Hijrah from hypocrisy to sincerity [Passagem da hipocrisia para a 

sinceridade], 7 artigos em 10 páginas com conteúdo doutrinário. 

Artigo – The enemy’s words [O Islã nas palavras do inimigo] (2 p.), onde Obama é a 

figura central, como no Prefácio.  

Especial Foley’s Blood Is on Obama’s Hands (4 p.) 
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Este artigo não deve deixar passar a devida consideração de que todo esse corpo 

ideológico vem embalado em uma sofisticada produção de arte, digna das melhores 

revistas de bordo da aviação comercial internacional, como pode ser observado em 

algumas das páginas exibidas. Como destaquei, há uma agência cuidando da produção 

da revista, a AlHayat Media Center, que acaba de lançar outro produto, Rumiyah, ou 

Rome Magazine, o que parece ser indicação de que o grupo está acreditando no êxito da 

mídia eletrônica ou agindo por conta dos resultados já obtidos.14 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, foi apresentado um resumo sobre a história e o surgimento do 

autodenominado Estado Islâmico, grupo que surgiu no Iraque e na Síria e rapidamente 

espalhou seus tentáculos por meio de agressivas ações de propaganda com o objetivo de 

convencer, atrair, equipar e enviar homens para a sua causa, a qual chamam jihad e 

hijrah. O impacto do grupo foi intenso se comparado a outros como a Al-Qaeda.  

Por meio da proposta teórica de Nelson Jahr Garcia (1983), de que os elementos 

constitutivos de uma ideologia são a representação, os valores e as normas, analisei os 

três primeiros números da publicação oficial do EI, a revista eletrônica Dabiq. A análise 

foi realizada a partir dos elementos visuais e textuais que demonstraram os indícios que 

Garcia propôs em seu texto.  

Foram apresentadas as imagens da revista para demonstrar o grau de sofisticação 

da produção artística e o apelo ideológico da mídia utilizada, por meio do que é possível 

observar que o investimento em comunicação é uma das inovações que distinguem o EI 

dos grupos jihadistas que o precederam. 
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