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Resumo: O presente artigo científico busca questionar a 

conceituação dada ao Estado Islâmico (EI). A metodologia 

científica aplicada foi a utilização do método hipotético-

dedutivo. A técnica utilizada para o levantamento de dados 

engloba a utilização de pesquisa histórica e a comparação de 

informações adquiridas, com o objetivo de selecionar as 

melhores amostras, essas capazes de demonstrar o melhor 

conceito do EI. A base teórica consiste basicamente na 

comparação da Teoria Declarativa e na Teoria Consitutiva, o 

que determinará o melhor conceito do Estado Islâmico. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado Islâmico tem chamado a atenção dos países do globo, 

principalmente pela sua forma de agir e utilizar o terrorismo, de modo que 

impacta diretamente com interesses mundiais de conservação da paz 

mundial, dos direitos e garantias fundamentais e aos direitos humanos. 

Dividiu-se o trabalho em três tópicos, os quais abarcam: 1 – os 

Estados em uma organização jurídica internacional, do surgimento ao 

reconhecimento; 2 – das organizações terroristas, dos grupos e a origem do 

Estado Islâmico; 3 – nacionais ou terroristas, Estado Islâmico e a sua 

definição. 

No primeiro momento busca-se como se origina um Estado e quais 

são os desafios para ser reconhecido enquanto tal. No segundo momento 

levantam-se quais são os grupos terroristas e características existentes e a 

origem do Estado Islâmico. Por último faz-se o comparativo das 

informações adquiridas do 1º e 2º pontos e delimita-se a definição que 

melhor se adequa ao Estado Islâmico.  

1. OS ESTADOS EM UMA ORGANIZAÇÃO JURÍDICA 

INTERNACIONAL: DO SURGIMENTO AO RECONHECIMENTO 

O Estado é uma forma de organização governamental em um território 

delimitado, detentor de soberania perante a um povo, este caracterizado por 

compartilhar de uma singularidade enquanto nação. Cabe relembrar que 

essa formatação estava presente desde as antigas civilizações, essas já 

organizadas de forma complexa e disciplinada por textos legais
3
. 

Schneeberger ressalta a grande complexidade das antigas civilizações 

pontuando a permanência fixa em um determinado território, a escrita, a 

elaboração social nas atividades ordenadas de trabalho, a produção artística 

                                                         
3
 A história da civilização ocidental teve origem no Oriente, há mais de cinco mil anos. Nessa 

região alguns povos, já sedentarizados, haviam descoberto a escrita, desenvolvido formas 

complexas de sociedade e atividades organizadas de trabalho, produzido notáveis obras 

artísticas, organizado governos com estruturas bem definidas e leis que disciplinavam a 

vida e os interesses das comunidades. A complexidade de suas culturas permite aos 

historiadores chamá-las de “grandes civilizações”. Seria o Oriente Médio, portanto, o “berço 

da civilização ocidental. (SCHNEEBERGER, 2006, p. 18-19, grifo nosso) 
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complexa e a organização governamental que disciplinava o modo como as 

comunidades deveriam agir em sociedade. 

Deste modo, pode-se observar que a base essencial de todo Estado é 

constituída de: território, governo e povo. O território é, em regra, a 

delimitação em terra que abarca a delimitação, mas também abrange para a 

plataforma continental, litoral, construções oficiais, aviões e embarcações 

com a bandeira do país. O governo é a ferramenta a qual o Estado utiliza 

para regrar e gerir no amplo público, sendo que se busca a maior eficiência 

organizacional da sociedade. Povo é uma unidade, esta com indivíduos de 

contextos socioculturais semelhantes ou diferentes, que compõe o mesmo 

território. Como forma de esclarecer o entendimento utiliza-se os 

ensinamentos de Valério de Oliveira Mazzuoli
4
. 

Aponta o autor, ao destacar que o Estado é uma instituição que busca 

organizar a sociedade e, para isso, reforça as três características essenciais 

do mesmo, o que leva a entender a impossibilidade de existir uma 

instituição a qual se ausenta, de um ou mais, dessas características. 

Demonstrada a base de todo Estado, agora é necessário delimitar qual 

tipo de Estado que será estudado neste trabalho. Na cronologia histórica da 

formação dos Estados, há de se destacar o Estado Democrático de Direito, 

esse originado no período entre as duas grandes guerras. Cabe relembrar 

que a Autoridade Palestina pode ser considerada exceção a esta exigência, 

uma vez que a ONU e por acordos com outros Estados, a Assembleia Geral 

concedeu o estatuto de Estado-Observador não Membro nas Nações 

Unidas. 

Essa especificidade direcionada à Palestina tem-se fundamento na 

recorrente instabilidade local, pois o conflito entre judeus e muçulmanos 

geram preocupações e tensões, os quais ascenderam guerras e grupos 

terroristas que resultaram em perdas de vidas inocentes e grandes impactos 

na economia global. Por isso, a busca pela paz faz-se essencial para a 

região, mesmo que hajam povos e governos diferentes em um mesmo 

território. 

Antes de adentrar-se ao mérito do paradigma do Estado Democrático 

de Direito, existe a necessidade de discorrer sobre os paradigmas do Estado 

                                                         
4
 O estado é uma instituição criada pelos homens com a finalidade de organizar as diversas 

atividades humanas dentro de um dado território. Daí a importância da observação de 

Briely de que todos os Estados que hoje existem são territoriais, quer deixe, fazem valer 

a sua autoridade sobre as pessoas e as coisas situadas dentro das respectivas fronteiras. 
(MAZZUOLI, 2010, p. 390, grifo nosso) 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  5 
 
 

Liberal de Direito e do Estado Social de Direito, esses importantes modelos 

de formação do Estado que se destacaram no decorrer da história. 

O Estado Liberal de Direito está enraizado nos direitos fundamentais, 

na valorização do Princípio da Legalidade, na delimitação entre o público e 

o privado, ou seja, o Estado e o indivíduo, a separação dos três poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário, inspiradas nos ideiais de John Locke e 

Montesquieu, e a intervenção mínima do Estado, como explica Alexandre 

de Castro Coura.
5
 

A existência de um Estado mínimo, na concepção liberal de época, 

traria uma forma de organização social em que a valorização do indivíduo 

pela lei seria essencial e fundamental, em que se resultaria na preservação 

dos interesses de todos os indivíduos de uma sociedade. Por isso, o Estado 

enxergaria os indivíduos sociais por meio de uma ótica de igualdade e, 

somente em casos extremos de instabilidade, poderá intervir diretamente. 

Por outro lado, o Estado Social de Direito critica o Estado Liberal de 

Direito pela mudança de exploração Estado-indivíduo para a exploração 

indivíduo-indivíduo, pois aqueles que detinham melhores condições 

exerciam a sua influência e poder perante àqueles desfavorecidos 

socialmente. Exalta-se, de modo contrário aos ideais liberais, os ideais 

socialistas, comunistas e anarquistas que questionam de forma crítica a 

exploração entre os homens e suportada pelo Estado, como discorre Lenio 

Luiz Streck.
6
 

Mesmo com a utilização da lei pelo Estado perante os indivíduos 

sociais, não é suficiente, na concepção do Estado Social de Direito, atingir 

a igualdade entre os homens, pois o Estado estaria suportado por uma 

classe superior e controladora das massas. 

Por último, o Estado Democrático de Direito questiona a forma em 

que o Estado Social de Direito se promoveu ao longo do tempo, uma vez 

que a forma que foi disseminado não era completamente legítima à forma 

                                                         
5
 Esse paradigma está associado ao período do liberalismo estatal, do chamado Estado mínimo, 

que se abstinha de interferir nos negócios jurídicos em face à prevalência das formas 

econômicas de mercado, que detinham a primazia axiológica das normas do Direito, sendo as 

relações humanas regidas por regras de indiferença diante de grupamentos sociais menos 

favorecidos. (COURA, 2014, p. 70) 

6
 Em síntese, a teoria marxista prevê o desaparecimento do Estado – por isso a sua visão 

negativa. Afinal, se o Estado é instrumento para proteger os interesses da classe dominante e 

em não havendo mais classes sociais após a revolução proletária, não há mais razão para a 

existência de um aparato como o Estado, que, em uma sociedade harmonizada, extinguir-se 

naturalmente. (STRECK, 2010, p. 47) 
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de igualdade defendida e a dificuldade de seguir essa forma de Estado 

numa sociedade globalizada, o que mostra Nelson Camatta Moreira.
7
 

O Estado Democrático de Direito também se confirmou com a 

necessária proteção e garantia à soberania popular, uma vez que foi 

inexistente e desrespeitada no período das guerras mundiais, o que pode ser 

explicada nas concepções de Vinício Carrilho Martinez
8
. 

Como forma de delinear a cronologia história acima exposta explica-

se a Primeira Guerra Mundial como o primeiro conflito armado de escala 

mundial e o último a utilizar a concepção de campos de batalha, estes 

caracterizados por áreas delimitadas de combate e utilização de trincheiras, 

o que se difere diretamente com a Segunda Guerra Mundial que ocorriam 

conflitos em áreas ocupadas por civis, tais como perímetros urbanos e 

campos. 

Todos os países do globo, com foco naqueles que compõem o 

continente Europeu, sofreram gravemente com as disputas de cunho 

territorial, com destaque na Segunda Guerra Mundial nas questões de 

cunho ideológico e político, visto o Nazismo e Fascismo que retirava a 

capacidade do povo e aumentava o poder do Estado de forma totalitária. 

Os Estados atentaram que se não tivesse um devido entrosamento 

entre os membros da sociedade internacional, existiriam problemas de 

difícil resolução. Uma colaboração capaz de prevenir a ocorrência de 

questões problemáticas e de rápida solução, caso ocorressem, junto da 

busca ao progresso seria necessário. Por isso, foca-se na importância das 

Organizações Internacionais, como aponta nas ideias de Sidney Guerra
9
. 

                                                         
7
 Em relação ao Brasil e a todos os países periféricos e semiperiféricos, a crise é ainda mais 

dramática porque o Estado social foi um simulacro na medida em que sua implementação foi 

altamente precária e insuficiente. (MOREIRA, 2010, p.147) 

8
 Estado Democrático: no pós-guerra, que se iniciara na Primeira Grande Guerra e se confirmara 

na Segunda Guerra Mundial, verificou-se a urgência de se construir outras salvaguardas à 

soberania popular. Primeiro, salvaguardas que contivessem a infusão de guerras injustas 

ou o cometimento de crimes contra a humanidade, como fora o nazi-fascismo; depois, 

para que se construíssem bases efetivamente democráticas e que aprofundassem as 

formas de participação na construção da cidadania. Para tanto, a Constituição de Bonn, na 

Alemanha de 1949, foi seminal. O século XX construiu a democracia de massas, o século XXI 

deverá apresentar muitas transformações em seus institutos políticos e jurídicos. (Disponível 

em: < https://jus.com.br/artigos/25616/o-que-e-o-estado>. Acesso em: 03 de novembro de 

2016, grifo nosso) 

9
 As Organizações Internacionais adquirem grande força no século XX e se proliferaram 

em razão do progresso da tecnologia que transformou significativamente as relações 

internacionais. Os Estados perceberam que existiam certos problemas que não poderiam ser 

resolvidos por eles sem a colaboração dos demais membros da sociedade internacional 

fazendo com que o mundo se transformasse numa “aldeia global”. (GUERRA, 2014, p. 54) 
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Corretamente exposto por Sidney Guerra e seguindo o seu 

entendimento, as organizações internacionais tomaram partido em meio as 

conturbadas situações do século XX e a presença internacional dessas 

tornou-se necessária e eficiente para moldar, delinear e resolver situações 

as quais poderiam, se não solucionadas, resultar em conflitos semelhantes 

ao acontecidos anteriormente. 

Junto do fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu o fenômeno da 

descolonização, em virtude do enfraquecimento das potências europeias 

gerou movimentos libertários que resultou na formação de países 

independentes, como demonstra Schneeberger
 10

. 

O continente Africano era, em sua maioria, dividido e explorado pelos 

europeus e, com o enfraquecimento desses originado pelos conflitos 

armados, tornou-se convidativo a busca pela independência dos mesmos, 

desde por meios pacíficos ou até mesmo pelo uso das armas.  

Avançando ao período da Guerra Fria, que era caracterizada pela 

polarização do globo entre os países capitalistas, representados pelos 

Estados Unidos da América (EUA), e os países da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), representados pela Rússia, a globalização 

começava a se tornar uma realidade, conforme o surgimento de várias 

organizações, tais como: a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Agência Internacional de Energia Atômica, a União Internacional de 

Telecomunicações e dentre outras. 

Com o enfraquecimento e a queda total da antiga União Soviética, 

aconteceu outro episódio de vários Estados surgindo do antigo regime 

socialista para compor, agora despolarizado, o mundo globalizado, o que 

demonstra esse fato conforme Sidney Guerra
11

. 

                                                         
10

 O processo de independência das colônias europeias no continente africano começou após a II 

Guerra Mundial e terminou na década de 1970. Durante a guerra, a pressão das metrópoles 

pelo crescimento da produção colonial, o avanço dos meios de comunicação, a 

desestruturação das metrópoles (Grã-Bretanha, França, Bélgica, Alemanha e Itália) 

favoreceram o surgimento de movimentos de libertação, geralmente liderados por 

pessoas pertencentes à elite colonial, muitas das quais haviam estudado em universidades 

europeias. A descolonização deu-se de forma pacífica ou violenta, lenta e desigual nos 

continentes africano e asiático. (SCHNEEBERGER, 2006, grifo nosso) 

11
 Recentemente, o curso do século XX, a humanidade teve a oportunidade de assistir ao 

surgimento de vários Estados na ordem jurídica internacional por razões completamente 

dispares, a exemplo da Bósnia, Croácia, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Timor 

Leste, Montenegro, além dos vários Estados que surgiram pela fragmentação da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

[...] 
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De acordo com as declarações do autor mencionadas anteriormente, é 

necessário ressaltar que qualquer situação é suficiente para originar um 

Estado independente, o que configuraria a corrente majoritária sobre o 

surgimento dos Estados, a Teoria Declarativa, em contrapartida à corrente 

minoritária, a Teoria Constitutiva, a qual se explica nas palavras de Luis 

Córdova Arellano
12

. 

Ao extrair da citação acima pode-se compreender que a principal 

diferença entre a Teoria Declarativa e a Teoria Constitutiva está, na 

primeira, no preenchimento dos requisitos essenciais de todo Estado que 

são território, povo e governo, e no segundo somente importa o 

reconhecimento pelos outros Estados, independente dos elementos 

constitutivos. 

Seguindo a corrente majoritária, o conceito de Estado está diretamente 

relacionado a delimitação territorial, sua população e o governo que 

formam, a qual é identificada principalmente nos momentos entre as 

guerras mundiais e a guerra fria, na disputa entre blocos ideológicos e no 

atual mundo globalizado, por isso o interesse na ascensão de um novo país, 

o que pode ser demonstrado nos ensinamentos de Francisco Rezek
13

. 

A tendência de maior aceitação é que extraia das ideias da corrente 

majoritária, a qual basta o preenchimento de tais requisitos, mas como seria 

                                                                                                                                                                     

Como foi identificado, a história recente demonstra claramente a multiplicidade de ações e 

atos que podem ser produzidos e que apresentam como resultados o aparecimento de 

novos Estados. (GUERRA, 2014, p. 140, grifo nosso) 

12
 Por otra parte, existen dos teorías para explicar el surgimiento de los Estados: a.- Teoría 

Declarativa (la de mayor fuerza): Un Estado surge cuando reúne todos los elementos para 

ser considerado un Estado (básicamente, territorio, población y gobierno). b.- Teoría 

Constitutiva (también llamada “histórica”): Un Estado surge a la vida cuando es reconocido 

por los otros Estados. (Disponível em: < http://cordovaluis.org/blog/wp-

content/uploads/2008/10/apuntes-sobre-el-reconocimiento-de-estados-y-de-

gobiernos_lca.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 2016, grifo nosso) 

13
 [...] O Estado, personalidade originária de direito internacional público, ostenta três 

elementos conjugados: uma base territorial, uma comunidade humana estabelecida 

sobre essa área, e uma forma de governo não subordinado a qualquer autoridade 

exterior. Variam grandemente, de um Estado a outro, as dimensões territoriais e 

demográficas, assim como variam as formas de organização política. Acresce que, em 

circunstâncias excepcionais e transitórias, pode faltar ao Estado o elemento governo – tal é o 

que sucede nos períodos anárquicos –, e pode faltar-lhe até mesmo a disponibilidade efetiva de 

seu território, ou o efetivo controle dessa base por seu governo legítimo. O elemento humano 

é, em verdade, o único que se supõe imune a qualquer eclipse, e cuja, existência ininterrupta 

responde, mais que a do próprio elemento territorial, pelo princípio da continuidade do Estado 

– de que falaremos mais tarde, no estudo da sucessão de Estados. (REZEK, 2010, p. 165, grifo 

nosso) 
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isso aplicado ao Estado Islâmico? É possível compreender por meio dessa 

corrente ou a concepção minoritária?  

De todo modo, para delimitar qual corrente melhor se adequa a 

conceituação ao Estado Islâmico é necessário antes discorrer sobre as 

organizações terroristas e o comportamento desses grupos, para assim 

delimitar qual corrente tem a melhor explicação. 

2.  DAS ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS: DOS GRUPOS E A 

ORIGEM DO ESTADO ISLÂMICO 

O terrorismo não possui uma definição universal, muitas das vezes é 

estereotipado ou vinculado aos fiéis da religião Islâmica, porém busca-se 

definir como uma organização que se utiliza do terror como ferramenta de 

afirmação, controle e intimidação.  

Também é caracterizada pelo uso destacado de ameaças, atentados, 

sequestros e violência para legitimar ideais ideológicos, estes normalmente 

de conteúdo separatistas ou extremismos religiosos ou opositores à forma 

política do governo local. É de tanta preocupação sobre a utilização do 

terrorismo que está positivado na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CRFB/88)
14

. 

O terrorismo é tido como repudiado e a lei o considera como crime 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o qual encontra-se 

positivado nos artigos 4º, inciso VIII e 5º, inciso XLIII, respectivamente, 

devida a sua seriedade e graves consequências. 

O terrorismo no Brasil também é conceituado e especificado quais são 

os tipos atos e sanções aplicadas à pratica desses, conforme previsto na lei 

nº 13260/16, também conhecida como a Lei de Terrorismo.
15

 

                                                         
14

 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: [...] VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

[...] 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  XLIII - a lei considerará 

crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia [...], o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem; (Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

03 de novembro de 2016, grifo nosso) 

15
 Art. 2

o
 O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste 

artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, 

quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.  
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A Lei de Terrorismo disciplina sobre o terrorismo e trata sobre as 

disposições de cunho investigatório e processual, também busca reformular 

o conceito da organização terrorista, o que demonstra a preocupação do 

Estado perante a prática desse crime, o que se explica nas palavras de 

André Luís Callegari.
16

 

A alteração política é o crene do terrorismo, porque torna possível a 

efetivação de outros objetivos de instauração em um determinado local, o 

que demonstra o ataque de natureza dúplice, ou seja, indireto para as 

pessoas e direto a um determinado Estado 

O uso do terrorismo, como instrumento ou organização, tem amplo 

registro na história e, como exemplo, tem-se o atentado ao arquiduque 

Francisco Ferdinando por Gravilo Princip, um estudante sérvio membro da 

organização nacionalista chamada Mão Negra, de origem dos Bálcãs, se 

                                                                                                                                                                     

§ 1
o
 São atos de terrorismo:  I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer 

consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou 

outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; II – (VETADO); III 

- (VETADO); IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a 

pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de 

modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações 

ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações 

públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou 

transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e 

processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar 

contra a vida ou a integridade física de pessoa: Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das 

sanções correspondentes à ameaça ou à violência. 

16
 Outra característica amplamente apontada como essencial ao terrorismo diz respeito ao seu 

objetivo último, correspondente à finalidade de ocasionar uma alteração política. Ou seja, o 

terrorismo possui uma especial motivação, para a qual servem de instrumentos seus demais 

elementos. A mensagem final do terrorismo, por isso, é direcionada não às pessoas atingidas 

em um primeiro plano pelo discurso do terror, mas, preponderantemente, ao estado. 

[...] 

A apontada finalidade política do terrorismo, reconhecida majoritariamente pelos tratados 

internacionais sobre o terrorismo, serve como elemento diferenciador desse tipo de infração 

de, por exemplo, uma organização criminosa apenas destinada ao narcotráfico ou a atividades 

mafiosas de qualquer tipo. Enquanto o terrorismo pretende a disseminação do terror para que, 

pela criação da desordem, o estado ceda a suas exigências, as demais manifestações do crime 

organizado citadas desejam não a subversão política de um país, mas a manipulação da ordem 

já existente para obtenção de seus interesses (geralmente financeiros) enquanto a organização 

criminosa simples sobrevive na ordenação política local e assim pretende seguir, a 

organização terrorista não aceita a ordem política imperante e objetiva, por meio de atos de 

violência, sua alteração forçada, por meios antidemocráticos. (CALLEGARI, 2014, p. 13-14) 
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utilizou do terrorismo como forma de assassinar o arquiduque e sua mulher 

Sofia, a duquesa de Hohenbeg em visita a Saravejo.
17

. 

Conhecido como Atentado de Saravejo, o ato consistia em utilizar de 

explosivos para atacar o príncipe do império Austro-Húngaro em seu 

automóvel, porém ao falharem na execução, o estudante Gravilo alvejou o 

nobre e sua esposa. 

Das várias organizações terroristas existentes podem ser destacadas: o 

Estado Islâmico (EI), a Al-Qaeda, o Hamas, o Boko Haram, a Pátria Basca 

e Liberdade (ETA), o Exército Republicano Irlandês (IRA) e as Formas 

Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).  

Como observado, a atuação de organizações terroristas não é 

exclusivamente atual, mas sim, as amplamente noticiadas são emergentes 

em virtude da Nova Ordem Mundial, com a aproximação entre os Estados 

Nacionais após o fim da Guerra Fria, principalmente com os Estados 

Unidos e o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), o maior tratado militar internacional atuante no globo. 

Com a influência norte-americana ampliada, com a queda da URSS, o 

espaço político, econômico, militar e cultural internacional é afetado 

diretamente pela sua forma de poder hegemônico-soberana, o que acabou 

por conflitar e despertar a atenção de organizações terroristas que 

discordam da forma como que os EUA agem.  

Maior exemplo sobre isso é o atentado de 11 de Setembro de 2001 que 

foi marcado pelo sequestro de aviões comerciais, com os quais tinham 

como alvo a Casa Branca, o Pentágono e as Torres Gêmeas (World Trade 

Center), essas últimas destruídas com o lançamento de duas aeronaves ao 

centro das torres. Houve a autoria declarada pela organização terrorista 

denominada Al-Qaeda, na época planejado pelo líder Osama bin Laden. 

Sobre a Al-Qaeda, a formação desse grupo terrorista que, no começo, 

detinha como principal função a proteção do território do Afeganistão 

                                                         
17

 Em 1908, outra crise agitou a Europa, desta vez nos Bálcãs. A região limítrofe do Império 

Austro-Húngaro e a Sérvia, conhecida como Bósnia-Herzegovina, era pretendida pelas duas 

nações. Os sérvios buscaram apoio na Rússia, que incentivou o pan-eslavismo, movimento 

nacionalista pretendendo unir os povos eslavos. A Sérvia alimentava a ideia de se constituir na 

Grande Sérvia, anexando os eslavos da Bósnia-Herzegovina. 

O nacionalismo sérvio se radicalizou com a criação de organizações extremistas, que apelou 

para ações violentas. Em 28 junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, Francisco 

Ferdinando, visitava a Bósnia. Durante o desfile pelas ruas de Sarajevo, capital da 

província, sofreu um atentado. Morreram o arquiduque e sua mulher. O autor, um 

estudante sérvio ultranacionalista. A Áustria queria tirar proveito do atentado e 

eliminar a Sérvia. (SCHNEEBERGER, 2006, p. 267-268, grifo nosso) 
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contra a União Soviética, pois esta buscava a expansão do domínio 

socialista sobre a região. 

No início, a Al-qaeda contava com o apoio estadunidense contra a 

antiga URSS, contudo, com a vitória no Afeganistão, a organização 

terrorista começou a lutar contra governos não-islâmicos que 

influenciavam a região, o que barravam os interesses da expansão dos 

ideais religiosos do Islamismo, como explica o Diretor Assistente de Ações 

Contraterrorismo, da Federal Bureau of Investigation (FBI), J.T Caruso
18

. 

É interessante apontar que os Estados Unidos da América só apoiaram 

a Al-qaeda porque esperavam que eles manteriam o controle sobre a região, 

apenas por interesses econômicos, o que não é demonstrado pelo textos do 

diretor do FBI em questão. 

Junto dos embates de cunho religioso, também existem eventos que 

demarcaram a rivalidade entre o grupo terrorista e os EUA, tais como a 

Guerra do Golfo em 1991, a “Operation Restore Hope”, na Somália, a 

presença norte-americana na Arábia Saudita e a Guerra do Iraque, na qual 

os Estados Unidos acusou o ditador Saddam Hussein de ter vínculo com a 

mesma. 

Com a saída dos norte-americanos do Iraque em 2011, mesmo com a 

sua estrutura original enfraquecida, com a influência de outras 

organizações terroristas sunitas insurgentes, a Al-qaeda deu base para a 

formação do Estado Islâmico
19

. 

                                                         
18

 "Al-Qaeda" ("The Base") was developed by Osama Bin Laden and others in the early 1980's 

to support the war effort in Afghanistan against the Soviets. The resulting "victory" in 

Afghanistan gave rise to the overall "Jihad" (Holy War) movement. Trained Mujahedin 

fighters from Afghanistan began returning to such countries as Egypt, Algeria, and 

Saudi Arabia, with extensive "jihad" experience and the desire to continue the "jihad". 

This antagonism began to be refocused against the U.S. and its allies. 

[...] 

One of the principal goals of Al-Qaeda was to drive the United States armed forces out of 

Saudi Arabia (and elsewhere on the Saudi Arabian peninsula) and Somalia by violence. 

Members of Al-Qaeda issued fatwahs (rulings on Islamic law) indicating that such attacks 

were both proper and necessary. (Disponível em: 

<https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/al-qaeda-international>. Acesso em: 03 de 

novembro de 2016, grifo nosso) 

19
 O grupo, em seu formato original, era composto e apoiado por várias organizações terroristas 

sunitas insurgentes, incluindo suas organizações antecessoras, como a Al-Qaeda no Iraque 

(2003-2006), o Conselho Shura Mujahideen (2006-2006) e o Estado Islâmico do Iraque 

(2006-2013). O Estado Islâmico cresceu significativamente devido à sua participação na 

Guerra Civil Síria e ao seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. (Disponível em: 

<http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/258092677/estado-islamico-deonde-veio-e-aonde-

quer-chegar>. Acesso em: 03 de novembro de 2016, grifo nosso) 
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O cerne da questão encontra-se no fato que, com o apoio dos EUA 

sobre a separação do Afeganistão da antiga URSS contribuiu indiretamente 

para a ascensão da Al-qaeda e juntamente para a criação do Estado 

Islâmico e, ironicamente, os mesmos encontram-se em conflito. 

Logo, conclui-se que o terrorismo é uma forma de afirmação de um 

grupo ou organização que busca legitimar uma ideologia, a qual era 

comumente utilizada no decorrer da história e as raízes do Estado Islâmico 

estão relacionadas a formação, ascensão e apogeu da Al-qaeda e os 

conflitos que envolvem os países da OTAN, principalmente os Estados 

Unidos da América. 

3.  NACIONAIS OU TERRORISTAS: O ESTADO ISLÂMICO E SUA 

DEFINIÇÃO 

O Estado Islâmico (EI), também conhecido por Estado Islâmico do Iraque e 

do Levante (EIIL) ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria (EIIS), 

atualmente se organiza para se tornar um califado do Oriente Médio, o qual 

é formado por antigas organizações terroristas, localizado em Raqqa, na 

Síria, conforme explicação de Éric Fottorino.
20

  

A região era marcada pela influência socialista, com uma presente 

influência do estado laico, juntamente com o Islã, que pressupõe a 

organização estatal por meio da religião, mas, como explica o autor, em 

nenhum Estado árabe era seguidor da democracia. 

Também de grande importância histórica, o nascimento da República 

islâmica do Irã determinou a ascensão do aiatolá Khomeini e ditava os 

ditames políticos do Islã, de modo que esse deve ser influenciador a forma 

de governar um território e o Estado deve se utilizar dessa religião. Com a 

expulsão dos soviéticos, a interferência norte-americana originou na 

emergência dos talibãs e acabou por disseminar a religião como ideologia 

de combate.
21

 

                                                         
20

 O Estado Islâmico jihadista do sinistro califa autoproclamado Abu Bakr al-Baghdadi vem de 

longe. Para simplificar, vamos datar sua origem no dia 29 de agosto de 1966, dia em que o 

presidente egípcio Nasser mandou enforcar Sayyid Qutb, líder da Iemandade Muçulmana, Um 

mártir. Naquela época, o islã ainda não era usado como arma de guerra. Opunham-se seus 

valores aos do progressismo marxizante e, sobretudo, totalitário. A Síria e o Iraque seguiam a 

baathista, vagamente socialista e, sobretudo, totalmente laica. Mas nenhum Estado árabe era 

democrático. O poder era herdado de pai para filho ou tomado pela violência dos golpes de 

Estado. (FOTTORINO, 2016, p.15) 

21
 Assim, é a ausência de uma verdadeira democracia no mundo árabe e muçulmano, é o 

autoritarismo de chefes ilegítimos, é a acumulação de injustiças sociais intensificadas pela 

corrupção e pela arbitrariedade que vão se conjugar para engendrar aberrações como o 

“Estado” Islâmico. Mas sem a invasão do Iraque pelo exército norte-americano em março de 
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O Estado Islâmico possui como característica essencial a sua 

estruturação jihadista, a qual detém a junção de uma liderança e religião 

que determina a defesa e imposição ao Islamismo, através da luta, impondo 

uma guerra santa contra os inimigos e infiéis à sua religião.  

Também são reconhecidos pelas cidades conquistadas na Síria e suas 

atividades terroristas contra países do Ocidente, assim como a utilização 

das redes sociais para divulgação do Islã e de execução de reféns
22

. 

A brutalidade do Estado Islâmico tornou-se uma característica 

marcante do grupo, pois com a série de atos considerados aterrorizantes 

chamam a atenção para a seriedade do grupo, o que gera temor por aqueles 

considerados inimigos e apoio aos seguidores da ideologia do Jihad.  

Em um curto período de tempo, o Estado Islâmico conseguiu vencer 

forças iraquianas e sírias, no que se resultou no ganho de território e 

declaração de um califado. Novamente foca-se no caráter brutal e 

desumano, como especifica Charles Dyer.
23

 

O primeiro objetivo do Estado Islâmico era de formar um califado 

sunita, composto por muçulmanos caracterizados pelo ramo ortodoxo e 

tradicionalista islã, no Iraque. Com a guerra civil na Síria em 2011, a 

formação de um Estado islâmico tem sido o principal objetivo do EI que 

busca expandir o Islã para além das regiões de sua origem, junto de 

destacar a sua superioridade perante aos muçulmanos do globo
24

. 

                                                                                                                                                                     
2003, o país não teria se tornado esse campo de ruínas, plataforma do terrorismo internacional. 

(FOTTORINO, 2016, p. 16) 

22
 Tornou-se notório por sua brutalidade, incluindo assassinatos em massa, sequestros e 

decapitações. Famoso por divulgar vídeos das decapitações de jornalistas e ativistas, criou 

pânico nos países por onde já passou e por ações orquestradas mundo afora, especialmente na 

França, tomando para si as responsabilidades dos ataques ao jornal Charles Hebdo e o mais 

recente que vitimou mais de 130 pessoas em uma série de atentados à capital francesa em 

13/11/15. (Disponível em: < http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/258092677/estado-

islamico-de-onde-veio-e-aonde-quer-chegar>. Acesso em: 03 de novembro de 2016, grifo 

nosso) 

23
 Por fim, o EIIS chocou o mundo com decapitações brutais de “infiéis” no território que eles 

haviam conquistado, incluindo cristãos, mulheres, crianças, e membros de outras minorias 

religiosas não dispostos a se converterem, juntamente com repórteres ocidentais e 

trabalhadores humanitários capturados durante as suas campanhas violentas. (DYER, 2016, p. 

14) 

24
 O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas áreas que controla a se converterem 

ao islamismo, além de viverem de acordo com a interpretação sunita da religião e sob a 

lei Sharia (o código de leis islâmico). Aqueles que se recusam podem sofrer torturas e 

mutilações, ou serem condenados a pena de morte. O grupo é particularmente violento contra 

muçulmanos xiitas, assírios, cristãos armênios, yazidis, drusos, shabaks e mandeanos. 

(Disponível em: < http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/258092677/estado-islamico-de-

onde-veio-e-aonde-quer-chegar>. Acesso em: 03 de novembro de 2016, grifo nosso) 
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Como destaca o autor, o Estado Islâmico não caracteriza o Islâmismo, 

apenas uma vertente extremista da religião que tenta se sobressair perante à 

própria base religiosa e para as outras religiões. 

Com a expansão territorial, houve a proclamação como organização 

jihadista em 29 de junho de 2014, com o governante o califa Abu Bakr al-

Baghdadi. Atualmente o EI domina grande parte do território sírio e está 

em conflito direto contra todos os envolvidos na guerra civil, 

principalmente contra forças sírias, curdas, americanas e russas. 

Com a devida exposição de materiais acerca da origem do Estado 

Islâmico e a formação e reconhecimento dos Estados, com foco na Teoria 

Declarativa e Teoria Constitutiva, coloca-se o entrave entre a definição do 

EI ou como um grupo terrorista ou um Estado. 

Sobre o Estado é necessário identificar quais as principais 

características da soberania, essas identificadas e caracterizadas pela 

unidade, indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e a 

permanência, como leciona Felipe Dalenogare Alves
25

. 

Estamos de acordo ao que se expõe pelo autor sobre a soberania, visto 

que a mesma detém um caráter fortalecido em um contexto interno de um 

país, porém, quando se participa de uma questão globalizada, a mesma 

pode se tornar uma questão de atritos com a forma padrão estipulada pelas 

grandes potências globais. 

Sob a ótica da Teoria Declarativa, aquela que observa o 

reconhecimento como Estado aquele que detém território, povo e governo, 

o Estado Islâmico preenche os requisitos exigidos, pois possui um território 

oriundo de conquistas expansionistas, apresenta povo que detém um caráter 

comum ao Jihad, ou seja, defensores do Islã pela luta e guerra religiosa, e 

um governo de caráter ao califado islâmico, com o califa Abu Bakr al-

Bagdhadi. 

                                                         
25

 No Estado Atual, em qual prisma se pode definir o que é um Estado soberano? Para 

inicializar-se a contextualização de soberania em um Estado Contemporâneo, há a necessidade 

de se relembrar as principais características de soberania. 

A soberania é una, uma vez que é inadmissível dentro de um mesmo Estado, a convivência de 

duas soberanias. É indivisível, pois os fatos ocorridos no Estado são universais, sendo 

inadmissível, por isso mesmo, a existência de várias partes separadas da mesma soberania. É 

inalienável, já que se não houver soberania, aquele que a detém desaparece, seja o povo, a 

nação ou o estado. É imprescritível, principalmente, justificando-se pelo fato de que jamais 

haveria supremacia em um Estado, se houvesse prazo de validade. A soberania é permanente e 

só desaparece quando forçado por algo superior. (Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8786>. Acesso em: 

03 de novembro de 2016, grifo nosso) 
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Em contrapartida, na Teoria Constitutiva não há preocupação em 

ocupar os mencionados requisitos, mas sim, é de suma importância que 

tenha o reconhecimento de outros Estados para que o novo Estado seja 

reconhecido como tal. Cabe relembrar que essa teoria é uma corrente de 

cunho minoritário e bastante criticada. 

As críticas perante as duas correntes são bem específicas. Ao que 

tange à primeira corrente majoritária pode-se levantar que o Estado 

Islâmico, mesmo com as atividades de terrorismo e disputas religiosas, 

preenche todos os requisitos para ser considerado como Estado. 

Já a corrente minoritária tem como críticas incisivas a quem seriam os 

países que são competentes para o reconhecimento ou afastamento de um 

Estado. Nas palavras de Manuel Becerra (1997, p. 14) “se puede prestar a 

condicionamento por los países más fuertes, política y económicamente 

hablando. Aunque en la práctica, como lo vamos a ver, esta teoría se 

impone.” 

A determinação de quais países serão considerados Estados já é 

viciada pelos outros países, normalmente aqueles que detém maior 

influência bélico-política-econômica, visto os Estados Unidos da América 

e os países europeus que compõem a União Europeia (UE). 

Não é de nenhum interesse para esses países o reconhecimento do 

Estado Islâmico como um Estado, pois se utilizam de preceitos e 

fundamentos em uma formação governamental não laica, baseada do 

ortodoxo e tradicionalismo islâmico, ou seja, contrapõe a base da Igreja 

Católica e do Estado Laico da maioria dos Estados do Ocidente. 

O Estado Islâmico também ataca diretamente os direitos humanos e os 

direitos constitucionais internacionais, o que entra em choque com muitos 

costumes nesse delimitados como a inexistência de direitos à mulher, pena 

de morte, a utilização da tortura, além de cometerem crimes de guerra, 

crimes de lesa humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão, 

todos estes previstos no Tribunal Penal Internacional nos artigos 6º ao 8º. 

Nas palavras de Flávia Piovesan, a internacionalização dos direitos 

humanos foi oriunda da sistematização, ou seja, na integração dos países do 

globo que buscaram não ofenderem tais direitos como ocorrido na Segunda 

Grande Guerra Mundial
26

. 

                                                         
26

 A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos humanos 

impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando na criação da 

sistemática normativa de proteção internacional, que faz possível a responsabilização do 

Estado no domínio internacional quando as instituições nacionais se mostram falhas ou 

omissas na tarefa de proteger os direitos humanos. (PIOVESAN, 2012 p. 185). 
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No entanto, os próprios componentes daqueles que defendem o 

afastamento do reconhecimento ao Estado Islâmico como Estado, mas sim 

como grupo terrorista, visto os EUA, efetuam atos semelhantes ou até 

idênticos aos utilizados por esses, exemplo a pena de morte. 

Conclui-se que existe um grande embate na conceituação do Estado 

Islâmico como sendo Estado ou grupo terrorista, perante as teorias 

apresentadas e discutidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com toda a discussão findada, de forma sucinta e objetiva, para este 

trabalho, conceitua-se o Estado Islâmico como uma organização terrorista 

temida pela ordem mundial, visto que os interesses delimitados pelos 

países que combatem o terrorismo buscam afastar a disseminação da forma 

impositiva de ideais extremistas com bases no Jihad. 

É necessário ressalvar que, por mais que se preencham os requisitos 

básicos da corrente majoritária, a Teoria Declarativa, neste caso, fica mais 

adequado seguir a corrente minoritária, ou seja, a Teoria Constitutiva segue 

uma lógica. Não basta a existência de um povo, território e governo, mas 

sim, o reconhecimento deste para os outros países do globo, o que o EI é 

barrado de forma a proteger os ideais sociais, políticos e econômicos de 

países que não compactuam com a forma de governo não laico. 

Outra informação que reforça o afastamento do Estado Islâmico para 

não ser reconhecido como Estado seriam os atos de terrorismo, tortura e 

sequestro, os quais são utilizados para atacar nações considerados infiéis ou 

inimigas dos ideais do Jihad, de forma que burlam de forma direta tratados 

internacionais e os direitos humanos. 

Também com as ofensas graves aos direitos humanos, existem 

reiteradas condutas agressivas aos direitos das mulheres, aos direitos dos 

homossexuais e direitos de liberdade religiosa.  

É possível identificar atos praticados pelo Estado Islâmico que 

ignoram o direito básicos desses segmentos sociais, uma vez que utilizam 

da palavra extremista para determinar e controlar o modo como a sociedade 

deveria se portar, no que se resulta em: aplicação de penas desde à tortura 

até a pena de morte; coisificação e ausência de direito da mulher, como 

casamentos forçados, não penalização de crimes como o estupro, lesões e 

homicídio; proibição ao homossexualismo e punição dadas aos 

homossexuais; taxação ao praticar religião fora do Islã e, caso pague, 

haverá pena de morte para quem desobedecer tal comando expresso. 

De todo modo, reitera-se a concepção de que o Estado Islâmico é uma 

organização terrorista que busca dominar o máximo de território e 
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combater todos os países que o contrariam e a disseminação do extremismo 

Islâmico.  
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