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O Jihadismo Global –
a (in)coerência estratégica de um movimento metapolítico
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O Jihadismo Global é aqui entendido como sendo uma forma violenta de acção subversiva 

de um movimento mais abrangente, defi nido pela academia ocidental como Islamismo, ou 

activismo Islâmico. A organização mais representativa do Jihadismo Global é a Al-Qaeda 

e Movimentos Associados. Com base numa leitura temporal comparativa, tentaremos criar 

um modelo de análise que ajude a demonstrar se há, ou não, um corpo estratégico no movi-

mento do Jihadismo Global. Caso tal se venha a verifi car, procuraremos analisar as formas 

estratégicas que foi assumindo antes e depois dos acontecimentos de 11 de Setembro de 

2001 e da subsequente Guerra Global ao Terrorismo.

De uma perspectiva conceptual, o objectivo principal passa por perceber as linhas estratégi-

cas do jihadismo, e de que forma os acontecimentos subsequentes ao 11 de Setembro de 

2001 infl uenciaram o percurso dessas linhas. Este objectivo assenta em três pontos: 1) veri-

fi car se há, ou não, continuidade e coerência estratégica no movimento - nomeadamente na 

narrativa que a fundamenta, na defi nição e circunscrição do inimigo, e na operacionalização 

do uso da força na persecução dos objectivos, 2) assumindo a incoerência e descontinuidade 

estratégica, procurar-se-á identifi car as causas externas e internas que levam (ou levaram) a 

essa impossibilidade no campo estratégico, 3) perante este último ponto, tentar perceber de 

que forma o movimento tem tentado ultrapassar essa lacuna, sobretudo no que diz respeito 

às formas organizativas, doutrina de combate, e operacionalização da acção subversiva.
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