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TERRORISMO E CONSTRUÇÃO DA PAZ: O CASO NIGERIANO 

Bruna Ribeiro Troitinho1 

A Nigéria, país mais populoso da África e o que mais vem crescendo, apresenta diversas 

problemáticas relacionadas ao desenvolvimento das suas capacidades estatais. Entre elas, está 

o caráter multiétnico da população, o qual é composto por mais de 250 etnias - sendo as 

principais os Hausa, os Yorubás e os Igbos – e a abundância em recursos naturais, fruto da 

diversidade geográfica, responsável por fazer do país um dos maiores produtores de petróleo 

do mundo. Após a sua independência, negociada com a Inglaterra, em 1960, as questões mal 

resolvidas de representatividade política e distribuição de recursos contribuíram para que uma 

série de golpes de Estado viessem a ocorrer nos anos subsequentes. Dessa forma, à falta de 

coesão política, resultante da autonomia regional presente nas regiões dominadas pelos grupos 

étnicos principais, tem-se uma grande dificuldade do Estado em penetrar na sociedade, 

facilitando o florescimento de grupos insurgentes. Diante disso, o presente trabalho pretende 

analisar os constrangimentos internos que proporcionam a ascensão de grupos terroristas, 

como o Boko Haram, e apresentam-se como empecilhos a construção da Paz na Nigéria. 

 

Palavras-chave: Terrorismo, Boko Haram, Nigéria, Construção da Paz 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

e pesquisadora do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (GECAP) e do Núcleo de Estudos 
Contemporâneos (NECON). E-mail: brunari.troitinho@gmail.com. 



3 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 Em 2014 com o sequestro de cerca de 230 meninas numa escola em Chibok, no nordeste 

da Nigéria, o mundo se assustou com o terrorismo em África. A campanha online 

“#BringBackOurGirls” foi acompanhada de marchas em cidades como Nova York e Londres, 

e de adesão de importantes líderes como a primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, 

e o primeiro ministro britânico David Cameron deram visibilidade a um velho problema 

africano.  

 A Nigéria, assim como muitos países africanos, apresenta grandes problemas no 

controle de seu território, no desenvolvimento socioeconômico da população que acarretam em 

possibilidades para o surgimento de grupos insurgentes. Apesar de ser o país que mais tem 

crescido nos últimos, a Nigéria mais uma vez demonstra que crescimento não é sinal de 

desenvolvimento social. As marcas da colonização, da construção do Estado, das desigualdades 

mantiveram a instabilidade neste país que teve ao longo de sua história oito golpes de Estado, 

uma Guerra Civil e atualmente sofre para controlar grupos terroristas em seu território. O 

presente artigo pretende descrever os processos que possibilitaram a ascensão do grupo 

terrorista Boko Haram e os entraves para a construção da paz na Nigéria. 

CONSTRUÇÃO DO ESTADO NIGERIANO  

Os países do Terceiro Mundo enfrentaram grandes fragilidades na construção de seus 

estados devido a sua incompetência coercitiva e extrativa, a falta de coesão interna haja vista 

as fissuras étnicas e regionais, e a competição com concorrentes internos (CLAPHAM, 1985; 

AYOOB,1995). Essas fragilidades estão presentes no continente africano e impactam no 

processo da construção do estado. A Nigéria, país mais populoso da África, divide-se em três 

grandes grupos étnicos: i) os Hausa que predominam no norte e são majoritariamente 

muçulmanos; ii) os Yorubás no sudoeste e preservam a religião tradicional; iii) e os Igbos no 

sudeste que são cristãos (VISENTINI, 2012). O império de Oyo que esteve localizado na região 

habitada pelos Yorubás, foi um dos maiores impérios a se estabelecer na região da Nigéria entre 

os séculos XVII e XIX tendo como núcleo principal de desenvolvimento o comércio de 

escravos (FALOLA; HEATON, 2008). O norte da Nigéria uniu-se sob a organização do 

califado de Sokoto em 1810, haja vista a influência muçulmana do comércio escravo realizado 

desde muito cedo nesta região da Nigéria (FALOLA; HEATON, 2008, p.62). 

A colonização britânica da Nigéria se deu a partir de 1861 primeiramente conquistando 

a região de Lagos sob o domínio de um governador britânico e com o auxílio de missionários 
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religiosos e companhias comerciais. A Inglaterra conquistou o território do califado Sokoto 

somente em 1903 e apenas em 1914 que se dá a unificação dos protetorados da Nigéria do Norte 

e Nigéria do Sul.  Isto ocorreu devido à dificuldade britânica de expandir o Estado para o norte, 

pelos entraves geográficos, como o desconhecimento do delta do Níger e, também, pelo medo 

dos colonos britânicos de adquirirem doenças típicas, como a malária (FALOLA; HEATON, 

2008). Ademais, essa expansão ao norte se fazia necessária devido à competição por territórios 

com outras potências coloniais, como França e Alemanha. 

A luta pela independência nacional começou a partir do surgimento de movimentos 

nacionalistas que questionaram o governo britânico na década de 1930, principalmente por 

nigerianos educados na Europa ou nos Estados Unidos (FALOLA; HEATON, 2008). Essa elite 

intelectual que começou a questionar o poder imperial concentra-se nas cidades, criaram 

sindicatos e posteriormente partidos políticos, fundados numa identidade étnica regional. Logo 

após a sua independência em 1960, depois de muitas negociações com a Grã-Bretanha, a 

Nigéria se constituiu enquanto Estado, mas não como nação (VISENTINI, 2010), resultando 

uma série de disputas políticas de caráter étnicas-regionais. As questões mal resolvidas de 

representatividade política e distribuições de recursos contribuíram para que uma série de 

golpes de Estado viessem a ocorrer nos anos seguintes. 

A derrocada da Primeira República nigeriana ocorreu no ano de 1966, quando um grupo 

de militares golpistas assassinaram o primeiro-ministro e os premiês das regiões oeste e norte, 

subindo ao poder o General Aguiyi-Ironsi, abolindo o sistema federativo e exigindo a 

subordinação das regiões ao poder central (VISENTINI, 2012; OLIVEIRA, 2014). Dessa 

forma, após dois golpes militares seguidos eclode a guerra civil, conhecida como Guerra de 

Biafra. O Governo Central tinha o apoio da URSS em armamentos e um tímido apoio da Grã-

Bretanha que visava o fim do conflito para que o comércio do petróleo nigeriano voltasse a fluir 

normalmente. O governo Biafrense, por sua vez, obteve reconhecimento internacional de 

diversos países dentre eles França, Portugal, Vaticano, Israel, China, os quais enxergavam a 

situação não como uma guerra civil, mas sim como o genocídio da população Igbo. Com o 

cerco do Governo Central, Biafra resistiu apenas até 1970, quando o exército nigeriano 

conseguiu finalmente a reconquista do território, deixando um saldo de 1 milhão de mortos 

(OLIVEIRA, 2014). 

Embora a Guerra Civil tenha contribuído para o fortalecimento do Estado nigeriano, ela 

não foi o suficiente para trazer um grau de estabilidade forte, pois os sucessivos golpes a partir 
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de 1975 causaram fragilidades na capacidade do Estado. Em 1999, após 54 anos sob o regime 

de governos militares, a ordem democrática havia sido restabelecida por Olusegun Obasanjo. 

A Nigéria superou uma fase aguda de turbulência interna e voltou a fazer política no 

continente, o governo de Obasanjo, inaugurou um programa de reforma econômica de cunho 

neoliberal, sugerido pelas instituições financeiras internacionais, com o intuito de fazer com 

que a Nigéria estivesse dentre as 20 maiores economias do mundo até 2020. A imagem da 

Nigéria estava manchada frente ao cenário internacional, o que levou Obasanjo, em 2004, 

juntamente do Ministério da Informação e Orientação Nacional, a criar o projeto, de início 

chamado, Nigeria Image Project, logo alterado para Heart of Africa, que tinha como objetivo 

melhorar a imagem da Nigéria para comunidade internacional, deixando no passado o ambiente 

político deteriorado, os excessos dos governos militares autoritários e a crise dos anos 1980. Os 

governos seguintes continuaram o processo desencadeado por Obasanjo, sendo a Nigéria, hoje, 

considerada a maior economia da África com um PIB de aproximadamente US$509,9 bilhões. 

As atividades do petróleo são responsáveis por 75% da Receita do governo, no entanto o 

crescimento anual de quase 7% ao ano não se dá somente em virtude do petróleo, mas sobretudo 

dos outros setores, ocupando a posição de 26ª maior economia do mundo. Grande parte da 

Receita nigeriana é destinada para investimentos no setor militar – tal é que, nos anos 1990, ao 

seguir as recomendações das instituições financeiras internacionais para o pagamento da dívida, 

o governo de Babangida fez um corte de verba no setor da educação, deixando de pagar salários 

para os professores, enquanto importavam centenas de milhões de dólares em armamento 

(MOSCA, 2004), ademais, a prática de privatizações se tornou um mecanismo pelo qual 

empresários com influência política acabaram ganhando concessões públicas (CLAPHAM, 

1996)- cumprindo com seus objetivos de ser um player regional, capaz de promover segurança 

e sobretudo o papel de potência regional (ADETULA, 2014).  

Apesar de tantos resultados econômicos positivos, a Nigéria ainda consta com um alto 

grau de corrupção - o presidente Sani Abacha praticou o crime de peculato, enviando US$ 5 

bilhões de verba pública para contas na Suíça (MOYO, 2009, p.143) - e deterioração da 

qualidade de vida, fazendo com que a pobreza agravasse as relações entre os diferentes grupos 

étnicos aumentado a violência sectária (ADETULA, 2014).  

Diante disso, o Estado nigeriano enfrenta desafios no desenvolvimento de sua 

capacidade estatal em decorrência de algumas características, que fazem parte da realidade dos 

Estados do Terceiro Mundo. Essa características são: i) falta de coesão da elite política; ii) 

instrumentalização do Estado por meio da competição intra elites para garantir seus objetivos 
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sem preocupar-se com a distribuição de direitos civis fundamentais a população;iii)  pela 

característica do Estado rentista o qual não dependente da extração de recursos da população 

devido a exploração petrolífera ( KALU, 2008, p. 100; OKAFOR, 2006, p.198; AUSELIME: 

DAVID, 2015, p. 45). As consequências desses processos são: i) a enorme corrupção a nível 

nacional; ii) a má distribuição dos recursos econômicos as regiões; iii) e a marginalização de 

regiões mais afastadas da capital. Portanto, o Estado nigeriano apesar de uma potência regional 

na África Ocidental, apresenta fragilidades que afetam a capacidade estatal.  

TERRORISMO NA NIGÉRIA 

 O terrorismo é um fenômeno tão velho quanto a humanidade com casos desde o mundo 

antigo até os mais recentes.  De acordo com Law (2006) os Assírios, por exemplo, conquistaram 

e expandiram seu império do século 9 ao 7 a.C por meio do uso constante do terrorismo. 

Conforme Law (2006) durante a Idade Média o terrorismo perpetrado por grupos sectários 

muçulmanos e irmandades assassinas a fim de espalhar o terror contra os inimigos religiosos 

foi amplamente praticado em países como Itália, Espanha e França. É consenso que a origem 

do terrorismo moderno é o Reino do Terror durante a Revolução Francesa principalmente na 

figura de Robespierre que proclamava o terrorismo como tática de sobrevivência da Nova 

República Francesa (SOLOMON,2015). Conforme David Rapoport (2002) o terrorismo 

moderno é identificado em quatro ondas: Anarquista, Anticolonial, Nova Esquerda e Religioso. 

Apesar das diversas conceituações de terrorismo é possível identificar alguns componentes 

essenciais deste fenômeno: atos de violência, efeitos psicológicos de longo alcance, vítimas 

inocentes e motivos políticos (COMBS, 2011). Esses componentes estão presentes em diversos 

instrumentos legais que definem o terrorismo, como é o caso da Convenção de Prevenção e 

Combate do Terrorismo da União Africana de 1999 cuja definição de terrorismo é  

Qualquer ato  que constitua uma violação das leis penais de um Estado membro e que 

coloque em perigo a vida, a integridade física ou a liberdade, ou causar lesões graves 

ou morte, a qualquer pessoa, qualquer número de grupo de  pessoas, ou causas ou pode 

causar danos à propriedade pública ou privada, patrimônio natural, ambiental ou 

cultural e é calculado para: (I) intimidar, colocar com medo, forçar, coagir ou induzir 

qualquer governo, corpo, instituição, público em geral ou qualquer segmento do 

mesmo, para fazer ou abster-se de fazer qualquer ato, ou adotar ou abandonar um ponto 

de vista particular, ou agir de acordo com certos princípios; ou (II) interromper qualquer 

serviço público, a entrega de qualquer serviço essencial para o público ou para criar 

uma emergência pública; ou (III) criar uma insurreição geral em um Estado (OUA, 

1999). 
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 Oladosu Ayinde destaca três fases para o terrorismo em África: o Afro-Oriental, Afro-

Ocidental e Afro-Global. O Afro-Oriental é a fase “externa” pois, data da invasão árabe na 

África Subsaariana em busca de escravos. Conforme Solomon (2015) o envolvimento dos 

europeus com a escravização demarcou o início da fase Afro-Ocidental “a escravidão 

permaneceu como o maior ato de terror durante essa fase e, embora a tortura física e a 

escravização de negros africanos ficaram há algum tempo, fora da lei global, as implicações 

psicológicas disso continuam atuais” (SOLOMON, 2015, p.4, tradução nossa).  O início da era 

Afro-Global é justamente com o fim da escravização e com o jugo colonial que possuia o terror 

como característica garantidora do império. Os traumas resultantes dessas três fases do 

terrorismo em África delineados por Oladosu Ayinde persistem e adquirem novos atributos. 

No continente marcado pela violência o terrorismo se fez presente muito antes de 

assombrar o centro mundial. Em 1975 aconteceu o ataque da Organização de Libertação 

Palestina que resultou na morte do embaixador dos EUA no Sudão. Nos anos 1990 a Al Qaeda 

começou suas incursões contra Washington armando somalis em oposição a missão 

humanitária liderada pelos EUA. E no ano de 1998 a Al Qaeda realizou ataques simultâneos a 

embaixadas dos EUA em Nairobi, Quênia, Dar es Salaam na Tanzânia. Contudo, somente pós 

11 de setembro que o continente africano passou a ter importância significativa para o combate 

ao terrorismo para o Norte Global que por conta de uma visão colonizadora percebeu o 

continente como “ponto fraco do mundo frente a ameaça terrorista global” (RICE, 2001 apud 

DAVIS, 2016). 

 As fragilidades típicas dos países do Terceiro Mundo consequentes dos processos de 

colonização aos quais foram submetidos são uma variável necessária ao desenvolvimento do 

terrorismo. Dentre essas debilidades destaca-se os vazios geográficos que possibilita o 

surgimento de grupos terroristas. Pois, conforme Jeffrey Herbst (2000) uma das grandes 

dificuldades para a construção dos Estados africanos é o exercício da autoridade central em 

regiões pouco habitadas e com diversos obstáculos naturais como florestas. Além disso, a 

corrupção pertinente em alguns Estados africanos impede que o governo central tenha controle 

sobre a distribuição das riquezas facilitando o financiamento de grupos terroristas. Outras 

estratégias de financiamento desses grupos tem sido os sequestros e pedidos de resgate, o 

contrabando inclusive de petróleo em alguns países. A respeito da capacidade de munição 

Solomon (2015) destaca que a África fornece uma ampla oportunidade aos terroristas em 

adquirir armas devido ao continente está inundado de munições após diversas guerras intra 

estatais, interestatais e o próprio contexto da Guerra Fria. 
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A Nigéria como demonstrado na seção anterior é um país com problemas tipicamente 

africanos e do Terceiro Mundo, isto é, apresenta dificuldade em gerenciar todo seu território, 

as desigualdades regionais são exacerbadas para os domínios políticos, as consequências da 

colonização e a dificuldade em manter governos democráticos. Todas essas características são 

causas possíveis do surgimento do grupo terrorista Boko Haram cujo significado literal é “livro 

proibido” em sentido amplo quer dizer que a educação ocidental é condenável. O Boko Haram 

se estabeleceu 2002 no nordeste da Nigéria sob a organização do clérigo muçulmano 

Mohammed Yusuf. Contudo, segundo alguns estudiosos o grupo já existia a cerca de 15 anos 

sob outras denominações como Talibã nigeriano, Al Sunna wal Jamma e outros. O nome Boko 

Haram foi dado pelas populações locais tendo em vista a aversão a educação ocidental dos 

participantes desse grupo. Mas eles se auto intitulam “Jama’atu Ahlus-Sunnah Lidda’Awati 

Wal Jihad”, ou seja, pessoas comprometidas com os ensinamentos do profeta para propagação 

da Jihad.  

As medidas antiterrorismo tradicionais impetradas pelo governo, em especial o de 

Goodluck Jonathan foram prejudiciais ao combate ao terrorismo gerando mais violência no país 

(AGHEDO & OSUMAH 2012). No ano de 2011 Jonathan criou uma força tarefa de contenção 

e combate ao Boko Haram envolvendo a Marinha, a Força Aérea, o Exército e o Departamento 

de Segurança. Tal força tarefa foi importante para o desenvolvimento de estratégias conjuntas 

e a circulação de informação entre os diversos órgãos estaduais. Os esforços para impedir o 

avanço do Boko Haram na região reforçaram a participação/ intervenção de atores 

extrarregionais, principalmente os Estados Unidos que reconhece o Boko Haram como uma das 

frentes de combate na Guerra ao Terror.  Contudo, estas estratégias não conseguiram parar a 

escalada de violência e sofisticação que os ataques do Boko Haram atingiram nos últimos anos. 

Isto acontece pelo desconhecimento dos agentes estatais do contexto sócio-histórico da 

formação do Estado nigeriano. 

A adoção de um antiterrorista simplista, o paradigma ignora o contexto histórico em 

que as identidades muçulmanas e cristãs são moldadas e remodeladas. Ignora o fato 

de que as identidades regionais, étnicas e religiosas muitas vezes se reforçam 

mutuamente, ignora o contexto socioeconômico na Nigéria após o retorno ao regime 

civil, que agravou ainda mais os desequilíbrios econômicos entre o norte e o sul da 

Nigéria. Também ignora a contestação entre as elites políticas sobre o estado e seus 

recursos e ignora as dicotomias de insider / outsider do que é ser "nigeriano” no século 

XXI (SOLOMON, 2015, p.86, tradução nossa). 

 Dessa forma, as estratégias para o combate do terrorismo na Nigéria devem perpassar 

questões sociais, históricas, étnicas e regionais. Das poucas informações que se tem sobre a 

organização e financiamento do Boko Haram sabe-se que um dos primeiros financiador foi um 
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Comissário do Estado de Borno, no nordeste nigeriano. Em 2011 um dos membros capturados 

nas investidas do governo confessou que recebiam apoio de senadores e membros do governo 

de Jonathan. Isto acontece devido a construção das elites políticas regionais que acabam 

utilizando o Estado como fonte de disputas de poder e criam essas relações de clientelismo, 

inclusive com grupos terroristas. A estrutura política nigeriana reforça as desigualdades 

regionais o norte e nordeste, por muitas vezes, foram marginalizados nesta estrutura e acabam 

por fortalecerem seus laços com esses grupos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As estruturas sócio-históricas da construção do Estado nigeriano são grandes entraves 

para o desenvolvimento das capacidades do Estado e ao próprio combate ao terrorismo. As 

elites políticas corruptas que incentivam as divisões regionais, as identidades locais que foram 

construídas com base em disputas políticas, a má distribuição dos benefícios de possuir grandes 

reservas de petróleo.  

De acordo com Aghedo e Osumah (2012) seis pontos que seriam mais efetivos ao 

combate do Boko Haram: i) debandar as milícias étnicas, políticas e privados da região norte; 

ii) o governo federal, juntamente do provincial e dos locais, deveriam empreender programas 

de empoderamento socioeconômico; iii) o governo Federal deveria investir pesadamente na 

área da saúde e da educação na região norte, bem como exercer pressão na elite política do norte 

para desenvolver a região; iv) melhorar o aparato operacional de segurança; v) a Nigéria deveria 

fazer parte dos arranjos multilaterais no combate contra terrorismo juntamente de outros países; 

vi) fazer uma reforma política, a fim de evitar o jogo de soma zero que promove grandes 

vencedores e perdedores que não recebem absolutamente nada e, também, evitar o 

enriquecimento repentino que acentua as clivagens religiosas e étnicas. 

Dessa forma as respostas que a Nigéria necessita frente ao combate ao terrorismo são 

resposta não tradicionais, isto é, que fujam da lógica de mais armamentos e mais violência. O 

histórico de colonização e as suas consequências demonstram que a construção da paz na 

Nigéria só será possível com estratégias que superem as desigualdades sociais locais. A Nigéria 

precisa repensar sua própria identidade como nação, seu sistema político para que se torne mais 

inclusivo e que garanta justiça social. Pois, os esforços violentos podem acabar com o Boko 

Haram, mas nada impede que novos grupos com as mesmas características surjam nos próximos 

anos se a situação social permanecer.   
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