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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

O tema discutido nessa monografia é a supressão do direito das 
mulheres nigerianas pelo grupo terrorista Boko Haram, tendo as 
abordagens da mídia brasileira na contemporaneidade como fonte de 
pesquisa. Na elaboração dessa discussão buscarei inicialmente deba-
ter como o grupo foi se construindo e organizando na Nigéria. Para 
isso a mídia exerce um papel fundamental, pois é ela que apresen-
ta representações do Boko Haram. A maneira como os objetivos do 
grupo são abordados, mesmo que de forma sucinta pela imprensa, 
indica como ele é retratado. Farei um apanhado do que alguns sites 
tem exposto sobre esse assunto, a forma como abordam cada um des-
ses personagens.

Se referindo a mídia, Francisco Fonseca dialoga que essa é en-
tendida como o complexo de meios de comunicação que envolve 
mensagem e recepção, por várias formas, onde a manipulação dos 
elementos simbólicos é sua característica central. A mídia representa 
uma forma de poder que possui papeis significativos nas sociedades 
de massa, ela influi na formação das agendas públicas e governamen-
tais, intermedia relações sociais entre diferentes grupos, influência a 
opinião de várias pessoas sobre temas específicos, participa das dis-
cussões políticas, e também atua como aparelho ideológico, capaz de 
organizar interesses. Essas funções, segundo Fonseca, são ocultadas 
sob o emblema do “dever da informação”, que seria “neutra”, “inde-
pendente”, “apartidária” e “a-ideológica” (FONSECA, 2011, p.42).
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A mídia, participando da esfera pública como entidade de “comu-
nicação social” teria uma função fundamental nas democracias, que é 
a de informar sobre os acontecimentos trazendo para as pessoas inú-
meros dados que, sem esse serviço, não teriam condição de conhecer 
outras realidades que não as vivenciadas. Além disso os órgãos da mí-
dia fariam a fiscalização do Estado, desempenhando assim um tipo 
de “controle social”. Fonseca evidencia que esses órgãos: emissoras 
de tv, rádios, jornais, revistas e portais, atuantes na esfera pública, são 
em larga medida empresas privadas, que objetivam o lucro e agem 
segundo a lógica e os interesses privados dos grupos que representam 
(FONSECA, 2011, p.42).

Compreender um pouco sobre a mídia e sua atuação possibilita 
desenvolver a discussão proposta neste texto, pois os meios de comu-
nicação exercem forte influência na sociedade, para além disso a mí-
dia é a fonte de onde retiro o material investigado, sendo este formu-
lador de modelos de pessoas1, e contextos sociais. Portanto proponho 
o debate sobre as abordagens da mídia brasileira em relação as nige-
rianas e o terrorismo, objetivando levantar a discussão sobre como 
essas mulheres têm sido tratadas pelo Boko Haram, assim como a 
forma como a imprensa transmite notícias referentes a esse assunto. 
O posicionamento da mídia nacional aparece como um dos fatores 
principais da pesquisa.

Desde que comecei a ler sobre o tema, me aguçou a curiosida-
de a maneira como grupos terrorista se constituem e desenvolvem, 
como estes ganham tanto espaço e notoriedade midiática. Em meio 
a pesquisas iniciais me deparei com um grupo específico, o Boko Ha-
ram, que tem origem e forte atuação na Nigéria. Encontrei inúme-
ras reportagens vinculadas a violência desse grupo contra mulheres, 
isso despertou em mim ainda mais vontade em estudar sobre este as-
sunto, pois como indivíduo e principalmente como mulher me sinto 

1. Mulheres nigerianas e soldados do Boko Haram.
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incomodada, preocupada e de certa forma atingida pela situação abu-
siva a que essas mulheres estão sujeitas.

Em 2014 mais de duzentas meninas foram sequestradas em uma 
escola na Nigéria pelo Boko Haram, tais mulheres foram submetidas 
ao aprisionamento e violação de seus corpos. Os direitos humanos 
dessas nigerianas têm sido violados. Ter um pequeno conhecimen-
to disso me faz querer pesquisar mais para poder discutir sobre este 
assunto.

Para além disso, este é um tema que precisa ser debatido, pois ele 
suscita discussões fundamentais sobre as formas de violência as quais 
as mulheres estão submetidas, sendo elas vulneráveis a determinados 
tipos de violações por serem indivíduos do sexo feminino. As notícias 
que se voltam para este assunto recriam um contexto, personagens e 
problemáticas, a maneira como isto é realizado nos dá uma pequena 
dimensão da forma que a mídia nacional aborda a mulher, em espe-
cífico a nigeriana, o terrorismo e principalmente o Boko Haram, ge-
rando assim um conteúdo que em si é uma visão sobre Ocidente/
Oriente, terrorismo/mulher.

No desenvolvimento do texto procuro responder às seguintes in-
dagações: sobre o que a mídia brasileira debate quando discorre sobre 
o Boko Haram e as mulheres nigerianas? O que tem sido exposto? 
Quais são as representações acerca dessas mulheres e dos soldados do 
grupo? 

Para isso, essa monografia estuda ações em movimento, se voltan-
do para acontecimentos contemporâneos, nesse sentido a História do 
presente é a base do tema discutido, pois as ações do Boko Hram se 
dão neste tempo, o grupo que nasce em 1990 vem atuando desde esse 
período na África e tem ganhando cada vez mais território. Então 
para compreender suas ações com relação as mulheres é necessário 
entender a temporalidade do mesmo, pois cada sociedade possui suas 
características e particularidades, sendo assim a do século XXI não 
se abstém disso. A historiadora Marieta de Moraes Ferreira, assinala 
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que na Antiguidade clássica a história recente era o foco central da 
preocupação dos historiadores. Para Heródoto e Tucídides, a história 
era um conjunto de exemplos que precisavam ser preservados, e o 
trabalho do historiador era expor os fatos recentes atestados por tes-
temunhos diretos. Não tinha nenhuma interdição ao estudo dos fatos 
recentes, e as testemunhas oculares eram fontes privilegiadas para a 
pesquisa (FERREIRA, 2000, p.1) 

No entanto, a História do presente recebeu algumas críticas. Na 
França, do século XIX, por exemplo, a concepção histórica como uma 
disciplina que continha um método de estudo de textos que lhe era 
próprio, e que possuía uma prática frequente de decifrar documentos, 
implicou a concepção da objetividade como uma tomada de distância 
em relação aos problemas do presente. Portanto, só o recuo no tem-
po poderia assegurar uma distância crítica. Acreditava-se2 que a com-
petência do historiador originava-se ao fato de que apenas ele podia 
interpretar os resquícios materiais do passado. 

Sendo assim, seu trabalho só poderia começar quando não mais 
existissem testemunhos vivos das sociedades estudadas. Para que os 
resquícios pudessem ser interpretados, era preciso que tivessem sido 
arquivados. Assim que produzido um evento, ele já pertencia a his-
tória, porém, para que se tornasse um elemento do conhecimento 
histórico erudito, era necessário vários anos para que os traços do 
passado fossem arquivados e catalogados (NOIRIEL, 1998: apud: 
FERREIRA, 2000, p.2).

Se referindo a França no século XIX, Ferreira destaca que:

2. Esse desprezo pela História recente, vinha dos historiadores universitários. No século XIX 
na França, os historiadores recrutados pelas universidades eram especializados na Antigui-
dade e na Idade Média, períodos que exigiam o domínio de um conjunto de procedimentos 
eruditos. O desdém dos historiadores universitários pela história do presente explica o por-
quê da desqualificação dos testemunhos diretos. Esse campo dos estudos históricos acabou 
transformando-se em monopólio dos historiadores amadores, porque o período recente não 
exigia uma grande cultura clássica, nem o controle dos métodos eruditos da técnica históri-
ca. Aqueles que se interessavam pelo contemporâneo na verdade criavam pesquisa histórica 
como um meio de ação política (Ferreira, 2000, p. 3).
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A história contemporânea passou a ter um caráter essencialmente peda-

gógico, mas sua prática escapava às regras básicas do método histórico 

científico. Os historiadores profissionais republicanos diziam que a histó-

ria contemporânea tratava de eventos muito próximos e não era possível 

separá-la da política (FERREIRA, 2000, p. 4).

No século XX ocorreram transformações na pesquisa histórica, 
principalmente na França, que trouxeram um amplo dinamismo e re-
novação para o campo disciplinar da história. A expansão dos debates 
sobre a memória e suas relações com a História ofereceu chaves para 
uma nova inelegibilidade do passado (ROUSSO, 1993: apud FERREI-
RA, 2000, p.7).

Essas mudanças criaram um espaço novo para o estudo dos pe-
ríodos recentes. Após a Segunda Guerra Mundial houve uma conver-
gência nas escolas históricas na Europa. As expressões eram novas e 
anunciavam que os historiadores almejavam explorar as rupturas e as 
transições recentes da história, mais do que havia sido feito até então. 
Houve uma intensificação dos ritmos da história nas últimas décadas, 
trazida Pelas grandes guerras3 e pela eclosão da Revolução Soviética, 
essa conjuntura estimulou o desenvolvimento do estudo do tempo 
presente (FERREIRA, 2000, p.8).

Outras perspectivas sobre a História do presente foram ganhan-
do espaço e trazendo à discussão da importância e legitimidade dessa 
História recente. Ferreira debate que:

Rompendo com a concepção que defendia a necessidade do distanciamen-

to para a realização da análise histórica, Roger Chartier (1993) sustenta 

argumento contrário, ao afirmar que, na história do tempo presente, “o 

3. Os Estudos do tempo presente ganharam maior legitimidade na Alemanha e na França 
a partir da Segunda Guerra Mundial. Na França foi criado o Comitê de História da Segunda 
Guerra Mundial, comprometido em promover iniciativas no campo de documentação e pes-
quisa relacionados ao tema (Ferreira, 2000, p.8).
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pesquisador é contemporâneo de seu objeto e divide com os que fazem 

a história, seus atores, as mesmas categorias e referências. Assim, a falta 

de distância, ao invés de um inconveniente, pode ser um instrumento de 

auxílio importante para um maior entendimento da realidade estudada, 

de maneira a superar a descontinuidade fundamental, que ordinariamente 

separa o instrumental intelectual, afetivo e psíquico do historiador e aque-

les que fazem a história”. Por outro lado, o estudo da presença do passado 

incorporada ao presente das sociedades, iniciado pelos historiadores do 

tempo presente, abre novas temáticas e abordagens para pesquisadores de 

outros períodos da história (FERREIRA, 2000, p.10).

Ferreira, citando Chartier, defende que a história do tempo presen-
te pode permitir uma articulação entre a descrição das determinações 
e das interdependências desconhecidas que criam os laços sociais. 
Nesse sentido, a história do tempo presente compõe um lugar pri-
vilegiado para uma reflexão sobre as modalidades e os mecanismos 
de incorporação do social pelos indivíduos de uma mesma formação 
social (FERREIRA, 2000, p.11).

Sendo assim podemos notar que os estudos sobre a História do 
tempo presente, lidou com inúmeras críticas, que a denunciava de es-
tar pautada de grande teor político, isso devido sua proximidade com 
os eventos. Porém os novos contextos sociais e políticos oriundos das 
duas grandes guerras mundiais e da Revolução Soviética fizeram com 
que a História do presente ganhasse mais espaço e credibilidade. O 
caminho percorrido nessa monografia busca trabalhar por meio da 
História do presente o tema proposto, objetivando desenvolver um 
debate que aborda discussões contemporâneas, mas que já são feitas 
desde o início do século4. Como o conceito de terrorismo, que vem 
ganhando cada vez mais espaço e repercussão na mídia. 

4. O século XXI foi marcado pelo ataque as torres gêmeas, no dia 11 de setembro. Um sécu-
lo iniciado com terrorismo.
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Para o debate de tais questões está monografia será composta por 
dois capítulos, no primeiro será realizada uma análise de seis notí-
cias que tem como objetivo contribuir para a apresentação do Boko 
Haram, e em como esse grupo é descrito por alguns sites brasileiros, 
fazendo assim com que tal análise venha colaborar para melhor com-
preensão do tema proposto.

Analiso um conjunto de reportagens da mídia nacional, em espe-
cial, a digital, onde debato sore a tradução que dois desses meios de 
comunicação fazem do nome Boko Haram, e o peso que essa mesma 
pode carregar consigo. Para além disso me volto para maneira como 
o Boko Haram é apresentado em três desses sites sites.

Em seguida analiso os outros três textos, que são artigos retirados 
do site Politike, onde Vivian Alt escreveu sobre as origens do Boko 
Haram, a manipulação religiosa feita pelo grupo e sobre como o ata-
que à revista francesa Charlie Hebdo, em 2015, encobriu uma série 
de ofensivas terroristas causados pelo Boko Haram na Nigéria, onde 
mais de 2 mil pessoas morreram. 

O segundo e último capítulo será voltado para os posicionamen-
tos da mídia, as representações e visões que os sites, revistas e blogs 
virtuais tem sobre as nigerianas e sobre os soldados do Boko Haram, 
sendo usado para isso 10 reportagens a respeito do tema. Esse capi-
tulo, visa debater como as mulheres nigerianas são retratadas midia-
ticamente, as representações que essas tem ganhado, assim como os 
soldados do grupo. 

Diferentemente do primeiro capitulo, no segundo a discussão se 
centra na mulher nigeriana e na supressão dos direitos dessa, pelo 
Boko Haram, e em como a mídia nacional faz um apanhado disso. 
As mulheres não são o único alvo do grupo, ao contrário, a popu-
lação nigeriana em geral está à mercê dos ataques dele, no entanto, 
o recorte que faço neste trabalho se volta para a ação do Boko Ha-
ram contra as mulheres. É preciso salientar que o grupo, no ano de 
2013, muda suas táticas, passando a realizar uma série de sequestros 
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voltados às mulheres, tal ação seria um tipo de vingança ao governo 
nigeriano pelo aprisionamento de esposas dos membros do Boko Ha-
ram (PEARSON; ZENN, 2014, p.47). Desse ano em diante é possível 
notar uma abordagem mais intensa com relação a violência de gêne-
ro, um exemplo disso foi o sequestro das quase 300 meninas em uma 
escola de Chibok, em 2014. 

Ou seja, a violência destinada às mulheres, assim como o uso delas 
no terrorismo, não era algo recorrente nas ações do Boko Haram, 
nasce como um “contra-ataque” a uma ação do governo, e acaba sen-
do incorporado pelo grupo em suas táticas operacionais. O sequestro 
das meninas de Chibok, por exemplo, causou grande comoção inter-
nacional, o que deu maior notoriedade ao grupo, ao observar isso, 
Boko Haram começa a incorporar de forma mais frequente em suas 
atividades, o sequestro de mulheres. 

No entanto, a mídia nacional não traz isso para o debate que de-
senvolve, os textos midiáticos que analiso, em sua maioria, discutem 
bastante a violência sofrida por essas mulheres, entretanto, não a 
aborda como tática de guerrilha do grupo. Em contrapartida, a dis-
cussão bibliográfica realizada nesta monografia considera essa violên-
cia como instrumento, e arma de guerra do Boko Haram.
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Desenho 1 _ Meninas capturadas

Fonte: MYOTIN, Jade de Freitas. Catalão, 2018.
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Capítulo 2

BOKO	HARAM

2.1.	Origens	do	grupo

O Boko Haram foi criado no interior da comunidade islâmica do 
norte da Nigéria, em meados dos anos noventa do séc. XX, inicialmente 
enquanto grupo de estudo dos textos sagrados do Islã, tendo radicali-
zado a sua posição ao nível operacional no início da década seguinte 
(MCCAUL; MEEHAN E KING, 2013, p.7, apud GALITO, 2015, p.6).

O Boko Haram surgiu influen ciado pelo grupo islâmico Maitatsine, 
que nasceu na década de 1980, com um caráter agres sivo contra a in-
fluência ocidental e às autoridades governamentais, sendo o primeiro a 
buscar impor uma ideologia religiosa na Nigé ria. O Boko Haram, além 
de se apropriar das ideias do Maitat sine, estabeleceu ligação com a Al-
-Qaeda e com outros grupos jihadistas5 africanos. Tendo como grande 
objetivo criar um estado islâmico na Nigéria. Nesse sentido ele procura 
fazer com que seus segui dores acreditem que esta seria a solução para a 
corrupção e a má governação do país (PALADINI, 2014, p. 2-3).

Paladine explana que o Boko Haram surgiu em 2002, na cidade de 
Maiduguri no es tado de Yobe, tendo como líder Mohamed Ali. Em 
2003, numa disputa por direitos à pesca, o grupo entrou em um con-
flito com a polícia, onde seu lí der morreu. A partir disso Mohammed 

5. Jihad é a luta contra tudo aquilo que hostiliza a fé islâmica e desvia os mulçumanos do 
caminho de Deus, da pureza, da obediência, e da submissão voluntária a ele (ALTOÉ, 2003, 
p. 53).
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Yusuf  assumiu a liderança e implementou uma leitura extre mamente 
rígida das leis islâmicas. Em 2009, o grupo começou a entrar em con-
flitos com a polí cia e Yusuf  foi preso e morto quando estava sob cus-
tódia do Estado.

A lide rança que se seguiu foi a de Abubakar Shekau, que trouxe 
para o gru po uma postura muito mais violenta, com uma sequên cia 
de ataques à delegacias, cen tros de comércio, igrejas e vários outros 
locais quase sempre muito movimentados. Nas regiões sob seu do-
mínio, o grupo instituiu a Sharia6, passou a coletar impos tos e desen-
volveu um método de educação islâmica que atrai e doutrina jovens 
para servirem como militantes jihadistas (PALADINI, 2014, p.3). Em 
13 de novembro de 2013 os Estados Unidos classificou o Boko Haram 
como grupo terrorista (GALITO, 2015, p.7).

2.2.	Terrorismo

Mas o que é o terrorismo? E porque o Boko Haram foi classificado 
pelos Estados Unidos como tal? O conceito de terrorismo, é bastante 
complexo. O sociólogo Octavio Ianni destaca que o terrorismo está 
sempre presente, encoberto, anônimo, assustador. Destruindo pes-
soas, coisas e ideias. Manifestando-se em diferentes setores da socie-
dade, em épocas diferentes, atingindo o público e o privado. Aparen-
tando ser o último recurso, a opção desesperada de seus agentes. Para 
ele o terrorismo é uma das manifestações da violência aberta, velada 
ou divulgada, sendo produzido na sociedade (IANNI, 2004, p. 284).

6. A sharia, literalmente, “o caminho do bebedouro”; por extensão “o caminho que conduz 
a Deus”, ou lei islâmica,” é “expressão da vontade de Alá, a que os fiéis se entregam com total 
submissão. Difere do direito ocidental em dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, 
o campo de aplicação da lei islâmica estende-se não só as relações entre os indivíduos e a 
sociedade, como também as obrigações morais da consciência e as obrigações religiosas; em 
segundo lugar, a lei islâmica se considera expressão completa e acabada da vontade divina, 
à qual os homens se devem render em qualquer circunstância (BARSA, 1997, p. 202 apud: 
ALTOÉ, 2003, p. 34-35).
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Ianni pondera que:

Em geral, o terrorismo é apenas uma técnica de violência, assustadora, 

espetacular, mortífera; mas apenas uma técnica de violência. Nunca o 

terrorismo se esgota em si, como se fora um ato solto na sociedade, geo-

grafia, história, cidade. Ao contrário, todo ato terrorista, seja individual 

ou coletivo o seu agente, é fato social, político, histórico. Está inserido 

no jogo das forças sociais, enraizando-se em inquietações e frustrações, 

reivindicações e protestos, desesperos e ilusões. As alegações dos seus 

agentes e das suas vítimas são um dado fundamental para o seu entendi-

mento, mas nunca suficientes (IANNI, 2004, p. 284-285).

Para Ianni o terrorismo está em um processo de globalização, pois 
a violência também está em processo de globalização. O citado autor, 
nos conduz ao debate de que é fundamental desvendar o que dá vida 
ao terrorismo. E nisso podem se descobrir traços de personalidade, fi-
liações políticas, religiosas, condição étnica, dentre outras, que possi-
bilitam motivações e declarações do agente ou agentes. No entanto é 
de extrema importância a compreensão das disputas de forças sociais, 
percebendo as tensões e contradições características do contexto po-
lítico, econômico e sociocultural no qual estão a vítima e o agente, o 
objetivo e a técnica, o alvo e a determinação. Sendo assim, segundo 
Ianni, o ato terrorista pode mostrar-se reacionário, fundamentalista, 
nazista, fascista, anarquista, niilista ou revolucionário. Sendo explica-
do por meio dos jogos de forças sócias nos quais está imerso (IANNI, 
2004, p. 286-287). 

A professora de Filosofia Giovanna Borradori, por meio de diá-
logos com os filósofos Jürgen Habermas e Jacques Derrida, elucida 
que para os dois o terrorismo é um conceito fugaz que expõe a 
arena política global a perigos iminentes e a desafios vindouros. 
Porém, não está claro como o terrorismo pode exigir para si uma 
substância política, que o faça se separar da atividade criminosa 
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comum. Também é discutível saber se pode existir terrorismo de 
Estado, se o terrorismo pode ser distinguido da guerra, e se um Es-
tado ou uma coalizão de Estados pode declarar guerra ao que não 
seja uma entidade política. Borradori assinala que a mídia ociden-
tal e o Departamento de Estado norte-americano costumam igno-
rar essa fugacidade e usam a palavra terrorismo como um conceito 
claro, evidente (BORRADORI, 2004, p. 10). A referida autora, em 
meio a seu debate com Habermas expõe os três tipos de terrorismo 
citados pelo filósofo:

Para Habermas, vincular o escopo âmbito do terrorismo ao cumpri-

mento de suas metas oferece a possibilidade de distinguir entre pelo 

menos três tipos de terrorismo: guerra de guerrilha indiscriminada, 

guerra de guerrilha paramilitar e terrorismo global. O primeiro tipo 

é simbolizado pelo terrorismo palestino, em que o assassinato é ge-

ralmente praticado por um militante suicida. O modelo da guerra de 

guerrilha paramilitar é característico dos movimentos de libertação 

nacional e é retrospectivamente legitimado pela formação de um Es-

tado. O terceiro, o terrorismo global, não parece ter metas politica-

mente realistas, a não ser explorar a vulnerabilidade de sistemas com-

plexos. Nesse sentido, o terrorismo global tem a menor chance de ser 

retrospectivamente reconhecido como defensor de reinvindicações 

políticas” (BORRADORI, 2004, p. 68).

Já para Luciana Moretti Fernández, um dos motivos que escla-
recem a dificuldade para se definir e compreender o terrorismo é 
porquê ele assumiu diferentes formas e significados ao longo da 
História. Fernández defende que o terrorismo pode ser entendido 
de modo geral e atemporal como uma forma de manifestação pre-
meditada e calculada de violência política, característica essa que 
ajuda a compreender seus objetivos, motivações, propostas e críti-
cas. Segundo ela, a definição do terrorismo como violência política 
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orientada a civis é uma das fontes de controvérsia. Porque nessa 
perspectiva os Estados que praticam violência contra seus cidadãos 
também podem ser caracterizados como terroristas, porém o uso 
“comum” desse termo dificilmente atribui o adjetivo terrorista ao 
poder vigente (FERNÁNDEZ, 2005, p.14-15).

Isso nos faz questionar porque o terrorista geralmente é o outro, 
o diferente, aquele que pertence a outra cultura, com costumes e tra-
dições distintas. Para Derrida todo terrorista afirma está reagindo em 
legítima defesa a um terrorismo anterior da parte do Estado, terroris-
mo esse que se encobriu com inúmeras justificações mais ou menos 
críveis (BORRADORI, 2004, p.161). 

Portanto, podemos percorrer um caminho que nos leva a com-
preender o Boko Haram como grupo terrorista por utilizar a violên-
cia como técnica mortífera pra conquistar seus ideais, carregando 
consigo um discurso ideológico religioso, que questiona o estado e as 
influências ocidentais dentro da Nigéria. Visando a tomada e manu-
tenção do poder dentro do país?

Ou nos questionarmos do que é entendido por terrorismo, e prin-
cipalmente os critérios dos Estados Unidos para classificar determi-
nados grupos como tal. Notavelmente o conceito de terrorismo é 
complexo, amplo e diversificado, sendo que, estereótipos e genera-
lizações tendem quase sempre a vincula-lo ao que se distancia das 
sociedades ocidentais.

2.3.	Os	significados	de	Boko	Haram

Selecionei três notícias que explanam acontecimentos diferentes, 
duas delas são datadas do ano de 2015, uma pertence ao site Exame e 
a outra ao El País, cada uma delas formulam um modelo do que seria 
o Boko Haram. A outra notícia é do ano de 2018 e pertence ao site 
UOL, assim como as anteriores, ela também traz uma representação 
do grupo.
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O site EXAME7 faz parte da editora abril, seu foco se estende a 
economia, mercados financeiros, tecnologia, marketing, gestão, meio 
ambiente, empreendedorismo, carreira e finanças pessoais. Ele tam-
bém Traz artigos de colunistas e serviços de informação financeira. O 
texto que analiso nesse site foi escrito pela Jornalista responsável pelo 
canal Mundo, Gabriela Ruic.

O El País 8é um jornal espanhol criado em 1976. Em 2013 foi lan-
çada uma versão dele em português, chamada de El País Brasil. O site 
contém publicações próprias e traduções da versão original. A notícia 
retirada dele tem como autoria o próprio jornal.

Já o UOL9 é uma empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, 
serviços e meios de pagamentos digitais. A notícia analisada do site 
UOL, foi retirada da agência de notícias internacionais EFE:10, o tex-
to foi traduzido para o português, portanto é uma reprodução e não 
uma criação autoral e própria do site UOL.

Abaixo Tem-se a Tabela 1, de Notícias sobre o Boko Haram:

7. A marca EXAME, da Editora Abril, foi criada em 1967 com a revista EXAME. Sob a marca 
estão o site EXAME, a revista EXAME, o aplicativo EXAME para iPhone/iPad e Androide e 
o anuário Melhores e Maiores, o principal ranking financeiro das grandes empresas no país. 
A revista tem periodicidade quinzenal, com uma circulação de cerca de 150 mil exemplares, 
sendo aproximadamente 115 mil assinaturas, a cada 15 dias ela chega a aproximadamente 
700 mil leitores.
8. O EL PAÍS nasceu em 1976 como o jornal da nova Espanha democrática, após a ditadura 
franquista. O Grupo Prisa é quem edita o jornal.
9. O UOL (Universo Online) foi fundado pelo Grupo Folha no ano de 1996.
10. EFE: é uma agência de notícias em espanhol com mais de sessenta anos em funcio-
namento. É uma empresa de informações multimídia formada por uma rede mundial de 
jornalistas. A EFE distribui quase 3 milhões de notícias por ano em vários tipos de mídia 
informativa. Apresenta suas informações sobre o mundo em espanhol, português, inglês, 
árabe, catalão e galego. Mais de quarenta por cento da informações internacionais de 
agências publicadas na américa latina pertencem a ela. A empresa possui 884 clientes na 
América Latina.



23

Tabela 1_ Notícias Cap. 1

Sites/	Blogs/	
Revistas	online/	
Portais

Título	da	reportagem Ano Autor/	Autora

El país Contra o Boko Haram: O 
ocidente tem de assu-
mir a iniciativa diante do 
grupo jihadista que age 
na Nigéria.

17/01/2015 Redação do site

POLITIKE Como os mortos em Paris 
ofuscaram as vítimas do 
Boko Haram.

29/01/2015 Vivian Alt

POLITIKE As origens do Boko Ha-
ram: derrubando mitos.

03/02/2015 Vivian Alt

POLITIKE Boko Haram: terror e 
manipulação do Islã.

10/02/2015 Vivian Alt

EXAME Entenda o Boko Haram, 
o grupo que aterroriza a 
Nigéria.

30/04/2015 Gabriela Ruic

UOL Ataques do Boko Haram 
deixam 8 mortos no norte 
de Camarões.

17/01/2018 EFE:

A notícia do site EXAME, faz um apanhado sobre o Boko Haram, 
incialmente o texto se volta para algumas ações do grupo contra a po-
pulação nigeriana, citando ataques a edifícios e sequestros de mulheres, 
posteriormente o texto discorre sobre a fundação do grupo, as táticas usa-
das por ele, seu financiamento, o processo de radicalização, o aumento da 
violência nos ataques, o vínculo com outros grupos terroristas e por fim 
questiona como o governo nigeriano lida com o Boko Haram, nesse final 
por meio de um tom de acusação, Gabriela Ruic afirma que segundo ana-
listas a Nigéria, durante um bom tempo, ficou em estado de inércia diante 
da ameaça representada pelo Boko Haram, e que demorou a tomar ati-
tudes contra o grupo. Há uma certa crítica ao presidente Jonathan Goo-
dluck11 e ao exército que não consegue combater os militantes com efeito.

11. Jonathan Goodluck foi presidente da Nigéria de 2010 até 2015. O Atual presidente do 
país desde o termino do mandato de Goodluck é Muhammadu Buhari.
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Print do site 2_ Exame.

<?>. Fonte: <https://exame.abril.com.br/mundo/entenda-o-boko-haram-
o-grupo-que-aterroriza-a-nigeria/ >. Acesso em: 30 de set de 2018.

O texto de Ruic, defende que o Boko Haram busca consolidar 
a Nigéria como um país islâmico com a instalação de tribunais es-
pecializados na aplicação da sharia. Citando o jornal britânico the 
Guardian, Ruic discorre que o grupo utiliza como estratégia três 
atos: explosões em cidades de médio e grande porte, ataques em 
cidades pequenas, vilarejos e por fim invasões em bases militares e 
delegacias.

Posteriormente a jornalista esclarece que o conflito entre cristãos 
e mulçumanos tornou-se frequente, e que houve um aumento na vio-
lência policial, em meio a isso o nordeste da Nigéria ficou assolado 
na pobreza. É feito no final do texto um ranking dos dez países que 
sofrem com violência gerada pelo terrorismo, onde é apresentado da-
dos informando o número de mortes, feridos e os grupos que atuam 
em cada país. A Nigéria se encontra na quarta posição.

Ruic elabora seu texto de forma expositiva, apresentando, núme-
ros, datas e informações quanto aos interesses e ações do Boko Ha-
ram. Ela tece a crítica ao governo nigeriano e sua demora em agir 
contra o grupo. O diálogo de Ruic é uma explanação sobre o Boko 
Haram, e o define como grupo radical islâmico.
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A notícia do site UOL é referente à morte de 8 pessoas após um 
ataque do Boko Haram. Segundo o texto, cinquenta invasores rou-
baram o rebanho e queimaram as casas de moradores da cidade de 
Yaoundé12. Algo interessante é que no decorrer da reportagem o 
Boko Haram é denominado como grupo Jihadista três vezes.

Print do site 3_ Uol.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/01/17/
ataques-do-boko-haram-deixam-8-mortos-no-norte-de-

camaroes.htm>. Acesso em: 30 de set de 2018.

Segundo Adailton Altoé, Jihad é a luta contra tudo aquilo que 
hostiliza a fé islâmica e desvia os mulçumanos do caminho de 
Deus, da pureza, da obediência, e da submissão voluntária a ele 
(ALTOÉ, 2003, p. 53). Luciana Moretti Fernández defende que 
Jihad é a luta em favor de Deus; usada tanto para busca do auto-
-controle quanto à islamização da sociedade e a luta armada con-
tra infiéis (FERNÁNDEZ, 2005, p. 26). Dessa forma podemos notar 
que ao enfatizar a palavra Jihad no decorrer do texto, a reporta-
gem, mesmo que de forma sucinta, nomeia o grupo conforme um 
fundamento religioso.

12. Capital de Camarões, e segunda maior cidade do país.
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A maneira como as notícias retiradas dos sites EXAME e UOL tra-
duzem o nome do grupo tem grande peso e relevância, pois em to-
dos os textos referidos, há uma característica significativa na apresen-
tação do Boko Haram, que é um tipo de base religiosa:

Texto do EXAME:

O nome original do grupo é “Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-

-Jihad” que, segundo a rede de notícias CNN, significa “pessoas compro-

metidas em propagar os ensinamentos do profeta e o jihad”. Ganhou 

o apelido de “Boko Haram” que pode ser traduzido como “educação 

ocidental é pecado” (RUIC, 2015, p.2).

Texto do UOL: O grupo Boko Haram que nas línguas locais signi-
fica “a educação não islâmica é pecado” (UOL, 2018, p.1).

Segundo o pesquisador Marc -Antoine Montclos há uma divergên-
cia entre os analistas sobre o nome do grupo:

In fact, analysts do not even agree on the name of  the group. Fol-

lowers of  Mohammed Yusuf  see themselves as the “People Com-

mitted to the Propagation of  the Prophet’s Teachings and Jihad” 

( Jama’atu Ahlis-Sunnah Lidda’awati WalJihad). Boko Haram, ex-

plains Andrea Brigaglia, is only a nickname which “captures all the 

stereotypes that have daily currency in islamophobic discourses”: 

obscurantism, primitivism, and the essentialist ferocity of  Muslims 

(2012: 38). Moreover, specialists contest the meaning of  Boko Ha-

ram, which is often translated as “Western education is a sin”. Ac-

cording to Roman Loimeier, for instance, ‘sin’ is a Christian concept 

that does not exist in Islam, and the Arabic term haram should be 

translated as ‘forbidden’, with a meaning of  shame attached to it 

(2012). Boko, adds linguist Paul Newman, does not come from En-

glish and never meant ‘book’; it refers rather to a sham, a fraud, 
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and the Western type of  education, karatun boko in Hausa (2013) 

(MONTCLOS, 2014, p. 2-3).13

Osisanwo, elucida que Boko Haram é uma tradução Hausa de 
“educação ocidental é proibido”. O nome Boko Haram é derivado a 
partir de uma combinação da palavra Hausa14 “boko” (Livro) e a pala-
vra árabe “haram” (Ilegal). Combinados, Boko Haram significa ‘edu-
cação ocidental é ilegal’. Enquanto isso, segundo este autor, o grupo 
prefere o slogan ‘A cultura ocidental é Proibida’, porque a cultura é 
mais ampla do que a educação (OSISANWO, 2016, p. 341-342).

Enaikele, Okekunle, Adebowale e Adeoye, defendem que O ter-
mo “Boko Haram” é derivado da língua hausa e árabe. Tais autores 
discorrem que em Hausa, “boko” significa “falso”, que foi em grande 
parte assinalado na educação ocidental, pois quando essa foi intro-
duzida nas regiões de língua hausa, os clérigos islâmicos a rejeitaram 
e deram uma conotação depreciativa como “educação falsa”. Esse 
nome permaneceu com a tradução padrão de “educação ocidental”. 
E a palavra árabe “haram” significando “proibido”. Nesse sentido, 
isso é traduzido para a “educação ocidental é proibida”. E o grupo 
ganhou esta marca devido à sua forte oposição à educação ocidental 
(ADEBOWALE et al., 2017, p.111).

13. Tradução minha: De fato, os analistas não concordam com o nome do grupo. Os segui-
dores de Mohammed Yusuf  se veem como o “povo comprometido com a propagação dos 
ensinamentos do profeta e da Jihad” ( Jama’atu Ahlis-Sunnah Lidda’awati WalJihad). O Boko 
Haram, explica Andrea Brigaglia, é apenas um apelido que “captura todos os estereótipos 
que aparecem diariamente em discursos islamofóbicos”: obscurantismo, primitivismo e a 
ferocidade essencialista dos muçulmanos (2012: 38). Além disso, especialistas contestam o 
significado de Boko Haram, que é frequentemente traduzido como “a educação ocidental é 
um pecado”. De acordo com Roman Loimeier, por exemplo, “pecado” é um conceito cristão 
que não existe no Islã, e o termo árabe haram deveria ser traduzido como “proibido”, com 
um significado de vergonha ligado a ele (2012). Boko, acrescenta o linguista Paul Newman, 
não vem do inglês e nunca quis dizer “livro”; refere-se mais a uma farsa, uma fraude e ao tipo 
de educação ocidental (2013) (MONTCLOS, 2014, p. 2-3).
14. Uma das principais línguas africanas.
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Omoera e Ogah, discutem que Boko Haram é um termo Islâmico 
que é melhor explicado do que definido, porque não existe um equi-
valente em língua inglesa. Eles citam Nwanaju (2012) para expor que 
isso é “uma ideologia de isolamento e segregação”. E Kukah (2010) 
para argumentar que, embora a “etimologia da palavra Boko Haram 
continue suspeita”, na mente dos muçulmanos todos os atos ou são 
“Halal”, permitidos, ou “Haram”, proibidos. Nwanaju (2012) tam-
bém interpreta que “Haram” e “Halal” são duas transliterações ará-
bicas, significando “proibir”, “impedir” e, possivelmente, “projetar” 
uma ideia ou algo. Segundo esses autores na Nigéria contemporânea, 
estes conceitos se tornaram praticamente distorcidos, porque Boko 
Haram está cada vez mais associado ao fundamentalismo étnico e ao 
fanatismo religioso (OMOERA; OGAH, 2016 p.71).

Nesse sentido os autores citados acima, por mais que de certa for-
ma tenham posicionamentos distintos, convergem quanto ao signi-
ficado de Boko Haram, sendo este mais próximo da tradução: “edu-
cação ocidental é proibida”. Diferentemente desses autores, os dois 
textos midiáticos em questão utilizam a tradução: “Educação ociden-
tal é pecado”, e “A educação não islâmica é pecado”. Nota-se nessa 
transladação de um idioma para outro a transferência de uma carga 
religiosa. 

É preciso salientar que o verdadeiro nome do grupo e pelo qual 
ele prefere ser chamado é “Jama ‟atu Ahlis Sunna Lidda ‟awati Wal-
-Jihad” (Pessoas comprometidas com a propagação dos ensinamentos 
do Profeta e da Jihad). Porém, a mídia o chama pelo nome “Boko 
Haram” (GULARTE, 2015 p.51).

Autores como Ofongo (2016, P. 156) e Galito (2015, P. 15) traba-
lham com a tradução de Boko Haram como: “educação ocidental é 
pecado”. Ofongo utiliza essa tradução no sentido de defesa ao mo-
delo ocidental de educação, sendo este visto por ele como necessá-
rio para a transformação industrial e o desenvolvimento, ele também 
acusa os elementos críticos a essa educação de enganar os jovens a 
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acreditarem que o sistema estatal de estilo ocidental é responsável 
pela situação em que estão inseridos. Já Galito trabalha com essa tra-
dução na perspectiva de que os membros do Boko Haram são contrá-
rios à influência externa, que consideram perniciosa e colonizadora. 
Sendo as escolas cristãs consideradas alvos a serem abatidos. 

A palavra pecado, significa transgressão de preceito religioso. 
Falta, culpa. Enquanto a palavra proibir denota impedir que se faça, 
interdizer, não permitir, vedar. Ao usar a palavra pecado e não proi-
bido, a mídia estabelece que a rejeição do Boko Haram a educação 
Ocidental provém de uma questão religiosa, o que em parte não 
deixa de estar correto, porém o grupo é também movido por ques-
tões políticas.

Montclos afirma que apesar de sua formação religiosa o Boko 
Haram é de natureza política, pois ele contesta os valores ocidentais, 
afronta a laicidade do Estado, e revela a corrupção de um sistema que 
depende de uma elite dominantemente predatória. Porém, os líde-
res do grupo nunca propuseram um programa político para estabe-
lecer um califado e governar a Nigéria de acordo com a lei Shariah 
(MONTCLOS, 2014, p. 5).

Adebowale, Adeoye, Enaikele e Okekunle defendem que a crimi-
nalidade e o terrorismo são uma consequência final da privação so-
cioeconômica e política, da marginalização e do acesso desigual às 
oportunidades. O surgimento do Boko Haram na Nigéria foi auxilia-
do pelo acesso desigual às oportunidades econômicas, o advento da 
política partidária e a busca dos políticos pelo poder e para desacre-
ditar o governo do presidente Jonathan após as eleições presidenciais 
de 2011. O atraso do norte da Nigéria indica evidências de privação, 
acesso desigual aos espaços e problemas sociais de analfabetismo, po-
breza, desemprego e alta taxa de mortalidade materna e infantil. O 
efeito é, portanto, a adoção da agressão, da violência e da criminali-
dade terrorista para enfrentar tais frustrações (ADEBOWALE et al., 
2017, p.111).
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A conjuntura sócio-política da Nigéria, demonstra que ela tem 
inúmeros problemas para se libertar das amarras do terrorismo, isso 
graças as condições do país, e devido à corrupção que o domina. In-
teresses políticos levaram o Boko Haram a se tornar o grande e peri-
goso grupo terrorista que é hoje. Para além do apoio político o grupo 
também conta com outros fatores que permitem sua proliferação e 
força. Fatores históricos como a conferência de Berlim15.

Edeh, Mbah, Nwangwu afirmam que Boko Haram surgiu como 
um instrumento nas mãos da elite norte, a fim de ascender à presi-
dência após a morte do Presidente Yar’Adua. Apesar de já existir no 
estado de Borno antes disso, o grupo não foi utilizado pelo comum 
acordo dessa elite, no entanto, declarações e comentários dos mem-
bros capturados do Boko Haram sugerem o apoio da elite política 
norte. A intensificação dos ataques do grupo após Goodluck Jonathan 
assumir o poder também dá credibilidade a essa tese (EDEH; MBAH; 
NWANGWU, 2017. pág. 177).

Com relação a disputa política entre norte, de maioria mulçuma-
na, e sul, de maioria cristã, Edeh, Mbah, Nwangwu destacam que:

Through ingenious political engineering by the Nigerian power elites, 

powersharing arrangement was devised which rotates central power 

between the northand south. After eight years in the south via Olusegun 

Obasanjo’s presidency (1999–2007), power had returned to the north in 

May 2007 via the Umaru MusaYar’Adua’s presidency and was supposed 

to remain there for another eight years. Despite the constitutional provi-

sion that guarantees his succession by his deputy, Goodluck Jonathan, a 

southerner, the north was sour for having ‘lost’ power again to the south 

15. A Conferência de Berlim (1884/85) foi um marco histórico, ela criou um problema de 
fronteiras no continente africano. As potências que nela participaram (treze europeias, mais 
os EUA e a Turquia) negociaram um acordo que não respeitou a realidade político-social de 
cada grande área, separando nações e unindo povos rivais sem medir as consequências de tal 
impacto no longo prazo, além disso também possibilitou à exploração massiva e abusiva das 
populações que lá viviam (GALITO, 2012, p.150).
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by virtue of  Yar’Adua’s death in May 2010 barely three years into offi-

ce. “The sense of  loss, which ensued from Yar’Adua’s death manifested 

in the political tension in which Nigeria was embroiled in the pre-2011 

General Elections period” (Alozieuwa 2012:7). Discussions of  politics in 

Nigeria are frequently characterized in terms of  northern and southern 

rivalry (EDEH; MBAH; NWANGWU, 2017 p.178).16

A política é um dos fatores principais para a constituição do Boko 
Haram, dentre os outros pontos que colaboram para esse feito estão 
as próprias condições do Estado Nigeriano, que de certa forma ainda 
sofre os resquícios do processo de divisão e colonização no continen-
te Africano. Que graças aos interesses imperialistas de países euro-
peus e dos EUA, tiveram suas riquezas naturais sugadas ao máximo e 
seus territórios separados.

A Nigéria se localiza na região do Sahel, que atravessa o continen-
te africano de Este a Oeste e fica ao Sul do Magreb. Nessa região exis-
te uma instabilidade nas fronteiras políticas, um constante aumento 
na violência e uma incapacidade dos governos nacionais no controle 
das atividades do crime organizado (GALITO, 2012, P. 149-150).

O país é a 22º economia de mais rápido crescimento no mundo, 
o 13° maior fornecedor de óleo para o mercado global, e o segun-
do destino de investimento privado dos Estados Unidos na África 

16. Tradução minha: Através de uma engenhosa política das poderosas elites nigerianas, 
planejou-se um acordo de compartilhamento do poder, onde o poder central giraria entre 
o norte e o sul. Após oito anos no sul, através da presidência de Olusegun Obasanjo (1999-
2007), o poder havia retornado ao norte em maio de 2007, através da presidência de Umaru 
MusaYar’Adua, e permaneceria ali por mais oito anos. Apesar da provisão constitucional que 
garante sua sucessão por seu vice, Goodluck Jonathan, um sulista, o norte estava descon-
tente por ter “perdido” o poder novamente para o sul em virtude da morte de Yar’Adua 
em maio de 2010, apenas três anos depois. A sensação de perda, que resultou da morte de 
Yar’Adua, se manifestou na tensão política na qual a Nigéria estava envolvida no período de 
eleições gerais pré-2011 (ALOZIEUWA, 2012, p. 7). As discussões sobre política na Nigéria 
são frequentemente caracterizadas em termos de rivalidade entre o norte e o sul (EDEH; 
MBAH; NWANGWU, 2017 p.178).
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(ADEBOWALE et al., 2017, p.121). Apesar desses aspectos teorica-
mente positivos, a Nigéria sofre de proplemas estruturais. Cierco e 
Belo debatem sobre a instabilidade desse país:

A fragilidade do Estado nigeriano está relacionada ao passado colonial e 

à sua história de confrontos regionais e étnico-religiosos, com a pobre-

za da população, a má governação, a corrupção das elites, a degradação 

ambiental, o subdesenvolvimento das infraestruturas, a criminalidade e 

a instabilidade política, entre outros (ALJAZEERA, 2015). Essa situação 

tem criado grupos de cidadãos descontentes que procuram alternativas 

ao Estado, aderindo ao grupo Boko Haram (ALJAZEERA, 2015 apud 

CIERCO; BELO, 2016, p.2-3).

Os Estados frágeis são normalmente caracterizados pela penetran-
te corrupção, a pobreza, os baixos níveis de crescimento econômico, 
instituições subdesenvolvidas, os conflitos de gestão e por uma po-
pulação instável e dividida. Os índices de Estados frágeis se aplicam 
à situação da Nigéria, e é possível concluir que ela é de fato um esta-
do frágil. Pois o país manifesta quase todos os índices de fragilidade 
(OSAGHAE 2007 apud OFONGO: 2016. P.148). 

Maria Sousa Galito destaca que:

[...] As taxas de desemprego também têm vindo a aumentar, retirando 

perspectivas de bem-estar futuro a uma parte significativa dos nigeria-

nos, sobretudo jovens, que assim ficam mais propensos a entregar-se ao 

banditismo e ao pequeno crime, a participar nos tráficos de armas e/ou 

de drogas, ou até a integrar grupos terroristas como o Boko Haram, que 

operam em rede pelo território da Nigéria mas também já nos países 

vizinhos (GALITO, 2015, p. 12).

Outro fator importante é o financiamento do Boko Haram, pois 
para que este atue é necessário uma estrutura que lhe dê suporte. 
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Inúmeros políticos e militares estão ligados a grupos rebeldes, finan-
ciando, patrocinando e explorando os meios de acesso à economia 
para melhorar ou redefinir o seu poder e status político (CIERCO; 
BELO, 2016, p.5). Os militantes do grupo, para financiar suas ativi-
dades, voltam-se ao roubo de bancos e a raptos como fonte de ren-
dimento por meio dos pedidos de resgate. Há também ligações com 
indivíduos que estão no poder e têm acesso a muitos recursos. Cierco 
e belo citam Lauretta Napoleoni, especialista em financiamento do 
terrorismo, para discutir sobre o tráfico de armas e droga, afirmando 
que o Boko Haram autofinancia-se por meio do tráfico de droga pro-
veniente da América Latina.

O desenvolvimento do islamismo fundamental e radical na região 
do Sahel está associado ao tráfico de drogas e de armas, lavagem de 
dinheiro e ao apoio de organizações não governamentais (ONGs) de 
caráter religioso, humanitário e cultural, que agem nessa região. Tais 
organizações dizem ser instituições de caridade e fazem doações que 
servem para financiar logisticamente membros de organizações ter-
roristas. Essas ONGs têm filiais nos EUA e na Europa, que ajudam a 
globalizar as atividades e a retórica extremista entre os grupos emi-
grantes, que muitas vezes são marginalizados nos países que lhes re-
cebem. Na região do Sahel há dois grupos terroristas que se desta-
cam, o Boko Haram e a AQIM17 (GALITO, 2012, p. 154-157).

Galito esclarece que:

[...] admite-se que o Boko Haram seja um grupo extremista islâmico que 

tem como objetivo principal impor uma luta de poder com o governo 

central com vista a pressioná-lo no sentido da implementação de um 

17. A AQIM (Al-Qaeda no Magreb Islâmico) tem sua base de poder na Argélia desde a épo-
ca da guerra civil (1991/2002), alguns dos seus líderes eram radicais da Frente Islâmica de 
Salvação (FIS). O grupo tem como estratégia a criação de filiais em rede que propaguem a 
retórica extremista a nível local e global. Seu centro de operações tem sido transferido nos 
últimos anos para o Norte do Mali, onde possui campos de recrutamento e treino (GALITO, 
2012, p.155).
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estado islâmico em toda a Nigéria, O grupo armado emprega o terroris-

mo como principal meio de atuação no terreno e mostra-se disponível 

para ceifar a morte a milhares de civis com vista a atingir esse propósito. 

É responsável por um escalar de violência, que é por mais evidente sem-

pre que há choques assimétricos na sua liderança; pois quando um líder 

morre ou sobrevive a um grande ataque (no caso de Abubakar Shekau 

ainda estar vivo) o objetivo de quem chefia parece ser impor a sua auto-

ridade sobre o grupo através de rituais iniciáticos sangrentos (GALITO, 

2015, p. 10).

O Boko Haram parte de um pressuposto religioso e chega em um 
político. O grupo busca “islamizar” a Nigéria, e se auto afirmar no 
poder. Como discutido anteriormente o Boko Haram está imerso em 
política, no entanto a religião se mostra personagem significativo e 
preponderante. Segundo o filósofo e teólogo Adailton Altoé dentre os 
princípios islâmicos está o Estado e a Religião, onde os mulçumanos 
acreditam que religião e política não se separam, e tanto o Estado, 
como a religião estão sob a guarda de Deus, por meio dos ensinamen-
tos do islã.18 Também fazem parte desses ensinamentos as transações 
comerciais, econômicas, sociais, e os sistemas político e educacional. 
Nesse sentido o islã é tido como uma forma de vida completa (AL-
TOÉ, 2003, p. 30-31).

Para Altoé:

O islã encerra elementos do judaísmo e do cristianismo e não pode ser 

considerado apenas uma doutrina religiosa, pois legisla, ao mesmo tem-

po, sobre a vida interior, social, política e jurídica da comunidade (AL-

TOÉ, 2003, p. 20).

18. Em sentido religioso a palavra islã significa “submissão voluntária à vontade de Deus e 
Obediência à sua lei”. O Islã, dentre as grandes religiões mundiais, é a mais recente, ela foi 
divulgada por Muhammad ibn Aballah, também conhecido como Maomé (ALTOÉ, 2003, p. 
9, 11).
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Altoé, citando Lamchichi reforça que:

[...] todas as correntes islamitas19 compartilham a convicção de que “o 

islamismo não é uma simples espiritualidade ou uma religião de foro ín-

timo; que não pode ser reduzido a uma moral coletiva; mas que se trata 

de uma teologia política, cujo objetivo principal é submeter o conjunto 

da sociedade à lei divina [...] (LAMCHICHI, 2001, p.54, apud: ALTOÉ, 

2003, p. 88).

A autora Karen Armstrong afirma que para um mulçumano20 de-
voto a política é o que os cristãos chamariam de sacramento. Uma 
atividade que deve ser sacralizada para se tornar um canal do divino 
(ARMSTRONG, 2001, p.56).

[...] No mundo islâmico de hoje alguns mulçumanos se preocupam mui-

to com duas coisas. Primeiro, abominam o secularismo da sociedade 

ocidental, que separa religião da política, a igreja do estado. Segundo, 

gostariam de ver suas sociedades governadas de acordo com a Sharia, a 

lei sagrada do Islã (ARMSTRONG, 2001, p.55).

Desta forma é possível compreender que religião e política estão 
intrinsicamente ligadas no islamismo, fazendo parte das bases do islã. 
No entanto, o Boko Haram se apropria disso de forma radical, se vol-
tando para o fundamentalismo.21 Para Altoé, citando Boff, o funda-
mentalismo não é uma doutrina, mas sim uma:

19. Metade dos quinhentos milhões de africanos é islâmica. O islamismo é majoritário em 
todos os países localizados acima da linha que passa pelo Chipre da África e Guiné (ALTOÉ, 
2003, p. 117).
20. Mulçumano vem da palavra árabe muslim e tem a mesma raiz que islam, quer dizer pes-
soa submissa a Deus e que se esforça para ser fiel a ele (ALTOÉ, 2003, p. 10).
21. A expressão fundamentalismo é originária dos EUA, suas raízes se encontram no purita-
nismo inglês do século XII, que ansiava para a Inglaterra uma reforma mais radical do que a 
reforma da igreja Anglicana (ALTOÉ, 2003, p. 80).
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Forma de interpretar e viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e 

normas sem cuidar de seu espirito e de sua inserção no processo sempre 

cambiante da história, que obriga a contínuas interpretações e atualiza-

ções, exatamente para manter sua verdade essencial. Fundamentalismo 

representa a virtude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto 

de vista. Sendo assim, imediatamente surge grave consequência: quem 

se sente portador de uma verdade absoluta não pode tolerar outra ver-

dade, e seu destino é a intolerância. E a intolerância gera o desprezo, a 

agressividade, e a agressividade, a guerra contra o erro a ser combatido 

e exterminado [...] (BOFF, 2002, p.25, apud: ALTOÉ, 2003, p. 82).

Lamchichi diferencia islamismo de tradicionalismo mulçumano 
ou fundamentalismo islâmico. Segundo o autor esse é um fenômeno 
urbano, menos conservador, que une um projeto político social com 
um discurso moralizador, baseado na tradição religiosa do islã. Seus 
militantes estão dentro de um modo de vida ocidental, apesar de re-
jeitarem seus valores. Já os simpatizantes e militantes islamitas dão 
prioridade para os problemas socioeconômicos e ideológico-políticos 
(cf. LAMCHICHI, 2001, p. 47-49 apud: ALTOÉ, 2003, p. 86). 

Altoé citando Boff novamente, afirma que:

Não obstante, aqueles que tomam o alcorão como a revelação enlivrada 

(feita livro) e tentam aplica-la em todos os campos da vida- no sagrado e 

no profano, na sociedade e na organização do Estado tendem a ser fun-

damentalistas. Criam um Estado teocrático e acabam impondo a todos, 

mesmo aos não muçulmanos, as verdades islâmicas e os preceitos rígi-

dos da moral, especialmente com referência à mulher. A famosa Jihad 

(originalmente, fervor e empenho pela causa de Deus), se transforma 

em guerra santa [...] (BOFF, 2002, p.30 apud: ALTOÉ, 2003, p. 85).

A notícia do El país, por meio de alguns argumentos, busca 
discutir os motivos pelos quais o Ocidente precisa agir diante do 



37

Boko Haram. Inicialmente o texto aborda que é necessário que a 
comunidade internacional se envolva na luta, contra, o que o tex-
to nomeia de “guerrilha islâmica do Boko Haram”. Em seguida 
é mencionado que os meios utilizados contra o grupo não esta-
riam funcionando. É exposto que o Boko Haram realiza uma das 
maiores perseguições registradas no século XXI, e logo adiante é 
citado o fundamentalismo e nos apresenta dados que afirmam que 
50% da população nigeriana é cristã, enquanto 45% é muçulmana. 
É abordado também que a Nigéria é um dos maiores produtores 
mundiais de petróleo.

Print do site 4_El país.

Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/16/
opinion/1421437565_250272.html >. Acesso em: 30 de set de 2018.

Nessa reportagem o Boko Haram é nomeado de “grupo extre-
mista”. É discutido que a morte de 2.000 mil pessoas, na Nigéria, ge-
rada por ações do Boko Haram, coincidiu com os ataques ao jornal 
satírico francês Charlie Hebdo, no dia 7 de janeiro de 2015, em Pa-
ris. Segundo a notícia houve um “justificado sentimento de abando-
no da população nigeriana que é preciso remediar”. O diálogo feito 
na notícia busca desenvolver argumentos para que países se envol-
vam e posicionem na luta contra o Boko Haram, para isso é citado 
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o fundamentalismo inserido no grupo, a importância econômica da 
Nigéria22 e os ataques do Boko Haram que ocasionaram 2.000 mil 
mortes, mas que não obteve tanta notoriedade no Ocidente, devido 
aos acontecimentos em Paris.

O texto finaliza suas argumentações, com aquela que poderia ser a 
primordial para que se obtivesse apoio da comunidade internacional, 
que é a de que o Boko Haram está ultrapassando as “fronteiras da 
Nigéria”. Para isso é afirmado que:

Boko Haram não é um problema local em uma região da África subsaaria-

na e, portanto, distante de nossas fronteiras. Basta dar uma olhada nas rotas 

de imigração africana para a Europa para dar-se conta de suas implicações. 

Além disso, a Nigéria é peça-chave no quebra-cabeças jihadista mundial, 

que já controla amplas áreas do Mali e o deserto saariano. Que um país tão 

pobre como o Chade tenha se comprometido a ajudar o Congo para evitar 

a entrada do Boko Haram deveria fazer refletir os Governos ocidentais: é 

preciso encarar o problema o quanto antes”(EL PAÍS, 2015, p.2).

É significativo que ao decorrer da discussão feita pelo El país te-
nha-se um tom de “acusação” pelo que é chamado de “abandono da 
população africana”, por parte do Ocidente, entretanto, ao fechar a 
discussão o texto alerta que é preciso cessar a força do grupo porquê 
ele está se alastrando, ou seja não é mais um problema africano, nige-
riano, pois ultrapassa fronteiras, e pode atingir esse Ocidente. 

O texto cumpre o papel que busca desde seu início, o de desen-
volver argumentos para que a comunidade internacional se envolva 
e apoie a Nigéria na luta contra o Boko Haram. No entanto a manei-
ra como finaliza essas argumentações reforça a ideia de que para o 
Ocidente se preocupar com os problemas e questões do continente 
africano devem partir de seus interesses, nesse caso de ser prejudicado 

22. Quando é mencionado que o país é um dos maiores produtores mundiais de petróleo.
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pelo terrorismo. Deixando assim a sensação de que enquanto a vio-
lência estiver fora do território ocidental, tudo bem, e só quando ela 
atingi-lo é necessário tomar providências.

Os outros três textos analisados são artigos escritos por Vivian Alt, 
para o site Politike. Que é um site sobre política internacional, direi-
tos humanos e economia. Ele tem Vivian Alt23 como uma das Edito-
ras. Formada em Relações Internacionais, ela pesquisa Direitos Hu-
manos, Inclusão Social e Desenvolvimento Internacional com foco 
em África e Ásia. O primeiro artigo é datado em 29/01/2015, e tem o 
seguinte título: “Como os mortos em Paris ofuscaram as vítimas do 
Boko Haram” o segundo é do dia 03/02/2015, “As origens do Boko 
Haram: derrubando mitos” e o terceiro e último foi publicado em 
10/02/2015, “Boko Haram: terror e manipulação do Islã”. 

Ao ler esses artigos a sensação que dá é de que em um primei-
ro momento a autora comunica, informa seu leitor do que está se 
passando, e isso de forma crítica, para logo depois explicar do que se 
trata o Boko Haram, o grupo em questão, agente primordial no pri-
meiro artigo. 

No texto “Como os mortos em Paris ofuscaram as vítimas do 
Boko Haram”, Alt inicia seu debate apontando que a nacionalidade 
de uma pessoa pode influenciar na importância que ela tem dian-
te dos outros. Para isso a autora tece a crítica sobre a comoção que 
houve com as vítimas do atentado terrorista ao jornal satírico francês 
Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015 na cidade de Paris, e a pouca 
visibilidade dada as vítimas dos atentados terroristas promovidos pelo 
Boko Haram na Nigéria, onde duas mil pessoas foram mortas. Am-
bos os ataques ocorreram nas primeiras semanas de 2015.

23. Vivian Alt é formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio e Mestre em Políticas 
Sociais em países em Desenvolvimento pela London School of  Economics no Reino Uni-
do. Morou na Tanzânia, onde trabalhou com projetos de inclusão social para deficientes e 
no Timor-Leste, onde trabalhou para a ONU. Pesquisa Direitos Humanos, Inclusão Social 
e Desenvolvimento Internacional com foco em Africa e Ásia. Entre suas experiências mais 
recentes estão Sudão do Sul, Jordânia (com refugiados Sírios) e Iraque.
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Print do site 5_ Politike.

Fonte: < http://politike.cartacapital.com.br/nigeria-x-franca-quanto-vale-
a-vida-de-um-ser-humano/ >. Acesso em: 30 de set de 2018.

Texto “Como os mortos em Paris ofuscaram as vítimas do Boko 
Haram”:

Em Paris 17 pessoas morreram, causando grande comoção pelo mun-

do. Na Nigéria, mais de 2 mil indivíduos perderam suas vidas, mas ao 

contrário do que houve na França, a mobilização internacional foi con-

sideravelmente tímida. A cobertura e a reação das pessoas ao redor do 

mundo aos dois atentados, demonstra como a vida de um ser humano 

tem valor diferente de acordo com sua nacionalidade (ALT, 2015, p.1).

Alt esclarece que o estereótipo que cobre lugares como a África 
pode ser uma das explicações para que os atentados em Paris abalasse 
e sensibilizasse mais as pessoas:

[...] Não houve grande comoção com o ocorrido na Nigéria devido ao 

pensamento de que guerras e violência são comuns, ou até mesmo na-

turais, em países do Oriente Médio, África, Ásia e América do Sul. [..]

Contudo, por mais recorrente que seja a violência, os nigerianos jamais 

se acostumarão em perder amigos e familiares em atentados do Boko 
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Haram; da mesma forma que os franceses jamais se conformarão com 

ataques terroristas como o de Charlie Hebdo (ALT, 2015, p.2).

A referida autora alça a questão de que a marginalização é um dos 
motivos para revolta e contribui para o nascimento de grupos terro-
ristas, e no mesmo defende que, apesar de o Boko Haram surgir de 
um meio islâmico, a maioria dos mulçumanos não apoiam o grupo. 
Para Alt as condições sócias são uma reposta relevante para insurgên-
cias violentas.

Na França, minorias enfrentam preconceitos e são marginalizadas da 

sociedade, contribuindo para surgimento de grupos extremistas e vio-

lentos. Na Nigéria, o Boko Haram surgiu com muçulmanos do Norte 

do país que viviam na pobreza e eram excluídos social e politicamente. 

Ademais, assim como na França, a maioria dos muçulmanos não apoia 

o grupo terrorista nem suas ideias de instaurar a Lei Sharia no país (ALT, 

2015, p.2-3).

É possível fazer uma relação desse posicionamento de Alt com o 
de Mattar:

A Nigéria é considerada o país mais populoso do continente africano, 

tendo como principais atividades econômicas a extração do petróleo e a 

agricultura. Devido à concentração de riquezas e ao baixo investimento 

em outras atividades econômicas e áreas sociais, a Nigéria possui um 

quadro de desigualdade social e elevada pobreza. Sendo assim, acredita-

-se que o Boko Haram tenha facilidade de acumular adeptos em decor-

rência da condição social que vivem os nigerianos (o grupo é composto 

por cidadãos diferentemente intencionados: oportunistas, pessoas insa-

tisfeitas com sua condição), e devido à existência de financiamentos para 

a ação desse grupo (PUBLICO…, 2015) (PUBLICO, 2015, apud MAT-

TAR, 2015, p.2).
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No texto “Como os mortos em Paris ofuscaram as vítimas do 
Boko Haram”, ao mesmo tempo que Alt expõe os assuntos, ela tam-
bém acusa os atores que direta ou indiretamente fazem parte dele, 
e faz isso, construindo em seu texto, argumentos fundamentados e 
alicerçados. No seguinte trecho Alt demonstra enfaticamente seu po-
sicionamento com relação a determinadas motivações para o forneci-
mento de ajuda ao governo nigeriano:

Alguns argumentam ser importante ajudar o governo nigeriano dado 

que a explosão de um conflito de maiores proporções poderia levar 

ao aumento do número de refugiados em direção à Europa e outros 

países desenvolvidos. Tal argumento, bastante utilizado, perpetua a 

lógica de que as vidas nigerianas possuem menos importância do que 

as francesas. É necessário fornecer ajuda à Nigéria, não pelo possível 

aumento do número de refugiados, mas porque milhares de inocen-

tes, em sua maioria mulheres e crianças, estão sendo brutalmente as-

sassinados. Pessoas não apenas estão morrendo, como mulheres estão 

sendo violentadas, crianças estão sendo sequestradas e usadas como 

explosivos humanos, além de outras atrocidades que violam os direi-

tos humanos (ALT, 2015, p.3-4).

O texto “As origens do Boko Haram derrubando mitos”, incial-
mente informa que o surgimento do grupo não está ligado apenas a 
conflitos étnicos. A autora assinala que a colonização criou divisões 
territoriais e de fato juntou grupos etnohistóricos inimigos e desen-
cadeou conflitos armados, porém não se pode dizer que em todas as 
hostilidades que ocorreram e ocorre são fruto apenas dessa diversida-
de étnica de cada Estado.
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Print do site 6_ Politike 2.

 
Fonte: http://politike.cartacapital.com.br/as-origens-do-boko-

haram-derrubando-mitos/>. Acesso em: 30 de set de 2018.

Alt faz um apanhado histórico da Nigéria, para explicar o desenvol-
vimento do Boko Haram no país e discorre, de forma breve sobre o ob-
jetivo do grupo, e como o propósito dele está muito ligado a religião:

[...] A história da Nigéria influenciou o surgimento do Boko Haram. ex 

colônia inglesa, o país alcançou sua independência pacificamente em 

1960. Apesar disso, divisões internas (tanto pré-existentes à colonização 

quanto as exacerbadas neste período) levaram a um golpe de Estado em 

1966 e posterior instauração de regime autoritário. Nas décadas subse-

quentes, o país observou enorme instabilidade política: sucessivos golpes 

de Estado, movimento separatista que formou Estado independente co-

nhecido como República da Biafra, e ausência de continuidade de gover-

nos democraticamente eleitos até 1999. [...] Durante décadas, grupos de 

diferentes etnias mas de religião muçulmana do norte da Nigéria, foram 

sistematicamente marginalizados política, social e economicamente. 

Aproveitando-se do sentimento de abandono do governo central nigeria-

no para com estes grupos, o Boko Haram surgiu com objetivo de tornar 

a Nigéria uma república islâmica. Tal islamização, segundo os planos, 

ocorreria com a instauração da Lei Sharia, sendo forma de compensar 

muçulmanos pelas décadas de esquecimento e exclusão (ALT, 2015 p.3-4).
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Gularte elucida que as causas mais recorrentes, no debate, sobre 
as motivações da emergência do Boko Haram, são aquelas que ace-
nam à má governança estatal e aos problemas sociais da Nigéria. A 
corrupção endêmica, a pobreza, mais rigorosa na região norte do 
país, impunidade e violações dos direitos humanos pelas forças de 
segurança e a corrupção. Para a referida autora, na busca de com-
bater esses elementos o grupo tem como objetivos a imposição de 
uma identidade islâmica intransigente na Nigéria e a implementa-
ção de uma rígida interpretação da sharia, que é o código de leis 
proveniente do Alcorão. Com forte oposição ao governo, o Boko 
Haram pretende, através da luta armada, fazer alçar-se no país a 
sharia que segundo seu entendimento, acabaria com a corrupção 
e a imoralidade presentes no estado atualmente (GULARTE, 2015 
p.54-55).

Mas para Alt a religião é usada muito mais no sentido de chegar 
aos interesses dos integrantes do Boko Haram, que buscam a tomada 
do poder. Do que como devoção aos preceitos islâmicos:

Apesar de tal bandeira de união dos muçulmanos e inclusão dos mes-

mos na sociedade nigeriana, sabe-se que a intenção de estabelecer a Lei 

Sharia pouco têm a ver com solidariedade religiosa, mas sim com bus-

ca pelo poder dos integrantes do grupo terrorista. Não que se houvesse 

tal solidariedade haveria justificativa para os atos de terror cometidos. 

No entanto, é crucial ressaltar que o extremismo usado pelo grupo em 

nome do Islã não é apoiado pela maioria dos muçulmanos, que também 

não concordam com as medidas de total des-secularização da Nigéria 

propostas pelo Boko Haram (ALT, 2015, p.4).

O último artigo, texto: “Boko Haram: terror e manipulação do 
Islã”, discorre sobre o significado da palavra Boko Haram e em como 
o grupo faz interpretações distorcidas dos ensinamentos do alcorão. 
Texto “Boko Haram- terror e manipulação do Islã”:
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No idioma Hausa, Boko Haram possui alguns significados, todos rela-

cionados à rejeição de tradições ocidentais, em especial educação. Boko 

pode significar livro, ocidental ou estrangeiro e Haram pode ser traduzi-

do como pecado, proibido ou contrário a Deus. Dessa forma, Boko Ha-

ram refere-se a um repúdio ao pensamento ocidental e a tudo que não 

envolve aplicação rígida do Islã. Faz-se crucial ressaltar, contudo, que tal 

rigidez não está prescrita pela religião muçulmana e o grupo – assim 

como Estado Islâmico, Al-Qaeda e outros – faz parte de corrente radi-

cal que propaga valores pouco relacionados aos ensinamentos do Corão 

(ALT, 2018, p.1-2).

 
Print do site 7_ Politike 3

 
Fonte: <http://politike.cartacapital.com.br/boko-haram-terror-e-

manipulacao-do-isla/>. Acesso em: 30 de set de 2018.

Posteriormente o artigo explica o surgimento do Boko Haram e 
em seguida se volta para um antigo líder do grupo, Mohammed Yu-
suf, ao citar este homem, e seus discursos religiosos, Alt demonstra 
novamente sua posição de que as condições sociais são agentes cau-
sadoras de simpatizantes a fenômenos como o Boko Haram. E que 
a religião pode ser vista como um meio para atingir essa classe mais 
pobre e descontente da Nigéria. Texto “Boko Haram- terror e mani-
pulação do Islã”:
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O discurso de Yusuf, de que o Estado moderno era subversivo à religião 

muçulmana, foi exatamente mais bem aceito por aqueles que o sistema 

marginalizou. Entre os que mais acreditaram que o Estado Moderno e 

secular violava o Islã, estavam, não coincidentemente, os mais excluídos 

econômica, social e politicamente na Nigéria (ALT, 2015, p.2-3).

Nesse contexto podemos notar que a crença está muito ligada a 
ideia de esperança, e expectativa de algo melhor. Essa população ni-
geriana, carente, vê na religião um subterfúgio, pois se apega na “fé” 
de que condições favoráveis são possíveis. E lutar por algo tido por 
muitos outros como alcançável, quando não se tem mais nada a per-
der, é justificável para muitos. Nesse sentido a religião é usada como 
meio para nutrir tais pensamentos. Texto “Boko Haram- terror e ma-
nipulação do Islã”:

O grupo foi formado devido a um fanatismo religioso, contudo, este só 

teve espaço para crescer devido à sistemática marginalização da popula-

ção de uma região e religião (majoritariamente muçulmana). Em uma 

Nigéria que crescia rapidamente devido aos lucros do petróleo, desigual-

dades tornaram-se latentes e tornou-se mais fácil manipular ressenti-

mentos (ALT, 2015, p.2-3).

Portanto, é possível notar que os artigos de Vivian Alt, diferente-
mente das outras três notícias retiradas dos sites EXAME, UOL e El 
País, são compostos por um discurso de defesa dos direitos humanos, 
o que é muito coerente dado que neste site são publicadas, discussões 
desse teor.

A notícia do site EXAME, está veiculada a uma grande empresa 
que estende seu trabalho à economia e ao marketing, a notícia reti-
rada do El País já vem de uma perspectiva de ampla divulgação, pois 
o site que é uma versão brasileira do El País espanhol, além de fazer 
suas publicações também traduz as originais, trabalhando assim com 
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textos que repercutem na américa latina, não só no Brasil, já o texto 
retirado do UOL, segue em muito a conjuntura na qual vem o texto 
retirado do site EXAME, outra grande empresa, que com a comuni-
cação visa o lucro, entretanto com um diferencial, o texto retirado 
do UOL é uma reprodução, um texto traduzido, que pertence a uma 
grande agência de notícias internacionais, que é a EFE:.

Sendo assim as construções feitas em cada texto partem de deter-
minado lugar, os quais já discorremos acima, e cada um à sua ma-
neira imprime características ao Boko Haram, que contribuem para 
que nós também formemos nossa próprias conclusões a respeito do 
grupo. Construir seu discurso/texto com argumentos e dados funda-
mentados e alicerçados não seria o papel dos veículos midiáticos? E 
daqueles que lhe dão vida? Se posicionar percorrendo o caminho das 
informações estudadas e não apenas reproduzindo o que é vendido 
pelos demais meios de comunicação, ou proliferando representações 
desfiguradas e estereótipos que fomentam a exclusão e rejeição de 
um povo.
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Desenho 8_ Mulheres transformadas

Fonte: MYOTIN, Jade de Freitas. Catalão, 2015.
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Capítulo 3

BOKO	HARAM	E	AS	MULHERES	
NIGERIANAS:	ALGUMAS	
ABORDAGENS	DA	MÍDIA

Neste capitulo será discutido algumas abordagens feitas pela mídia 
brasileira acerca das mulheres nigerianas e do Boko Haram, como 
as ações do grupo afetam mulheres e meninas, e como os meios de 
comunicação abordam esse assunto. Para isso trabalho com 10 no-
tícias retiradas de sites diversos, buscando assim debater como estes 
se posicionam. Mas para chegarmos a essa discussão, primeiramente 
irei me ater as questões étnicas na sociedade nigeriana, que criaram 
divergências e fragmentações dentro do país. Desenvolver este debate 
implica em buscar compreender como os conflitos nacionais tiveram 
forte influência nas desigualdades regionais na Nigéria, que afetam 
principalmente e predominantemente a população feminina. Boko 
Haram nasce dentro dessa sociedade, nesse sentido o grupo é fruto 
de uma conjuntura que propiciará os mecanismos temporais e sociais 
para o desenvolvimento dos indivíduos que nela estão inseridos.

3.1.	Questões	étnicas	na	Nigéria

A Nigéria, que foi colônia inglesa à partir do final do século XIX, 
possui nove grupos étnicos principais, 248 dialetos e três importantes 
grupos religiosos. Nas regiões costeiras vivem os Yorubas, Edos, Ibos, 
Idjaos, Ouroubos, e outros povos de origem banta. No Norte, onde 
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ainda se tem formas tribais, estão os Tivs, os Haussas, os Fulanis e 
os Kanuris. Segundo a Historiadora Letícia Bicalho Canêdo, nessa re-
gião predominam os chefes tradicionais mulçumanos que procuram 
preservar e ampliar seus poderes autocráticos, políticos e religiosos 
sobre a população rural (CANÊDO, 2005, p.74).

No período colonial o país possuía regiões semi-autônomas. Ao Nor-
te da Nigéria ficava o sultanato, estrutura de domínio dos Haussas, de 
maioria mulçumana e de grande parte da elite militar. A sudeste esta-
vam os Ibos, de maioria cristã, o que não significava o abandono da reli-
gião tradicional que se pautava no culto de seus ancestrais. E a sudoeste 
estavam os Iorubás, população com influência islâmica que possuía uma 
coesão secular e várias realizações históricas. A autora Leila Leite Her-
nandez assinala que nesse contexto a Nigéria não era realmente uma na-
ção. As identidades de seus povos eram variadas tendo valores e visões 
de mundo distintos, e a ação do colonizador foi a de “abafar” essas diver-
sidades, que reapareceram com grande força no fim do sistema colonial 
e no pós-independência (HERNANDEZ, 2008, p.199).

Após 1945 tem-se um fortalecimento em torno da ideia de um es-
tado Iorubá no interior do Estado Federal da Nigéria. Em resposta a 
isso os Ibos elegeram um presidente do Estado Ibo, tendo-se assim 
uma separação administrativa e política entre as regiões Norte e Sul

Para Hernandez:

Em um Estado multinacional, multiétnico e multilinguístico, a fraque-

za dos elos entre os povos estava razoavelmente bem estabelecida, di-

ficultando a aproximação entre hauçás-fulanis, do norte, e os ibos, do 

sul. Contudo, o significativo crescimento econômico do norte tornou 

necessária a presença de agentes de comércio e de administração que 

conhecessem a língua inglesa. Os ibos preenchiam essas funções, mas fo-

ram afastados como invasores. Portanto, nem essa situação conjuntural 

ajudou a formar alguma cooperação entre os povos do norte e os do sul 

(HERNANDEZ, 2008, p.201).
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As divergências políticas trouxeram consigo momentos de grande 
violência por parte dos mulçumanos com relação aos Ibos, do Sul. 
Em uma revolta 36 pessoas foram mortas, 21 delas eram ibos, e 15 
nortistas, cerca de 2.770 ficaram feridas. Tudo isso levou a separação 
da Nigéria em três Estados no ano de 1954, tendo o país conquistado 
sua independência do governo inglês apenas em 1960. Os confron-
tos embasados em um nacionalismo xenófobo retornam com grande 
força e provocam a guerra de Biafra, no ano de 1967, iniciada por um 
movimento separatista composto por membros das etnias Ibo e Ibi-
bio. O país só conseguiu unificar o seu antigo território, reintegrando 
a região separatista, devido ao apoio da Grã-Bretanha e da URSS, paí-
ses que tinham interesse na recuperação do grande centro industrial 
petrolífero africano (HERNANDEZ, 2008, p.202-203). 

A Nigéria desde a independência em 1960 até 1999, foi governa-
da por chefes militares de estados do norte, que são muçulmanos. 
Durante este período, havia uma crença doutrinária generalizada 
entre os muçulmanos recorrentes no Norte, no sentido de que os 
cristãos praticaram proselitismo em todo o país, especialmente na 
região de Meddle Belt. A resposta da liderança política muçulmana 
do Norte com relação à difusão do cristianismo foi o movimento 
deliberado durante o período de 2000-2003 para impor a lei Sha-
ria em 12 dos 19 estados do norte em que a religião islâmica pre-
domina. Este movimento, para todos os efeitos, juntou os grupos 
muçulmanos dissidentes para promover a disseminação da Sharia 
em todos os estados do norte do país. As narrativas mostram que 
a imposição da Sharia coincidiu com o interesse da classe política e 
religiosa islâmica. No entanto, ficou claro que os radicais, tais como 
membros do Boko Haram se opunham ao ritmo lento da aborda-
gem adotada pela liderança islâmica e política. Como resultado, a 
morte de vários Clérigos muçulmanos pelo Boko Haram foi perce-
bido como uma agenda purificadora de respeito ao Islã (FOLUKE; 
HYACINTH, 2017, p.116). 



52

Podemos notar que as divergências étnicas na Nigéria provocaram 
uma fragmentação de seu território, com disputas políticas e adminis-
trativas entre norte e Sul, divergências essas que perduram até os dias 
atuais no cenário nigeriano. Nesse sentido pensar a mulher dentro 
desta sociedade e principalmente em cada uma dessas regiões contri-
bue para entendermos em quê os homens do Boko Haram se pautam 
quando desenvolvem suas ações usando essas mulheres.

3.2.	Os	espaços	e	não	espaços	da	mulher	nigeriana

Segundo o relatório “Gender in Nigeria Report 201224” feito pela 
British Council25, a Nigéria se classifica em 118ª de 134 países no Ín-
dice de Igualdade de Gênero. Assim, 80,2 milhões de mulheres e me-
ninas na Nigéria têm oportunidades de vida significativamente piores 
do que os homens e também outras mulheres quando em compa-
ração a sociedades distintas. A violência reforça esta desvantagem e 
exclusão. Os dados desse relatório afirmam que 54% dos nigerianos 
vivem na pobreza e a proporção aumentou desde 1980. A situação é 
mais alarmante para as meninas. Por volta de seis milhões de mulhe-
res e homens jovens ingressam no mercado de trabalho a cada ano, 
porém, apenas 10% garantem um emprego no setor formal, sendo 
que apenas um terço destes são mulheres.

O relatório ainda elucida que 54 milhões de 80,2 milhões de mu-
lheres na Nigéria vivem e trabalham em áreas rurais, 60-79% da força 
de trabalho rural são de mulheres. Elas constituem a maioria dos tra-
balhadores do setor informal. E apesar de muitas estarem envolvidas 
na agricultura de subsistência e atividades agrícolas, os homens são 
cinco vezes mais propensos a possuírem terras. As mulheres têm 4% 
das terras no Nordeste, e pouco mais de 10% no Sudeste e Sul.

24. É preciso salientar que este relatório foi elaborado no ano de 2012.
25. Organização internacional britânica para educação e relações culturais. Atua em mais de 
100 países desde 1934.
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A desigualdade de renda no setor formal tem crescido desde 1999. 
Um em cada três empregados no setor formal não agrícola é uma 
mulher. Apesar de suas qualificações educacionais, elas ganham me-
nos do que suas contrapartes masculinas. Tendo casos em que rece-
bem menos do que os homens com menores qualificações. As mu-
lheres ocupam menos de 30% de todos os postos no setor público e 
apenas 17% dos cargos de chefia.

Enquanto um em cada dois homens fazem atividades que lhes ga-
rantem uma renda, uma em cada duas mulheres passa o tempo fa-
zendo o trabalho não remunerado. Isso leva muitas delas a depen-
derem de um homem provedor para a sobrevivência, isso também 
limita sua capacidade de influenciar nas decisões de nível doméstico. 
No relatório consta que a luta das mulheres pela igualdade de opor-
tunidades na Nigéria se dá em três arenas inter-relacionadas: sobre a 
terra, o acesso a finanças e emprego decente (GENDER IN NIGERIA 
REPORT 2012, 2012, p.15).

Como podemos analisar a sociedade Nigeriana é dirigida por um 
sistema patriarcal, que movimenta tanto homens como mulheres em 
sentidos distintos. Sendo algumas áreas, como o mercado de trabalho 
dominado por eles, apesar de ser composto por uma quantidade sig-
nificante de mulheres, que estão em postos inferiores, e fora dos em-
pregos formais. Os autores Abayomi, Olabode e Kolawole destacam 
que o Patriarcado fez o homem o centro da sociedade, desde o nível 
de unidade familiar até a esfera pública maior; consequentemente a 
autoridade é derivada do sexo masculino (ABAYOMI; OLABODE; 
KOLAWOLE, 2013, p. 53). Os dados retirados do relatório de gêne-
ro na Nigéria reflete uma sociedade machista, onde as mulheres es-
tão em posições inferiores a dos homens, mesmo tendo qualificações 
iguais ou superiores.

A Nigéria possui 2% da população mundial e tem uma taxa de 
10% das mortes maternas globais. A cada dia 144 mulheres nigerianas 
morrem no parto, o que equivale a uma morte a cada 10 minutos 



54

(GENDER IN NIGERIA REPORT 2012, 2012, p.2). Nacionalmente, 
a taxa de mortalidade materna é de 545 mortes por 100.000 nascidos, 
quase o dobro da média global. Na região nordeste rural são 1.549, 
mais de cinco vezes a média. 62% das nigerianas com ensino superior 
tem usado contraceptivos, enquanto apenas 8% das mulheres sem es-
colaridade o fizeram. 47% das nigerianas são mães antes de atingirem 
os 20 anos.

Quando se trata de educação quase todas as crianças do Sul vão 
em algum momento de sua vida entrar na escola primária, mas ape-
nas 30% a 40% são suscetíveis de fazê-lo em alguns Estados no Norte 
(GENDER IN NIGERIA REPORT 2012, 2012, p.29). Em oito Estados 
do Norte, mais de 80% das mulheres não sabem ler em comparação a 
54% dos homens. No estado de Jigawa, 94% das mulheres e 42% dos 
homens são analfabetos. As meninas abandonam a escola mais cedo 
do que os rapazes.

Mais de dois terços das que tem 15-19 anos de idade no norte da 
Nigéria são incapazes de ler enquanto no sul esse número é de 10%. 
Só 3% das moças completam o ensino secundário nas zonas Norte. 
Mais da metade de todas as mulheres dessa região são casadas com 
16 anos de idade e esperam ter um filho dentro do primeiro ano de 
casamento. 94% das que tem de 15-24 anos em Kebbi26 não têm co-
nhecimento de contracepção. Meninas de famílias mais pobres são 
mais propensas a se casarem jovens e têm resultados de saúde piores 
(GENDER IN NIGERIA REPORT 2012, 2012, p. 1-2).

Como podemos observar os números são alarmantes, principal-
mente na região norte, onde as mulheres tem menos acesso à edu-
cação, e estão, em grande parte, destinadas ao casamento precoce. 
São inúmeros os motivos que impedem as meninas de frequentarem 
escolas secundárias: distância até à escola; problemas de saúde; Assé-
dio; Início da puberdade- assinalando o início da idade adulta e papéis 

26. Estado do noroeste da Nigéria.
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adultos. Assédio moral; Discriminação ou castigo na escola, iniciação 
sexual precoce, assédio sexual ou outros perigos no caminho para a 
escola; gravidez ou expulsão para a gravidez. Probabilidades de reali-
zar serviços na escola (por exemplo, recolha de água) Casamento ou 
expectativas de casamento. Custos, taxas e demais encargos; deveres 
domésticos, tarefas, puericultura. Expectativas/ pressões para ganhar 
dinheiro. A falta de oportunidades sociais e econômicas para as meni-
nas. Incapacidade de pagar as taxas escolares. Incapacidade de pagar 
por uniformes, livros, etc. Além disso a família prefere gastar dinheiro 
com as taxas e despesas de crianças do sexo masculino (GENDER IN 
NIGERIA REPORT 2012, 2012, p.31).

As oportunidades para mulheres de acesso à educação, trabalho e 
espaço dentro da sociedade nigerina varia de região para região den-
tro do país, sendo o Norte o que está em mais desvantagem quando 
em comparação ao Sul.

A divisão geográfica entre o norte, de maioria muçulmana, e o sul, 
predominantemente, mas não exclusivamente cristã, também é uma 
questão importante da luta pela igualdade de gênero. A dimensão reli-
giosa tornou-se mais acentuada desde 1999, quando a liberalização po-
lítica permitiu maior liberdade de culto. 12 Estados, principalmente no 
Norte, têm adotado a Lei Sharia. Para esta divisão Norte / Sul podem 
ser adicionados a divisão rural-urbano, tanto no Norte como no Sul do 
país. A qualidade de vida tende a ser melhor em comunidades urbanas, 
devido em parte à falta de investimento em infraestrutura e serviços 
na zona rural. Há também uma divisão Norte-Sul entre centros urba-
nos, onde os do Sul industrial oferecem melhores condições do que os 
do Norte (GENDER IN NIGERIA REPORT 2012, 2012, p.6).

Os resultados de desenvolvimento humano para as meninas e 
mulheres são piores no Norte, onde os níveis de pobreza, são muito 
maiores do que nas partes do sul. Meninas de etnia Hausa, por exem-
plo são 35% menos propensas a ir à escola do que os rapazes de etnia 
Ioruba.
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Os dados retirados do relatório de genêro na Nigéria, do ano de 
2012, esclarecem que as taxas de abandono escolar pelas meninas na 
Nigéria são altas. 70% das mulheres jovens com idades entre 20-29 
que moram no Norte- Oeste são incapazes de ler ou escrever, em 
comparação com 9,7 no Sudeste. Inúmeras razões podem explicar 
isso, dentre elas se encontram o casamento precoce, o parto precoce, 
a falta de saneamento, a pequena quantidade de professoras e o assé-
dio por parte dos professores do sexo masculino.

Abayomi, Olabodi e Kolawole afirmam que os relatórios anuais 
sobre a violência contra as mulheres na Nigéria mostram que há um 
aumento constante em ataques violentos contra elas. Um total de 169 
casos foram documentados em 2002 - relatório de 2003, contra 142 
para os dois anos anteriores. Uma repartição deste número indica que 
a violência doméstica / assassínio tinha 40 casos, agressão sexual 32, 
assalto / assassínio 73, banhos de ácido 3, sequestro 21 (ABAYOMI; 
OLABODE; KOLAWOLE, 2013, p. 54).

Para os referidos autores o regime militar de longa data na Nigéria 
resultou em leis e políticas que tornavam as questões de gênero in-
sensíveis. Apesar do aumento da consciência da democracia e a neces-
sidade de sustentar o regime democrático no país, questões de direi-
tos das mulheres ainda não estão devidamente articulados em termos 
políticos (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 2013, p. 55).

É defendido por Abayomi, Olabode e Kolawole que a percepção 
de vários grupos étnicos sobre a violência contra as mulheres deter-
mina sua aceitação e perpetuidade. O efeito da afiliação étnica na 
percepção das mulheres sobre a violência doméstica determina sua 
ocorrência. Esse efeito étnico ocorre através dos níveis de recursos 
que as mulheres controlam, o que influencia as relações entre marido 
e mulher, bem como as relações de poder predominantes.

Na Nigéria, todos os grupos étnicos têm uma forte estrutura pa-
triarcal, mas as minorias Hausa / Fulani são mais restritivas em ter-
mos de gênero. Os resultados mostram que membros da etnia Hausa 
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/ Fulani e outros grupos étnicos minoritários do norte, eram mais 
favoráveis ao espancamento da esposa do que suas contrapartes de 
origem Ibo ou Iorubá e grupos étnicos minoritários do sul. Por exem-
plo, cerca de 80% das Hausa / Fulani entrevistadas afirmaram que 
é justificado um marido espancar sua esposa, em comparação com 
36,3% entre as mulheres Ibo (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 
2013, p. 57-58).

A maioria das mulheres de 15-24 anos de idade na Nigéria acham 
razoável um marido bater na esposa se ela queima a comida, se recu-
sa sexo ou sai sem a sua permissão. Quase metade das mulheres sol-
teiras em partes do sul da Nigéria sofreram violência física (GENDER 
IN NIGERIA REPORT 2012, 2012, p.2).

Segundo o relatório é menos provável que conflitos interestatais 
ocorram em estados que alcançam a igualdade de gênero na repre-
sentação política. Pois é mais plausível que a mobilização étnica se 
desenvolva onde há graves desigualdades de gênero, já que as rela-
ções de gênero contribuem crucialmente para a formação de identi-
dades de grupo, que podem influenciar a dinâmica do conflito entre 
grupos. Em outras palavras, o nacionalismo étnico é essencialmente 
patriarcal e opera mais efetivamente onde a desigualdade de gênero é 
maior. Estudos indicam que a identidade étnica é particularmente im-
portante para os nigerianos (GENDER IN NIGERIA REPORT 2012, 
2012, p.54).

A diretora adjunta do programa da Anistia Internacional na África, 
Stephane Mikala, afirmou que: “diariamente, as mulheres nigerianas 
são espancadas, estupradas e até assassinadas por membros de suas 
famílias por supostas transgressões, que podem variar de não ter re-
feições prontas a tempo, e também em visitar membros da família 
sem a permissão do marido. Maridos, parceiros e pais são responsá-
veis   pela maior parte da violência.” Segundo Abayomi, Olabode e Ko-
lawole os registros mostram que entre 50% e dois terços das mulhe-
res nigerianas são vítimas de violência doméstica em suas casas. Um 
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escalonamento de 97,2% das mulheres vítimas de abuso não denun-
ciam o crime às autoridades (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 
2013, p. 55). Em meio a essa conjuntura de desigualdade e violência 
mais de 5.000 mulheres marcharam nas ruas de Lagos, na Nigéria no 
dia 22 de abril de 2009 para protestar contra a violência incessante 
contra as mulheres no estado (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 
2013, p. 54).

Como evidencia Abayomi, Olabode e Kolawole em todo o mun-
do, independentemente da cultura e da religião, as mulheres estão 
sofrendo fisicamente e emocionalmente de diferentes formas de vio-
lência (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 2013, p. 54). É necessá-
rio se ater a isso para não colocar a Nigéria como um caso exclusivo e 
isolado da dominação do patriarcado e do machismo. Helen Berents 
elucida que:

Mohanty (1991, 56) describes how in western feminist thought the figu-

re of  the Third World woman “leads an essentially truncated life based 

on her feminine gender (read: sexually constrained) and being ‘Third 

World’ (read: ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, domestic, fa-

mily oriented, victimized, etc.).” Such a figure is rendered in contrast to 

western women who are “educated, modern, [have] control over their 

own bodies and sexualities and the freedom to make their own decision” 

(MOHANTY, 1991, p.56) (BERENTS, 2016, p. 518). 27

A Nigéria ratificou a Convenção de 1979 sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) em 
13 de Junho de 1985, mas os esforços para operacionalizar seus trinta 

27. Mohanty (1991, 56) descreve que no pensamento feminista ocidental a figura da mulher 
do Terceiro Mundo é a da que “leva uma vida essencialmente truncada baseada em seu gê-
nero feminino” (leia-se: sexualmente restrita) e “Terceiro Mundo” (leia-se: ignorante, pobre, 
sem instrução, tradicional, orientada para a família, vitimizada, etc.)”. Em contraste com as 
mulheres ocidentais que são “educadas, modernas, [têm] controle sobre seus próprios cor-
pos e sexualidades e a liberdade de tomar suas próprias decisões” (Mohanty: 1991, 56)
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artigos, localmente falharam. O país também adotou o Beijing Plat-
form of  Action (Plataforma de Ação de Pequim) em 1995 e inscreveu 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Direitos do Pacto In-
ternacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Carta Africana dos Direi-
tos Humanos e dos Povos e, crucialmente, o Protocolo sobre os direi-
tos das Mulheres em África (o Protocolo de Maputo).

No entanto, a implementação local destes continuou fraca, ain-
da que a essência dessas declarações globais e regionais tenha sido 
capturada. Portanto, é possível notar que foram tomados alguns 
procedimentos burocráticos para a implementação dos direitos das 
mulheres na Nigéria. Porém, o desenvolvimento prático destes não 
se deu da forma devida, como podemos destacar ao longo desta 
discussão.

3.3.	Mídia:	tecendo	representações

Objetivando debater o que a mídia nacional trabalha com relação 
a ação do Boko Haram contra as mulheres nigerianas serão discutidas 
10 notícias retiradas dos sites da tabela 2. As reportagens voltam-se 
para três tipos de violência: sequestro, estupro e radicalização, além 
disso, também é abordado o processo de resistência. Sendo que a mu-
lher nigeriana está inserida em um contexto que desenvolve e articula 
essas formas de violência. Com o intuito de compreender a ação do 
grupo terrorista com relação aos indivíduos do sexo feminino, iremos 
discorrer sobre como a agressão é difundida e utilizada pelo Boko 
Haram, e isso será feito através das mencionadas notícias. 

Para isso, utilizo subdivisões dentro do texto desenvolvendo os de-
bates a respeito das quatro questões trabalhadas nas notícias: Seques-
tro, estupro, radicalização e resistência, tendo em mente que cada 
uma destas se interligam, pois o Boko Haram tem acesso as mulheres 
por meio do sequestro, a partir disso o grupo desenvolve as outras 
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violências. Imersas nessa realidade algumas mulheres buscam formas 
de se desvincular do grupo, iniciando assim, o processo de resistência. 

As meninas e mulheres vão aparecer, na maioria das reportagens, 
sempre representadas como subjulgadas e vitimizadas pelo Boko Ha-
ram, enquanto os soldados do grupo são descritos como a personifi-
cação da violência descontrolada e sádica, que beira a irracionalidade. 
Entretanto, esse modelo se rompe em algumas matérias específicas, 
como a da BBC, intitulada: “Porque mulheres raptadas pelo Boko Ha-
ram estão voltando para o grupo” (BBC, 2017). O texto da BBC, que 
se volta para o processo de radicalização, diverge da grande maioria 
das notícias, pois aborda o envolvimento consensual entre as mulhe-
res raptadas com os soldados do grupo.

A bibliografia trabalhada nessa monografia diverge das aborda-
gens da mídia brasileira sobre a supressão dos direitos das mulheres 
nigerianas pelo Boko Haram em dois pontos, enquanto a maior parte 
das notícias analisadas nesse texto, se pautam na violência do Boko 
Haram como fundamento principal e caracterizador do grupo, a bi-
bliografia que utilizo defende que essa violência é uma tática opera-
cional do Boko Haram, sendo o uso de mulheres instrumental. E que 
o grupo está inserido em uma sociedade nigeriana patriarcal, onde 
o machismo predomina e o Boko Haram, de forma brutal o amplia. 

Abayomi, Olabode e Kolawole a parir do departamento de Socio-
logia da Universidade Federal Oye-Ekiti, na Nigéria, produzem o tex-
to: “Domestic Violence and Death: Women as Endangered Gender in 
Nigeria” (ABAYOMI; OLABODE; KOLAWOLE, 2013), onde traçam 
uma discussão em torno da sociedade Nigeriana, a qual é descrita 
como patriarcal e de extrema dominação masculina. Para os autores 
os homens, na Nigéria, dominam todas as esferas da vida das mulhe-
res, que estão em posição subordinada. Ao debater sobre a violên-
cia doméstica é destacado que a dependência econômica e a pobreza 
contribuem para que as nigerianas não deixem seus esposos, mesmo 
quando agredidas por eles. 



61

Pode-se fazer uma relação dos apontamentos de Abayomi, Olabo-
de e Kolawole com a já mencionada reportagem “Por que mulheres 
raptadas pelo Boko Haram estão voltando para o grupo”, da BBC/ 
Brasil, onde é abordado alguns possíveis motivos para que algumas 
mulheres desejem retornar para o Boko Haram, dentre eles estariam 
os rigores econômicos na Nigéria, assim como um possível fascínio 
dessas mulheres pelo que a reportagem nomeia de “poder adquirido 
no grupo”. Isso poderia ser uma maneira delas se desvincularem da 
dependência acusada pelos já referidos autores? A de se discutir, pois 
as chances de transferência dessa dependência do marido para o sol-
dado do Boko Haram é muito possível. 

No entanto, a matéria da BBC evidência alguns casos isolados de 
garotas que exerceram certa autonomia dentro do grupo, o que leva 
o leitor a questionar até onde vai a subordinação de algumas mulhe-
res aos soldados insurgentes, e onde se inicia essa possível “liberdade” 
delas. Se de uma lado Abayomi, Olabode e Kolawole destacam uma 
dominação, dependência e violência doméstica contra as mulheres 
partindo da sociedade nigeriana, principalmente dos maridos e pais 
delas, a matéria da BBC defende uma ideia de conforto e boas condi-
ções de vida para algumas mulheres dentro do Boko Haram. 

Já o professor Jacob Zenn que faz parte do Programa de Estudos 
de Segurança da Universidade de Georgetown (SSP) e a Dra. Eli-
zabeth Pearson, especializada em gênero e extremismo elaboram 
em: “Women, Gender and the evolving tactics of  Boko Haram” 
(PEARSON; ZENN, 2014), uma discussão que inicialmente acusa 
violência contra a mulher na sociedade nigeriana, afirmando que 
essa transcende região, religião e etnia. Os referidos autores desta-
cam que o casamento forçado e a mutilação genital28 são tradições 
no país, além disso, a lei é infundida com práticas discriminatórias 
contra as mulheres, citando a seção 55 e 6 do código penal, onde 

28. Foi proibida em 2018 na Nigéria.
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há falta de reconhecimento legal de estupro dentro do casamen-
to. Segundo Pearson e Zenn a violência também afeta os homens, 
pois ela tem sido usada por parte das forças governamentais contra 
detentos, objetivando humilha-los e enfraquece-los (PEARSON; 
ZENN, 2014, p. 47). 

Os autores discorrem sobre o uso do sequestro como retaliação ao 
governo nigeriano. O rapto foi usado por ambos, no entanto, o Boko 
Haram o transforma em tática do grupo. Ao longo de seu debate os 
autores evidenciam que o sequestro é um meio para conseguir mu-
lheres que irão realizar tarefas operacionais, nesse sentido algo que 
não é trabalhado, sequer citado nas fontes é destacado por Pearson e 
Zenn em seu texto, que esclarece que o grupo faz uso instrumental 
das mulheres. As notícias midiáticas tendem a descrever os horrores 
pelos quais as mulheres sequestradas vivem, em contrapartida, não 
se aborda os objetivos e motivações do Boko Haram, que estão além 
da violência usada, violência essa que se tornou uma ferramenta para 
alcançar seus ideais e que não é o ideal em si, como muitas vezes apa-
rece implícito em algumas matérias. 

O professor do departamento de Socioloia da Universidade de Al-
berta, Temitope B. Oriola, expõe em seu texto: “Unwilling Cocoons”: 
Boko Haram’s War Against Women” (ORIOLA, 2017), uma discussão 
que converge com a de Pearson e Zenn (PEARSON; ZENN, 2014), na 
qual é destacado o uso tático de mulheres pelo Boko Haram, pois, 
para Oriola existem quatro grandes áreas de instrumentalização das 
mulheres: Procriação, o uso delas para o assassinato, fins doméstico e 
por último escudo, negociação humana. As notícias midiáticas até ci-
tam algumas dessas questões, porém, não como tática do grupo, mas 
sim como um tipo de ação simplesmente violenta do mesmo.

O ponto em comum entre o debate de Oriola com as notícias, se 
dá no sentido de que a leitura que ele faz das ações do Boko Haram, é 
de que soldados do grupo tem uma ideia de posse sobre as mulheres, 
sendo estas tidas como propriedades de tais homens. No entanto, as 
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discussões do referido autor quando em comparação as reportagens 
traça outro caminho ao se referir a violência sexual, porque Oriola ex-
plicita que há uma divisão de mulheres em três categorias feitas pelo 
grupo, onde o estupro é dirigido principalmente aquelas em idade 
para reprodução, ou seja enquanto as matérias midiáticas, em sua 
maioria abordam o estupro como forma de violação sistemática par-
tindo da “necessidade” de sexo do homem, que forçosamente vai usar 
a mulher para consegui-lo, Oriola vai além discutindo que até mesmo 
o estupro é usado como tática do Boko Haram, pois ele objetiva a 
procriação, e continuidade do grupo. 

Entretanto, em ambos os posicionamentos a mulher é caracteri-
zada como aquela que perde sua autonomia e posse sobre o próprio 
corpo. Outra convergência nas abordagens se dá quando o assunto 
é o processo de radicalização, Oriola destaca que muitas mulheres 
foram foçadas a cometerem assassinatos, pois se não o realizas-
sem morreriam, em grande parte das notícias referentes a isso as 
mulheres são obrigadas a se envolver com os soldados e os ideais 
do grupo.

Para Oriola a violência sexual e de gênero praticada pelo Boko 
Haram, é derivada de uma estrutura patriarcal da Nigéria. Nisso ele, 
Pearson e Zenn dialogam, o que se afasta da maneira como os tex-
tos midáticos abordam as ações do grupo, nas notícias os soldados 
do Boko Haram, são apresentados sempre como “os terroristas”, que 
mesmo sendo simbolizado na figura masculina, acaba aqui se sobre-
pondo sobre o machismo vigente em tais ações, machismo esse que 
apresenta esse indivíduo na figura do homem que de maneira radical 
tenta se sobrepor a liberdade da mulher. 

Arua, Nnam e Otu (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.36), assim como 
os outros autores, também vão discutir sobre a sociedade patriarcal 
nigeriana, para eles o capitalismo tende a prosperar em uma socieda-
de onde a prioridade é indevidamente dada aos homens e isso ocorre 
na Nigéria contemporânea. 
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Os referidos autores acusam que a natureza da economia política 
e a estrutura social do país é quase sempre exploradora e antiética 
para mulheres e crianças, e que isso se ilustra bem na região Nor-
te (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.36). Arua, Nnam e Otu explicitam 
que para feministas radicais e economistas o patriarcado é retratado 
como a violência praticada por homens e por organizações, como o 
Boko Haram, contra as mulheres em práticas complexas de explo-
ração e controle, nesse sentido, os autores afirmam que isso sugere 
a existência da violência sempre que um grupo controla, por causa 
de seus interesses, as chances de vida, ambiente, ações e percepções 
de um outro grupo, como os homens fazem com as mulheres. Para 
os autores o destino, papel, envolvimento, participação e iniciação de 
mulheres e crianças no terrorismo em curso do Boko Haram, não são 
naturalmente voluntária e conscientemente consentida. Pois, é enrai-
zada nos arranjos estruturais da sociedade nigeriana, especialmente 
na hegemonia patriarcal que se fundiu em práticas culturais e intole-
rância religiosa.

Para que se possa compreender melhor todas essas questões, refe-
rentes tanto aos posicionamento da mídia nacional, quanto dos refe-
ridos autores, será abordado cada uma das grandes temáticas envol-
vendo este assunto e que está presente nas notícias da tabela abaixo:

Tabela 2_ Notícias Cap. 2.

Sites/	Blogs/	
Revistas	online/	
Portais

Título	da	reportagem Ano Autor/	Autora

Pragmatismo 
Político

Meninas sequestradas 
na Nigéria sofrem até 15 
estupros por dia.

06/05/2014 Redação do site 
com Opera Mundi.

Terra Esperávamos a morte 
todos os dias, diz refém 
do Boko Haram.

04/05/2015 Redação do site.

O Globo Mais de 200 ex-seques-
tradas estão grávidas do 
Boko Haram.

20/05/2015 Adam Nossiter / 
New York Times.
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Sites/	Blogs/	
Revistas	online/	
Portais

Título	da	reportagem Ano Autor/	Autora

BBC/ Brasil Meninas sequestradas 
na Nigéria são forçadas 
a matar em nome do 
Boko Haram.

20/06/2015 Tulip Mazumdar

Expresso Nigéria. Famílias rejeitam 
mulheres raptadas pelo 
Boko Haram.

18/02/2016 Alberto Conceição

Folha de S. 
Paulo/ UOL

Como o Boko Haram 
transforma mulheres cap-
turadas em terroristas

08/04/2016 Dionne Searcey/ 
New York Times

Vice Como escapei do Boko 
Haram: a história de 
uma mulher

04/05/2016 Sally Hayden

BBC/ Brasil Por que mulheres rap-
tadas pelo Boko Haram 
estão voltando para 
o grupo.

27/07/2017 Redação do site

Folha de S. Paulo Feminismo floresce em 
cidade que é berço do 
Boko Haram na Nigéria

21/12/2017 Dione Sear-
cey/ The New 
York Times.

Estadão Garotas libertadas pelo 
Boko Haram tentam 
superar traumas.

22/04/2018 Dionne Sear-
cey/ The New 
York Times.

3.4.	Sequestro

As primeiras reportagens que irei trabalhar aqui se atêm ao se-
questro de mulheres e meninas pelo Boko Haram, na grande maioria 
das notícias o sequestro é uma violência recorrente, pois é por meio 
dele que o grupo vai ter acesso as mulheres. A primeira reportagem 
foi retirada do site Terra, é do ano de 2015 e tem o seguinte título: 
“Esperávamos a morte todos os dias, diz refém do Boko Haram” 
(TERRA, 2015), a segunda reportagem foi retirada do Estadão, sendo 
datada do ano de 2018 e tendo o seguinte título: “Garotas libertadas 
pelo Boko Haram tentam superar traumas” (SEARCEY, 2018), Ela foi 
escrita por Dionne Searcey para o New York Times. 
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A primeira notícia, “Esperávamos a morte todos os dias, diz refém 
do Boko Haram”, se refere ao sequestro de 300 mulheres e crianças 
que estavam na floresta de Sambisa, no norte da Nigéria, segundo a 
notícia essas pessoas foram libertadas pelo exército nigeriano.

Print do site 9_ Terra

Fonte:<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/africa/esperavamos-
a-morte-todos-os-dias-diz-refem-do-boko-haram,014a804aaef1d410V

gnCLD200000b2bf46d0RCRD.html>. Acesso em: 03 de out. 2018.

A reportagem se volta para os testemunhos de algumas das se-
questradas que foram libertadas pelo exército nigeriano. O texto re-
lata que segundo as sobreviventes, durante o resgate algumas delas 
foram apedrejadas até a morte no momento de aproximação do exér-
cito nigeriano. Elas também afirmaram que os integrantes do Boko 
Haram passaram a atacá-las quando elas se negaram a fugir e que 
outras mulheres haviam sido mortas durante o resgate, isso porque 
os soldados do exército nigeriano não tinham percebido a tempo que 
elas não eram inimigas, isso fez com que algumas mulheres e crian-
ças fossem atropeladas pelos caminhões do exército. O texto dá no-
toriedade a uma questão importante que é a da violência dos orgãos 
que teoricamente deveriam proteger essas mulheres. Voltando-se 
inicialmente a uma operação de resgate, a notícia elabora como se 
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desenvolve esse procedimento e que, segundo testemunhas, pode ser 
violento tanto por parte do Boko Haram, como dos agentes de segu-
rança, que para a reportagem nem sempre estão preparados para agir 
em uma situação como essa.

A matéria destaca não só o sequestro como também o resgate, e 
com um tom crítico acentua como ele pode ser tumultuado e desor-
ganizado, sendo que as mulheres estariam suscetíveis as problemáti-
cas geradas durante a ação. Ainda contando com o auxílio de testemu-
nhas o texto descreve o dia-dia das mulheres em cativeiro, abordando 
assim as péssimas condições a que elas estavam submetidas:

Segundo sobreviventes, elas eram vigiadas até quando iam ao banhei-

ro. Uma mulher disse que elas recebiam apenas uma refeição por dia. 

“Éramos alimentadas apenas com milho seco à tarde, que não estava 

bom para o consumo humano”, disse Cecilia Abel à Reuters. Isso levou 

à desnutrição, doença e morte. As sobreviventes disseram que, quando 

foram pegas, os militantes mataram homens e meninos mais velhos na 

frente de suas famílias antes de levar mulheres e crianças para a floresta. 

Algumas foram obrigadas a se casar (TERRA, 2015, p.3)

O trecho acima descreve a situação na qual as mulheres estavam 
imersas, essa narrativa a respeito do cativeiro apresenta um contexto 
de mal tratos por parte do grupo com relação ao sexo feminino.

A reportagem afirma que as mulheres e crianças viajaram três dias 
em caminhonetes da Floresta de Sambisa, ali foram resgatadas até um 
acampamento na cidade de Yola. Posteriormente a notícia se volta 
para um quadro que busca apresentar o que é o Boko Haram, quando 
ele surge, e como age. Finalizando assim o texto.

A outra notícia, “Garotas libertadas pelo Boko Haram tentam 
superar traumas” (SEARCEY, 2018). Se volta para o pós sequestro, 
como estão algumas das meninas que conseguiram se libertar do 
Boko Haram depois do sequestro de Chibock onde em 2014, 276 
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alunas de uma escola secundária no norte da Nigéria foram raptadas 
pelo grupo.

Print do site 10_ Estadão

 
Fonte:<https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,garotas-libertadas-pelo-

boko-haram-tentam-superar-traumas,70002276775>. Acesso em: 03/10/2018.

Cerca de 100 dessas estudantes vivem em um campus universitário 
no nordeste da Nigéria. O texto inicialmente elucida a luta do povo 
nigeriano pela volta das meninas. Uma lista com o nome das alunas 
sequestradas passou pelos soldados que a usaram para vasculhar o 
interior do país e também pelos pais das jovens, que confrontaram os 
agentes do Boko Haram que haviam invadido a escola, para além dis-
so essa lista segundo a reportagem, se tornou um tipo de inspiração 
para manifestações que pediam a volta das garotas.

O texto afirma que:

O governo negociou a libertação de muitas das estudantes de Chibok, 

que foram soltas ao longo dos 18 meses mais recentes. Algumas ou-

tras foram encontradas vagando pelo interior, depois de escaparem. 

Mas mais de 100 de suas antigas colegas continuam em poder do Boko 

Haram. Acredita-se que mais de dez tenham sido mortas (SEARCEY, 

2018, p.2).
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Há uma dualidade perceptível na notícia, que aponta tanto o lado 
positivo da “nova vida” dessas meninas na universidade, quanto o ne-
gativo. Nessa passagem do texto podemos analisar uma possível esta-
bilidade:

Estou feliz, disse Hauwa Ntakai, cujo nome era o 169º da lista. Agora, 

ela é uma estudante de 20 anos que acorda cedo para participar das au-

las de ioga no sábado e debate os benefícios e perigos das redes sociais 

durante as noites de reunião na universidade. “Mas penso sempre nas 

minhas irmãs que ficaram para trás”, nas garras do Boko Haram, disse 

ela (SEARCEY, 2018, p.3).

Em contrapartida a isso é descrito que as meninas se tornaram 
“as filhas da Nigéria”, sendo “defendidas como se pertencessem a to-
dos”. No período do sequestro foi criado o movimento Bring Back 
Our Girls (Tragam de volta nossas garotas). Que se espalhou pelas 
redes sociais, principalmente o twitter e contou com o apoio de per-
sonalidades mundiais como a ex-primeira dama Michelle Obama e a 
ativista paquistanesa Malala Yousafzai. A reportagem discute que as 
meninas sequestradas “se tornaram um foco de união”.

O texto evidencia que:

Mas as estudantes libertadas carregam também o fardo dessa celebri-

dade. Frequentam uma universidade particular que educa os herdeiros 

da elite nigeriana. Mas são obrigadas a conviver com várias restrições. 

Não podem deixar o campus sem estarem acompanhadas. Não podem 

receber visitantes sem solicitar permissão especial. E embora algumas 

tenham dado à luz durante o cativeiro, seus filhos não podem ficar com 

elas. Na verdade as jovens raramente viram seus parentes depois de te-

rem sido libertadas do Boko Hara [...] Assim que foram soltas, as mu-

lheres foram levadas à capital, Abuja, onde passaram semanas sob cus-

tódia do governo, interrogadas em busca de informações que pudessem 
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ajudar a localizar as colegas que continuam desaparecidas, e também 

convencendo as autoridades de que não tinham se tornado leais ao Boko 

Haram [...] A recomendação foi que esquecessem o passado e seguissem 

com suas vidas. Durante meses, seu acesso aos próprios pais foi limitado. 

Elas não podiam deixar o edifício governamental que servia como seu 

dormitório. Mesmo agora, sua única forma de entrar em contato com 

os parentes é pelo telefone (SEARCEY, 2018, p.3-4).

A reportagem por vezes nos remete a ideia de que essas meninas 
deixaram de ser “propriedade do Boko Haram”, para se tornar da-
queles que buscaram sua libertação. Posteriormente é evidenciada 
a fala da reitora da universidade sobre as meninas: “Vamos levá-las 
e descobrir o que fazer”, “Elas foram traumatizadas enquanto gru-
po. A superação desse trauma também precisa ser em grupo”. Além 
disso é relatado que na universidade, os administradores cuidaram 
dos preparativos para a chegada das meninas, reformando um dor-
mitório para que todas pudessem ficar alojadas juntas. A diretora 
assistente para assuntos estudantis virou a diretora responsável por 
elas e uma terapeuta, que já tinha orientado algumas das primeiras 
a escapar do sequestro, foi escalada para trabalhar como psicóloga 
das estudantes.

O texto indica um certo receio com relação as meninas:

Em setembro de 2017, mais de 100 das estudantes chegaram. Algumas 

das colegas temeram a possibilidade de o Boko Haram perseguir no-

vamente as estudantes de Chibok, ainda mais numa universidade que 

representa o tipo de ensino ocidental condenado pela organização mi-

litante. Outras temeram que as próprias estudantes fossem terroristas. 

Depois de chegarem ao campus, as mulheres foram levadas ao refeitó-

rio para se alimentarem. Foram encaradas pelas demais colegas. “Deu 

para ver que elas não ficaram à vontade”, disse Reginald Braggs, ex-

-instrutor da reserva da marinha americana que comanda o programa 
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voltado para as estudantes de Chibok. Os administradores decidiram 

que o melhor era permitir que elas comessem no dormitório (SEAR-

CEY, 2018, p.5).

A reportagem relata sobre a boa estrutura dada as meninas de 
Chibock, no entanto destaca como inicialmente houve uma dificulda-
de enfrentada por elas na adaptação ao meio ao qual estavam, assim 
como também a aceitação por parte dos alunos da Universidade a es-
sas mulheres. 

O texto também também se atem ao que as garotas viveram du-
rante o período com o Boko Haram:

Elas passaram juntas pelo inferno”, disse Somiari Demm, psicóloga 

que atende as estudantes. “Elas compartilham uma narrativa detalha-

da da qual ninguém mais faz parte”. As mulheres disseram a seus pais 

que enfrentaram períodos de fome enquanto estavam sob o poder do 

Boko Haram. Foram obrigadas a cozinhar e limpar para os combaten-

tes. Algumas foram estupradas. Uma delas perdeu parte da perna como 

consequência dos ferimentos infligidos pelo Boko Haram. Ntakai Keki, 

60 anos, disse que a filha, Hauwa, contou de uma vez em que recebeu 

30 chibatadas. Disse ter visto os corpos de crianças que eram mantidas 

como reféns e viu combatentes serem mortos nos bombardeios aéreos 

(SEARCEY, 2018, p.5).

Em meio a todas essas questões é abordado que na universida-
de as jovens tem orientação de falar apenas em inglês, no entanto a 
maioria delas tem dificuldade, pois tiveram uma criação baseada na 
língua hausa e outros idiomas locais, a maior parte dos que cuidam 
delas não conseguem se comunicar com as estudantes no seu idioma 
nativo.

E, por fim, o texto procura descrever como essas meninas tem 
perspectivas para suas vidas:
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Uma estudante, Glory Dama, quer fazer um curso universitário e voltar 

para Chibok, trabalhando como enfermeira e ajudando a comunidade. 

Outra delas, Rhoda Peter, quer ser advogada. “Sei que estou num lu-

gar onde ninguém vai nos perseguir nem fazer nada de errado conos-

co”, disse Rhoda Peter, 22 anos. “Eles estão aqui para ajudar.” Grace 

Hamman disse ter encontrado algum conforto durante o tempo passado 

no cativeiro em saber que não tinha sido esquecida. “Eu ouvia no rádio 

que as pessoas estavam chorando, preocupadas com a nossa situação”, 

recordou ela. “Agradeço a todos pelo que fizeram por nós (SEARCEY, 

2018, p.6).

As duas notícias giram em torno do sequestro, uma descreve o 
desenvolvimento de uma operação de resgate para libertar 300 mu-
lheres e crianças, a outra se volta para como as jovens sequestradas 
em Chibok estão após esse sequestro. Como já mencionado, Pear-
son e Zenn deabatem que o sequestro é uma tática usada pelo Boko 
Haram, que se inicia como um tipo de retaliação, de vingança ao 
governo. 

Os referidos autores discutem que em 2013 houve uma mudança 
significativa na tática do grupo. O Boko Haram realizou uma série de 
sequestros, em que uma das principais características foi o uso instru-
mental das mulheres, em resposta às táticas correspondentes concre-
tizadas pelo governo nigeriano. O sequestro é um desenvolvimento 
recente para o grupo e as primeiras alusões dessa estratégia surgiram 
em declarações do Boko Haram em janeiro de 2012. Foi então que o 
líder do grupo, Abubakar Shekau, emitiu uma mensagem de vídeo 
ameaçando raptar as esposas de funcionários do governo em resposta 
ao aprisionamento de esposas de membros do Boko Haram (PEAR-
SON; ZENN, 2014, p.47). 

A primeira operação de sequestro realizada pelo Boko Haram se 
deu um ano depois, em fevereiro de 2013, com o rapto de uma crian-
ça e de sete membros de uma família francesa no norte de Camarões. 
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Entre Fevereiro e Maio de 2013, a estratégia de sequestro foi levada 
para solo nigeriano, com os sequestros de mais de uma dúzia de fun-
cionários do governo e suas famílias no Estado de Borno. 

 Em maio de 2013, Boko Haram realizou um ataque em massa 
contra um quartel da polícia em Bama, onde militantes capturaram 
12 mulheres cristãs e crianças. Foi um ataque prolongado e os se-
questros foram seguidos de uma batalha com as forças de segurança 
na qual mais de 100 pessoas foram mortas. Em 7 de maio de 2013, 
Shekau reivindicou os sequestros das 12 mulheres e crianças em 
nome do Boko Haram. Em outra mensagem de vídeo ele prometeu 
fazer destes reféns seus “servos” se certas condições, como a liberta-
ção de membros do Boko Haram e suas esposas da prisão, não fossem 
cumpridas (PEARSON; ZENN, 2014, p.47-48).

A declaração de Shekau estava relacionada à prisão das esposas e 
filhos de vários líderes do Boko Haram, realizada pelo governo ni-
geriano em 2012, os sequestros de Bama foram uma resposta a essa 
ação. Mais de 100 mulheres e crianças foram detidas entre elas as pró-
prias esposas de Shekau. Também foram presos a esposa e filhos do 
comandante de Kano, Suleiman Muhammed; a esposa grávida do co-
mandante de Sokoto, Kabiru Sokoto, que deu à luz enquanto estava 
na prisão; e a esposa do homem-bomba que atacou o “This Day”, 
casa de imprensa em Abuja em abril de 2012. 

Segundo Pearson e Zenn essas prisões não eram incomuns em si. 
A segmentação de familiares e amigos de suspeitos é uma prática co-
mum de policiamento na Nigéria. Esta captura de membros da famí-
lia de militantes do Boko Haram foi citada como uma queixa em qua-
se todos os vídeos com declarações de Shekau em 2012 e 2013. Em 
sua primeira declaração após as detenções em massa, Shekau acusou 
explicitamente o governo de “sequestro” de mulheres (PEARSON; 
ZENN, 2014, p.48).

Quando em meados de setembro de 2012, o governo deteve mais 
dez mulheres associadas ao Boko Haram, Shekau respondeu com sua 
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quinta mensagem de vídeo, que se tornou público em 30 de setem-
bro de 2012, ele ameaçou vingar-se em esposas de funcionários do 
governo. Shekau também especulou sobre o possível abuso sexual de 
membros das famílias dos integrantes do Boko Haram pelas forças de 
segurança (PEARSON; ZENN, 2014, p.48).

Para Pearson e Zenn, todas essas mulheres foram usadas para 
fins instrumentais, já que nenhuma das capturadas em ambos os la-
dos tiveram qualquer envolvimento29 direto no conflito (PEARSON; 
ZENN, 2014, p.48). Nesse sentido o sequestro realizado pelo Boko 
Haram nasce como uma resposta a uma ação anterior realizada pelo 
governo nigeriano contra as esposas e familiares de membros do gru-
po. Isso nos leva ao questionamento de que essas mulheres estariam 
sendo usadas tanto pelo governo como pelo Boko Haram para tingi-
rem um ao outro, mesmo elas não tendo relação direta com a disputa 
em si. 

O Boko Haram atacou um Colégio Federal do Governo, Buni 
Yadi, Estado de Yobe em 25 de fevereiro de 2014. Cinquenta e nove 
meninos foram massacrados: alguns foram abatidos com facas, mui-
tos foram baleados, outros morreram quando os 24 edifícios da es-
cola foram incendiados. Os principais momentos do assassinato não 
foram divulgados na mídia. Professores da escola em Buni Yadi ex-
puseram que os atiradores reuniram as estudantes do sexo feminino 
antes de dizer-lhes para irem embora, se casarem e abandonarem sua 
educação. Não há registro de abuso sexual das meninas nesse encon-
tro em particular (ORIOLA, 2017, p. 103).

 Para Oriola essa ação revelou a abordagem de gênero realizada 
pelo Boko Haram: os Homens precisavam ser neutralizados enquan-
to as mulheres existiam apenas para fins de casamento e gravidez. 
Oriola afirma que na mente da organização, as tentativas de educar 

29. De acordo com um dos principais especialistas de segurança da Nigéria, é provável que 
parentes do sexo feminino de agentes do Boko Haram não sejam informadas que seu marido 
é membro ativo do grupo (PEARSON; ZENN, 2014, p.48-49).
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as mulheres constituíam uma perda de tempo; era irreligioso e um 
desdobramento desaprovado para as energias reprodutivas das mu-
lheres (ORIOLA, 2017, p.103). Pearson e Zenn discutem que existem 
evidências de que o gênero se transformou em um componente cada 
vez mais importante de táticas, e das mensagens de violência do Boko 
Haram (PEARSON; ZENN, 2014, p.47). Podemos notar essa transi-
ção com relação a gênero no ano de 2014, o já referido autor destaca 
que a abordagem destinada a mulheres e meninas se transformou em 
14 de abril desse ano, quando o Boko Haram atacou o Colégio Fede-
ral do Governo, Chibok, no Estado de Borno. O grupo confirmou 
em um vídeo em 12 de maio de 2014, que eles estavam por trás do 
sequestro em massa. Este foi um ato espetaculoso. 

O sequestro gerou enorme atenção global. Estimasse que nesse 
mesmo ano o Boko Haram tenha matado 2.053 pessoas em 95 ata-
ques nos primeiros seis meses de 2014. Dados mais detalhados indi-
cam que o grupo atacou mais de 300 vilas e cidades e matou pelo 
menos 14.000 pessoas entre 2009 e abril de 2015. Entre 19 de janeiro e 
28 de outubro de 2015 pelo menos 2.063 pessoas foram libertadas do 
cativeiro do grupo. A maioria eram mulheres e meninas (ORIOLA, 
2017, p.103- 104).

O Boko Haram adquire mulheres e meninas através de três vias. 
Primeiro, envolve-se em sequestros sistemáticos direcionados a elas 
em suas comunidades ou escolas. Segundo, há evidências de que al-
guns pais entregaram suas filhas e / ou esposas ao Boko Haram. Isso 
pode envolve troca por dinheiro (ou seja, venda direta ou doação). 
Esses pais são simpatizantes em vez de membros formais do gru-
po. Para Oriola, esse é um tipo de “doação” fundamentalmente de 
gênero. 

A hierarquia de gênero e a superioridade do doador são pres-
supostos nessa “doação” que acentua a posição social das mulhe-
res em relação aos homens e simbolizam o poder (ORIOLA, 2017, 
p.104-105). Tal ato reafirma que essa mulher não é dona de seu 
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próprio corpo, mas sim um tipo de propriedade do patriarcado, per-
dendo assim sua autonomia, e sendo coisificada por tais homens. 
Terceiro, também há mulheres voluntárias que estão envolvidas em 
relacionamentos sexuais “consensuais” com combatentes do Boko 
Haram em algumas das comunidades afetadas. Os relacionamen-
tos oferecem a essas mulheres necessidades básicas, como comida. 
Nesse sentido essas mulheres seriam membros do grupo (ORIOLA, 
2017, p.106).

Segundo Oriola consequentemente, o estabelecimento de relações 
românticas com agentes do sexo masculino em localizações geográ-
ficas apreendidas pelo Boko Haram é sem dúvida uma estratégia de 
sobrevivência. Outras mulheres e meninas nesta categoria foram ini-
cialmente sequestradas pelo grupo, no entanto, estão envolvidas em 
violência contra as vítimas mais recentes dele. Essa dinâmica vítima-
-perpetrador não é sem precedentes. Ela mostra às realidades intrin-
secamente complexas e multifacetadas de mulheres e jovens que são 
recrutadas para a guerra após serem raptadas, mas que, conseguem 
negociar um espaço social de relativa independência como “esposas” 
e / ou comandantes e começam a vitimizar outras pessoas (ORIOLA, 
2017, p.106-107). 

São inúmeros os papéis desempenhados por essas mulheres den-
tro do Boko Haram. Como já mencionado o sequestro é uma tática 
usada por ele, pois as mulheres capturadas são forçadas a cozinhar e 
limpar para o grupo, também são obrigadas a se converter ao Islã, são 
dadas em casamento para algum membro do Boko Haram, e algu-
mas são pressionadas para realizar tarefas operacionais (PEARSON; 
ZENN, 2014, p.49-50). O “valor” delas é tanto reprodutivo, como pro-
dutivo. 

Oriola defende que existem quatro grandes áreas de instrumen-
talização das mulheres. Sua utilização para procriação como parte 
da estratégia de continuidade da organização, o uso delas como 
parte do maquinário de matar, para os propósitos domésticos e por 
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fim poder de barganha / escudo humano (ORIOLA, 2017, p.107). 
Elas também são usadas para coleta de lenha e água. Embora es-
ses sejam claramente papéis de gênero, eles forneceram meios para 
que algumas mulheres e jovens se mantivessem vivas, (ou seja, 
através do acesso à alimentação básica). E Também, aumentou 
as chances de fugir do acampamento do Boko Haram (ORIOLA, 
2017, 110).

Desta forma, o Boko Haram utiliza o sequestro como tática de 
violência contra as mulheres depois de 2012, sendo que inicialmen-
te o objetivo do grupo era atingir o governo, e não necessariamen-
te as mulheres em si, pois essas foram usadas como instrumentos 
para isso, posteriormente, em 2014, o grupo acentua suas ações ba-
seadas nas relações de gênero, onde a partir do sequestro “domina” 
os corpos dessas mulheres e fortifica papeis e estereótipos originá-
rios do sistema patriarcal. Em que o homem é apresentado como 
uma figura de superioridade e autonomia, enquanto a mulher está 
relegada a busca pelos mecanismos necessários para alcançar sua 
independência.

3.5.	Estupro

O estupro que é outra violência muito recorrente nas ações do 
Boko Haram contra as mulheres, e também é um tema bastante dis-
cutido nas notícias, será abordado aqui por meio de duas reportagens. 
A primeira foi retirada do “O Globo”, é do ano de 2015 e tem o se-
guinte título: “Mais de 200 ex-sequestradas estão grávidas do Boko 
Haram” (NOSSITER, 2015). A segunda foi retirada do site “pragma-
tismo político”, é do ano de 2014, e se intitula: “Meninas sequestradas 
na Nigéria sofrem até 15 estupros por dia” (PRAGMATISMO POLÍ-
TICO, 2014). 

Por meio do título da notícia retirada do “O Globo” podemos ter 
uma ideia que seu tema principal é a violência sexual.
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Print do site 11_ O Globo

 
Fonte:<https://oglobo.globo.com/mundo/mais-de-200-ex-sequestradas-

estao-gravidas-do-boko-haram-1619813>. Acesso em: 03/10/2018.

Logo no início do texto é abordado que inúmeras mulheres foram 
sequestradas pelo Boko Haram e que o estupro dessas mulheres é 
uma maneira de dominar moradores rurais e formar novos militantes 
islâmicos. Ou seja, o estupro teria sido utilizado como um tipo de 
técnica, tendo como finalidade sujeitar a população rural ao grupo. 
Tendo em vista este ponto levantado pela matéria pode-se fazer uma 
relação com o que é debatido por Lopes citando Ariño:

Como destaca a autora Maria Ariño (2010), é importante ressaltar que, 

para entendermos o uso da violência como instrumento de guerra e ter-

ror precisamos atentar para o marco social patriarcal que legitima e dá 

origem a tais atos, e procurar entender como a violência sexual passa de 

um contexto de “paz” para o contexto de “guerra”. (ARIÑO 2010, apud 

LOPES 2016, P.14)

No discurso midiático a violência sexual do Boko Haram é usada 
como ferramenta para disseminar sua “autoridade”, sua dominação 
sobre o outro, sendo as mulheres utilizadas para tal ato, isso devi-
do a aspectos que não são específicos do oriente, mas da sociedade 
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humana, na qual mulheres estão mais suscetíveis a esse tipo de viola-
ção do que qualquer outro indivíduo.

Lopes destaca que:

Conforme define Aguillar (2000) a violência sexual é considerada 

como uma síntese política da opressão das mulheres, porque implica 

propriedade e danos. [...]. Entre as formas de tal violência o estu-

pro é o fato supremo da cultura patriarcal: a reiteração da suprema-

cia masculina é o exercício do direito de posse e uso de mulheres 

como objetos de prazer e destruição (AGUILLAR 2000, apud LOPES 

2016, p.13),

Em seguida a notícia se volta para entrevistas feitas, e apresenta 
a fala de uma mulher, chamada Hamsatu, que havia sido pega pelo 
Boko Haram. Hamsatu conta que foi obrigada a ter relações sexuais 
com militantes, e engravidou de um membro do grupo, segundo ela 
os soldados do Boko Haram escolhiam as que queriam casar, aquelas 
que gritavam, e demonstravam descontentamento, recebiam amea-
ças de morte. 

É esclarecido no texto que o dito “casamento” ao qual as mulheres 
e meninas sequestradas são obrigadas, esta “mascarado”, pois nada 
mais é que violência sexual, e mesmo quando se é feito por meio da 
união religiosa, ainda assim existe a prática do estupro.

A matéria traz à tona que mais de 15.000 pessoas procuraram abri-
go em um acampamento para deslocados em Maiduguri, sendo as 
mulheres em maior número. E que 200 dessas, possivelmente mais, 
estavam gravidas de soldados do Boko Haram. É deixado em evidên-
cia que essas mulheres não queriam ser mãe naquele momento: “um 
número muito maior deve estar carregando filhos indesejados de jiha-
distas do Boko Haram” (NOSSITER, 2015, p.2). 

Ao ler a notícia podemos concluir que o estupro é usado como 
ferramenta por esses soldados, e que uma de suas finalidades é a de 
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procriar, buscando assim dar origem a futuros membros para o Boko 
Haram, que garantiriam a continuidade do grupo. 

É citada uma importante fala de Abubakar Shekau: “Nós devíamos 
casar com elas aos 9 anos — disse o líder do grupo, Abubakar Shekau, 
em uma mensagem em vídeo que acabou despertando a campanha 
global “bring back our grils” (traga nossas meninas de volta)” (NOS-
SITER, 2015, p.2).

Por meio dessa frase Shekau demonstra como embasam suas 
ações, que não são impensadas, ao contrário, Boko Haram age pau-
tado em ideais, que por mais violentos e destrutivos que sejam, tem 
uma finalidade, mas qual seria? No caso do estupro para além de rea-
firmar a ideia de posse do homem sobre o corpo da mulher e conse-
guir por meio da violência afirmar um tipo de poder e superioridade 
sobre as mesmas, tem um caráter de proseguimento de gerações que 
iriam constituir posteriormente o grupo, nesse sentido a mulher re-
torna a um papel que lhe fora instituído a séculos, que é o de repro-
dutora. 

O estupro também funciona para os agentes do Boko Haram 
como punição, um exemplo disso ocorreu em Maiduguri, em agosto 
de 2013, quando um estudante cristão relatou um ataque pelo Boko 
Haram em seu alojamento universitário: os homens foram assassina-
dos, as mulheres segregadas em muçulmanas e não-muçulmanas, e as 
cristãs estupradas sistematicamente (PEARSON; ZENN, 2014, p.50). 
Nesse caso as mulheres foram estupradas especificamente como pu-
nição por serem cristãs. 

Oriola debate que o Boko Haram adota uma abordagem utilitaris-
ta com relação a violência sexual contra as mulheres. Esta abordagem 
é tripla e depende em parte da “utilidade sociobiológica” das mulhe-
res. Primeiro, o grupo acredita que “eles podem confiscar qualquer 
esposa de alguém que não compartilhe sua interpretação do Islã”. 
Para o Boko Haram as mulheres são propriedade dos homens (ORIO-
LA, 2017, p.107).
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Zainab Bangura, que foi nomeada em 2012 como representante 
especial do secretário geral da ONU sobre a violência em conflitos, 
destacou: “O Boko Haram não está apenas destruindo as estruturas 
familiares e comunitárias existentes, mas está empenhado em contro-
lar sua futura composição” (ORIOLA, 2017, p. 111). Para Oriola as 
normas de gênero que conferem “poder destrutivo” à violência se-
xual e seu “significado simbólico” simultaneamente dentro do univer-
so de discurso da sociedade patriarcal, os corpos de mulheres e me-
ninas tornam-se o solo no qual o Boko Haram planta suas sementes 
de destruição. Isso prejudica física e psicologicamente, não apenas as 
vítimas principais; mas também a identidade coletiva de suas famílias, 
grupo religioso e comunidade étnica por meio da vitimização vicária 
(ORIOLA, 2017, p. 111).

Rapidamente o texto cita Yahauwa, de 30 anos, que descobriu ser 
HIV positivo, o que nos coloca outra problemática, as doenças as 
quais essas mulheres estão suscetíveis e que são causadas pelos abusos 
sexuais.

Essas foram algumas informações retiradas dessa matéria, onde se 
tem como ponto central a violação do corpo feminino, realizada por 
membros do grupo terrorista. De acordo com Lopes (LOPES, 2016, 
p. 16-15) o Boko Haram não é o único a violentar essas nigerianas, 
pois se tem casos em que elas foram estupradas pela polícia e as forças 
armadas, ou seja, tais mulheres se encontram em uma posição onde 
são violadas tanto pelo Boko Haram quanto pelos órgãos que teorica-
mente garantiriam sua proteção. 

Já na notícia “Meninas sequestradas na Nigéria sofrem até 15 es-
tupros por dia” (PRAGMATISMO POLÍTICO, 2014), retirada do site 
“Pragmatismo Político”, o estupro aparece como chamada para a re-
portagem, o texto discute sobre uma das meninas sequestradas em 
Chibok, que conseguiu escapar e que afirmou que elas sofrem até 15 
estupros por dia.
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Print do site 12_ Pragmatismo Político

 
Fonte:< https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/05/sequestro-

meninas-nigeria-estupro.html>. Acesso em: 03/10/2018.

Oriola defende que a estratégia do Boko Haram de estupro siste-
mático e tentativa deliberada de produzir progênie de tais estupros 
é uma reminiscência de atividades similares na Bósnia e Bangladesh, 
embora nem todos os estupros em massa devam produzir descendên-
cia. No entanto, tais incidentes acentuam o fato de que os corpos das 
mulheres são agora parte integrante do conflito armado e do terroris-
mo (ORIOLA, 2017, p.108). 

Na reportagem, ainda pautada no depoimento da moça que con-
seguiu fugir do grupo é descrito o seguinte: “A menor declarou ao 
jornal que, por ser virgem, foi entregue como esposa ao líder da seita 
e que as meninas são forçadas a fazer sexo e se converter ao Islã. Caso 
não aceitem, podem ser degoladas” (PRAGMATISMO POLÍTICO, 
2014, p.1).

Este trecho vai de acordo com a discussão feita por Oriola sobre 
a segmentação de mulheres feitas pelo grupo. Separando por idade 
e outras características, as que vão ser ou não violadas. Para Orio-
la existem nuances para a violência sexual realizada pelo Boko Ha-
ram contra as mulheres. O grupo delineia os indivíduos do sexo fe-
minino em três categorias com relação a violência sexual. Estas são 
crianças jovens do sexo feminino com menos de 14 anos; mulheres 
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e meninas jovens dentro da faixa reprodutiva (14 anos a cerca de 45 
anos), e aquelas com mais de 45 anos. A violência sexual é dirigida 
principalmente a mulheres e meninas dentro da faixa etária reprodu-
tiva (ORIOLA, 2017, p.108). 

O Boko Haram considera indesejável uma mulher que já é casa-
da ou tenha filhos. Em um ataque em Maiduguri no final de 2013, o 
grupo separou mulheres casadas de solteiras, eles deixaram as mais 
velhas lá, e sequer olharam para elas, pegaram as mulheres de aparên-
cia fértil e foram embora. O já referido autor defende que a maneira 
pela qual o Boko Haram trata as mães em seus acampamentos reflete 
práticas culturais difundidas que dão menos valor às mulheres que 
têm filhos. Tais mulheres tem menos valor como noivas, por exem-
plo, e são vistas como “bens danificados” na sociedade em geral. As 
ações do Boko Haram baseadas em gênero, se sustentam em atitudes 
e práticas culturais predominantes em relação ao valor social e a dese-
jabilidade das mulheres em uma sociedade patriarcal (ORIOLA, 2017, 
p.108).

Há evidências que sugerem que mulheres mais velhas e mulhe-
res com filhos são poupadas de estupro. Uma mulher de 56 anos de 
idade, Mbutu Papka, que foi detida pelo Boko Haram durante oito 
meses, alegou que não foi sexualmente agredida. O grupo libertou 
Papka juntamente com outras 10 mulheres mais velhas em março 
de 2015. Isto sugere que Boko Haram está envolvido em uma sele-
ção processual de mulheres e meninas para seus propósitos variados. 
Consequentemente, as experiências das mulheres nas mãos do grupo 
variam muito (ORIOLA, 2017, p.108).

Se voltando para a violência sexual Oriola afirma que:

This systematic act of  deliberate violation of  women’s bodies and con-

sequent dilution of  whole lineages, communities, and ethnic groups is 

not unprecedented, as Bosnia-Herzegovina, Congo, Rwanda, and Bangla-

desh, among others, demonstrated. It functions on the cultural notions 
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that “sex is something that a man does to a woman,” the “symbolic cons-

truction of  the female body” as the quintessential inner sanctuary of  the 

community and the widespread gendered intersubjective understanding 

that such illicit sex exclusively pollutes women rather than men and sym-

bolically shames the community to which the victimized women belong. 

The effects of  mass deterritorialization and feelings of  shame, powerles-

sness, and symbolic rape are, for instance, collectively experienced by the 

people of  Chibok, where over 200 girls were kidnapped in 2014. Such 

feelings compound the sociopolitical and economic marginality of  the 

Kibaku people, a religious and ethnic minority group in southern Borno 

State.The Kibaku people strongly believe that their marginal social posi-

tion contributed to the kidnapping of  their young girls in Chibok and the 

lackadaisical effort to rescue them. (ORIOLA, 2017, 111).30

Em seguida o texto do pragmatismo político acentua que as mais 
de 200 meninas sequestradas em Chibok foram forçadas a se casar 
com seus sequestradores e em alguns casos vendidas. O sequestro de 
Chibok, em 2014, se tornou um tipo de transição para o grupo, fazen-
do com que ele ganhasse mais notoriedade, pois se transformou em 
um “símbolo” da violência usada pelo B.H. principalmente da violên-
cia contra a mulher. 

30. Tradução minha: Este ato sistemático de violação deliberada dos corpos das mulheres 
e consequente diluição de linhagens inteiras, comunidades e grupos étnicos não é sem pre-
cedentes, como Bósnia-Herzegovina, Congo, Ruanda e Bangladesh, entre outros, demons-
traram. Funciona nas noções culturais de que “o sexo é algo que um homem faz com uma 
mulher”, a “construção simbólica do corpo feminino” como o santuário interno por excelên-
cia da comunidade e a compreensão intersubjetiva generalizada de que esse sexo ilícito polui 
exclusivamente as mulheres em vez dos homens e simbolicamente envergonha a comunida-
de à qual pertencem as mulheres vitimizadas. Os efeitos da desterritorialização em massa e 
sentimentos de vergonha, impotência e estupro simbólico são, por exemplo, experimentados 
coletivamente pelo povo de Chibok, onde mais de 200 meninas foram raptadas em 2014. Tais 
sentimentos compõem a marginalidade sociopolítica e econômica do povo Kibaku, um gru-
po minoritário religioso e étnico no sul do estado de Borno. O povo Kibaku acredita firme-
mente que a sua posição social marginal contribuiu para o sequestro de suas jovens meninas 
em Chibok e o esforço indiferente para resgatá-las (ORIOLA, 2017, p.111).
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O sequestro e subsequente escravização sexual das garotas de Chi-
bok ajudou a transformar a organização, que era uma coletividade 
terrorista relativamente desconhecida em uma área marginalizada do 
Nordeste da Nigéria para uma franquia terrorista global reconhecível. 

A violência sexual no conflito recebe grande atenção. Com tanta 
notoriedade, surgem oportunidades para angariação de fundos, re-
crutamento de sócios, simpatizantes e maior senso de solidariedade 
grupal (ORIOLA, 2017, 112).

Em seguida o texto dedica um espaço para a discussão sobre a 
campanha #BringBackOurGirls, realizada durante o sequestro. Esse 
movimento tinha o objetivo de protestar contra o rapto das estudan-
tes e reivindicava a liberdade delas. Algo muito relevante, pois o texto 
procurou descrever como as mulheres não se calaram diante da vio-
lência. A notícia afirma que: “Um grupo de mães das reféns protes-
tou recentemente em frente à Assembleia Nacional da Nigéria para 
denunciar a falta de informação por parte do governo sobre o caso 
e exigir mais esforços para o resgate” (PRAGMATISMO POLÍTICO, 
2014, p.1). 

A reportagem que é do ano do sequestro das meninas, 2014, pro-
curou esclarecer as atitudes tomadas não só pela população como 
também pelo governo, diante da ação do Boko Haram, segundo o 
texto o presidente, na época Goodluck Jonathan, tinha se unido com 
uma equipe de segurança, representantes da escola de Chibok e ou-
tros agentes do governo, e em seguida emitiu uma diretiva de que 
seria feito de tudo para libertar as meninas. 

Para finalizar é evidenciado o seguinte trecho:

Na segunda-feira (5) foi divulgado um vídeo no qual o líder do grupo, 

Abubakar Shekau, reivindicou o sequestro e prometeu tratar as jovens 

como “escravas”, “vendê-las” e “casá-las” à força, como punição pela 

“educação ocidental”, que estavam recebendo (PRAGMATISMO POLÍ-

TICO, 2014, p.2).
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Como podemos notar é assinalado três questões importantes nes-
se final. Primeiro as meninas se tornam mercadorias, objetificadas ao 
ponto de serem vendidas. Segundo, elas são obrigadas a se casarem 
com membros do grupo, retirando seu poder de escolha e tomada de 
decisão. Terceiro e último, a educação lhes é negada. É importante sa-
lientar que o Boko Haram usa a violência sexual contra as mulheres, 
particularmente casamentos forçados para promover o apoio entre 
seus agentes masculinos. Isso também parece tornar a organização 
atraente para homens desempregados e empobrecidos no Nordeste 
que não podem arcar com os custos associados a casamentos (ORIO-
LA, 2017, p.112).

Para Oriola, mulheres e meninas são assexuadas pelo Boko Ha-
ram. Isso ocorre quando elas são (sexualmente) abusadas. Tal ato se 
estende a períodos em que tais mulheres e meninas são dadas aos lí-
deres do grupo. O curto período de vida dos combatentes do Boko 
Haram, devido ao crescente bombardeio dos militares nigerianos, 
significa que uma menina pode ser forçada a casar-se com cinco ho-
mens dentro de alguns meses. Portanto, uma mulher presa pelo do 
Boko Haram se torna “uma escrava sexual habitual”. Isso sugere que 
o “(des) uso” histórico das mulheres permanece (ORIOLA, 2017, 
p.114).

Com relação à proibição do acesso de meninas as escolas, é uma 
marca do grupo, que tem acentuado isso em sua ideologia. A insur-
gência na região norte-oriental tem um sério impacto sobre a educa-
ção das crianças como um grupo vulnerável. Muitas crianças da re-
gião são separadas de suas famílias e entes queridos, para enfrentar 
os efeitos da insegurança, fome e doenças como refugiados ou deslo-
cados internos. Mais de 900 escolas do Nordeste foram queimadas e 
fechadas, vários alunos e professores mortos e centenas de meninas 
raptadas (FOLUKE; HYACINTH, 2017, p.121). 

A insurgência tem afetado a educação das meninas através de ata-
ques em suas escolas. Sequestros de alunas em seus dormitórios e 
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sequestro ocasional no caminho para a escola. Isso reduziu a presença 
delas nas instituições de ensino. A maioria dos professores e diretores 
da região estão entre as pessoas deslocadas internamente. Segundo 
Foluke e Hyacinth professoras e estudantes do sexo feminino estão 
traumatizadas e tem medo de ir à escola por receio de ataques do 
grupo rebelde. Planejadores da educação e inspetores de programas 
de educação de meninas não podem realizar a verificação periódica 
nas escolas, pois a maioria dos oficiais de ensino da região estão atual-
mente fora de seus estados (FOLUKE; HYACINTH, 2017, p.121). 

No Nordeste o resultado deste contexto é o fechamento das escolas. 
Isso tem agravado ainda mais a má classificação da região em termos 
de acesso à educação. A Comissão Nacional de População documentou 
que as taxas da região nordeste estão entre as mais baixas em quase to-
dos os indicadores de educação formal. Tanto de frequência, como a do 
ensino pré-escolar até o ensino secundário júnior; as taxas femininas de 
conclusão e alfabetização primários também são muito mais baixas do 
que a média nacional. 70% dos nortistas são analfabetos, enquanto dez 
milhões de crianças nigerianas estão atualmente fora da escola. 

A insegurança na região reduziu drasticamente a matrícula escolar 
mais do que em qualquer outra região do país. Professores e outras 
partes interessadas encontram dificuldades para convencer os pais a 
permitir que seus filhos/as permaneçam na escola. As crianças que 
vão à escola vivem com um medo perpétuo, assim um bom número 
deles a abandonam. (FOLUKE; HYACINTH, 2017, p.121).

Foluke e Hyacinth discutem que na região Norte, a educação gra-
tuita e obrigatória foi introduzida para tirar as crianças em idade esco-
lar das ruas. No entanto, as crianças do sexo feminino foram deixadas 
para trás quando a educação ocidental foi introduzida nessa região. 
As jovens foram negligenciadas por questões religiosas, socioeconô-
micas e culturais (FOLUKE; HYACINTH, 2017, p.114). 

Em meio a isso, surge o seguinte questionamento: O Boko Haram 
é contra as mulheres ou a educação Ocidental?
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O grupo que ataca instituições de ensino, por ser contra a educa-
ção ocidental tem usado o sequestro de estudantes do sexo feminino 
em suas ações. Pode-se enxergar isso como busca por notoriedade, 
tendo como exemplo o sequestro de Chibok, que gerou grande re-
percussão na mídia internacional. No entanto, ao ler a bibliografia e 
analisar as fontes, o resultado obtido, é que o Boko Haram é contra 
ambos, tanto a mulher como a educação. Pois é essa educação que 
dará as ferramentas e condições a essas meninas de terem acesso a 
discussões que as coloque em espaço de igualdade com seus colegas 
do sexo masculino, e possivelmente possibilitara a instrução necessá-
ria para que essas consigam alguma independência, seja ela econômi-
ca, acadêmica ou social.

 Mas, para além disso o Boko Haram age pautado na ideia de que 
a mulher pertence ao grupo, aos soldados, mas principalmente a 
um homem, nesse sentido a educação faz trajeto contrário, pois, ela 
possui mecanismo que podem significar e ressignificar a consciência 
histórica em cada indivíduo, lhe possibilitando, se entender enquan-
to agente histórico, pertencente a determinada sociedade e com in-
dividualidades e características particulares, sendo assim, esse agente 
histórico não seria propriedade, nem poderia ser coisificado ou obej-
tificado, porque enquanto ser pensante e atuante ele e ela possui suas 
liberdades, direitos e subjetividade.

3.6.	Radicalização

Depois que algumas das jovens de Chibock conseguiram se liber-
tar do Boko Haram, iniciou-se uma série de notícias voltadas para 
o processo de radicalização pelo qual elas passaram. Nesse sentido 
irei trabalhar com algumas das reportagens que abordam esse tema. 
Para além disso também irei me ater a duas notícias referentes a utili-
zação feita pelo grupo de mulheres portando explosivos para ataques 
suicidas. A primeira reportagem é da BBC Brasil, e tem o seguinte 
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título: “Meninas sequestradas na Nigéria são forçadas a matar em 
nome do Boko Haram” (MAZUMDAR, 2015), e é datada do dia 20 
de junho de 2015. Foi escrita por Tulip Mazumbar.

Print do site 13_ BBC

 
Fonte:< https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150630_

nigeria_chibok_hb>. Acesso em: 09/11/2018.

Em: “Meninas sequestradas na Nigéria são forçadas a matar em 
nome do Boko Haram”, Tulip Mazumbar discute que algumas das 
garotas sequestradas em Chibock foram obrigadas a se unirem ao 
Boko Haram, e que são usadas contra outros reféns, realizando até 
execuções. O texto emprega o testemunho de três mulheres que es-
tavam no mesmo campo que as garotas de Chibok, e afirmam que as 
estudantes do vilarejo passaram por uma “lavagem cerebral”, e efeti-
varam punições em nome do grupo. O relato de uma delas, Miriam 
(nome fictício) destaca o tratamento recebido quando foi capturada 
pelo Boko Haram, no ano da notícia ela possuía 17 anos, e tinha fu-
gido do grupo, Miriam afirmou ter sido forçada a se casar com um 
soldado e ficou gravida dele.
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Nesse trecho retirado do texto é possível identificar o relato de 
Miriam:

Ela diz se lembrar dos primeiros dias no campo. “Eles disseram para 

que a gente se preparasse, que eles iriam nos casar.” Miriam e ou-

tras quatro se recusaram. “Eles voltaram com quatro homens. Eles 

cortaram a garganta deles na nossa frente. Então, disseram que isso 

aconteceria com qualquer garota que se recusasse a se casar.” Assim, 

aceitou. Foi, então, estuprada por diversas vezes. “Senti tanta dor”, 

disse. “Estava ali só de corpo... Não podia fazer nada sobre isso”. En-

quanto no cativeiro, Miriam disse ter se encontrado com algumas das 

meninas de Chibok. Conta que elas eram mantidas em uma casa se-

parada dos demais reféns. “Eles disseram: ‘Vocês, mulheres, deveriam 

aprender com seus maridos porque eles estão dando sangue à causa. 

Nós também devemos ir à guerra em nome de Alá (MAZUMDAR, 

2015, p.2)

A notícia prosseguiu com o testemunho de Miriam, que afirmou 
que algumas das jovens de Chibok mataram diversos homens no 
vilarejo: “Eles eram cristãos. Eles (combatentes do Boko Haram) 
forçaram os cristãos a se abaixarem. Então, as meninas cortaram as 
gargantas deles” (MAZUMDAR, 2015, p.2). O texto esclarece que 
os relatos não podem ser confirmados, no entanto a Anistia Inter-
nacional declarou que outras mulheres sequestradas pelo grupo 
foram treinadas e forçadas a lutar por ele. É dado o relato de outra 
fugitiva do Boko Haram, Anna, de 60 anos, disse ter visto as estu-
dantes de Chibok armadas. Segundo ela, as garotas eram colocadas 
como professoras para ensinar mulheres e meninas a recitarem o 
Alcorão.

Como podemos observar, o texto de Mazumbar, por meio 
de testemunhos, busca discutir que as mulheres são usadas pelo 
grupo para reproduzir seus ideais. No entanto, a reportagem 
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deixa sempre claro que isso é feito de forma coercitiva. Para Arua, 
Nnam e Otu, o uso de mulheres no terrorismo é uma consequên-
cia de uma relação direta de poder entre homens e mulheres nos 
quais os homens têm interesses fundamentais e concretos no con-
trole, uso e opressão de mulheres como prática de dominação en-
raizada no patriarcado.

E que Tem-se uma importância na perspectiva da economia po-
lítica e sua aplicação para entender o recente uso recorrente de mu-
lheres e, por extensão, crianças, no extremismo violento do Boko 
Haram. O modelo patriarcal explica a classe, a composição hierár-
quica e a natureza das sociedades capitalistas desenvolvidas ou em 
desenvolvimento, incluindo a Nigéria contemporânea. Os referidos 
autores evidenciam que este modelo apresenta uma forte base para 
lidar como fenômeno em estudo; que o núcleo do problema está li-
gado a exploração econômica, política, religiosa, cultural e estrutural 
(ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.36).

É discutido por Arua, Nnam e Otu que a sociedade não é apenas 
determinada e estruturada em classes, mas também em conflitos 
perpétuos. E o resultado dessas contradições, por causa do patriar-
cado, favorece os homens em detrimento de suas contrapartes fe-
mininas e crianças. Os autores vão defender que estas são variáveis   
intervenientes que tornam a situação mais difícil para as mulheres 
desafiarem a ordem social vigente ou resistir à atração de partici-
par de grupos e atividades terroristas. Implicitamente apoiando 
seus pontos de vista, com variáveis   de economia e política, embora 
usando a teoria de controle como estrutura. Segundo os referidos 
autores as sociedades patriarcais dominadas pelos homens (como a 
Nigéria) abrem caminho para um controle total, exploração e ma-
nipulação das mulheres, fazendo com que fique mais fácil e bem-
-sucedido usa-las em crimes de terrorismo (ARUA; NNAM; OTU, 
2018, p.36).

Mas adiante a notícia informa que:
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Anna, como Miriam, disse ter visto algumas das estudantes cometerem 

execuções. “As pessoas estavam amarradas e abaixadas e as meninas 

assumiram ai... As meninas de Chibok cortaram as gargantas deles”, 

disse Anna. “Não é culpa delas, elas foram forçadas a fazer isso”, dis-

se. “Qualquer um que ver as meninas Chibok tem que sentir pena delas 

(MAZUMDAR, 2015, p.4).

A intencionalidade de Mazumbar em seu texto é de discutir que as 
mulheres sequestradas não concordam com a violência do Boko Ha-
ram, mas que são obrigadas a perpetuá-la ou ser testemunha do uso 
dela. Em outra parte da reportagem a cristã Fé (nome fictício), de 16 
anos, também conta o que presenciou:

Todos os dias, no amanhecer, eles vinham e jogavam água sobre a 

gente para nos acordar e rezar”. “Então, num dia, eles trouxeram 

um homem de uniforme. Eles fizeram com que a gente fizesse uma 

fila e disse: ‘Como você está sempre chorando, você deve matar este 

homem.’” “Eles me deram uma faca e pediram para que eu cortasse 

o pescoço dele. Disse que eu não poderia fazer isso”, conta. “Eles 

cortaram o pescoço na minha frente. Eu, então, desmaiei (MAZUM-

DAR, 2015, p.4)

O texto destaca que: Fé disse ter visto pelo menos uma menina de 
Chibok que havia se casado com um militante do Boko Haram du-
rante seus quatro meses no cativeiro. “Temos mais medo das esposas 
do que dos maridos” (MAZUMDAR, 2015, p.5).

Essa foi uma das frases mais significativas de todo o texto: “Temos 
mais medo das esposas do que dos maridos”. Porque ela cria a ideia 
de que as mulheres dentro do Boko Haram que passaram por um pro-
cesso agressivo de adequação às ações do grupo, podem se tornar um 
tipo de soldado que reproduz e dissemina tal violência, seja isso feito 
de forma obrigatória ou não. Tais mulheres dariam continuidade às 
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agressões moldadas e executadas pelos combatentes do grupo. Nesse 
sentido, elas estariam se tornando parte do Boko Haram, ainda que 
em uma posição de “inferioridade” na hierarquia de gênero existente 
dentro do grupo.

Para Oriola, o Boko Haram tem usado garotas sequestradas 
como parte de seu maquinário de matança. Estima-se que a orga-
nização tenha cerca de 15.000 combatentes. As forças de combate 
foram complementadas com garotas sequestradas. O grupo tem 
treinado meninas para executar ataques armados em aldeias, incluin-
do os locais de origem delas. Uma prisioneira libertada afirmou que 
pelo menos 100 mulheres e meninas no campo que ela foi mantida 
foram treinadas pelo Boko Haram para lutar e matar. Ela alegou ter 
sido parte dos “treinados para atirar”. E que também foi treinada 
para saber como usar bombas e como atacar uma aldeia. A moça 
afirmou que aqueles que se recusaram a aprender a matar foram su-
mariamente executados e enterrados em valas comuns. Outro pri-
sioneiro libertado alegou que algumas das meninas de Chibok esta-
vam sendo treinadas para se tornarem parte das forças de combate 
do Boko Haram. Alguns prisioneiros libertados afirmaram que as 
garotas de Chibok foram vistas matando pessoas em nome do grupo 
(ORIOLA, 2017, p.108-109).

Mulheres e crianças pequenas são colocadas na linha de frente 
do Boko Haram em confrontos armados com os militares nigeria-
nos. Isso destina-se a dar ao grupo vantagem sobre as forças arma-
das. O número exato de mulheres e meninas nas forças de comba-
te do Boko Haram e as circunstâncias em torno de como eles se 
juntaram não são claras. No entanto, o uso de meninos e meni-
nas sequestrados em conflitos armados não é novo, mas apresenta 
problemas significativos a longo prazo para a sociedade (ORIOLA, 
2017, p.109).

Oriola discorre que algumas das cativas femininas são usadas nas 
forças de combate da organização, enquanto outras são empregadas 
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como homens-bomba, domínios tradicionalmente associados aos 
homens. Muitos homens cativos do Boko Haram são sumariamente 
executados ou recrutados para as forças de combate (ORIOLA, 2017, 
114-115).

Fatima Akilu, que dirige o programa de combate à violência e ex-
tremismo da Nigéria, é citada para expor que não se tem sinais de 
radicalização, mas que se isso ocorresse não seria uma surpresa. Mas 
adiante em outra notícia, que é nomeada de: “Por que mulheres rap-
tadas pelo Boko Haram estão voltando para o grupo” (BBC, 2017), 
essa mesma psicóloga será citada, no entanto com um outro posicio-
namento, ela discute sobre o processo de radicalização pelo qual essas 
mulheres passaram, é importante salientar que a reportagem foi es-
crita dois anos depois dessa de 2015.

Em seguida o texto termina com a história de Miriam:

Miriam pode dar à luz a qualquer momento. “Espero que seja uma me-

nina”, diz. “Eu a amarei mais do que qualquer menino. Tenho medo 

de ter um menino.” O futuro de Miriam é sombrio. Ela teme que seu 

“marido” a encontre e a mate por ter fugido. Sua comunidade também 

a rejeita. “Eles me lembram que eu tenho um Boko Haram dentro de 

mim (MAZUMDAR, 2015, p.5).

A matéria tem seu fechamento com o temor de uma mulher em 
se tonar uma exclusa socialmente, isso por estar grávida de um com-
batente do Boko Haram, ela sabe que um bebê do sexo masculino re-
presentaria a ideia de “hereditariedade”, daquele que seria visto como 
um tipo de sucessor de seu pai, ou que daria prosseguimento as ativi-
dades do grupo.

O próximo texto também pertence a BBC Brasil, é intitulado de 
“Por que mulheres raptadas pelo Boko Haram estão voltando para o 
grupo” (BBC, 2017). É do ano de 2017.
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Print do site 14_ BBC 2

 
Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/

internacional-40741425>. Acesso em: 09/11/2018.

A reportagem é referente ao sequestro das meninas de Chibok, em 
que algumas depois de libertas querem retornar para o Boko Haram. 
Foi feito um vídeo onde meninas com rifles em mãos se dizem felizes 
com a vida no grupo. A matéria discute que isso fez com que surgis-
sem alegações de que essas mulheres haviam sido coagidas a falar isso 
ou que elas estariam com síndrome de Estocolmo. 

Em seguida o texto dá possíveis caminhos para essa atitude das 
jovens. O primeiro foi intitulado no texto de “conto de fadas” onde é 
citada a história de Aisha Yerima, que se casou com um comandante 
do grupo, sendo que pelo que é descrito na matéria a tratava bem. 
Porém, isso foi interrompido pelo exército da Nigéria em 2016. Aisha 
passou por um programa de desradicalização do governo, no entanto 
ela voltou para o esconderijo do Boko Haram:

Em janeiro, a jornalista africana Adaobi Tricia Nwaubani conheceu Aisha 

Yerima, de 25 anos, que foi sequestrada pelo Boko Haram há mais de qua-

tro anos. No cativeiro, ela se casou com um comandante que a mimou com 

romance, presentes caros e canções românticas árabes. A vida de conto de 
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fadas descrita por ela foi interrompida pela chegada do Exército nigeriano, 

no início de 2016, quando seu marido estava no front (BBC, 2017, p.1-2)

Logo adiante é destacado que ela passou por um processo de des-
radicalização: “Eu sei agora que o Boko Haram me contou mentiras. 
Quando os ouço no rádio agora, dou risada”, conta a jovem” (BBC, 
2017, p.2). No entanto, o texto alerta que a moça resolveu retornar 
para o esconderijo do Boko Haram alguns meses depois.

É citada a psicóloga Fátima Akilu, que já foi mencionada no texto 
anterior, para explicar que o tratamento que as mulheres têm depende 
do campo onde elas estão e de quem o comanda. Isso nos faz ter uma 
outra visão desse processo, a maioria das reportagens trabalhadas aqui, 
colocam a relação dos soldados do Boko Haram com as mulheres es-
tritamente baseada na violência e abuso, porém essa reportagem para 
além de trabalhar com o processo de radicalização, de certa forma nos 
entrega um perfil dos integrantes masculinos do grupo diferente dos 
outros textos. Dando a esses homens um tipo de relação com essas mu-
lheres, que não se baseia na força e brutalidade. É necessário salientar 
que isso ocorre em casos específicos, no entanto, essa relação se inicia a 
partir de uma ação de imposição de poder, e retirada de liberdades, pois 
estas mulheres e meninas foram sequestradas por esses homens.

O texto utilizando a fala de Akilu debate que: “O tratamento que 
as mulheres recebem em cativeiro depende do campo em que estive-
ram. Depende de quem comandava o campo” (BBC, 2017, p.3). Sen-
do assim, esse processo se torna ainda mais complexo, porque ele re-
vela novos aspectos das ações do grupo, que não se pautam somente 
no uso indiscriminado da violência contra a mulher.

O segundo motivo evidenciado no texto para que essas mulheres não 
deixassem o grupo seria a readaptação. Neste a matéria defende que as 
mulheres que receberam um tratamento como o de Aisha são aquelas 
que se casaram com membros do grupo ou se juntaram de forma vo-
luntária ao Boko Haram, no entanto isto não se dá na maioria dos casos.
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Por meio da história de Aisha, a mulher que não quer deixar o 
Boko Haram aparece como “enfeitiçada pelo o que o grupo pode lhe 
proporcionar”, isso pode ser identificado no seguinte trecho do texto: 
“Aisha, por exemplo, gabava-se dos escravos que tinha em Sambisa, 
do respeito que recebia de outros líderes do Boko Haram, e da in-
fluência que tinha sobre o marido. Ela conta até tê-lo acompanhado 
em batalha uma vez” (BBC, 2017, p.3). Em seguida isso é reforçado 
com os posicionamentos da psicóloga Fátima Akilu:

São mulheres que em sua maioria nunca trabalharam ou tiveram voz em 

suas comunidades. De repente, estão no comando de dezenas de mulhe-

res, sempre à disposição”. “Quando retornam para a sociedade, grande 

parte dessas mulheres não terá esse poder novamente (BBC, 2017, p.3).

O terceiro motivo seria o choque, pois essas mulheres além de te-
merem a perda desse poder também se amedrontam com a possível 
exclusão social, por causa de sua associação ao Boko Haram. Além da 
questão econômica do país, pois algumas dessas nigerianas não conse-
guem se sustentar. Dos fatores apontados na matéria para que as me-
ninas e mulheres não queiram voltar está a estgmatização dessas mu-
lheres, por terem tido algum tipo de relação com o grupo, isso poderia 
causar a rejeição das mesmas por seus familiares e pela sociedade.

A psicóloga é inserida na discussão novamente para destacar que:

A desradicalização é apenas uma parte. Há ainda o processo de reinte-

gração. Algumas dessas mulheres não têm como se sustentar” “É co-

mum elas saírem de programas bem-sucedidos de desradicalização mas 

terem problemas de adaptação. E esses problemas as fazem retornar (ao 

Boko Haram) (BBC, 2017, p.3).

Esse é em si um processo complexo, com problemáticas o com-
pondo como um todo. As meninas sequestradas pelo Boko Haram 
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não escolheram isso, as mesmas se tornaram mulheres adultas den-
tro do grupo, o qual está repleto de ideologia. Isso suscita inúmeros 
questionamentos, desde as condições de vida que essas moças tinham 
antes e depois do sequestro, a relação das mesmas com seus familia-
res e depois com os integrantes do Boko Haram, e como essas meni-
nas eram enxergadas socialmente e como o são agora. Pensar sobre 
isso implica buscar entender o que se passa nessa relação homem/ 
mulher dentro do grupo, e como se dá o tratamento dessas mulheres. 
Onde se inicia a violência e como ela se desenvolve.

A história de Aisha é traçada ao longo da reportagem para ponderar 
que, a volta dela para o grupo parte de uma escolha da própria, e não de 
uma obrigação. Mostrando assim, que seja pelo processo de radicaliza-
ção, seja pelo tratamento mais ameno recebido dentro do Boko Haram, 
tem mulheres que simpatizam com o mesmo, e desejam fazer parte dele. 
Esse posicionamento é reforçado no último tópico do texto intitulado de 
“vida normal”, onde se embasando na história de Aisha são apresentados 
aspectos do cotidiano dela depois de liberta, que mostram que a jovem 
tinha uma vida “normal”. Trabalhava, se relacionava socialmente com as 
pessoas e com seu meio, para além disso possuía pretendentes. Mas, que 
ainda assim a moça optou por outra escolha, segundo a notícia:

Tudo mudou, no entanto, quando Aisha recebeu uma ligação de uma 

mulher em Sambisa, informando que seu marido do Boko Haram tinha 

se juntado com uma rival da jovem. A partir daquele dia, Aisha virou 

uma reclusa. “Ela parou de sair, falar ou comer. Estava sempre triste 

(BBC, 2017, p.4).

O uso da palavra rival parece por vezes tendencioso, criando um tipo 
de disputa entre Aisha e outra mulher por causa do soldado do Boko 
Haram. O texto afirma que ela levou seu filho com o membro do grupo 
e que deixou sua outra criança nascida de seu antigo casamento antes 
de ter sido sequestrada. Fátima Akilu é citada novamente para afirmar 
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que quando familiares participam do movimento, as pessoas desejam se 
juntar a eles, e que isso acontece principalmente com mulheres.

Por fim, o texto termina, em referência a uma moça de caso pa-
recido com o de Aisha, com a seguinte frase: “Como Aisha, o desejo 
de estar com o homem que ama pode falar mais alto que sua aversão 
pelas atividades do grupo” (BBC, 2017, p.5).

Ao final do texto é possível notar uma romantização da relação entre 
as mulheres e os soldados do grupo. A reportagem nos leva a crer que:

1. Existe um processo de radicalização e essas meninas estão imer-
sas nele.

2. Há possibilidade de relação concedida entre os combatentes do 
grupo e as mulheres.

3. Os soldados do Boko Haram não estão destituídos de sentimen-
tos, podendo até serem gentis com algumas mulheres.

4. O desamparo das meninas/ mulheres pode provocar o receio 
em retornar a seus lares.

5. Existe um tipo de “liberdade e poder” adquirida por algumas 
mulheres dentro do grupo quando em comparação a suas anti-
gas vidas, e isso faria com que elas se “impressionassem” dentro do 
Boko Haram.

6. E por último o amor, ao final do texto a reportagem afirma que 
o sentimento de uma das moças pelo integrante do grupo é amor. 
Ou seja, seria possível que essas mulheres se apaixonassem por esses 
homens? Essa é a grande questão que nos é entregue, porque a repor-
tagem, por vezes, descreve uma certa afetividade reciproca entre sol-
dados do Boko Haram e mulheres raptadas, algo que até então não 
havia sequer sido mencionado em outros textos.

 É necessário nos atermos que os caso das jovens citadas na ma-
téria são exemplos de estudantes de Chibok, ou seja na época do se-
questro elas eram adolescentes, sendo assim, a passagem para fase 
adulta foi feita dentro do grupo, portanto, a formação dessas meni-
nas em mulheres se dá em um contexto bastante distinto do que elas 
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conheciam até então, pois foram inseridas em um grupo que tem 
como tática operacional a radicalização.

As possibilidades dadas dentro deste texto são muito amplas, e per-
correm caminhos que até agora não haviam sido traçados em outras 
notícias. Nos traz uma representação dos soldados do grupo diferente 
dos estupradores brutais, assassinos e terroristas, como em outras ma-
térias, criando assim uma apresentação destes enquanto pessoas, princi-
palmente homens, que podem agir de outras maneiras para manipular 
essas mulheres. Porém, isto não simplifica, nem responde suas ações, 
ao contrário, nos leva a análise de que estes homens não são animais 
irracionais e essas mulheres podem ser mais do que seres subjugados. 
É preciso perspicácia para pensar e repensar este processo. As mulheres 
de fato são usadas pelo Boko Haram, no entanto, segundo o texto isso 
ocorre e se desenvolve de forma distinta. Mas, é preciso salientar que 
independente da relação dessa mulher com esse soldado, isso é prove-
niente de uma violência, pois ela foi sequestrada pelo grupo.

“Nigéria. Famílias rejeitam mulheres raptadas pelo Boko Haram” 
(Expresso: 2016) é a próxima notícia a ser discutida. Ela pertence ao 
site Expresso foi escrita por Alberto Conceição, no ano de 2016.

Print do site 15_ Expresso

Fonte:< https://expresso.sapo.pt/internacional/2016-02-18-Nigeria.-Familias-rejeitam-
mulheres-raptadas-pelo-Boko-Haram#gs.Sw2G1uk>. Acesso em: 09 de nov. 2019.
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O texto se alicerça em um relatório da Unicef, intitulado: “Bad 
Blood”, também do ano de 2016. Ambos discorrem sobre a exclusão 
de mulheres que haviam sido sequestradas pelo Boko Haram. Na no-
tícia escrita por Alberto Conceição é informado que a reintegração 
das mulheres nos seus núcleos familiar e social é muito complicada. 
Segundo Conceição a Unicef  alerta para apoio humanitário. 

O texto pondera que muitas famílias temem que as mulheres man-
tidas em cativeiro transformaram-se em apoiadoras do grupo, isso 
fez com que o comportamento dos familiares se tornasse um tipo de 
“perseguição” caso essas mulheres estiverem grávidas. Citando o rela-
tório da Unicef  é elucidado que:

Embora os bebés sejam inocentes, são considerados de “mau sangue” 

por serem filhos de membros do Boko Haram. “Existe a crença de que, 

como os pais, as crianças vão inevitavelmente fazer o que fazem as hie-

nas e ‘comer’ cães inocentes à sua volta”, pode ler-se no relatório (CON-

CEIÇÃO, 2016, p.2).

As crianças dessas mulheres são consideradas de “mau sangue”, 
porque são filhos de membros do Boko Haram. O texto, embasado 
no relatório, apresenta as consequências da rejeição sofrida por essas 
mulheres:

Rejeitadas pelos familiares, muitas mulheres e os seus filhos acabam na 

miséria. Para evitar a pobreza extrema e para poder alimentar os filhos 

estas mulheres veem na prostituição uma forma de ganhar dinheiro. 

Em consequência disso, as próprias crianças correm o risco de “rejeição, 

abandono, discriminação e violência (CONCEIÇÃO, 2016, p.2).

Segundo o relatório da Unicef  algumas mulheres tentam abortar a 
gravidez. O aborto não é legal na Nigéria, somente em caso de salvar 
a vida da mulher. Sendo assim as mulheres e meninas que querem 
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abortar não podem acessar os serviços de saúde. Não se tem conhe-
cimento das condições médicas que aquelas que tentaram aborto ti-
veram (UNICEF, 2016, p.14). O relatório afirma que mesmo as meni-
nas e mulheres enfrentem rejeição por suas famílias e comunidades, 
assim como o trauma da violência sexual, a maioria das entrevistadas 
pela Unicef, demonstrou vontade em manter os filhos, grande parte 
delas mal são adolescentes.

O relatório ainda expõe que:

Views are also shaped by individual family circumstances. Husbands 

who had been married for longer than five years, and who had children 

with their wives before they were taken, tend to welcome their wives 

back. Interestingly, in these cases, children born as a result of  sexual vio-

lence are also accepted by husbands and are integrated into the family. 

However, as most families in Borno are extended families all living in the 

same house, all family members’ opinions and perceptions matter regar-

ding the reintegration of  women, girls and their children back into the 

communities. In polygamous families, the other wives are more negati-

ve, expressing the fear that the returning wife or daughter will have been 

radicalised and will spread their ideas to others. For their daughters, fa-

thers expressed concerns for their future – “As a father, I will think of  

who will marry her”. This is also a great concern for victims – “Many 

girls and women worry about whether they will be married later”31 

(UNICEF, 2016, p.16-17).

31. Tradução: As percepções também são moldadas pelas circunstâncias familiares indivi-
duais. Maridos que tinham sido casados   por mais de cinco anos, e que tiveram filhos com 
suas esposas antes de serem levadas, tendem a receber suas esposas de volta. Curiosamente, 
nesses casos, as crianças nascidas como resultado da violência sexual também são aceitas 
pelos maridos e são integradas à família. No entanto, como a maioria das famílias em Borno 
são extensas e vivem na mesma casa, todas as opiniões e percepções dos membros da família 
são importantes em relação à reintegração de mulheres, meninas e seus filhos de volta às 
comunidades. Nas famílias polígamas, as outras esposas são mais negativas, expressando o 
temor de que a esposa ou filha que retornou tenha se radicalizado e espalhe suas ideias para 
os outros. Para as filhas, os pais expressaram preocupação com o futuro, “Como pai, vou 
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Para as comunidades o processo liderado pelo governo de desradica-
lização para quem passou um tempo com o Boko Haram em cativeiro é 
uma condição necessária para a sua reintegração. No entanto, uma esma-
gadora maioria entre a população deslocada permanece profundamente 
desconfiada dos que retornam, ainda que tenham sido selecionados. Eles 
acreditam que as mulheres e meninas terão de passar por um processo de 
reabilitação mais amplo antes de retornar à sua aldeia de origem, como 
muitos temem que seu retorno ao ambiente de onde elas foram seques-
tradas poderia re-traumatizar e ‘radicaliza-las’ (UNICEF, 2016, p.19).

Chegando ao fim do texto é mencionado que desde 2012, por vol-
ta de duas mil mulheres e meninas foram sequestradas pelo Boko Ha-
ram, no entanto o alerta intrnacional surgiu apenas em 2014, com 
o sequestro das meninas de Chibok, em que por meio da hashtag 
#BringBackOurGirls, as atenções se voltaram para a violência contra 
as mulheres e crianças nigerianas. 

O texto finaliza com a seguinte frase: “A UNICEF alerta para a ne-
cessidade de haver mais apoio humanitário para que não seja criada 
“uma nova dimensão de um problema que já é complexo no nordeste 
da Nigéria” (CONCEIÇÃO, 2016, p.3).

A reportagem trabalha com a exclusão das mulheres e meninas de 
suas comunidades e o receio por parte da familia na aceitação dessas 
mulheres e de seus filhos. Aqui o texto elabora uma outra perspectiva 
do contexto experienciado pelas nigerianas que já foram capturadas 
pelo Boko Haram. Para a família dessas mulheres um possível proces-
so de radicalização as torna suspeitas de cumplicidade com o grupo, 
nesse sentido elas seriam consideradas como ameaça em seu meio 
social, isso levaria à marginalização, prostituição e desamparo, não só 
delas, como também de seus filhos, que são fruto da violência sexual 
sofrida por elas. 

pensar em quem se casará com ela”. Essa também é uma grande preocupação para as víti-
mas, “Muitas meninas e mulheres se preocupam se casarão depois”
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O texto escrito por Alberto Conceição faz alertas, demonstrando 
um tom não só de informação mas de busca por uma resposta, um 
possível retorno, isso fica evidente em sua frase final quando afirma 
que a Unicef  alerta para a necessidade de apoio humanitário. 

Outra importante questão sobre o processo de radicalização são as 
mulheres bomba que podem ou não ter passado por ele, ou que se-
riam enganadas para cometer suicídio. Para discutirmos isso será de-
batido uma reportagem com o seguinte título: “Como o Boko Haram 
transforma mulheres capturadas em terroristas” (SEARCEY, 2016), a 
notícia foi retirada da Folha de S. Paulo, é datada do ano de 2016, e foi 
escrita por Dionne Searcey para o New York Times.

Print do site 16_ Folha de S. Paulo

 
Fonte:<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/04/1758878-

como-o-boko-haram-transforma-mulheres-capturadas-em-
terroristas.shtml>. Acesso em: 22 de nov. 2018.

Inicialmente o texto evidencia como as mulheres são instruídas:

Prenda a bomba sob sua axila para que fique firme”, foi ensinado às meni-

nas e mulheres. “Corte a cabeça do inimigo por trás, para ele não se debater 
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tanto.” “Se você corta pela nuca, eles morrem mais rápido”, disse Rahia 

Amos, uma avó nigeriana, descrevendo as instruções meticulosas que rece-

beu do Boko Haram para tornar-se mulher-bomba (SEARCEY, 2016, p.1).

Em seguida o texto afirma que um dos “avanços” do grupo tem 
sido transformar mulheres e meninas capturadas em assassinas. Além 
disso, a notícia expõe que o Boko Haram já usou cerca de 105 meni-
nas e mulheres em ataques suicidas desde junho de 2014. Após isso 
muitas vezes elas levaram bombas escondidas em cestos ou sob suas 
roupas, matando pessoas em ataques a feiras e mercados de peixes e 
verduras, escolas, um cais de rio e em acampamentos de pessoas que 
abandonaram suas casas por causa da violência. Em seguida é citada a 
fala do ministro das comunicações de Camarões:

Não é alguma coisa que se possa derrotar ou erradicar imediatamente”, 

comentou Issa Tchiroma Bakary, ministro das Comunicações dos Cama-

rões, onde 22 mulheres-bomba foram identificadas desde o início deste 

ano. “Não se sabe quem é quem. Quando você vê uma moça se aproxi-

mando, não sabe se ela está escondendo uma bomba”. Os soldados não 

podem abrir fogo contra todas as mulheres que lhes pareçam suspeitas, 

ele explicou. “O Boko Haram sabe que temos um calcanhar de Aquiles” 

(SEARCEY, 2016, p.1).

Para Aisha Balarabe Bawa, ataques suicidas femininos são conside-
rados chocantes pois, violam as normas de gênero das sociedades das 
quais as atacantes emergem. As mulheres são agentes eficazes nessa 
ação. Isso devido seu valor estratégico. Organizações terroristas secu-
lares e grupos-religiosos recrutaram mulheres para realizar missões 
suicidas, objetivando atingir suas metas estratégicas de forma mais 
eficiente, essas organizações desenvolveram táticas de recrutamento 
destinadas às mulheres, empregando uma retórica específica de gêne-
ro e religião.
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Terroristas veem o uso do suicídio como sendo de baixo custo, 
pois em oposição à compra de armas, exigem baixa tecnologia, pouca 
formação, e não deixam rastro, além de terem acesso às populações-
-alvo. O uso de mulheres suicidas têm explorado os pressupostos do 
sexo masculino sobre a mulher inocente como uma forma de fugir da 
revista e da detecção pelas forças militares predominantemente mas-
culinas. Às vezes o vestido tradicional volumoso é usado para fingir 
gravidezes ou até mesmo crianças reais para esconder equipamento 
explosivo (BAWA, 2017, p.82).

E o atentado suicida é definido como um ataque violento de moti-
vação política, realizado em um estado deliberado de consciência de 
uma pessoa que se explodiu junto com um alvo escolhido. A morte 
certa, premeditada do criminoso é a pré-condição para o sucesso do 
ataque. O número de ataques com táticas suicidas cresceu de uma 
média de menos de cinco por ano durante a década de 1980 para 180 
por ano entre 2000 e 2005. Estes ataques foram destinados a diversos 
alvos militares e civis, inclusive no Sri-Lanka, em Israel desde 6 de 
julho de 1989, no Iraque desde a invasão norte-americana do país em 
2003, no Paquistão desde 2001, no Afeganistão desde 2005, na Somá-
lia desde 2006 e na Nigéria desde 2011 (BAWA, 2017, p. 82-83).

Na discussão elaborada na notícia Dionne Searcey usa o relato de 
Rahia Amos, que afirma que os terroristas chegaram em seu vilarejo 
dando tiros e capturaram mulheres e crianças. Depois ela, que é cristã, 
foi obrigada a se matricular nas aulas de islamismo do Boko Haram, 
uma das primeiras coisas a se aprender, para em seguida lançar ataques 
suicidas. Segundo Amos, depois de meses de treinamento ela conseguiu 
fugir de seus captores, ela disse no campo de refugiados em Camarões 
que não queria levar uma bomba. A fala de Amos tem muita semelhan-
ça com a de outras mulheres e meninas que conseguiram sua liberdade.

Bawa afirma que como quaisquer outros ataques, atentados sui-
cidas femininos também foram vistos como inspirados pela tradição 
religiosa-cultural. Como tal, o Islã tem sido o centro das atenções, e 
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muitas vezes responsabilizado por uma série de ataques, isso porque 
vários foram originados das comunidades muçulmanas. No entanto, 
um número significativo de mulheres suicidas também vieram de 
áreas não-muçulmanas do mundo. Como é o caso das mulheres do 
LTTE (Tigres de Libertação de Tamil Eelam) (BAWA, 2017, p.82).

O islamista frequentemente chama o ato suicida de istihad (que 
significa operação de martírio) e o suicida de um shahid (traduzido 
como mártir). O termo denota alguém que morreu para testemu-
nhar sua fé em Deus. Por exemplo, aqueles que morrem durante a 
jihad são homens-bomba pela autoridade palestina, entre outros. O 
Instituto para o Combate ao Terrorismo (TIC) definiu o bombardeio 
suicida como um método em que o próprio ato do ataque é depen-
dente da morte do agressor. O terrorista está plenamente consciente 
de que, se ele / ela não se matar, o ataque planejado não será imple-
mentado “, suicida é um termo emocionalmente carregado. Alguns 
descrevem esses indivíduos, como homicidas ou terroristas suicidas 
para enfatizar o assassinato e o terror provocado por este ato (BAWA, 
2017, p.83).

Retomando a reportagem, ela pondera que os relatos dão uma 
ideia de como o Boko Haram, mesmo estando sob pressão militar 
por causa da campanha multinacional lançada para acabar com ele, 
tem conseguido disseminar o terror por um campo de batalha ex-
tenso que compreende a Nigéria, Chade, Camarões e Níger. Dionne 
Searcey destaca que:

Sem conseguir exercer o mesmo controle territorial estreito que antes, 

o grupo está enviando mulheres e meninas jovens para atuar como ter-

roristas recém-formadas, capazes de provocar perdas devastadoras. O 

coronel Didier Badjeck, porta-voz da Defesa camaronense, disse que 

quando soldados expulsaram o Boko Haram de alguns vilarejos nas úl-

timas semanas, encontraram casas que estavam sendo usadas como pri-

sões de mulheres e meninas. As reféns teriam relatado que receberam 
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treinamento durante o cativeiro, estudando o Alcorão e sendo treinadas 

para cometerem violência. “O Boko Haram está treinando-as para ma-

ximizar o número de vítimas”, disse o coronel Badjeck. “Temos certeza 

disso (SEARCE, 2016, p.3).

Como podemos observar o uso de mulheres em ataques suicidas 
tem sido um recurso do grupo para alcançar seus alvos. Isso porque 
essas demonstram eficiência nos atentados provocados por grupos 
terroristas. Embora as mulheres representem cerca de 15% dos “ho-
mens-bomba” dentro de grupos que utilizam mulheres, elas foram 
responsáveis por 65% dos assassinatos, 20% das mulheres que come-
teram um ataque suicida fizeram-no com o propósito de assassinar 
um indivíduo específico, em comparação com 4% dos agressores 
masculinos.

Tem diferenças significativas nas razões para usar mulheres suici-
das. Em grupos como o Hamas, os Tigres Tamil ou o PKK, as mu-
lheres são geralmente envolvidas em violência apenas por necessida-
de ou em caso de último recurso. Por exemplo, o primeiro atentado 
suicida (masculino) do Hamas ocorreu em 1993, mas só em 2002 eles 
usaram o primeiro suicida do sexo feminino. Essa mudança foi moti-
vada pelas crescentes dificuldades que os homens suicidas enfrenta-
ram em suas tentativas de alcançar seus alvos (BAWA, 2017, p.84-85).

A capacidade da mulher para engravidar e as concomitantes alte-
rações em seu corpo podem facilitar a ocultação de armas e bombas 
usando roupas de maternidade. Às vezes, as mulheres-bomba se dis-
farçam com falsas gestações e implantes mamários enquadrados com 
dispositivos explosivos que são quase impossíveis de detectar nos pos-
tos de segurança, e também usam trajes femininos tradicionais, como 
o ‘ hijab ‘ para escondê-los (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.39).

O uso de mulheres para realizar missões poderia ser uma estra-
tégia para aumentar o seu sucesso, pois as mulheres são menos sus-
peitas de carregar bombas, e menos propensas de serem revistadas 
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e é capaz de esconder melhor seus equipamentos. Isso faz com que 
mulheres suicidas se tornem perigosas especialmente em mercados 
lotados, centros de transporte e locais religiosos, os quais são alvos 
comuns. Os agentes de segurança e os nigerianos estão mais acostu-
mados ao uso do homem como suicidas. Quanto à maneira como são 
recrutadas para operações suicidas, a maioria das meninas e mulheres 
são vítimas de sequestros de acordo com o testemunho de fugitivas. 
Algumas mulheres e meninas raptadas descrevem trabalho forçado e 
participação em operações militares (BAWA, 2017, p.87).

Para Bawa o uso de mulheres no conflito armado não é novo, ou-
tras organizações nacionalistas e islâmicas empregaram mulheres e 
meninas em sua militarização. O Boko Haram recorre ao uso delas 
como agentes quando tem dificuldades em recrutar jovens desempre-
gados e sem escolaridade. As mulheres sequestradas são direcionadas 
por razões instrumentais; elas não parecem ser ativas e dispostas na 
violência de forma significativa. Em conclusão, é difícil descobrir a 
motivação da mulheres-bomba suicidas, pois não se sabe se agiram 
sob coação ou foram ideologicamente motivadas o suficiente para se 
voluntariarem, existindo evidências que sugerem que a maioria tem 
agido sob coação considerando que muitas delas são adolescentes 
(BAWA, 2017, p.88-89). 

É informado também na reportagem que apesar de o grupo usar 
combatentes homens para atacar mesquitas, mulheres tem sido en-
viadas com mais frequência para os ataques suicidas:

O grupo geralmente envia combatentes homens para atacar mesquitas. 

No mês passado, porém, uma mulher vestida de homem detonou ex-

plosivos presos a seu corpo durante as orações matinais em um vilarejo 

no nordeste da Nigéria. Outra mulher estava esperando do lado de fora 

da mesquita, quando os fiéis fugiram da primeira explosão, ela detonou 

seus próprios explosivos também. Pelo menos 24 pessoas foram mortas. 

Os ataques suicidas lançados por mulheres já se tornaram tão comuns 
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que até mesmo entidades humanitárias estão repensando a maneira 

como distribuem alimentos, água e outros tipos de assistência às mulhe-

res. E se uma delas estiver escondendo uma bomba? Muitos dos ataques 

recentes nos Camarões foram lançados por adolescentes de 13 ou 14 

anos, levando analistas e autoridades a questionar se as meninas sequer 

tinham consciência de estarem carregando bombas. Em ataques recen-

tes na Nigéria, porém, algumas das mulheres-bomba usavam os cabe-

los amarrados para trás, num penteado reservado para ritos funerários 

– um sinal de que estavam prontas para morrer (SEARCEY, 2016, p.3).

A notícia afirma que algumas “fendas” começam a aparecer no sis-
tema de treinamento de terroristas do grupo, usando como exemplo 
o caso de uma menina que foi enviada para atacar um vilarejo em 
Camarões, mas, jogou seus explosivos no chão e correu para as auto-
ridades. Já no nordeste da Nigéria três meninas com bombas foram 
enviadas para um campo dos que fugiam do Boko Haram, duas delas 
detonaram suas bombas e mataram quase 60 pessoas, porém a tercei-
ra após ver seus pais no campo, jogou seus explosivos no mato.

A forma como a notícia aborda esse assunto nos leva a ideia de que 
na maioria dos casos as meninas agem sob coerção e manipulação 
do grupo. Para além disso o texto da possíveis motivos para o uso de 
mulheres em ataques suicidas:

As mulheres-bombas representam armas ideais, sob muitos aspectos. Nos 

postos de controle comandados por homens elas são revistadas com me-

nos cuidado (isso quando o são). É fácil ocultar explosivos sob as dobras 

de seus vestidos ou vestes religiosas. O uso de mulheres-bomba é caracte-

rístico de grupos extremistas há décadas. No conflito da Tchetchênia, elas 

eram conhecidas como viúvas negras. No Sri Lanka, combateram com os 

Tigres Tâmeis. Em seu livro “Bombshell: Women and Terrorism”, Mia 

Bloom estima que um quarto de todos os ataques suicidas entre 1985 e 

2008 foram cometidos por mulheres (SEARCEY, 2016, p.4).
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Ataques suicidas são realizados para efeito, e quanto mais dramá-
tico o efeito, mais forte é a mensagem, daí nasce o interesse potencial 
por parte de alguns grupos no recrutamento de mulheres. Um núme-
ro crescente de organizações insurgentes adotaram atentados suicidas, 
não só devido à sua superioridade em relação a guerra de guerrilha, 
mas também porque atrai atenção significativa da mídia, especialmente 
quando perpetrado por mulheres e meninas (BAWA, 2017, p.84).

Em janeiro de 2004, Sheikh Ahmad Yassin, líder espiritual do Ha-
mas, afirmou categoricamente o uso de mulheres como: “uma evolu-
ção significativa da nossa luta, os homens lutadores enfrentam muitos 
obstáculos, então as mulheres podem com mais facilidade alcançar 
os alvos. As mulheres são como o exército de reserva, onde há neces-
sidade, usamos”. O ISIS também começou a treinar um batalhão de 
mulheres-bomba na Síria (BAWA, 2017, p.85).

O texto discorre que segundo um soldado que enfrentou o Boko 
Haram há a possibilidade dos soldados do grupo colocarem drogas 
na comida das mulheres, outros que monitoram o grupo acreditam 
na possibilidade de as bombas serem detonadas a distância. O texto 
também aborda a probabilidade de cumplicidade de algumas mulhe-
res com as ações do Boko Haram, assim como também meios para 
conseguir a participação delas:

De acordo com Amos, o uso de mulheres como armas pelo Boko Haram 

é uma estratégia cuidadosamente pensada e que é aceita por algumas 

das mulheres. Ela disse que, das cerca de 30 prisioneiras que seguiram o 

treinamento com ela, sete meninas estavam entusiasmadas com a ideia 

de lançar missões suicidas. “São um caminho direto para o paraíso”, te-

ria sido dito ao grupo. Amos, que hoje é uma das 58 mil residentes do 

campo de refugiados de Minawao, descreveu um sistema de doutrinação 

de potenciais mulheres bomba que envolve a privação de alimentos e 

promessas de vida eterna. São táticas que o Boko Haram emprega há 

décadas (SEARCEY, 2016, p.4).
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A história de Amos é narrada para que se possa informar como o 
grupo age com as mulheres. Segundo o texto o Boko Haram a pren-
deu com outras mulheres e crianças em uma valeta comprida. Elas 
ficaram dias nesse lugar se alimentando de milho em pó, até que lhes 
perguntaram se elas queriam seguir a cristo ou ser muçulmanas, to-
das aceitaram se converter ao islã por medo de serem mortas, a partir 
daí iniciou-se o treinamento:

Amos descreveu um sistema diário de ensino para as mulheres que 

era dividido em seis níveis, que ela chamou de “Primário Um”, “Pri-

mário Dois” etc. Os dois primeiros níveis eram de ensino corânico. 

O Primário Três era o treinamento em atentados suicidas e decapita-

ções. “Como matar uma pessoa e como destruir uma casa com uma 

bomba”, disse Amos. “Se encontrássemos um grupo de dez a 20 pes-

soas, era para apertarmos isto daqui”, ela disse, aludindo-se a um de-

tonador. O ensino dado nos níveis superiores do treinamento – Primá-

rios Quatro, Cinco e Seis – era um segredo limitado aos combatentes. 

Amos nunca chegou a saber o que acontecia nesses níveis (SEARCEY, 

2016, p.4).

A reportagem aborda um sistema de doutrinação elaborado pelo 
Boko Haram, cheio de carga ideológica e baseado em violência, es-
tando as mulheres e meninas passando por esse processo de radicali-
zação. Nesse sentido elas seriam usadas como armas de guerra, ins-
trumentos para as ações do grupo.

É destacado na notícia que o grupo incorpora pouca comida no 
treinamento. E que os soldados do Boko Haram reuniram algumas 
mulheres e as levaram a uma fábrica desativada onde lhes mostraram 
um grupo de meninas bem alimentadas, para as quais não faltava co-
mida e água, os soldados disseram que se as moças seguissem o cami-
nho estipulado pelo grupo elas teriam o suficiente pra comer assim 
como aquelas mulheres.
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Algumas das moças relataram a Amos serem de Chibok. Ao final 
da notícia é exposto que o departamento de Estado e autoridades 
militares americanas disseram que vão investigar as declarações de 
Amos e as meninas.

É debatido por Arua, Nnam e Otu que as mulheres que escaparam 
ou foram resgatadas por soldados nigerianos, relataram exposição e /
ou participação forçada na violência. Mulheres suicidas do Boko Ha-
ram, especialmente as jovens estão sendo forçadas contra a sua von-
tade. Uma outra possibilidade é de que o grupo tenha uma unidade 
de treinamento dedicada a missões suicidas (ARUA; NNAM; OTU, 
2018, p.37).

Para os referidos autores a história das redes terroristas femininas 
ativas abundam em outras partes do mundo, mas a experiência ni-
geriana apresenta algumas peculiaridades. O sentimento de privação 
de direitos da mulher na economia, sociedade ou política em esfera 
nacional ou internacional poderia ser um motivo potencial, e que o 
seu envolvimento na violência vem da esfera doméstica e familiar. 
Citando Bloom e Matfess (2013) Arua, Nnam e Otu defendem que 
a crescente dependência do Boko Haram por agentes para atentados 
suicida ocorreram em um cenário de crescente violência contra as 
mulheres para fins políticos. Para entender o uso atual de mulheres 
em atentados suicidas por terroristas nigerianos é preciso refletir as 
atividades dos indivíduos do sexo masculino que usaram meios como 
a ameaça e a força contra mulheres e crianças para fazerem parte do 
terrorismo e até usa-las como bombistas suicidas (ARUA; NNAM; 
OTU, 2018, p.37).

Quanto a seleção das mulheres-bomba, não há regras rígidas e rá-
pidas sobre seu recrutamento. Costumam ser alvos aquelas inseridas 
em lugares onde há redes de segurança fracas. Exemplos de seleção de 
alvos incluem escolas, terras agrícolas, locais de culto, trabalho e even-
tos sociais. O sequestro e recrutamento forçado de estudantes do sexo 
feminino da Escola Secundária do Governo na cidade de Chibok, no 
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estado de Borno, Nigéria, é um caso em questão. Arua; Nnam e Otu 
dialogando com Anaedozie (2016) afirmam evidências a partir de dados 
obtidos em depoimentos policiais não mostraram nenhuma mulher-
-bomba que desafiadoramente concordou que elas estavam dispostas a 
ajudar o Boko Haram, ou que as mulheres se submetiam livremente a 
esta radicalização extrema. A maioria delas eram menores que não po-
deriam tomar decisões racionais (ou dar seu consentimento informado 
para participar do ato. O Boko Haram usa mulheres e crianças porque 
são mais fáceis de trabalhar por causa de seu status social (e outras pe-
culiaridades como ocultação da identidade criminosa e artifícios difíceis 
de detectar) na sociedade (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.38).

O uso de mulheres pelo Boko Haram, como suicidas também se 
dá pela notoriedade que essa ação recebe da mídia, o intuito de causar 
um impacto na população costuma ser uma das motivações para a 
efetivação dos ataques com mulheres.

Sob pressão do governo, ou simplesmente como uma forma de 
busca por publicidade, organizações terroristas, muitas vezes inovam, 
alterando sua abordagem para incluir novos membros ou atores, 
como mulheres e crianças. Isto porque, ataques de mulheres conse-
gue mais atenção tanto nacional como internacionalmente. Pois tais 
ataques são vistos como uma raridade, um choque na consciência 
global, e um ato de desespero por parte dos grupos terroristas, eles 
servem para gerar uma maior atenção à causa dos grupos.

O uso de mulheres em atentados suicidas choca mais e tem uma co-
bertura maior da mídia, porque elas são consideradas menos propensas 
a cometerem atos de violência em massa. Arua, Nnam e Otu afirmam 
que o uso de mulheres pelo grupo Boko Haram nos atentados suicida 
parece ser mais interessante para o grupo do que os homens. Mulheres 
em explosões violentas produzem mais significado e impacto na socie-
dade em escala geral. Dessa forma o grupo terrorista Boko Haram tem 
recorrido a mulheres e meninas sequestradas, a fim de gerar respostas 
emocionais no resto do mundo (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.39).
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3.7.	Resistência

A maioria das notícias usadas até aqui abordam a subjugação das 
mulheres nigerianas pelos soldados do Boko Haram, no entanto é 
muito importante destacarmos como algumas delas se articulam para 
se libertar do grupo. Isso é exemplificado no texto “Como escapei do 
Boko Haram: a história de uma mulher” (VICE, 2016), matéria escri-
ta por Sally Hayden, no ano de 2016, e retirado do site da Vice.

Print do site 17_ Vice

 
Fonte:<https://www.vice.com/pt_br/article/pgevjv/como-escapei-do-

boko-haram-a-historia-de-uma-mulher>. Acesso em: 19/10/2018.

É destacado como uma mulher conseguiu ser libertada juntamen-
te com seus filhos jogando lama e sujeira no corpo para se passar por 
louca. Inicialmente a notícia evidência que o marido de Naime Buba 
foi assassinado por 10 homens na sua frente e a casa dela incendiada. 
Ela faz seu depoimento em um acampamento do governo em Maidu-
guri, no nordeste da Nigéria, compartilhado com mais 5.500 pessoas.

A cidade de Buba foi atacada diversas vezes pelo Boko Haram, a 
matéria informa que isso se deu inicialmente tendendo os quartéis 
militares do local e posteriormente usando a base para capturar o 
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restante da cidade no ano de 2014, Buba foi capturada como refém do 
grupo, juntamente com seus 5 filhos. Ela afirma que várias mulheres 
foram obrigadas a casar e as que se opunham a isso eram mortas. 

Uma passagem importante do texto é quando Buba expõe seu re-
lato referente a como são os militantes do grupo: “Só seres huma-
nos normais, mas com cabelo, rosto e cabeça sujos. Eles acham que 
estão lutando pela causa certa, com respeito ao Islã e tudo mais” 
(HAYDEN, 2016, p.4).

No trecho citado acima Buba traça um perfil dos soldados do Boko 
Haram que traz uma apresentação destes divergente das demais, os 
homens do grupo descritos nas reportagens como aqueles que ma-
tam, estupram e sequestram, não são terroristas lunáticos, mas sim 
pessoas com propósitos, sejam eles “desprezíveis ou não”, homens 
que interpretam o islã conforme seus objetivos e que se pautam em 
um discurso de mudança tanto política quanto religiosa que se sus-
tenta na negação do que se relaciona, refira ou lembre o Ocidente. 
Mas ainda assim, estes soldados são homens que potencializam e am-
pliam sua dominação masculina na sociedade nigeriana. 

Mais adiante a matéria destaca a seguinte frase: “Quando comecei 
a fingir que era louca, eles me deixaram ir embora com meus filhos” 
(HAYDEN, 2016, p.4).

Segundo o texto Buba conseguiu pensar em uma forma de se li-
vrar do cativeiro:

Tive que fingir que era louca, colocando terra no meu corpo e tudo 

mais” [...] Eu colocava sujeira, lama, tudo em cima de mim. Foi difícil 

convencê-los, eu tinha que usar tudo que tinha à minha disposição. Mes-

mo se fosse óleo vegetal, eu o derramava no meu corpo. Não foi fácil. 

Foi aí que eles me deixaram ficar com meus filhos [...] Foi quando me 

deixaram ir porque não valia a pena me manter lá. Quando comecei a 

demonstrar loucura, eu não tinha mais valor para eles. Foi fácil assim. 

Eles me deixaram ir (HAYDEN, 2016, p.5).
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A ação de Buba em fingir ser louca e manipular os soldados do 
Boko Haram deve ser configurada como um processo de resistência, 
pois ela possuía consciência dos riscos que tinha e ainda assim por sua 
liberdade e a de seus filhos deu seguimento em seu plano de enganar 
o grupo, e conseguiu alcançar seu objetivo. Indo contra o sistema que 
lhe era imposto Buba se articulou para se desvincular do grupo.

A notícia informa que Buba e seus filhos andaram descalços por três 
dias, sem alimento, até encontrarem um lugar seguro: “Os seis estavam 
morrendo de fome e ela teve medo que eles não resistissem. “Em certo 
ponto, achei que ia perder meus filhos” (HAYDEN, 2016, p.5).

Mas adiante é discutido que as condições do acampamento em 
Maiduguri não eram ideais e os moradores teriam pouco espaço e 
privacidade, e que eles possuem duas refeições garantidas por dia. Os 
filhos de Buba tiveram tratamento no centro médico do acampamen-
to, no entanto, ela não passou por nenhuma ajuda psiquiátrica, mes-
mo tendo pesadelos que a fazia recordar do cativeiro.

Entretanto, é informado por meio da fala de Buba que: “Compa-
rado com estar nas mãos do Boko Haram, aqui é OK”, disse Buba, 
apesar de apenas imaginar, como muitos, quando será seguro voltar 
para casa [...]” (HAYDEN, 2016, p.5).

Sally Hayden na construção de seu diálogo nos envolve em te-
máticas pertinentes, além do exemplo da história de Buba que se 
configura como processo de resistência, ela também debate sobre a 
situação dos deslocados e das mulheres que conseguiram sua liber-
dade do grupo, ao discorrer sobre a vida dessas pessoas nos acam-
pamentos ela suscita as problemáticas advindas do pós sequestro, 
que vão desde questões materiais até psicológicas. Levantando assim 
questionamentos no leitor sobre o tipo de assistência recebida pela 
população que foi atingida pelas atividades do Boko Haram. 

Posteriormente o governo é citado para expor que ele está predis-
posto a permitir que as pessoas deslocadas retornem para seus vilare-
jos, no entanto ONGs alertam que isso é perigoso.
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Hayden no trecho final da reportagem reforça a ideia do desamparo 
das ex sequestradas através da fala de Buba, que é uma mulher viúva, 
com cinco filhos, e que até então estava refugiada em um acampamento. 

O texto finaliza-se com a seguinte fala:

Espero que as coisas melhorem para que eu possa voltar”, disse Buba, 

apesar de não saber como vai sobreviver quando o fizer. Antes eu tinha 

o apoio do meu marido, vivíamos do que ele trazia para casa. Não tenho 

certeza do que vou fazer quando voltar (HAYDEN, 2016, p.6).

A matéria seguinte foi retirada da Folha de S. Paulo, é do ano de 2017 e 
tem o seguinte título: “Feminismo floresce em cidade que é berço do Boko 
Haram na Nigéria” (SEARCEY, 2017), o texto foi escrito por DIONNE SEAR-
CEY para o NEW YORK TIMES, inicialmente Searcey narra como a univer-
sidade de Maiduguri tem discutido sobre o feminismo radical, e sobre o fim 
do patriarcado. O texto apresenta a fala de uma das estudantes no campus, 
Rabi Isa: “Quero um homem que prepare meu café da manhã”, [...] “Um 
homem que me ajude na cozinha e saiba fazer a feira” (SEARCEY, 2017, p.2).

Print do site 18_ Folha de S. Paulo 2

Fonte:<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1945063-feminismo-floresce-
em-cidade-que-e-berco-do-boko-haram-na-nigeria.shtml>. Acesso em 19/10/2018
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Em seguida é esclarecido já fazer uma década que o Boko Ha-
ram vem fustigando a cidade de Maiduguri, invadindo, explodindo 
bombas em feiras livres, deixando famílias desabrigadas, e atacando a 
universidade. No entanto, o texto de Searcy busca trazer uma outra 
visão da cidade, que tenta superar as adversidades causadas pelo ter-
rorismo. Segundo o autor:

[...] Existe uma Maiduguri completamente diferente, que ajuda a lançar 

luz sobre a batalha ideológica que está sendo travada no norte da Nigé-

ria. Esta é uma capital regional conhecida por acolher pessoas de todas 

as religiões e etnias, uma cidade universitária famosa há anos por suas 

festas, e uma cidade vibrante, dotada de uma cultura jovem ousada e fre-

quentemente muito aberta, algo que oito anos de guerra parecem não 

ter conseguido extinguir. Na verdade, a guerra às vezes até a incentiva 

(SEARCEY, 2017, p.2).

Mais à frente é desenvolvido na matéria argumentos que dão base 
ao que Searcey defende acima, para isso ele divide seu texto em três 
etapas, na primeira, que recebe o subtítulo de festas, é discutido que 
os jovens de Maiduguri realizam festas, se divertem e socializam entre 
si. Nesse sentido a notícia tenta demonstrar que essas pessoas estão 
vivendo, apesar da ação do Boko Haram na cidade a população local 
encontra maneiras de agir e ser atuante em seu meio.

Segundo Searcey há um toque de recolher todas as noites para 
proteger a população contra o grupo, no entanto, ele faz com que 
quando se tem festa as pessoas as prolongue a portas fechadas, em 
locais protegidos, ao invés de voltarem para casa eles fazem com que 
a comemoração dure até que o toque de recolher acabe no início do 
dia seguinte, e quando as festas se popularizam muito, se tornando 
possíveis alvos do Boko Haram, elas são deslocadas para outro lugar. 

A matéria de Searcey nos leva a crer que a população de Maiduguri 
está criando meios para superar as ações do grupo, eles comemoram 
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mesmo quando não lhes é seguro, mostrando serem indivíduos sob 
o controle de suas vidas, as mulheres são apresentadas como agen-
tes independentes e cheias de opiniões, o ambiente onde as festas 
ocorrem são um espaço de fala para aqueles e aquelas que podem ser 
ameaçados ao se pronunciar, mas ainda assim teimam em dizer o que 
pensam porque sabem que lhes é de direito. 

Searcey em seu texto escreve sobre uma festa específica que estava 
sendo realizada, segundo ele:

Na festa naquela noite, luzes eram refletidas de uma piscina com péta-

las de flores espalhadas em sua superfície. Ninguém estava falando da 

guerra, das centenas ou milhares de mulheres sequestradas pelo Boko 

Haram, dos milhões de pessoas deslocadas pela violência e que enfren-

tam fome e desespero. O assunto em pauta era amor, sexo e a liberação 

feminina (SEARCEY, 2017, p.2).

Uma das moças presentes na festa é citada, Blessing Christopher 
que é estudante em uma escola de esteticistas:

[...] Estava na pista de dança festejando sua liberdade recente, depois 

de terminar com seu namorado. Estava feliz por estar livre, leve e sol-

ta e ansiosa por voltar sua atenção para sua profissão, e não para um 

homem. “Não estou procurando um namorado”, ela disse. “O que eu 

quero achar é um emprego (SEARCEY, 2017, p.3).

Nesse trecho a representação da mulher nigeriana se configura 
como aquela que não está presa a um marido ou a afazeres domés-
ticos, mas sim daquela que ambiciona uma carreira, que se volta 
para o sucesso profissional, talvez até se desprenda do conserva-
dorismo. 

A segunda etapa tem o subtítulo de “extremismo”, nela é relatado 
como Maiduguri sofreu com ataques do Boko Haram:
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A guerra destruiu a base de nossa sociedade”, comentou Zannah 

Mustapha, advogado destacado que já atuou como mediador entre o 

governo e membros do Boko Haram. “Éramos conhecidos por nos-

so espírito pacífico.” Durante anos os moradores da cidade abando-

naram as festas tradicionais de casamento que se estendiam por sete 

dias, com tambores, dança e banquetes de arroz frito. Bares e lojas 

deixaram de vender bebidas alcoólicas. Os concertos musicais, que 

antes atraíam artistas de tão longe quanto a Etiópia, acabaram. Uma 

trupe de dança da cidade parou de fazer seus ensaios diários num ve-

lho anfiteatro. Os dançarinos passaram a ensaiar em casa, com as ja-

nelas fechadas (SEARCEY, 2017, p.3-4).

Também é relatado que os soldados do grupo invadiram uma 
discoteca e mataram todos que estavam no lugar, depois disso ela e 
muitos outros estabelecimentos foram fechados. Nessa parte do tex-
to Searcey descreve os grandes problemas enfrentados por Maiduguri 
por causa do Boko Haram, discutindo como a cidade tem sido afetada 
durante os anos de ataques do grupo, posteriormente, na última eta-
pa, que ele chama de “retomada”, o autor informa como a população 
recuperou seus espaços e vem lutando por eles:

Nos últimos dois anos, porém, com o Exército avançando na luta 

contra os militantes, a cidade vem pouco a pouco recobrando um cli-

ma de segurança. As pessoas estão recuperando sua vida social aos 

poucos, conforme a situação de segurança o permite [...] (SEARCEY, 

2017, p.4).

Searcey em seu texto descreve a resistência da população de Mai-
duguri, que mesmo passando pela repressão e violência do Boko Ha-
ram conseguiu criar subterfúgios, lugares para ser e sentir. Espaços 
onde mulheres podem expressar seus anseios e ideais.

Também é exposto que:
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A segurança ainda está fortemente presente em muitos dos locais fre-

quentados por namorados. Um restaurante chinês afastado da rua, pro-

tegido por portões altos de ferro e um detector de metal, oferece um 

espaço onde casais fumam narguilés e consomem rolinhos primavera. 

Os veículos são revistados à procura de explosivos antes de entrarem nos 

estacionamentos de hotéis que servem bebida alcoólica, apesar de o ál-

cool ser proibido em boa parte da cidade (SEARCEY, 2017, p.4).

Mesmo sob vigilância os cidadãos da cidade seguem suas vidas, 
trabalham, estudam e tem seus momentos de lazer. A população de 
Maiduguri se dá conta dos risco que vive por causa do Boko Haram, 
mas ainda assim não se deixa abater ou dominar.

Uma passagem importante do texto é a seguinte:

Alguns casais dizem que ainda escondem o fato de que têm relações se-

xuais de seus pais, que são antiquados e não entenderiam, apesar de Mai-

duguri ser uma cidade cosmopolita onde os televisores ficam sintoniza-

dos na CNN e canções de Adele são usadas como toque de smartphones 

(SEARCEY, 2017, p.4-5).

É possível observar que a maneira como Searcey se posiciona faz 
reverência ao “mundo Ocidental”, ao citar uma cantora europeia e 
um canal estadunidense ele traz uma ideia de modernidade e distan-
ciamento do que seria obsoleto e conservador e que não se apresenta-
ria em sociedade ocidentais. 

Para finalizar sua discussão Searcey cita o professor Raphael Au-
duAudole, da Universidade de Maiduguri, que faz uma fala no cam-
pus sobre as raízes da opressão exercida pelos homens:

A sociedade é construída de modo a favorecer os interesses dos homens, 

certo?”, ele perguntou à classe. “Sim”, respondeu um coro de 150 jo-

vens, homens e mulheres. “O homem tenta dominar”, disse o professor. 
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“Vocês entendem?” “Entendemos”, respondem os alunos. “As mulheres 

são marginalizadas, oprimidas e agredidas. Os homens assumiram o 

papel da dominação e da força nas relações familiares. É um problema 

grave na sociedade, e precisamos fazer algo para mudar essa situação 

(SEARCEY, 2017, p.5).

No fim do texto é explorado as discussões que se tem na universi-
dade de Maiduguri, debate esse que aborda questões que desrespeito 
as mulheres, A notícia busca descrever como o feminismo se tornou 
ativo na vida das mulheres da cidade e como ele tem sido fundamen-
tal no enfrentamento e sobrevivência ao Boko Haram, dando ignição 
ao processo de resistência por parte das mulheres e dos cidadãos de 
Maiduguri. Searcey com seu olhar externo, ocidental, se posiciona a 
partir de seu lugar de fala, cria sua narrativa em contraste a outros 
textos lidos até então. Pois ele tem como destaque o desenvolvimen-
to do feminismo em um lugar onde as mulheres estão sob ameaça. A 
ameaça em si não é seu personagem principal, mas sim coadjuvante.
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS

Bawa debate que existem quatro maneiras pelas quais as mulhe-
res são especificamente vítimas do conflito gerado pelo Boko Haram. 
Primeiro, elas são vítimas de violação, violência ou morte. Em segun-
do lugar, são deslocadas dentro de seus próprios países. Em terceiro, 
de uma forma que é única para as mulheres, tem-se a perda de paren-
tes do sexo masculino, que é um dano emocional, social e econômico, 
e por fim elas são usadas como arma de guerra em ataques suicidas 
(BAWA, 2017, p.82).

Já Oriola, alerta que os ataques do Boko Haram também tornam 
quase impossível que mulheres e meninas sejam cidadãs de pleno 
direito. Muitas das que foram resgatadas pelos militares nigerianos 
não tinham ideia de que uma eleição presidencial havia ocorrido na 
Nigéria. A combinação de abuso físico, sexual e psicológico das mu-
lheres e meninas nas mãos do grupo e sua privação material na socie-
dade convencional, portanto, reforça uma ideia de status de “segunda 
classe”. Além disso, as mulheres que apresentam sinais da síndrome 
de Estocolmo podem estar em risco de serem detidas por períodos 
anormalmente longos para fins de coleta de informações. Outras que 
tentaram atentados suicidas podem ser adicionadas às fileiras de mu-
lheres criminalizadas (ORIOLA, 2017, p.112).

O Boko Haram se alicerça na sociedade patriarcal nigeriana po-
tencializando e multiplicando a dominação do homem sobre a mu-
lher, criando práticas e formas de desenvolvimento e manutenção de 
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poder não só sobre tais mulheres como da sociedade africana, dado 
que o grupo também atua em outros países da África. Como discu-
tido Boko Haram através do sequestro tem acesso as mulheres, após 
essa prática o grupo as utiliza em suas táticas como ferramenta e 
arma do terrorismo. No entanto apesar dessa ação que busca coisifi-
car e objetificar essas meninas e mulheres, enquanto sujeito experien-
ciam isso de formas distintas. 

Algumas inseridas no discurso, na ideologia do grupo acabam se 
incorporando ao meio, como vimos nas reportagens referente as mu-
lheres que voltam para o Boko Haram, sendo que muitas podem até 
mesmo reproduzir a violência disseminada pelos soldados do sexo 
masculino, sendo nesse sentido perpetradoras das ações do Boko Ha-
ram. Entretanto, apesar disso essas mulheres, por serem mulheres, es-
tão fadadas a uma hierarquia onde os soldados homens estão sempre 
em dominação por serem indivíduos do sexo masculino. 

Apesar desse processo em que algumas dessas mulheres se envol-
vem com os soldados do grupo e tomam para si os ideais do mesmo, 
a maioria das que foram pegas pelo Boko Haram estão contra a sua 
vontade sob vigilância do grupo. Nesse sentido, essas mulheres têm 
tido seus direitos suprimidos, direito de escolha, de liberdade de ex-
pressão, direito a vida. Sendo lhes negado a subjetividade enquanto 
sujeito, apesar dessas nunca a perderem, pois são agentes em movi-
mento que atuam tanto dentro do Boko Haram sob a opressão do 
grupo, quanto na sociedade nigeriana. 

Em meio a isso, emergem outras problemáticas, como é expos-
to por Arua, Nnam e Otu que discutem sobre a existência de cor-
rupção e sabotagem dentro das forças armadas, dificultando a luta 
contra o Boko Haram. Há também evidências de pouca moral e fal-
ta de motivação no exército nigeriano. Por exemplo, relatórios mos-
tram que um soldado combatente do Boko Haram ganha em mé-
dia entre 49.000 Naira e 60.000 Naira e um subsídio de alimentação 
diária de 500 Naira. Além do baixo salário, houve queixas de atrasos 
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no pagamento. Isso faz com que muitos soldados sejam suscetíveis e 
mais dispostos a aceitar subornos. É provável que este seja um fator 
na falha frequente do exército para responder a ataques do Boko Ha-
ram em áreas rurais (ARUA; NNAM; OTU, 2018, p.39).

Como podemos observar, os mecanismos que deveriam garantir 
a proteção da população contra as atividades do Boko Haram são 
corruptos. Assim o combate às ações do grupo que já é em si com-
plicado, se torna ainda mais com essa postura vindo de setores im-
portantes da sociedade. Isso deixa a população, e principalmente as 
mulheres que são um grande alvo do grupo, vulneráveis.

Portanto, é possível notar que este é um processo extremamente 
complicado e que o Boko Haram vem ganhando cada vez mais no-
toriedade midiática e espaço em solo africano. Sendo isso realizado 
através do uso sistemático da violência e da coerção, onde as mulhe-
res aparecem como um dos principais alvos do grupo, que se pauta na 
violência de gênero para disseminar seus ideais e impor sua “autori-
dade”, visando assim a conquista e manutenção de poder na Nigéria. 

As representações desses soldados e dessas mulheres nas notícias 
utilizadas neste texto percorrem caminhos distintos, ora essa mulher 
é coisificada, objetificada e subjulgada pelos soldados do grupo, ora 
ela é atraída pelo poder que o mesmo pode lhe proporcionar, assim 
também tem-se aquelas que de forma impetuosa encontra maneiras 
de resistir a dominação.

Quanto aos homens do Boko Haram estes são na grande maioria 
dos textos descritos como indivíduos brutais, que por fanatismo reli-
gioso são capazes de degradar o meio em que estão inseridos, e que 
utilizam as mulheres para isso, homens quase bestiais que para ga-
rantir sua dominação sob o outro tenta retirar a subjetividade deste. 
Realizando uma série de sequestros, estupros e assassinatos, os solda-
dos do Boko Haram estariam tomando para si um corpo que não lhe 
pertence, nesse sentido as mulheres seriam um tipo de “propriedade” 
destes homens, tanto é que as casadas e que possuem filhos são em 
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sua maioria rejeitadas para o casamento com membros do grupo, ou 
seja na concepção dos integrantes do Boko Haram elas pertencem a 
outro homem. 

Para além desta representação, também tem-se outra que é di-
vergente das demais, na qual os soldados do grupo são apresentados 
como homens que podem demonstrar afeto e gentileza com essas 
mulheres, apesar de serem casos específicos, esse soldado perde sua 
representação anterior que é quase de animalização e ganha uma sen-
sibilidade que cria a possibilidade de uma relação consensual entre 
ele e a mulher raptada, dando a ideia de uma reciprocidade amorosa 
entre eles. 

Sendo assim há uma pluralidade de questões acerca do Boko Ha-
ram e as mulheres nigerianas, assim como maneiras de enxergar esse 
contexto e seus indivíduos. A mídia brasileira, em grande parte, pau-
tando-se na internacional, faz algumas avaliações desse processo, que 
foi discutido ao longo deste texto.
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