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Introdução e Problema de Pesquisa 
Nos últimos anos, a Nigéria, potência econômica africana, tem enfrentado sucessivos ataques 

terroristas cometidos pelo grupo Boko Haram. Tais ações passaram a se configurar como uma das 

principais ameaças nacionais da Nigéria, além de terem refletido nas suas relações internacionais. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar: (i) as raízes desse grupo; (ii) suas ligações com 

outros grupos terroristas; e (iii) de que forma a ameaça interna do grupo terrorista Boko Haram 

refletiu na política externa da Nigéria. 

 

Metodologia 
Revisão bibliográfica de artigos 

acadêmicos, principalmente da área de 

relações internacionais. 

Hipótese 
Parte-se da hipótese principal de que 

sendo a Nigéria uma potência regional, 

com particular hegemonia sobre a África 

Ocidental, a ameaça nacional 

representada pelo Boko Haram contribuiu 

para uma alteração da política externa 

regional nigeriana. 

 

Resultados preliminares 
• A crescente ameaça terrorista na Nigéria, com raízes 

no fundamentalismo Islâmico no Norte do país 

também tem origem nos vácuos governamentais. O 

alto nível de desemprego, bem como a pobreza, 

especialmente no Norte do país têm contribuído para 

um contexto de instabilidade e violência agravados 

pelos ataques cometidos pelo pelo Boko Haram.  

• A ameaça inicialmente interna do grupo se tornou 

uma questão internacional na medida em que tem 

afetado significativamente as relações internacionais 

nigerianas, principalmente em âmbito regional e 

econômico, limitando o crescimento e 

desenvolvimento do país. 

• A internacionalização do conflito ocorreu  também 

devido às ligações do Boko Haram com grupos 

terroristas internacionais. 

• A mudança da política externa nigeriana atenta para o 

fato de que o terrorismo também pode ser 

instrumentalizado como forma de maior cooperação 

internacional. 
 

 

 

 

 
 

Referências 

VENDA, T.I. Terrorism and Nigeria’s Foreign Policy: A Discourse, 2016. Disponível em: <https://intellektualtourist.wordpress.com/about-

intellectualtourist/>. Acesso em: 2 jul 2016. OLIVEIRA. G.Z. Nigéira: História da Política  Externa e das Relações Internacionais. Porto Alegre: 

UFRGS, 2012. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso em Relações Internacionais -  Departamento de Economia e Relações Internacionais, 

UFRGS, Porto Alegre, 2012.  ANGUS, G. Boko Haram and its Impact on the Nigerian Economy, 2013. Disponível em:< 

http://www.tabj.co.za/features/june14_features/boko_haram_and_its_impact_on_the_nigerian_economy.html >. Acesso em: 5 jul 2016. 


