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RESUMO: Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 representam uma mudança de 
paradigma para o terrorismo: Hoje, embora o objetivo do terrorismo ainda seja o da 
deslegitimação de um Estado soberano, os ataques terroristas, além de ter o medo como sua 
principal arma, são realizados por indivíduos ou grupo de pessoas (inimigos invisíveis) 
vinculados à organizações paraestatais e direcionados a população civil. Em razão dessa nova 
estrutura do terrorismo, o medo se tornou presente em esfera global, haja vista que não se sabe 
mais quem são os terroristas e onde eles irão atacar. Porém, ainda que o medo esteja presente 
em esfera global, o tema central desta pesquisa visa analisar a hipótese de que o terrorismo pós 
11 de setembro de 2001 afeta mais a população civil dos Estados de origem dos grupos 
terroristas do que a população civil dos Estados atacados esporadicamente e, para tanto, essa 
pesquisa analisará especificamente os impactos da atuação do Boko Haram na Nigéria, através 
da análise do discurso da representação social dos refugiados nigerianos residentes na cidade 
de São Paulo/SP. O intuito da pesquisa será analisar o porquê do surgimento do grupo terrorista 
fundamentalista islâmico Boko Haram na Nigéria e se ele visa deslegitimar a democracia 
nigeriana para a implementação de um Estado Islâmico através de ataques diretos a população 
civil, especialmente do gênero feminino, como forma de amedrontar os nigerianos e fazer com 
que eles percam a confiança no governo e adiram aos objetivos do grupo.  Com a análise dessa 
hipótese, esta pesquisa visa demonstrar a existência de um dissenso comunicativo entre o 
discurso coletivo dos refugiados nigerianos residentes na cidade de São Paulo/SP e a narrativa 
global sobre o questionamento de quem são as pessoas que mais temem o terrorismo. Para tanto, 
será utilizado o método de pesquisa de natureza empírica através da metodologia da análise do 
discurso do sujeito coletivo (DSC) fundamentada nos pressupostos das “representações sociais” 
(Lefevre & Lefevre, 2013, p. 131). Assim, serão analisados os juízos e opiniões dos nigerianos 
refugiados na cidade de São Paulo/SP, emitidos através dos seus discursos, verificando, por 
intermédio do consenso das representações sociais, quem são os que mais temem o terrorismo 
e o feminicídio praticado pelo Boko Haram. Após a realização das entrevistas, busca-se 
demonstrar que o consenso do discurso coletivo dos refugiados nigerianos da cidade de São 
Paulo/SP corrobora com a fundamentação de Jürgen Habermas de que o terrorismo é uma falha 
comunicativa que ocasiona no surgimento de grupos terroristas como o Boko Haram, bem como 
que a narrativa global não demonstra a realidade fática daqueles que vivenciaram o terrorismo.  
Diante disso, esta pesquisa contribuirá para que a sociedade verifique que na verdade, ainda 
que o mundo tenha medo do terrorismo, os que mais temem o terrorismo são a população dos 
Estados de origem do grupos terroristas, como no caso específico da Nigéria, em que os 
nigerianos, especialmente as mulheres são os que mais temem o Boko Haram em razão do 
feminicídio terrorista praticado pelo grupo. 
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