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RESUMO: Este estudo se propõe a analisar, sob a perspectiva dos Direitos 
Humanos, a atuação do grupo islâmico Boko Haram na Nigéria, a fim de indagar 
quais – e quão efetivos – têm sido os meios de enfrentamento do governo 
nigeriano e da comunidade internacional à violência provocada pelos militantes. 
Para isso, utiliza especialmente os conceitos de empatia e novas sensibilidades 
desenvolvidos por Lynn Hunt, as elaborações de John Locke acerca da 
tolerância religiosa e a teoria do processo civilizador construída por Norbert Elias. 
Examina os documentos internacionais que garantem a liberdade religiosa, bem 
como o atual contexto da Nigéria, que, outrora colônia inglesa, hodiernamente é 
uma república democrática, membro das Nações Unidas, e que tem em sua 
Constituição a garantia da liberdade religiosa. Ainda, verifica-se a história do 
Boko Haram (que, no idioma falado no Norte da Nigéria, significa “a educação 
ocidental é um pecado”) e a natureza de suas ações, caracterizando-o como um 
grupo que pretende a implantação da sharia e promove a perseguição religiosa 
para atingir seus objetivos. Detalha-se os sequestros realizados pelo grupo, 
especialmente o famoso sequestro de 276 meninas no Chibok em 2014, das 
quais a maioria ainda permanece desaparecida, evidenciando-se o aspecto de 
gênero na violência religiosa. Na sequência, verificam-se quais são os 
enfrentamentos promovidos pelo governo nigeriano, enfocando-se a formação 
da Força Operacional Civil Conjunta (CJTF, na sigla em inglês), uma milícia 
apoiada e armada pelo governo para o combate ao Boko Haram nas vilas do 
Norte da Nigéria. Por outro lado, destaca-se que a ONU tem destinado ajuda 
humanitária à região, ao mesmo tempo em que os países vizinhos (Camarões, 
Chade, Níger e Togo), apoiados por França, Estados Unidos e Reino Unido, 
unem-se aos esforços militares para conter o grupo. De todo modo, questiona-
se sobre as iniciativas para lidar com o conflito étnico e religioso da região terem 
sido frustradas, já que o grupo permanece em plena atividade, havendo 
estimativas de aproximadamente 30.000 vítimas fatais desde 2009, e de ao 
menos 100 mortes no primeiro semestre de 2019. Sugere-se, por fim, que a 
garantia efetiva da liberdade religiosa e da coexistência de ideias plurais é o 
caminho necessário para arrefecer os efeitos da perseguição religiosa, o que 
necessariamente passa por uma mudança de mentalidade social, influenciada 
por um processo civilizador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BOKO HARAM; PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA; EMPATIA; 
PROCESSO CIVILIZADOR. 
 


