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RESUMO

A pirataria não é um fenômeno recente, porém, a globalização e a maior dependência dos 
mares para fins comerciais, de alguma forma podem ter contribuído para o surgimento de 
pontos focais onde as ações piratas se fazem mais presentes e com maior frequência. Desta 
forma, este estudo tem como propósito elucidar a questão  das relação entre todos os atores 
envolvidos, seja promovendo, seja se contrapondo à pirataria e contribuir para o planejamento 
do emprego de meios navais, no que se refere ao desenho das relações entre os principais 
atores e no estabelecimento dos objetivos militares em um possível envolvimento da Marinha 
do Brasil no combate a este fenômeno. Para alcançar este propósito analisamos a pirataria na 
costa nigeriana e as condições políticas, sociais e econômicas daquele Estado africano, no 
período de 2004 a 2015, confrontando esta realidade com o conceito de Estado Falido e a 
teoria do Efeito Lúcifer, sendo esta última, aplicada ao maior incentivador de atos de pirataria 
a  atuar  na região conhecida  como Delta do Níger,  o grupo insurgente  Movement for the 
Emancipation of the Niger Delta (MEND). Assim formulamos a hipótese de que as condições 
existentes na Nigéria, no período de 2004 a 2015, foram permissivas a existência da pirataria 
praticada pelo grupo MEND. Nesse contexto pudemos verificar que o Efeito Lúcifer pode 
estar presente em Estados em condição de falência, vimos também que a Nigéria é um Estado 
Fraco, porém, com algumas características de Estado Falido e  que as lideranças do grupo 
MEND exploram essas características  específicas  promovendo o Efeito  Lúcifer  e levando 
pessoas comuns a realizarem atos violentos. Com base nos dados levantados de organismos 
internacionais e com a análise dos métodos e das relações daquele grupo insurgente com a 
população local, confirmamos nossa hipótese. Indicamos, também,que o planejamento deverá 
considerar a execução de operações ribeirinha, operações especiais, operações de informação, 
dentre outras, além das tradicionais operações de interdição marítima e, em uma segunda fase, 
outras  ações  relacionadas  ao  emprego  limitado  da  força  e  ações  benignas.  Encerramos 
sugerindo a aplicação dos mesmos métodos utilizados neste estudo para a análise de outros 
grupos relevantes que atuam no território nigeriano. 

Palavras-chave: Pirataria.  Golfo da Guiné. Nigéria.  Movement for the Emancipation of the 
Niger Delta. MEND. Delta do Níger. Fukuyama. Estado Falido. Zimbardo. O Efeito Lúcifer.
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 1 INTRODUÇÃO

A pirataria sempre esteve presente na história desde antes das grandes navegações, 

porém, no início deste século, o fenômeno ganhou maior destaque. A dependência dos mares 

para fins comerciais e a globalização foram fatores que provavelmente contribuíram para o 

surgimento de pontos focais onde  a pirataria se faz presente com maior intensidade.

É importante ressaltar que a ocorrência desse fenômeno difere de uma região para 

outra uma vez que as influências, os atores e os meios envolvidos não são os mesmos.  Nesse 

contexto, faz-se necessário um melhor entendimento das circunstâncias que permeiam aquele 

ambiente  e  das  relação  entre  todos  os  atores  envolvidos,  seja  promovendo,  seja  se 

contrapondo à pirataria. Dessa forma, o emprego do Poder Naval se apresenta como principal 

arma no combate a essa nova ameaça.

Assim, este estudo tem por propósito contribuir para o planejamento do emprego de 

meios  navais  no  combate  à  pirataria,  no  que  se  refere  ao  desenho das  relações  entre  os 

principais atores, tornando-se útil no estabelecimento dos objetivos militares e dos tipo de 

operações que deverão ser executadas em um possível envolvimento da Marinha do Brasil 

(MB) no combate  a  esse fenômeno em seu entorno estratégico,  mais  especificamente no 

Golfo da Guiné.

Para  isso,  restringiremos  nosso  estudo  ao Estado  daquele  golfo onde ocorrem a 

maioria  dos  casos  de  pirataria  e  ao  grupo  responsável  por  aqueles  atos,  respondendo  a 

seguinte  questão:  foram as  condições  existentes  na  Nigéria,  no  período de  2004 a  2015, 

permissivas à existência da pirataria praticada pelo grupo MEND1?

A fim de dispormos de uma base teórica para nossa resposta e partindo da hipótese 

de que as condições existentes foram permissivas, iniciaremos o próximo capítulo abordando 

duas teorias que estão relacionadas respectivamente às circunstâncias e aos atores envolvidos. 

1 Movement for the Emancipation of the Niger Delta  ou Movimento pela Emancipação do Delta do Niger, 
grupo insurgente da região do delta do rio Niger (tradução nossa).
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A primeira  trata  do  conceito  de  Estado  Falido  destacando  as  considerações  de  Francis 

Fukuyama (1952 - ) acerca do assunto, combinada às três funções críticas exercidas pelos 

Estados. A segunda se refere a uma teoria proposta por Philip Goerge Zimbardo (1933 - ) que 

trata  de  métodos  e  mecanismos  utilizados  por  uma  elites  do  poder  para  levar  pessoas  à 

praticar  o mal.  Finalizaremos o capítulo com a análise  da relação existente  entre  as duas 

teorias,  destacando  como  as  condições  de  um  determinado  ambiente  são  propicias  a 

ocorrência do Efeito Lúcifer.

No  terceiro  capítulo  abordaremos  um  pouco  do  histórico  da  Nigéria,  seus 

indicadores políticos, econômicos e sociais no período estudado, e algumas características do 

Grupo MEND, suas lideranças, seus objetivos e sua influência nas comunidades da região 

onde  atua.  Encerraremos  o  capítulo  com  uma  análise  desses  indicadores  e  das  práticas 

daquele grupo.

No  quarto  capítulo,  vamos  confrontar  os  indicadores  nigerianos  abordados  no 

capítulo anterior com o conceito proposto por Fukuyama (2004) e com as três funções básicas 

do Estado. Abordaremos novamente o grupo MEND no contexto dos métodos e mecanismos 

propostos por Zimbardo (2015) e encerraremos o capítulo analisando como o grupo MEND 

se utiliza da condição do Estado nigeriano para a prática da pirataria à luz das duas teorias.

Finalmente,  no  último  capítulo  iremos  reunir  as  informações  provenientes  das 

análises  realizadas  nos  capítulos  anteriores  e  estabelecer  a  relação  entre  a  realidade  da 

pirataria na Nigéria, no período de 2004 à 2015, com base nas duas teorias, confirmando ou 

não a seguinte  hipótese: As condições existentes na Nigéria,  no período de 2004 a 2015, 

forma permissivas a existência da pirataria praticada pelo grupo MEND.



 2 BASE TEÓRICA  

Este capítulo está dividido em duas partes principais. Na primeira abordaremos o 

conceito de Estado Falido, as funções do Estado, sua força e seu escopo de acordo com as 

definições  de  Fukuyama (2004)  além da  relação  entre  a  condição  do Estado  e  suas  três 

funções críticas.

Na segunda parte abordaremos a teoria do Efeito Lúcifer de Zimbardo (2015) com 

foco nos métodos e mecanismos que as elites do poder utilizam para influenciar grupos, em 

benefício próprio, por meio de atos de violência e promoção do mal. Por fim, estabeleceremos 

a relação existente entre as duas teorias.

 2.1 O ESTADO FALIDO

O termo Estado Falido  e  outras  diversas  classificações  semelhantes  ganharam 

proeminência a partir da dissolução da ex-URSS (1991), símbolo do último império europeu. 

Apesar disso, também podemos associar esses termos a diversos Estados formados ao término 

da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em decorrência da descolonização (FUKUYAMA, 

2004, p. 16) . 

Apesar  das  definições  imprecisas,  é  comum  encontrarmos  semelhanças  entre 

aquelas classificações que apontam para a incapacidade do Estado em exercer três funções 

críticas: segurança, serviços básicos e proteção da liberdade civil.  Os Estados ditos Fracos 

seriam aqueles incapazes de prover uma ou duas dessas funções enquanto que os Estados 

Falidos  não  exercem  nenhuma  delas,  mesmo que  tenham  instituições  ditas  democráticas 

formalmente estabelecidas (EIZENSTAT; PORTER; WEINSTEIN, 2005)2. 

Analisando  essas  três  funções  podemos  associar  a  segurança  à  capacidade  de 

prover  uma  política  forte  de  ordem  pública  e  à  capacidade  de  defesa  de  sua  soberania, 

2 https://www.foreignaffairs.com/articles/2005-01-01/rebuilding-weak-states.
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basicamente exercendo o monopólio do uso da força. Os serviços básicos estão associados à 

saúde e à educação. E a proteção da liberdade civil está associada ao comprometimento do 

Estado com suas próprias leis, com as leis internacionais e com a promoção da democracia.

Em seu livro  State-Biulding3 (2004),  Fukuyama emprega  tanto o  termo Fraco 

quanto o termo Falido ao se referir a um mesmo objeto em análise, deixando a entender que  

ambos os termos representariam uma mesma condição de um determinado Estado. Porém, 

Robert I. Rotberg ( 1935 -  ) além de propor uma definição para ambas as classificações, 

amplia  esse  horizonte  sugerindo  a  existência  de  outros  tipos  de  Estados  em  condições 

semelhantes, mas que estariam em melhor ou pior situação.  

Rotberg (2004) propõe a classificação destes Estados como Fracos, Falidos, em 

Colapso e  Decadentes. Para o autor, os Estados são bem sucedidos ou não ao longo de três 

aspectos:  das atividades econômicas internas, da política e da sua realidade social. Estados 

Fracos apresentam um perfil heterogêneo, preenchendo as expectativas em alguns aspectos e 

desempenhando precariamente outros . 

Esses  Estados  podem ser  Fracos  por  natureza  em decorrência  de  sua  posição 

geográfica e restrições econômicas físicas ou podem estar em situação temporária de fraqueza 

como  consequência  de  antagonismos  internos,  má  gestão,  ganância,  despotismo  ou 

intervenções   externas.  De  fato,  Estados  Fracos  enfrentam tensões  étnicas,  religiosas,  de 

ordem linguística ou várias outras,  mas que ainda não chegaram ao ponto de perceberem 

exemplos de violência exacerbada.

Nesses  Estados  a  infraestrutura  é  deteriorada,  escolas  e  hospitais  apresentam 

sinais de negligência, indicadores econômicos estão ou estiveram em declínio e os níveis de 

corrupção são extremamente altos. As leis nesses Estados favorecem os mesmos déspotas, 

eleitos ou não, que açoitam a sociedade civil (ROTBERG, 2004, p. 2).

A Comissão Econômica da Nações Unidas para a África publicou, em fevereiro 

3 Título em português: Construção de Estados.



10

de 2012, um documento4 que tinha por objetivo divulgar recomendações para o combate a 

fragilidade e o fortalecimento da estabilidade na região oeste da África, onde são feitas várias 

considerações  acerca  da  definição  de  Estados Fracos  ou  Frágeis  que  corroboram com as 

colocações de Roteberg (2004).

O documento  destaca  que,  independente  das  diversas  concepções  e  diferentes 

tipologias comumente apresentadas, muitas delas descrevem os Estados Fracos como sendo 

aqueles que estão ou estiveram recentemente envolvidos em crises violentas ou conflitos e 

que  são  caracterizados  por  não  terem  a  capacidade  de  impedir  que  seus  cidadãos  sejam 

expostos a choques sociais, políticos e econômicos. Ressalta ainda que essa fragilidade reflete 

negativamente no crescimento econômico do Estado, no desenvolvimento social e na geração 

de empregos o que, consequentemente contribui para a própria fraqueza criando uma espiral 

decadente (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA, 2012)5.

Já os Estados Falidos são aqueles que estão em constante  tensão, onde tropas 

governamentais  enfrentam  rotineiramente  um  ou  mais  grupos  adversos.  Ocasionalmente 

devem lidar com grupos insurgentes e com uma variedade de demonstrações de desordem. 

Porém, não é o nível de violência empregada por esses grupos que ira caracterizar sua falência  

e sim o fato de que o alvo dessa violência é o governo ou o regime vigente fruto de uma 

desarmonia entre comunidades, grupos ou etnias (ROTBERG, 2004, p. 3-5).

Verificamos portanto, a importância em se distinguir essas duas condições de um 

Estado. Além disso ainda temos a possibilidade de classificá-los como Decadente analisando 

os índices de violência e legitimidade de um governo em um contexto temporal mais amplo. 

Essa decadência seria caracterizada pelo movimento de um Estado Fraco rumo à falência ou 

de um Estado Falido rumo ao colapso6. 

4 Fragile States and Development in West Africa, disponível em: http://www.uneca.org/publications/fragile-
states-and-development-west-africa. 

5 Original em inglês.
6 Estado em Colapso é uma versão específica dos Estados Falidos caracterizado pelo vácuo de autoridade,  

definindo-o como uma mera posição geográfica onde um dia houve uma política fracassada (ROTBERG, 
2004). 



11

Elucidada a questão acerca da diferença entre  Estados Fracos e Falidos, voltemos 

às  colocações  de  Fukuyama  (2004).  Em  sua  obra,  o  autor  sugere  a  avaliação  de  um 

determinado Estado a partir do conceito de  stateness7.  Tal conceito se refere a relação que 

existe  entre  duas  dimensões  do  Estado,  sua  força e  seu  escopo,  cuja  essência  reside  na 

habilidade do Estado em promover a obediência às leis. 

O  autor  destaca  que  é  sensato  fazer  a  distinção  entre  o  escopo,  que  são  às 

diferentes funções e atividades exercidas pelo Estado, e a força, sendo a última a habilidade 

de  planejar  e  executar  políticas  claras  e  transparentes  que  reforcem e  garantam a  ampla 

abrangência de suas leis (FUKUYAMA, 2004, p. 7, grifo nosso).

Essa diferenciação entre as duas dimensões nos possibilita criar uma matriz8 de 

stateness dividida em quatro quadrantes, onde o escopo é distribuído ao longo do eixo X9 de 

forma contínua partindo das funções mais necessárias e importantes (como serviços públicos , 

segurança e saúde) àquelas que são meramente desejáveis e opcionais, as funções ativistas 

(política  industrial10 e  distribuição de renda),  passando pelas  funções  intermediárias como 

educação, meio ambiente e seguro social (FUKUYAMA, 2004, p. 9–10).

Essa distribuição ao longo do eixo das abcissas sugere uma hierarquia entre as 

funções  que  compõem o escopo do Estado que  nem sempre  é  observada.  Eventualmente 

torna-se difícil posicionar ao longo da reta horizontal da matriz Estados que buscam funções 

ativistas sem que tenham a capacidade de exercer algumas das funções necessárias de forma 

plena.

Uma forma de definir essa posição no eixo X é feita pela avaliação do percentual 

do  PIB  destinado  aos  gastos  públicos  ou  simplesmente  pelo  posicionamento  do  Estado 

baseado na sua  função mais ambiciosa.  Nesse aspecto,  Fukuyama (2004) destaca  que,  os 

7 Termo em inglês, sem tradução para português.
8 ANEXO A – Matriz de stateness.
9 Reta horizontal de um gráfico ou eixo das abcissas.
10 Política industrial esta associada política reguladoras, subsídios e a posse de empresas estatais.
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Estados com o escopo muito grande, ao contrário do que possa parecer, tendem a ser fracos.

O  eixo  Y11 dessa  matriz  representa  a  força  das  capacidades  institucionais  do 

Estado. Esta força pode ser medida com auxílio de índices estabelecidos na década de 1990, 

posicionando os Estados ao longo da reta vertical.  Dentre os índices sugeridos pelo autor, 

estão  o Governance  Indicator12 do Banco  Mundial  e  o  Corruption  Perception  Index13 da 

organização Transparency International (FUKUYAMA, 2004, p. 8 – 10). 

Ao  analisarmos  a  matriz  sugerida  por  Fukuyama  (2004)  fica  claro  que  os 

quadrantes superiores (Quadrantes I e II) são os locais dos Estados fortes, sejam eles com 

muito ou pouco escopo, e que os Estados Fracos estariam localizados nos quadrantes III e IV 

(quadrantes inferiores).

Observando as definições de Rotberg (2004) podemos auferir,  para efeito deste 

estudo, que a probabilidade de estarmos lidando com um Estado Decadente rumo a falência 

aumenta a medida que este se aproxima da reta horizontal. Da mesma forma, os Estados em 

Colapso estriam localizados somente no quadrante III e a ocorrência destes aumenta a medida 

que nos aproximamos da origem dos eixos X e Y. No entanto, permanece a necessidade de 

estabelecermos  referências  para  que  possamos  estimar,  dentro  dos  quadrantes,  a  fronteira 

entre Estados Fracos e Falidos.

Na  década  de  1990  os  Estados  Falidos  foram  reiteradamente  evocados  para 

autorizar líderes, como o dos Estados Unidos da América (EUA), a recorrerem a força para 

proteger a população de outros Estados cuidadosamente escolhidos. Nesse contexto podemos 

considerar  a  condição  do  Haiti,  em  1994,  como  sendo  um  protótipo  de  Estado  Falido 

(CHOMSKY, 2009, p 7).

Em  2004,  os  Estados  Falidos  eram  Afeganistão,  Angola,  Burundi,  Republica 

Democrática do Congo, Libéria, Serra Leona e Sudão, enquanto que o exemplo de Estado em 

11 Reta vertical de um gráfico ou eixo das ordenadas.
12 Indicador de governabilidade (tradução nossa).
13 Índice de Percepção da Corrupção (tradução nossa).
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Colapso , naquele mesmo ano, permanecia sendo a Somália (ROTBERG, 2004, p 10).

Essa situação de Colapso observado na Somalia  é reforçada ao verificarmos o 

documento da Comissão Econômica da Nações Unidas para a África, citado anteriormente. A 

publicação  apresenta  uma  tabela  contendo  os  dez  piores  Estados  em  2008  com  dados 

levantados  de  nove  diferentes  organizações  internacionais.  Desses  nove  levantamentos,  a 

Somalia  figura  em primeiro  ou  segundo  lugar  em seis  deles,  enquanto  os  demais  países 

aparecem no máximo três vezes nessas mesmas posições (UNITED NATIONS ECONOMIC 

COMMISSION FOR AFRICA, 2012). 

Dessa  forma,  esclarecemos  as  diferenças  entre  Estados  Fracos,  Falidos, 

Decadentes e em Colapso, destacando a principal diferença entre os dois primeiros no que se 

refere às três funções críticas.  Os Estados Falidos são incapazes de prover as funções de 

segurança, serviços básicos e proteção da liberdade civil enquanto que os Estados Fracos são 

aqueles incapazes de prover uma ou duas dessas funções.

Da mesma forma, definimos como posicionar estes Estados na matriz de stateness  

de  Fukuyama  (2004)  a  partir  dos  dados  disponibilizados  pelo  Banco  Mundial  e  pela 

Transparency International  e concluímos que os Estados Fracos e Falidos se encontram nos 

quadrantes inferiores (III e IV) e os Estados em Colapso somente no quadrante III, próximos à 

origem dos eixos. Por fim, vimos que os Estados com grande escopo tendem a ser fracos e 

identificamos vários exemplos de Estados Falidos e em Colapso.

A seguir  abordaremos como essas condições do Estado podem ser moldadas e 

exploradas por certas elites para promover o mal em benefício próprio.

 2.2 O EFEITO Lúcifer

Em uma tentativa de  entender  como pessoas  comuns seriam capazes  de fazer 

coisas nocivas ou más, Philip George Zimbardo (1933 – ) apresentou uma nova teoria a qual 
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chamou de “O Efeito Lúcifer” fazendo uma alusão à metamorfose de Lúcifer, o portador da 

luz  e  anjo  dileto  de  Deus,  em Satã,  após  ter  sido  banido  para  o  Inferno  por  desafiar  a 

autoridade divina.

Logo  nos  primeiros  capítulos  de  sua  obra,  Zimbardo  (2015)  apresenta  uma 

definição do mal:

A minha [definição] é simples e fundamentada na psicologia: O mal 
consiste  em  se  comportar  de  maneira  que  agridam,  abusem, 
humilhem,  desumanizem ou destruam inocentes  – ou em utilizar  a 
própria autoridade e poder sistêmicos para encorajar ou permitir que 
outros o façam em seu nome. Em suma, é “saber o melhor, mas fazer 
o pior” (ZIMBARDO, 2015, p. 22).

Para entender o fenômeno de fazer o mal, Zimbardo (2015) minimiza a ideia de 

que há um abismo intransponível que separa pessoas boas das pessoas más e, segundo o autor, 

essa  falsa  dicotomia  serve  unicamente  como  fonte  de  conforto  por  duas  razões,  uma 

essencialista e outra gradualista.

A primeira, essencialista,  coloca o mal  como uma entidade  ou uma qualidade 

inerente a somente certas pessoas. Essa ideia exime os indivíduos que se consideram bons da 

responsabilidade pela prática direta ou indireta de qualquer ato que promova a violência, o 

vandalismo, a delinquência, o crime, as provocações, as ameaças, o estupro e a tortura. É 

nesse contexto que reside a ideia de conforto (ZIMBARDO, 2015, p. 26).

A gradualista coloca o indivíduo como sendo um ser mutável com o tempo e que 

pode se transformar quer para o lado bom, quer para o lado mal da natureza humana como 

consequência das experiências ou práticas intensivas, ou mesmo por meio de intervenções 

externas que possam oferecer vantagem ímpar. Em suma, podemos nos tornar bons ou maus 

por  força  das  circunstâncias  e  independente  da  nossa  genética,  personalidade  ou  legado 

familiar  (ZIMBARDO,  2015,  p.  26).  Nesse  caso,  o  conforto  reside  na  possibilidade  de 

atribuirmos causas circunstanciais às más condutas de terceiros, sendo nós mesmos imunes a 

essas circunstâncias. 
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Ainda são apresentadas outras duas abordagens alternativas que focam na origem 

do comportamento de forma contrastante, a constitucional e a situacional.

A  primeira,  constitucional,  atribui  a  origem  do  comportamento  incomum  a 

qualidades pessoais herdadas. Essa abordagem transcende o indivíduo, porém não considera o 

ambiente em que esse indivíduo está imerso.

A situacional,  como colocado pelo autor, tende a evitar a tendência de “olhar para 

dentro” e o ímpeto pelo juízo constitucional. Dessa forma, essa abordagem foca nas questões 

que  começam  por  “o  que”  ou  “quais”  a  medida  que  tenta  identificar  uma  situação  ou 

circunstancias que possam estar envolvidas na criação de um determinado comportamento 

inadequado (ZIMBARDO, 2015, p. 27). 

Para  elucidar  a  principal  diferença  entre  a  abordagem  constitucional  e  a 

situacional podemos fazer uma analogia entre o modelo médico de saúde (clínico) e o modelo 

de saúde pública. Enquanto o clínico examina o paciente (indivíduo) na busca pela causa da 

enfermidade, doença ou deficiência, o pesquisador de saúde pública examina condições do 

ambiente  como,  por  exemplo,  saneamento  básico,  epidemias,  alimentação e  até  mesmo a 

condição social ou nível de pobreza.

A  partir  dessas  observações  apresentadas  por  Zimbardo  (2015)  podemos 

estabelecer  conexões  entre  as  duas  abordagens  iniciais  que  servem de  fonte  de  conforto 

(essencialista  e  gradualista),  e  as  abordagens  alternativas  apresentadas  (constitucional  e 

situacional). 

Enquanto  a  essencialista  analisa  o  indivíduo  como  um  ente  isolado,  a 

constitucional busca suas heranças, porém ambas atuam unicamente sobre indivíduo. Essas 

abordagens estariam associadas à um sociologia disposicional14.

A gradualista e a situacional vão além da análise individual e são uníssonas  ao 

14 A sociologia disposicional busca explicar os pensamentos, comportamentos, percepções e sentimentos dos 
atores sociais, de parte a parte, pelo encadeamento dos elos sociais passados e presentes que o constituíram.
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admitirem que a natureza humana pode ser transformada e que, embora tenhamos a tendência 

de nos visualizarmos como possuidores de uma personalidade constate através do tempo e do 

espaço, isso pode não ser uma realidade completa. O fato é que a relação entre pessoas e 

situações é caracterizada por interações constantes e dinâmicas. Essas abordagens são tratadas 

na  obra  do  autor  Zimbardo  (2015)  associadas  à  um  sociologia  convencionada  como 

situacional.

A teoria  do  Efeito  Lúcifer  amplia  essa  última  abordagem  a  partir  de  dados 

empíricos do experimento do aprisionamento de Stanford15. Sem desconsiderar as sociologias 

disposicional e  situacional,  o  autor  amplia  o  conceito  no  que  seria  uma  abordagem 

sistêmica.

Temos,  portanto,  três  formas  que  devem ser  consideradas  em uma  análise  de 

desvios comportamentais e mais especificamente, o que leva pessoas comuns a participarem 

de atos violentos. São elas:

– A  disposicional – Aborda o indivíduo o qual o autor chama de “maçãs ruins”, 

sendo o fundamento básico de qualquer ciência social;

– A  situacional – Aborda os fatores externos os quais o autor chama de “o barril 

ruim de maçãs”, sendo a abordagem utilizada por psicólogos sociais como o próprio autor; e

– A  sistêmica –  Aborda  as  influências  (ou  lideranças)  que  atuam  sobre  o 

indivíduo e sobre fatores externos as quais o autor chama de “os fazedores de barris ruins”.

A seguir abordaremos os métodos e mecanismos que são utilizados por estes “fazedores de 

barris ruins”, identificados por Zimbardo (2015) .

 2.2.1 Métodos e mecanismos

A fim de ampliar o conceito da abordagem sistêmica, a partir da análise dos dados 

15 Experimento realizado por Zimbardo em 1971 nos porões da Universidade de Stanfor no qual estudantes 
voluntários foram divididos aleatoriamente entre prisioneiros e guardas num ambiente de prisão simulado. 
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de seu experimento em Stanfor, o autor foi capaz de avaliar o poder dentro de um sistema 

simulado,  iniciando  por  constatar  os  mecanismos criados  para  traduzir  ideologias  em 

procedimentos operativos e as formas pelas quais as circunstancias são criadas e modeladas 

por fatores concernentes a ordens superiores, os sistemas de poder (ZIMBARDO, 2015, p. 30, 

grifo nosso). Essas ordens seriam emanadas por uma “elite do poder” que, trabalhando nos 

bastidores, estabelecem as condições de vida de outros. Citando o sociólogo C. Wright Mills 

(1916-1962) define essa elite como sendo “composta por homens cujas posições lhes permite 

transcender os ambientes dos homens e mulheres comuns;” e que “estão em posição de tomar 

decisões  que terão grandes consequências” (MILLS, 1956, apud ZIMBARDO, 2015, p. 30-

31).

Os mecanismos identificados por Zimbardo (2015) utilizados por essa “elite do 

poder” para influenciar pessoas, são os seguintes:

Apelo pela Conformidade Social – Pessoas, normalmente não tem consciência 

de  uma  força  maior  que  atua  sobre  seus  repertórios  comportamentais,  a  necessidade  de 

aprovação  social.  Ela  ocorre  quando  as  pessoas  se  conformam,  concordam  ou  validam 

racionalmente comportamentos por vezes errôneos de um grupo, decorrente do fato de que a 

resistência cria um fardo emocional para aqueles que mantém sua independência, resumindo: 

a autonomia surge a um custo psíquico (ZIMBARDO, 2015, p 313 - 372). Criar ou destacar 

grupos sociais e seus comportamentos a fim de influenciar pessoas é um mecanismo utilizado 

pela “elite do poder” para promover um desligamento moral16.

Promoção  da  Desumanização  –  Os  relacionamentos  humanizados  são 

caracterizados pelo “Eu – Vós” enquanto que os desumanizados são do tipo “Eu – Isto”. Com 

o  tempo,  os  agentes  desumanizadores  são  sugados  pela  negatividade  e  passam  ao 

relacionamento  do tipo  “Isto  –  Isto”.  Esse  tipo de  relacionamento desumano leva  a  uma 

16 Desligamento moral se refere à possibilidade de nos desligarmos dos mecanismos de autorregulação ou 
autocensura que adquirimos ao longo do tempo a partir de padrões externos normalmente definidos pelos 
pais, professores ou outra autoridade, que são internalizados como um modelo próprio de código de conduta.
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impressão de que alguns outros são sub-humanos, maus humanos, desumanos, infra-humanos, 

dispensáveis ou animais, o que incita ações abusivas e destrutivas facilitadas por meio de 

rótulos,  estereótipos,  palavras  de  ordem  e  imagens  de  propaganda.  A  desumanização 

estigmatiza os outros, atribuindo-lhes uma identidade estragada que, sob tais circunstâncias, 

possibilita que pessoas normais, moralmente justas e até mesmo idealistas realizem atos de 

crueldade  (ZIMBARDO, 2015, p 316).

Promoção da Desindividuação – Esse mecanismo se caracteriza pela perda da 

identidade  daqueles  que  praticam  os  atos  violentos  através  de  um  anonimato  conferido 

normalmente pela cobertura do rosto, seja por máscaras, pintura ou tecidos. Esse anonimato 

também ocorre quando o indivíduo é inserido em um grupo, passa a ser tratado como “mais 

um”, e é acentuado pelo uso de uniformes ou distintivos que o identifique como membro 

desse  grupo.  A desindividuação  gera  um estado  psicológico  em  que  ações  substituem o 

pensamento  e  as  decisões  ponderadas  dão  lugar  a  respostas  emocionais  impensadas, 

facilitando o ato violento (ZIMBARDO, 2015, p 422-428).

Culto pela Obediência cega à autoridade – Para elucidar esse mecanismo o 

autor recorre ao experimento de Milram17 que demonstrou que índices de obediência podem 

se elevar para mais de 90%, dependendo das circunstâncias, ao introduzir uma única variável 

crucial  na  recita  de  submissão:  faça  do  sujeito  um membro de  uma  equipe  (no  caso  do 

experimento Milgram uma equipe de pesquisa, ZIMBARDO, 2015, p 382). Esse mecanismo 

especificamente  se  caracteriza  pela  ocorrência  de  dez  métodos  que  buscam  alcançar  a 

obediência  cega  e  o desligamento  moral.  Considerando os  mecanismos  já  apresentados  e 

eliminando as redundâncias, chegamos a oito métodos: 1) preestabelecer alguma forma de 

obrigação  contratual,  verbal  ou  escrita;  2)  dar  aos  participantes  papéis  significativos  que 

17 Experimento realizado por Stanley Milgran (1933-1984) que avaliava como pessoas poderiam ser inquiridas 
a obedecer a autoridade. Foi conduzido na universidade de Yale em 1961, nos Estados Unidos da América, 
onde voluntários eram orientados a dar choques elétricos graduais em outros voluntários, localizados em 
outra  sala,  todas  vez  que  esses  respondessem  erradamente  ou  demorassem  a  responder  perguntas 
formuladas. 
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ativem padrões de resposta automáticas;  3) apresentar regras básicas e vagas, mudando-as 

quando necessário; 4) alterar a semântica do ato, do ator e da ação a partir de uma ideologia,  

punindo a vítima em prol de um objetivo maior;  5) criar oportunidades para a difusão ou 

abdicação da responsabilidade; 6) começar o ato rumo a maldade extrema gradativamente a 

partir de um insignificante primeiro ato; 7) mudar gradualmente a figura da autoridade, do 

justo e razoável ao injusto e exigente; e 8) tornar alto o preço da desistência. 

Temos,  portanto,  quatro mecanismo de  influência:  O apelo  pela  conformidade 

social,  a  promoção  da  desumanização,  a  promoção  da  desindividuação  e  o  culto  pela 

obediência  cega  à  autoridade.  Sendo  este  último  caracterizado  pela  ocorrência  dos  oito 

métodos acima mencionados.

Nos resta, ainda neste, capítulo identificar a relação existente entre as duas teoria.

 2.3 A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO FALIDO E O EFEITO LÚCIFER

Pela  proposta  de  Zimbardo  (2004)  existem  três  formas  de  abordarmos  um 

problema, a disposicional, a situacional e a sistêmica. Enquanto a disposicional mantém seu 

foco no indivíduo, a situacional abrange também as circunstâncias ou o ambiente que cerca 

esse indivíduo. A sistêmica, como proposta pelo autor, amplia as abordagens anteriores às 

influências  de  líderes  de  determinado  grupo  sobre  os  indivíduos  por  eles  influenciados, 

aproveitando-se daquelas circunstâncias para promover o mal em prol de um objetivo maior.  

Fazendo uma analogia, podemos dizer que a abordagem situacional se refere às 

condições  de  um  determinado  Estado,  seja  falido  ou  fraco.  Essas  condições  seriam  as 

circunstâncias necessárias para que as elites do poder, ou líderes de grupos específicos, tivesse  

condições  de  promover  a  violência  empregando  mecanismos  e  métodos  específicos  e  a 

identificação dessa elite se dá pela abordagem sistêmica. 

Da mesma forma, a partir das colocações de Fukuyama (2004), percebemos que 
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os Estados com grande escopo, Estados ativistas, tendem a ser fracos uma vez que ampliam o 

escopo sem condições de exercer as funções críticas em sua plenitude. À medida que aquelas 

funções não são plenamente percebidas,  vimos que o Estado passa a  enfrentar problemas 

internos como, por exemplo, de ordem  étnica, religiosa e linguística e em casos extremos, 

tornam-se exemplos de violência exacerbada. 

Vemos, portanto, uma relação entre as duas teorias, sendo a promoção do mal ou a 

violência, o elo de ligação. Assim, no âmbito deste estudo, percebemos que o Efeito Lúcifer 

pode  estar  presente  em  Estados  em  condição  de  falência  uma  vez  que  o  Estado  Falido 

proporciona as condições para o ocorrência daquele efeito.

No próximo capítulo  abordaremos  os  dois  objetos  do  nosso  estudo,  o  Estado 

nigeriano e um dos grupos de maior influência naquele Estado e que atua às margens da lei.



 3 A REALIDADE DA NIGÉRIA

Neste  capítulo,  também  dividido  em  duas  partes  principais,  abordaremos 

inicialmente o Estado da Nigéria, fazendo um breve histórico, destacando suas características 

naturais, étnicas, econômicas, políticas e sociais, com foco nos indicadores divulgados por 

três organizações internacionais no período de 2004 a 2015, o The Fund for Peace (FFP), a 

Transparency International18  e o Banco Mundial.

Em  seguida,  abordaremos  um  dos  grupos  mais  relevantes  presentes  em  seu 

território que utiliza a pirataria para alcançar seus objetivos, analisando seus métodos, suas 

características e sua influência na população da região onde atua.

 3.1 BREVE HISTÓRICO E INDICADORES INTERNACIONAIS

Em  1990,  políticas  que  favorecia  interesses  particulares  levou  a  Nigéria  ao 

colapso.  Após  dois  governos  militares,  em  1999,  o  Estado  nigeriano  tornou-se  uma 

democracia e, sob a direção do Presidente Olusegun Obasanjo19, em 2004, já era considerado 

um Estado Fraco (ROTBERG, 2004). 

Nesse mesmo ano (2004), rivalidades históricas entre províncias produtoras e não 

produtoras  de óleo e entre cristãos e muçulmanos foram renegadas ao submundo em que 

permaneceram em constante agitação embaixo de uma superfície de aparente calmaria. Essa 

estabilidade  aparente  apontava  para  uma  forte  tendência  à  falência  Estado  Nigeriano 

(ROTBERG, 2004, p. 16).

Em junho de 2009, o então Presidente Umaru Yar`Adua anunciou uma anistia 

onde militantes ligados a grupos insurgentes do Delta do Niger20 puderam entregar suas armas 

em troca de imunidade jurídica e suporte financeiro. Mais de 26.000 militantes,  incluindo 

18 O Fundo pela Paz e Transparência Internacional.
19 Obasanjo permaneceu no cargo até meados de 2007. Até 2015 a Nigéria teve outros três Presidentes.
20 Região que compreendem um grande delta formado pelas foz dos rios Benue e Níger a sudeste da Nigéria.



22

vários  lideres do grupo  Movemente for the Emancipatiuon for the Niger Delta21 (MEND) 

aderiram ao programa e,  em 2011,  os  conflitos  do Delta  do Niger  pareciam controlados, 

porém,  alguns  líderes  permaneceram  ligados  às  origens  do  grupo  insurgente  (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, UNODC, 2013).

Em  2011,  a  Comunidade  Econômica  dos  Estados  da  África  Ocidental  

(ECOWAS)22 ressaltou que o controle das terras no Estado da Nigéria ainda estava fortemente 

relacionado às diferentes práticas colonialistas antigamente utilizadas pelo Reino Unido, sob 

diferentes sistemas em que, em algumas regiões, as regras islâmicas também se aplicam. O 

Land Use Act de 1980 não passou de uma extensão do State Law de 1915, promulgada muito 

antes de sua independência em 1960 (ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN 

STATES, ECOWAS, 2011).

Em 2012, a Comissão Econômica para a África remete à questão da rivalidade 

entre províncias produtoras e não produtoras de óleo. Em seu documento, Fragile States and 

Development in West Africa23, ela destaca que Estados com recursos naturais abundantes têm 

três vezes mais probabilidade de enfrentar instabilidades internas do que outro que não dispõe 

de tantos recursos. 

No  caso  do  Estado  da  Nigéria,  estas  instabilidades  estão  relacionadas  à  má 

distribuição dos retornos financeiros que advém da exploração do petróleo e é reforçada por 

altos índices de corrupção e pela falta de maior controle e transparência. A combinação de 

todos estes fatores servem de combustível para o surgimento e perpetuação de militâncias, 

grupos insurgentes  e  tráfico de  armas (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION 

FOR AFRICA, 2012).

Percebemos,  dessa  forma,  como o  Estado da  Nigéria  busca  a  manutenção  do 

21 Movimento para a Emancipação do Delta do Niger é grupo insurgente com maior visibilidade da região do 
delta do Niger que ganhou destaque ao final de 2005 e início de 2006.

22 Economic Community of West African States (ECOWAS): Estabelecida em 1975 pelo tratado de Lagos 
engloba 15 países do Oeste africano incluindo a Nigéria.

23 Estados Fracos e o Desenvolvimento do Oeste Africano (tradução nossa).
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monopólio do uso da terra por meio de um modelo herdado ainda de regimes colonialistas e,  

consequentemente,  envolve-se diretamente na exploração de petróleo e seus derivados por 

meio de empresas estatais, neste caso a  Nigerian National Petroleum Corporation24, e por 

meio de concessões às empresas estrangeiras.

Além disso, as províncias mais afetadas pela má administração e distribuição dos 

abundantes recursos naturais, estão localizadas no  oil belt region25. Nessas províncias, que 

compreendem um grande delta formado pelas foz dos rios Benue e Níger, a força do Estado 

deveria estar presente promovendo a estabilidade na região.  No entanto,  o que ocorre são 

conflitos  que  também  estão  diretamente  relacionados  à  grupos  étnicos  específicos 

(ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES, ECOWAS, 2011).

Com base nos documentos de 2011 e 2012 aquela falsa percepção de estabilidade 

observada  em  2004  e  reforçada  pela  anistia  de  2009  ainda  vigorava,  escondendo  a  real 

condição do Estado nigeriano que permanecia à beira da falência. De acordo com o Banco 

Mundial26, a Nigéria continua enfrentando ataques terroristas em sua região nordeste e grupos 

insurgentes no Delta do Niger. 

Essa  ideia  ainda  é  reforçada  pela  Organização  para  Cooperação  Econômica  e 

Desenvolvimento (OCDE)27. Em seu documento que aborda previsões econômicas para 2017, 

destaca que a segurança ainda é um grande problema que atinge as regiões nordeste e do 

Delta do Niger e que, além de ações militares, o Estado nigeriano deve se comprometer em 

promover o desenvolvimento dessas regiões que são frequentemente impactadas por conflitos 

e ataques terroristas (ASOGWA; BARUNGI; ODHIAMBO, 2017)28. Esses conflitos ocorrem 

no nordeste pela atuação do grupo terrorista Boko Haran de religião muçulmana e no Delta do 

Niger pelas diversas milícias e grupos insurgentes de grande maioria cristã.

24 NNPC. Companhia estatal de petróleo criada em 1977 que, além das atividades de extração, ainda tem 
poderes sobre o refino, o desenvolvimento petroquímico, o transporte e a comercialização.  

25 Cinturão do Óleo engloba as províncias nigerianas da região Sudeste, também conhecida por River States.
26 Disponível em: http://www.worldbank.org/.
27 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
28 Disponível em: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/nigeria.



24

Abordaremos agora os indicadores internacionais do Estado nigeriano no período 

de 2004 a 2015 divulgado por três organizações.

 3.1.1 O Fundo pela Paz

A organização internacional  The Fund for Peace (FFP), que tem por objetivo a 

prevenção  de  conflitos  e  a  promoção  de  uma  condição  sustentável  de  segurança  global, 

divulga anualmente uma relação do que chama de Fragile States Index29 onde são avaliados 

doze critérios que vão desde aparato de segurança até intervenções externas passando por 

economia,  legitimidade  do  Estado,  serviços  públicos,  direitos  humanos,  dentre  outros. 

Quando maior a pontuação atribuída a cada um desses índices, pior é a situação do Estado. 

Dessa forma os primeiros colocados são aqueles tidos como mais frágeis enquanto que os 

últimos são os Estados mais estáveis.

De 2006 a 2016 observamos uma piora na classificação geral, a Nigéria saiu de 

22o para 13o Estado mais fraco, onde o único índice que apresentou melhora foi o de evasão 

de conhecimento e migração voluntária, principalmente da classe economicamente ativa. 

Nesse período houve um intervalo, de 2009 a 2012, onde a Nigéria permaneceu 

estável  na  décima  quarta  posição.  Após  duas  melhoras  consecutivas,  em 2013 e  2014,  a 

situação do Estado voltou a piorar e em 2015 figurava na 13a pior posição.  Nesse último 

período, os índices que apresentaram aumento e que contribuíram para agravar a situação, 

foram aqueles  relacionados ao  aparato  de  segurança,  ao  atrito  entre  diferentes  grupos,  às 

pressões demográficas e ao impacto causado por deslocados e refugiados.

Essa  estabilidade  ocorrida  em  2009  e  o  crescimento  em  2013  sugerem  uma 

relação com  anistia promovida pelo então presidente nigeriano em 2009. Porém, a partir de 

2015, o retorno para a 13a posição demonstrou que a questão da estabilidade de 2009 era tão 

somente aparente.

29 Em português, Índice de Estados Frágeis. Esse documento passou a ser divulgado 2006 (tradução nossa).
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 3.1.2 Percepção da corrupção

A  Transparency International é uma organização internacional criada em 1993, 

presente em mais de 100 Estados e com sede em Berlin, na Alemanha. Seu objetivo é combate  

à corrupção no âmbito global e um dos seus relatórios anuais  é o  Corruption Perception 

Index30.  Diferente  do  índice  divulgado  pela  FFP,  a  organização  classifica  os  Estados  do 

melhor para o pior em termos de corrupção, dessa forma os primeiros colocados são aqueles 

tidos como mais limpos, nos termos do documento,  enquanto que os últimos são os mais 

corruptos.

De acordo com este documento, em 2004, a Nigéria estava entre os piores Estados 

no que se refere à corrupção figurando na 144 posição de 146 Estados avaliados, a frente 

somente  de  Bangladesh  e  Haiti.  No  entanto,  nos  anos  subsequentes,  observou  uma  leve 

ascensão até que em 2008 sua pontuação passou a oscilar entre altos e baixos e em 2015 

estava na 136 posição de um total de 168 Estados.

A partir  desses  dados podemos concluir  que,  apesar  da  classificação baixa do 

Estado nigeriano, aparentemente ocorre uma melhora no que tange ao combate a corrupção. 

Este combate pode contribuir para a diminuição dos conflitos na região do Delta do Niger 

uma  vez  que  tal  fator  incentiva  o  surgimento  de  grupos  adversos.  Entretanto,  a  queda 

percebida  na  avaliação  anterior  do  FFP,  aponta  para  a  existência  de  outros  fatores  que 

impediram que o Estado nigeriano fosse melhor avaliado.

 3.1.3 Governabilidade

Em  complemento,  o  Banco  Mundial  também  divulga  anualmente  indicadores 

governamentais  que  abordam  seis  aspectos  cobrindo  199  Estados,  são  os  Worldwide 

Governance  Indicators  (WGI).  Esses  aspectos  vão  desde  medidores  de  participação  da 

30 Disponível em: https://www.transparency.org/research/cpi/overview
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população na escolha de seus dirigentes e liberdade de expressão até aqueles que medem a 

sensação de segurança, imposição da lei e garantia da ordem. O relatório mais recente que 

divulga esses índices data de 201531.

No  aspecto  Voice  and  Accountability  (participação  da  população  na  política, 

liberdade de expressão e liberdade de imprensa) o desempenho do Estado nos últimos três 

anos do levantamento apontam para uma evolução nesse aspecto.

No  Political Stability and Absence of Violence (instabilidade política, percepção 

da violência e terrorismo) sua pontuação é muito baixa e variou pouco entre três e seis pontos 

basicamente. Mais uma vez percebemos uma tendência de crescimento nos últimos três anos, 

porém mais modesta.

No  aspecto  Government  effectiveness  (percepção  da  qualidade  dos  serviços 

públicos, do grau de independência do governo de pressões políticas e o comprometimento do 

governo com tais políticas públicas) o Estado da Nigéria é melhor avaliado que o aspecto 

anterior. Os últimos quatro anos tendiam para uma estagnação do índice,  porém em 2014 

ocorre uma queda que logo é recuperada em 2015. Porém, é difícil dizer se essa melhora 

observada no último ano tende a se repetir.

No que tange o aspecto Regulatory Quality  (percepção da habilidade do Estado 

em promover políticas de controle da economia, de subsídios, de controle dos preços ou de 

livre mercado), fica evidente a recuperação do Estado nigeriano após 2004. No entanto, após 

um período de estagnação (2009 a 2013), os três últimos anos apresentaram queda do índice.

Sobre  o  aspecto  Rule  of  law  (percepção  do comprometimento  dos  agentes  de 

segurança  pública  com  a  sociedade  em  geral,  a  atuação  do  judiciário  e  o  respeito  à 

propriedade privada), após uma melhora considerável em 2005, o Estado passou a oscilar em 

altos e baixos encerrando 2015 com uma pontuação muito próxima àquela observada dez anos 

atrás.

31 Dados disponívis em: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.
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No aspecto Control of Corruption (percepção de quanto o Estado é utilizado em 

proveito próprio de entidades privadas e da elite), desde 2004 o Estado nigeriano vinha em 

uma tendência de crescimento quando atingiu seu ápice em 2008. Porém, após esse último 

ano entrou em uma trajetória descendente e em 2015 regrediu ao mesmo índice de 2005, dez 

anos antes.

Fazendo uma média de todos os índices observados, percebemos que a Nigéria, 

após  uma considerável  melhora  em 2005,  apresentou  oscilações  encerrando 2015 em um 

patamar ligeiramente superior ao observado dez anos antes.

Como  o  Banco  Mundial  sugere  que  as  análises  dos  Worldwide  Governance 

Indicators (WGI) não seja feita de ano a ano, e sim por décadas, concluímos que, de 2004 a 

2015,  o  Estado  nigeriano  veio  crescendo  na  média  geral,  mesmo  que  discretamente. 

Aparentemente aquilo que poderia ser o impulsionador do Estado rumo ao progresso parece 

realmente ser o fator motivador de seus maiores problemas.

Passaremos agora para a segunda parte principal deste capítulo que poderá nos 

ajudará a  entender  como ocorre esse freio ao progresso percebido pelo Estado nigeriano. 

Dessa forma, abordaremos a seguir as milícias do Delta do Niger com o foco em um grupo 

específico o Movement for the Emancipation of the Niger Delta32  ou MEND.

 3.2 O MOVIMENTO PELA EMANCIPAÇÃO DO DELTA DO NIGER (MEND)

Antes de falarmos especificamente sobre o MEND veremos um pouco sobre a 

região do Delta do rio Niger, suas riquesas e a história das milícias para depois conhecermos o  

grupo, seus métodos e sua influência naquela região.

 3.2.1 As riquesas e as milícias do Delta do Niger

O Delta do Niger compreende todos as províncias reconhecidas pelo Estado como 

32 Movimento pela Emancipação do Delta do Niger (tradução nossa).
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parte  do cinturão do óleo.  Ao todo eram nove províncias e, em 2016, a capital  Lagos foi 

incluída  neste  grupo que somavam 70.000 km2 e que correspondem a 7,5% do território 

nigeriano. Ao todo são 40 diferentes grupos étnicos, com 250 diferentes dialetos distribuídos 

em mais de 3000 comunidades. Sendo, a etnia Ijaw, a mais numerosa (STARR, 2014)33.

Apesar  de  ser  umas  das  regiões  mais  ricas  da  África  em termos  de  recursos 

naturais (petróleo), o que tem chamado a atenção da comunidade internacional nesta região 

são  os  recorrentes  incidentes  que  envolvem  diversas  milícias34 do  Delta  do  Niger.  Os 

frequentes ataques a refinarias, instalações petrolíferas e mesmo aos trabalhadores  deste setor 

são as principais fontes de preocupação de estudiosos e políticos (PAKI; EBIENFA, 2011).

Percebemos  a  complexidade  existente  na  região  onde  o  elevado  número  de 

diferentes etnias, aliado à riqueza em recursos e à falta de investimento por parte do Estado 

gera um situação de conflito que impacta na comunidade internacional. Esse impacto se dá 

pelo fato de outros Estados terem a Nigéria como exportador de petróleo para abastecer seus 

mercados.

A história  das  milícias  do  Delta  do  Niger  começou  em  1966  com  rebeliões 

ocorridas na região em oposição ao governo vigente. Após quase quarenta anos, os conflitos 

escalaram em termos humanos e econômicos promovendo o surgimento de diversos grupos 

paramilitares35 contrários  à  exploração  dos  recursos  naturais  da  região  por  companhias 

multinacionais, com Shell e Chevron, e pelo governo central através da  Nigerian National  

Petroleum Corporation (DIALOKE; EDEJA, 2016).

Os  principais  grupos  são  Movement  for  the  Emancipation  of  the  Niger  Delta 

(MEND),  o  Joint  Revolutionary  Council (JRC),  o  Niger  Delta  People  Volunteer  Force 

(NDPVF), o  Movement for the Survival of the Ijaw Ethnic Nationality (MOSEIN) e, mais 

33 Disponíveis em: https://ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2014/04/CTCSentinel-Vol7Iss4.pdf.
34 Ou grupos paramilitares.  Grupo organizado de  indivíduos comparada  a forças  militares  e  que possuem 

motivação política ou religiosa.
35 Ou milícias.
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recentemente em fevereiro de 2016, o  Niger Delta Avengers  (NDA)36 (DIALOKE; EDEJA, 

2016). Dentre todos esses grupos, o que possuir maior destaque e o maior responsável por 

sequestros na região é o MEND (STARR, 2014).

Dessa forma, fica claro que o sequestro e o roubo a óleo sempre estiveram ligados 

às milícias do Delta do Niger. Nesse contexto, sendo o MEND o maior e mais violento grupo 

a atuar na região, abordaremos um pouco de seus métodos e sua influência na região.

 3.2.2 O MEND, suas características, seus métodos e sua influência

O MEND é um dos grupos de maior visibilidade do Delta do Niger. Este grupo 

insurgente é caracterizado por ser uma coalisão de diversos outros grupos, sem uma estrutura 

definida e com diversos líderes responsáveis por sequestros e atentados às infraestruturas de 

produção de petróleo. O grupo surgiu no final de 2005 e desde então reivindica o controle dos 

recursos naturais da região, além do envolvimento em atividades criminais comuns, atos de 

extorsão e roubo de óleo em benefício próprio. 

Essa visibilidade em boa parte foi alcançada pela veiculação na mídia de imagens 

de  jovens  das  comunidades  do  Delta  do  Niger  com  seus  rostos  cobertos  por  máscaras, 

empunhando submetralhadoras, a bordo de lanchas rápidas e mantendo sob a mira de suas 

armas trabalhadores indefesos de companhias internacionais (OKONTA, 2006).

Vemos assim que o grupo ganhou destaque e volume a partir de uma estrutura 

ampla e descentralizada, utilizando jovens com seus rostos cobertos no intuito de mostrar para 

o mundo que aqueles não são apenas jovens criminosos do Delta do Niger e sim membros de 

um grupo maior.

Ike  Okonta  (1949  -  )  em  seu  trabalho,  Behind  the  Mask37, publicado  pela 

36 Conselho  Conjunto  Revolucionário,  Força  Voluntária  Popular  do  Delta  do  Niger,  Movimento  pela 
Sobrevivência da Etnia Ijaw e Os Vingadores do Delta do Niger.

37 Por  trás  da  máscara  (tradução  nossa).  Disponível  em:  http://geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND
%20Website/NigerDelta/WP/11-Okonta.pdf.
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Universidade  de  Oxford,  relata  que  em  um cerimonial  de  sepultamento  de  membros  do 

MEND  que  haviam  sido  mortos  por  militares  nigerianos  em  abril  de  2006,  diversas 

proeminentes lideranças da etnia Ijaw estavam presentes, além de fazendeiros e pescadores 

que haviam deixado suas vilas para prestarem as últimas homenagens àqueles “heróis” caídos 

em combate (OKONTA, 2006). Cabe ressaltar que naquela ocasião havia reféns que estavam 

sendo mantidos por aquele grupo e que acabaram sendo mortos durante o confronto.

A organização Council on Foreign Relations38 emitiu um relatório em setembro de 

2009  onde  é  destacada  a  questão  da  dependência  das  milícias  do  Delta  do  Niger  às 

comunidades locais que, de certa forma, compartilham do ódio pela exploração dos recursos 

naturais da região. Além disso, destaca também que esses grupos, como o MEND dependem 

de patrocínio de políticos  que os  utilizam para intimidar  opositores  ou para cometer  atos 

criminosos como o roubo de óleo e o contrabando de armamento (ASUNI, 2009)39.

A publicação International Journal of Social Sciences and Management Research  

da Universidade Michael Okpara da província de Abia, Nigéria, deixa claro a facilidade com 

que certos membros do MEND transitam entre as metrópoles e as pequenas vilas do Delta do 

Niger. O documento ressalta que esse movimento em direção às vilas tem por objetivo a busca 

por abrigo em uma eventual ação do exército nigeriano ( DIALOKE;  EDEJA, 2016).

A partir desses relatos percebemos que existe um envolvimento das comunidades 

locais em apoio as milícias da região, em especial ao MEND, parecendo ser um censo comum 

entre os fazendeiros e pescadores do Delta do Niger em especial da etnia Ijaw.  É importante  

ressaltar que ele se dá pela participação aparentemente inofensiva e desprovida de violência 

mas que serve de porta de entrada para novos recrutas.

Ainda de  acordo  com aquele  documento,  os  elementos  integrantes  do  MEND 

38 Organização internacional criada em 1921 que tem por objetivo produzir documentos que possam servir de 
subsídio para seus membros ou autoridades governamentais de outros Estados na resolução de conflitos.

39 Disponível  em:  https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2009/09/CFR_WorkingPaper_2_NigerDelta.pdf. 
(ultimo acesso 24ul)
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declararam encerradas as hostilidades em 2009, porém a influência que o autodenominado 

porta-voz e único rosto conhecido do grupo insurgente, Jomo Gbomo, tem sobre todos os 

líderes do MEND é questionável ( DIALOKE;  EDEJA, 2016).

Apesar  de  haver  relatos  de  jovens  que  aderiram  por  coação  ou  pressão,  em 

decorrência  das  condições  sócio  econômicas  do  Estado  nigeriano,  o  grupo  não  tem 

dificuldade em recrutar novos membros, principalmente entre os mais jovens que enfrentam 

muita  dificuldade em conseguir empregos.  A maioria  desse membros são da etnia  Ijaw e 

recebem  suporte  direto  de  comunidades  locais  apesar  de  essas  comunidades  negarem 

oficialmente  o  apoio  devido  ao  uso  extremo  da  violência  pelos  membros  do  MEND 

(GLOBAL SECURITY, 2016).

Sendo  a  etnia  Ijaw a  mais  presente  na  região  e  a  principal  etnia  dos  grupos 

insurgentes,  concluímos que os líderes do MEND não tem dificuldades em cooptar novos 

soldados. Essa ideia é reforçada pelas condições sócio econômicas que dificultam o acesso ao 

emprego,  principalmente dos mais jovens e que pode ter  contribuido para o insucesso da 

anistia de 2009.

O Centro  de  Combate  ao  Terrorismo de  West  Point40 em seu  periódico,  CTC 

Sentinel, destacou que, diferente do que ocorre na costa da Somália, os piratas nigerianos, ao 

abordarem  navios  objetivavam  sua  carga  para  posterior  venda  no  mercado  negro. 

Complementa ressaltando que mais de 200.000 barris de óleo são desviados diariamente em 

decorrência da pirataria e que essa quantidade corresponde a um prejuízo de duzentos bilhões 

de dólares por ano. 

No entanto,  a  partir  de 2013,  ocorreu um aumento  nos  casos  de sequestro de 

tripulantes e, em 2014, aproximadamente, doze navio foram tomados e vinte tripulantes feitos 

de reféns somente nas dez primeiras semanas do ano. Essas ações ocorreram entre doze e 

cinquenta  milhas  da  costa  nigeriana  e  refletem  uma  prática  que  já  era  empregada  por 

40 Academia militar do exército dos Estados Unidos da América.
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membros do MEND (STARR, 2014).

O documento ainda coloca que o grupo insurgente reivindicou a responsabilidade 

pelo sequestro de dois velejadores norte americanos em outubro de 2013 e o ataque a um 

rebocador nigeriano e o sequestro de funcionários da Agip Oil Company41 alegando, por meio 

de  seu  porta-voz,  que  reduziria  a  produção  de  petróleo  a  zero  em  2015,  expulsando  as 

companhias estrangeiras que operam na região (STARR, 2014). 

Além  de  destacar  o  MEND  como  principal  grupo  a  cometer  estes  atos,  o 

documento reforça a ideia de que o grupo não entregou suas armas de fato em 2009 e que  em 

2013 houve uma mudança no método utilizado. A abordagem que passou de roubo da carga 

para o sequestro de tripulantes pode ter sido incentivada pela queda do preço do barril de 

petróleo no mercado internacional e passa a ideia de que tanto o óleo quanto os tripulantes,  

são vistos como meras mercadorias.

Okonta aponta o grupo MEND como manipuladores astutos da mídia de massa e 

conseguiram passar a ideia de que suas desavenças são com o governo e com as companhias 

de  petróleo.  O  grupo  conseguiu  fazer  isso  através  da  manipulação  de  meios  locais  de 

comunicação como jornais e canais de televisão locais (OKONTA, 2006).

Nessa mesma ideia de manipulação, os membros do MEND defendem que suas 

ações violentas e seus crimes, como a pirataria, buscam uma justiça econômica e melhorias 

para as comunidades da região.  O Centro de Combate ao Terrorismo de  West Point  ainda 

destaca  a  dificuldade  em  se  distiguir  ações  criminosas  comuns  dos  atos  cometidos  por 

membros do MEND (STARR, 2014). 

Nesse contexto, em sua página, o grupo  Niger Delta Avengers (NDA)42 procura 

desvincular-se à imagem do MEND acusando-os de serem marionetes de grupos políticos e 

criminosos comuns envolvidos em diversas outras ações, até mesmo roubo a bancos na busca 

41 Empresa do Grupo ENI ,uma multinacional petrolífera presente em setenta países e que tem concessão para 
exploração na Nigéria.

42 Disponível em: http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/M.E.N.D.-your-criminal-days-are-over.html.
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de benefícios particulares.

Aparentemente,  percebemos  que  a  motivação  dos  atos  de  pirataria  impetrados 

pelo MEND, diferente daquilo que os porta-vozes divulgam, não estão relacionados à busca 

pelo  bem estar  das  comunidades  do Delta  do Niger,  e  sim por  interesses  privados sejam 

políticos ou financeiros. Também podemos perceber como o grupo se aproveita das mídias de 

comunicação em massa para difundir a ideia de violência pela justiça, em que todo o resto é  

mercadoria, seja a carga de um navio vendida no mercado negro, sejam seus tripulantes feitos 

reféns trocados por vultuosas quantias na forma de resgate.

 3.3 OS INDICADORES NIGERIANOS E O MEND

Neste capítulo vimos que o Estado nigeriano ainda pratica conceitos herdados dos 

regimes colonialistas buscando o monopólio pela exploração da terra. A ambição do Estado 

em manter este controle através de estatais e das concessões às empresas estrangeiras acabam 

por  inchar  o  Estado  que  mal  tem  condições  de  prover  os  bens  mínimos  necessários 

principalmente para as províncias do oil belt region e mais especificamente do Delta do Niger.

Vimos que a anistia de 2009 promoveu uma certa estabilidade que na verdade 

escondia a tensão que vigorava na região do Delta. Os índices de corrupção observados no 

país  também  servem  de  combustível  para  a  perpetuação  das  milícias  que,  apesar  da 

classificação  ruim,  houve  uma  melhora  nesse  quesito.  De  uma  forma  geral,  a  Nigéria 

observou um crescimento,  mesmo que modesto provavelmente por conta da existência de 

outros fatores que impediram que esse tivesse um futuro mais promissor.

Vimos também que, aquilo que poderia ser o impulsionador do Estado , o petróleo 

do Delta do Niger, veio a se tornar o maior de seus problemas. A complexidade da região do 

Delta  do Niger  aliado à  falta  de investimento por  parte  do Estado gera  uma situação de 

conflito  que impacta na comunidade internacional.  Esses conflitos são protagonizados por 
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milícias que praticam os mais variados crimes como o sequestro e o roubo a óleo.  Neste 

contexto, vimos que o MEND é o maior e mais violento grupo a atuar na região.

Por  fim  percebemos  que,  diferente  daquilo  que  os  porta-vozes  divulgam,  a 

motivação dos atos de pirataria impetrados pelo MEND são motivados por interesses privados 

sejam políticos ou financeiros. E que o grupo se aproveita das mídias de comunicação em 

massa para difundir a ideia de violência pela justiça, colocando todo o resto como mercadoria 

a  serem comercializadas  em prol  de um objetivo maior.  Nesse contexto,  são mercadorias 

valiosas para o MEND a carga de um navio vendida no mercado negro ou seus tripulantes  

feitos reféns trocados por vultuosas quantias na forma de resgate.

No próximo capítulo analisaremos as condições abordadas do Estado nigeriano à 

luz do conceito de Estado Falido e iremos confrontar as características do grupo MEND com 

os métodos e mecanismos identificados pela teoria do Efeito Lúcifer.



 4 A PIRATAIA NA NIGÉRIA À LUZ DAS DUAS TEORIAS

Neste capítulo faremos duas análises e uma síntese com as conclusões de ambas. 

Inicialmente,  iremos  estabelecer  as  referências  que  utilizaremos  a  partir  das  conclusões 

parciais feitas no capítulo 2. A partir das referências, e com base nas análises do  The Fund 

for  Peace  (FFP),  da  Transparency  International e  do  Banco Mundial,  definiremos  qual 

referência é mais relevante ao estudo e que será conservada para a comparação com o Estado 

Nigeriano na matriz de stateness e nas três funções críticas do Estado.

Na segunda parte,  iremos analisar  o grupo MEND identificando os métodos e 

mecanismos previstos por Zimbardo (2015) a fim de verificar se o Efeito Lúcifer é explorado 

por esse grupo.

Finalmente vamos estabelecer a relação entre a condição do Estado Nigeriano e as 

práticas do MEND que levam à ocorrência da pirataria na Nigéria.

 4.1 A NIGÉRIA E O ESTADO FALIDO

Para essa nossa análise devemos definir quais referências serão utilizadas. Como 

os índices do The Fund for Peace (FFP), da  Transparency International e do Banco Mundial 

não remontam ao ano de 1994, não utilizaremos o Haiti como referência de Estado Falido, nos 

limitando  aos  índices  de  2004  do  Afeganistão,  da  Angola,  de  Burundi,  da  Republica 

Democrática do Congo, da Libéria, de Serra Leoa e do Sudão. Da mesma forma, adotaremos 

os dados da Somália em 2004 como nossa referência de Estado em Colapso.

Para  a  comparação do Estado  Nigeriano na  matriz  de  stateness de  Fukuyama 

(2004) e  na comparação das  três  funções  críticas,  vamos  selecionar,  dentre  todas  aquelas 

referências, qual é a mais relevante para o estudo.

Os índices divulgados pela FFP remontam o ano de 2006, desta forma não temos 

referências de 2004 para comparação, porém verificamos que em 2015 a Nigéria estava pior 
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classificada  que  Serra  Leoa  e  Angola,  mesmo  comparada  com os  dados  de  2006  destes 

Estados. Já de acordo com a Transparency International,  em 201543, a Nigéria era a melhor 

classificada dentre todas as referências, sendo Serra Leoa a mais próxima com apenas quatro 

pontos de diferença. Temos que Angola e Serra Leoa se apresentam, até o momento, como 

boas referências a serem conservadas.

A partir dos seis aspectos abordados pelo Banco Mundial, identificaremos qual 

referência  é  a  mais  relevante.  Dessa  forma,  visualizaremos,  mais  uma vez,  cada  um dos 

aspectos44,  porém comparando-os com todas as referências,  seja de Estado Falido,  seja  de 

Estado em Colapso, conforme a seguir:

–  Voice and Accountability (participação da população na política, liberdade de 

expressão  e  liberdade  de  imprensa)  -  Nesse  aspecto  o  Estado  nigeriano  é  superior  ao 

referencial de Estado em Colapso e à maioria dos exemplos de Estados Falidos à exceção da 

Serra Leoa. A Nigéria fica por todo o período atrás desse último referencial encerrando 2015 

cinco pontos abaixo de Serra Leoa.

– Political Stability and Absence of Violence (instabilidade política, percepção da 

violência e terrorismo) - Nesse aspecto a situação do Estado nigeriano é ainda mais crítico. 

Sua pontuação variou pouco ficando atrás, por todo o período, dos referenciais de Estados 

Falidos do Sudão, Libéria, Angola e Serra Leoa. É importante ressaltar que, nesse aspecto, a 

Nigéria  está mais próxima do referencial de Estado em Colapso do que do referencial de 

Estado Falido em melhor condição, no caso Serra Leoa.

– Government effectiveness (percepção da qualidade dos serviços públicos, do 

grau de independência do governo de pressões políticas e o comprometimento do governo 

com tais políticas públicas) - Nesse aspecto a situação se diferencia um pouco das demais. A 

Nigéria se apresenta superior ao referencial de 2004 de Serra Leoa por praticamente todo o 

43 APÊNDICE A – Corruption Perception Index.
44 APÊNDICE B – Worldwide Governance Index (WGI)..
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período e com uma única coincidência em 2009. O que chama a atenção neste aspecto é o 

índice do Afeganistão se mostrar um pouco superior ao do Estado da Nigéria, porém sem 

muita relevância.

– Regulatory Quality (percepção da habilidade do Estado em promover políticas 

de controle da economia, de subsídios, de controle dos preços ou de livre mercado) - Nesse 

quesito  fica  evidente  a  recuperação  do  Estado  nigeriano  que,  após  2004,   ultrapassou  e 

permaneceu a frente de todos os Estados utilizados como referência.

– Rule of law (percepção do comprometimento dos agentes de segurança pública 

com a sociedade em geral, a atuação do judiciário e o respeito à propriedade privada) - Nesse 

item, o Estado sempre esteve a frente de todas as referências, exceto o Estado da Serra Leoa. 

Chegou a ultrapassá-lo entre 2005 e 2006, oscilou entre altos e baixos encerrando 2015 com 

uma pontuação pouco superior àquele Estado.

– Control of Corruption (percepção de quanto o Estado é utilizado em proveito 

próprio  de  entidades  privadas  e  da  elite)  -  Desde  2004  o  Estado  nigeriano  venceu  as 

referências de Burundi e Serra Leoa em 2007 e 2008, respectivamente, atingindo seu ápice 

neste  último ano. Porém, entrou em uma trajetória  descendente e em 2015 apresentava  o 

mesmo índice de 2005, dez anos antes, abaixo de Burundi e Serra Leoa.

– Média geral dos índices - Fazendo uma média de todos os índices observados, 

percebemos que a Nigéria sempre esteve a frente da referência de Estado em Colapso e de 

todas as referências de Estado Falido,  exceto do índice de Serra Leoa.

A partir dessa análise parcial dos dados do Banco Mundial aliada aquela breve 

conclusão acerca dos dados da FFP e da Transparency International, podemos resumir nossos 

referenciais à um único índice, o do Estado Falido de Serra Leoa em 2004. Da mesma forma, 

já nesta etapa, podemos descartar a possibilidade da Nigéria ser um Estado em Colapso uma 

vez que esteve sempre a frente dos índices de 2004 da Somália em todas as avaliações.
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No próximo item, posicionaremos tanto o Estado nigeriano, por todo o período 

estudado, e o Estado Falido de Serra Leoa em 2004 na matriz de  stateness de Fukuyama 

(2004).

 4.1.1 A Nigéria na matriz de stateness

Para utilizarmos a matriz de stateness de Fukuyama (2004), definiremos a posição 

do Estado nigeriano durante o período estudado e analisaremos sua posição em relação a 

referência de Estados Falidos definida no item anterior e a de Estado em Colapso. Nesse caso, 

Serra Leoa para a primeira referência e Somália para a segunda referência, ambas em relação 

ao ano de 2004.

Para definir o escopo, no contexto da matriz, utilizaremos o percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) destinado aos gastos públicos ou a função mais ambiciosa empreendida 

pelo  Estado.  Para a  força  utilizaremos  a  média  do Governance  Indicator e  o  Corruption 

Perception Index.  Dessa forma estaremos em condição de posicionar ambos os Estados nos 

quadrantes III ou IV.

Aparentemente o Estado nigeriano sempre esteve abaixo de Serra Leoa no que 

tange ao percentual do PIB destinado aos gastos públicos, mesmo se compararmos os dados 

de 2015 deste com os de 2004 daquele. Porém, cabe resgatar a colocação de Fukuyama (2004) 

quando destaca a dificuldade em se posicionar um determinado Estado no eixo X. Voltemos 

também à colocação deste autor de que, na impossibilidade de definirmos essa posição com 

base nos gastos, recorreríamos à função mais ambiciosa empreendida pelo Estado.

No caso da Nigéria, desde 1977 ela opera uma estatal que ter como objetivo a 

exploração de petróleo. O fato de possuir e controlar esta estatal coloca o Estado nigeriano na 

condição de ativista naquela hierarquização das funções que compõem o seu escopo. Dessa 

forma, em relação ao eixo X, temos a Nigéria seguramente no Quadrante IV. A posição de 
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Serra Leoa em 2004, em relação a este mesmo eixo, fica no Quadrante III conforme colocação 

de Fukuyama (2004)45. Já a Somália não possui nenhum dado referente aos gastos públicos de 

2004 de acordo com o Banco Mundial, fato que reforça a condição de Estado em Colapso.  

Dessa forma, este Estado será posicionado no Quadrante III, muito próximo da origem do 

eixo X46.

Percebemos que a Nigéria ao longo do período aumentou sua força com pouca 

variação no seu escopo. Dessa forma, por permanecer no Quadrante IV e tendo elevado sua 

posição em relação ao eixo Y, entendemos que, de acordo com as colocações de Fukuyama 

(2004) a Nigéria permanece sendo um Estado Fraco mesmo que a média de todos os sues 

índices de WGI seja menor que a média de Serra Leoa em 2004.

Para entendermos como a Nigéria pode ser um Estado Fraco mesmo possuindo 

alguns índices e a média do WGI inferiores ao referencial de Estado Falido devemos observar 

as três funções críticas abordadas anteriormente.

 4.1.2 A Nigéria e as três funções críticas

As  três  funções  críticas  do  Estado  são  a  segurança,  os  serviços  básicos  e  a 

proteção da liberdade civil.

A segurança está relacionada à capacidade de prover uma política forte de ordem 

pública e à capacidade de defesa de sua soberania, basicamente exercendo o monopólio do 

uso da força.  Os  serviços básicos estão associados à saúde e à educação.  E a proteção da 

liberdade civil está associada ao comprometimento do Estado com suas próprias leis, com as 

leis internacionais e com a promoção da democracia.

O Banco Mundial destaca que os seis indicadores que compões o WGI podem ser 

analisados dois a dois. Desta forma, montando uma matriz integrando o índice WGI  Rule of  

45 ANEXO A – Matriz de stateness.
46 APÊNDICE C – A Nigéria na matriz de stateness.
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law versus o índice WGI  Political Stability and Absence of Violence, podemos verificar a 

evolução da função crítica segurança no período estudado.

Em seguida montando uma matriz que integre o índice WGI Regulatory Quality 

versus  o  índice  WGI  Government  effectiveness, podemos  verificar  a  evolução  da  função 

crítica serviços públicos no período estudado.

E  por  fim,  montando  uma  matriz  integrando  o  índice  WGI  Voice  and 

Accountability versus o índice WGI Control of Corruption, podemos verificar a evolução da 

função crítica proteção da liberdade civil no período estudado.

Analisando os três gráficos47 percebemos mais uma vez a evolução do Estado 

nigeriano nas três funções críticas. Se compararmos com a posição de Serra Leoa em 2004 em 

cada  uma  das  três  funções,  percebemos  que  a  Nigéria  atualmente  está  abaixo  daquela 

referência somente em duas delas.  Como colocado no capítulo 2, os Estados ditos Fracos 

seriam aqueles incapazes de prover uma ou duas dessas funções enquanto que os Estados 

Falidos não exercem nenhuma delas. 

Sendo o Estado nigeriano, aparentemente incapaz de exercer, principalmente, a 

função  proteção da liberdade civil, podemos reforçar a ideia de que a Nigéria é um Estado 

Fraco com várias características de Estado Falido.

No próximo item vamos confrontar as características do grupo MEND com os 

pontos destacados na teoria do Efeito Lúcifer, com foco nos métodos e mecanismos.

 4.2 O MEND E O EFEITO LÚCIFER

A  Convenção das  Nações  Unidas  sobre  o  Direito  do  Mar  (CNUDM) em seu 

Artigo 101 define quais são os atos que constituem pirataria: 

a)  todo  ato  ilícito  de  violência  ou  de  detenção  ou  todo  ato  de 
depredação cometidos,  para  fins  privados,  pela  tripulação  ou pelos 
passageiros de um navio ou de uma aeronave privados,  e dirigidos 

47 APÊNDICE D – A Nigéria e as três funções críticas.
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contra: 

i) um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a bordo 
dos mesmos; 

ii)  um  navio  ou  uma  aeronave,  pessoas  ou  bens  em  lugar  não 
submetido à jurisdição de algum Estado;

b) todo ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de 
uma aeronave,  quando aquele que o pratica tenha conhecimento de 
fatos que dêem a esse navio ou a essa aeronave o caráter de navio ou 
aeronave pirata; 

c) toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a 
cometer  um  dos  atos  enunciados  nas  alíneas  a)  ou  b) 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, ONU, 1994).

Podemos verificar que os atos que constituem pirataria, principalmente aqueles 

apresentados na  alínea  a da CNUDM, se  encaixam na  definição  de  mal  apresentada  por 

Zimbardo (2015). Além disso, a CNUDM atribui responsabilidade, em sua alínea c,  àqueles 

que incitam ou ajudam intencionalmente a cometer estes atos, o que demonstra uma coerência 

com a definição de Zimbardo quando o autor também associa o mal àqueles que usam seu 

poder para encorajar ou permitir que outros indivíduos o façam em seu nome.

Já vimos, no capítulo 3, que o MEND está diretamente ligado às ações piratas que 

ocorrem na costa da Nigéria. Da mesma forma, vimos que a definição de pirataria, prevista na 

CNUDN, está em sintonia com a definição de mal colocada por Zimbardo (2015). Essa ideia 

de  mal  ainda  é  reforçada  pelas  próprias  declarações  do  grupo  que  justificam  seus  atos 

violentos com a busca por justiça.

A partir  da percepção de  que  as  lideranças  do  grupo MEND se encaixam no 

conceito de elites de poder colocado pela abordagem sistêmica do Efeito Lúcifer, passaremos 

a analisar os métodos e as ações do grupo à luz dos mecanismos apresentados por Zimbardo 

(2015) e por fim concluirmos se essas elites são ou não fazedores de barris ruins.

Analisaremos cada um dos métodos na seguinte ordem: Apelo pela Conformidade 

Social, Promoção da Desumanização, Promoção da Desindividuação e Culto pela Obediência 



42

cega à autoridade. Sendo este último analisado à luz dos oito métodos que o definem.

 4.2.1 Apelo pela conformidade social

Como observamos  anteriormente  a  região  do  Delta  do  Niger  é  composta  por 

diversas etnias, porém uma delas se destaca em número, a etnia Ijaw. Da mesma forma, boa 

parte dos novos membros que são cooptados pelo MEND advém desta mesma etnia.

Como foi relatado por Okonta (2006) no momento em que diversos líderes de 

comunidades Ijaw, pescadores e fazendeiros comparecem ao sepultamento de membros de 

MEND mortos por militares nigerianos, tal fato leva a crer que existe um censo comum entre 

essas comunidades de que o certo é apoiar o grupo que, de acordo com seus porta vozes, estão 

lutando  por  justiça  econômica  e  social  para  a  região  apesar  de  interesses  particulares  e 

políticos de seus líderes.

Desta  forma  podemos  dizer  que  as  lideranças  do  MEND  apelam  para  a 

conformidade social que existe entre as comunidades do Delta do Niger, em especial da etnia 

Ijaw, de que os atos violentos cometidos por membros do grupo insurgente são válidos. No 

caso do sepultamento os membros do MEND são lembrados como “heróis” mesmo tendo sido 

responsáveis pela morte dos reféns.

Também  percebemos  que,  como  alguns  líderes  daquelas  comunidades  negam 

oficialmente o apoio ao MEND, devido ao uso extremo da violência, no entanto, prestam esse 

apoio num exemplo claro de desligamento moral.

 4.2.2 Promoção da desumanização

Como  foi  visto  anteriormente  a  pirataria  na  região  do  golfo  da  Guiné, 

especificamente na costa da Nigéria inicialmente tinha como foco a carga dos navios ou seja, 

o óleo ou petróleo. A partir de 2013 o foco mudou e o MEND passou a adotar na pirataria 
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uma prática que já vinha utilizando em suas ações nas refinarias das grandes companhias 

exploradoras, o sequestro e a troca refém por resgate em dinheiro.

A desumanização é caracterizada pela impressão de que outros não são humanos. 

Neste  caso,  da mesma forma que o óleo era a  mercadoria  principal,  a  partir  de 2013 os 

tripulantes passaram a ser essa mercadoria. Dessa forma, aqueles que cometem os atos de 

pirataria em nome do MEND veem nos reféns somente o retorno financeiro que o pagamento 

de resgate proporciona. Portanto, aqueles funcionários deixam de ser “eles” e passam a ser 

“aquilo”.

Outra  forma  de  observar  esse  mecanismo decorre  da  habilidade  do  grupo em 

manipular a mídia de massa em seu favor de modo a atribuir essa imagem de dispensáveis aos 

funcionários das grandes empresas. Porém essa atribuição de identidade descartável também 

se aplica aos próprios piratas a medida que seus líderes não medem esforços para colocar nas 

mãos dos jovens da etnia Ijaw as armas necessárias para que possam tornar realidade o que 

sua mídia manipuladora prega.

Dessa  forma,  também  fica  clara  a  utilização  deste  mecanismo,  tanto  para 

estigmatizar os funcionários das grandes companhias exploradoras quanto para os próprios 

jovens que são influenciados pela mídia manipulada pela elite do MEND a cometerem atos 

violentos em nome das lideranças do grupo reforçando a relação “Isto-Isto” abordada por este 

mecanismo.

 4.2.3 Promoção da desindividuação

A mídia  internacional  de  uma  forma  geral  conhece  somente  um  único  rosto 

quando  o  assunto  é  o  MEND,  seu  nome é  Jomo Gbomo,  porta-voz  do  grupo.  Todas  as 

lideranças  permanecem  nos  bastidores  numa  aparente  condição  de  desfrute  dos  atos 

cometidos por aqueles jovens piratas. Esse fato remete a desindividuação ao passo que todos 
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os  outros  envolvidos  nas  ações  do  grupo só  podem ser  reconhecidos  como membros  do 

MEND.

Como colocado por Okonta (2006), a imagem que deu visibilidade ao grupo foi 

aquela  onde  jovens  mascarados  mantinham  reféns  indefesos  sob  a  mira  de  suas 

submetralhadoras. O próprio título do trabalho deste autor,  Behind the Mask, aponta para a 

desindividuação. 

Apesar de não ser tão óbvia, podemos perceber que esse mecanismo também é 

utilizado, principalmente, pelo fato do grupo se preocupar em não atribuir faces aqueles que 

cometem os atos de pirataria.

 4.2.4 Culto pela obediência cega à autoridade

Este  método  não  está  muito  óbvio  quando  observamos  o  grupo  MEND.  A 

principal característica que dificulta a visualização deste método reside no fato do grupo ser 

uma coalizão sem uma estrutura definida e com diversos líderes que atuam de forma quase 

que autônoma dentro de suas áreas.

Boa parte dos jovens que se juntam ao grupo o fazem por força da manipulação da  

mídia de massa que o grupo utiliza. São poucos os que relatam terem entrado no grupo por 

caoção ou por pressão. Dessa forma, não está clara a ocorrência de uma obrigação contratual, 

seja verbal ou escrita.

A obrigação de cometer os atos provavelmente surge do censo comum e da ideia 

de estarem lutando por uma causa nobre. Da mesma forma, não conseguimos identificar uma 

hierarquia que possa promover esse culto pela autoridade. Porém, alguns dos métodos que 

compõem este mecanismo são bem claros e estão bastante presente na rotina do MEND.

Um deles é a alteração da semântica do ato,  punindo a vítima em prol de um 

objetivo  maior.  Esse  método  é  bastante  óbvio  quando  falamos  da  astúcia  do  grupo  em 
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dominar as mídias de massa colocando aqueles trabalhadores como possíveis reféns capazes 

de prover benefícios  ao grupo que levem ao objetivo  maior,  a justiça econômica para as 

comunidades da região.  Resumindo, os fins justificam os atos de violência  sofridos pelos 

reféns.

O  outro  método  que  podemos  destacar  é  difusão  ou  abdicação  de 

responsabilidade.  Parte  desta  difusão  já  é  conferida  pela  desindividuação  ao  possso  que 

somente um rosto do MEND é conhecido. Outro fato que reforça bastante este método é o de 

não  haver  uma  lei  única  internacional  que  possa  lidar  com toda  a  complexidade  que  o 

fenômeno  requer  promovendo  a  impunidade  daqueles  que  cometem  o  ato  da  pirataria 

dependendo de como e onde ele ocorre. Certamente o MEND explora e divulga essas brechas 

na fragmentada lista de leis que estão relacionadas ao assunto.

Começar o ato rumo a maldade extrema também pode ser percebido a medida que 

boa parte dos integrantes vem de comunidades de fazendeiros e pescadores locais que, dentro 

de suas comunidades, começam servindo de abrigo e esconderijo para outros membros. Esse 

envolvimento inicial inofensivo leva a um maior envolvimento futuro daqueles jovens que 

recebem armars para cometerem os atos e, no caso do MEND, o fazer de forma violenta.

Os outros mecanismos que estão relacionados à desistência, à figura da autoridade 

e  a  apresentação  de  regras  dificilmente  serão  exploradas  em  decorrência  da  estrutura 

descentralizada utilizada pelo grupo.

 4.3 A PIRATARIA DO MEND E AS CARACTERÍSTICAS DE ESTADO FALIDO DA 

NIGÉRIA

Neste capítulo vimos que o Estado nigeriano não é um exemplo de Estado em 

Colapso e que, a partir da referência conservada da Serra Leoa em 2004, também não é um 

Estado Falido. Porém, a partir da matriz de  statness e das três funções críticas, o Estado da 
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Nigéria no período estudado se apresenta como um Estado Fraco com algumas características 

de um Estado Falido.

Vimos também que as lideranças do grupo MEND no que concerne a pirataria, se 

utilizam de praticamente todos os mecanismos e métodos  apresentados por Zimbardo (2015), 

à exceção de alguns métodos ligados ao culto pela obediência cega à autoridade. No entanto, 

essa lacuna deixada por estes métodos é preenchida por outros mecanismos, principalmente 

no que diz respeito ao apelo pela conformidade social.

Temos  então  que  as  lideranças  do  MEND,  no  escopo  deste  trabalho,  se 

apresentam  como  bons  exemplos  de  elites  do  poder  que  utilizam  o  Efeito  Lúcifer  para 

promover a violência em busca de um objetivo particular ou privado, configurando-se como 

bons exemplos de “fazedores de barris ruins”.

Fazendo  uma  Analogia  às  considerações  apresentadas  por  Zimbardo  (2015), 

podemos dizer que as ações que incidem diretamente sobre aqueles que cometem os atos de 

pirataria, o pirata propriamente dito, seriam uma forma disposicional de observar o problema, 

ou seja, atuar sobre as maçãs ruins.

Apesar  de  sua  condição  de  Estado  Fraco,  as  características  de  Estado  Falido 

percebidas pela Nigéria seriam, nesse contexto, as circunstâncias, e atuar sobre estas, seria 

uma forma situacional de observar o problema.

Como sugerido pelo autor, analisando de uma forma sistêmica, podemos dizer, no 

âmbito deste estudo, que as lideranças do grupo MEND exploram as características de Estado 

Falido da Nigéria e se utilizam de alguns dos mecanismos e  métodos da Teria do Efeito 

Lúcifer para influenciar a população local a realizarem atos de violência por meio da prática 

da pirataria.
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 5 CONCLUSÃO

Assumimos como questão de pesquisa a seguinte pergunta: foram as condições 

existentes  na  Nigéria,  no  período  de  2004  a  2015,  permissivas  à  existência  da  pirataria 

praticada pelo grupo MEND? 

Dada a complexidade da pergunta, recorremos ao apoio de duas teorias elaboradas 

em  separado  e  que  acreditamos,  quando  combinadas,  poderiam  iluminar  o  caminho  da 

pesquisa. Um delas trata do conceito de Estados Falidos enquanto que e a outra aborda o 

Efeito Lúcifer.   

Tendo escolhido e combinado as teorias de apoio, formulamos a nossa hipótese. A 

nossa hipótese foi a de que as condições existentes na Nigéria, no período de 2004 a 2015, 

forma permissivas a existência da pirataria praticada pelo grupo MEND. Dessa forma, para 

confirmarmos ou não a hipótese, organizamos e redigimos a pesquisa em cinco capítulos.

No primeiro capítulo abordamos as bases teóricas do nosso estudo onde forma 

apresentados os conceitos de Estados Fracos, Falidos, Decadentes e em Colapso. Vimos o 

conceito de statness  de Fukuyama (2004) e como a matriz proposta pelo autor poderia nos 

auxiliar  na classificação de um Estado. Vimos também a questão das três funções básicas 

exercidas e como elas estão relacionadas à condição de falência ou fracasso.

Vimos  também  a  proposta  apresentada  por  Zimbardo  (2015)  acerca  das  três 

formas  de  abordarmos  um  problema,  a  disposicional,  a  situacional  e  a  sistêmica. 

Identificamos os métodos e mecanismos utilizados por uma “elite do poder” na promoção do 

mal  por meio do Efeito Lúcifer,  levando pessoas comuns a  cometerem atos de violência 

extrema. 

Finalmente,  ainda  no  capítulo  2,  destacamos  a  relação  existente  entre  as 

abordagens situacionais  e sistêmicas com as características de um Estado Falido, sendo a 
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promoção do mal e a violência o elo de ligação entre as duas.  Percebemos que o Efeito 

Lúcifer pode estar presente em Estados em condição de falência ou onde O Estado Falido 

proporciona as condições para o ocorrência daquele efeito.

No capítulo 3 abordamos os indicadores nigerianos no período de 2004 a 2015, e 

o  amplo  escopo  do  Estado  nigeriano  em  consequência  de  algumas  práticas  herdadas  do 

período em que era colônia. Vimos a situação da  oil belt region e mais especificamente do 

Delta do Niger, a falta de investimento na região e como essa condição é propícia para o 

surgimento de conflitos que giram em torno da exploração de petróleo.

Abordamos  ainda  naquele  capítulo  as  características  do  grupo  MEND  e  sua 

influência na região. Vimos como o grupo usa a mídia para divulgar sua ideia de busca por 

justiça e a busca por interesses privados e particulares entre os líderes do grupo. Por fim, 

percebemos como o grupo trata suas mercadorias mais valiosas, a carga de um navio vendida 

no mercado negro ou seus tripulantes feitos reféns trocados por vultuosas quantias na forma 

de resgate. 

No capítulo 4 definimos o referencial conservado de Estado Falido, vimos que o 

Estado nigeriano não é um Estado em Colapso e o posicionamos na matriz de  stateness de 

Fukuyama (2004). Vimos que mesmo com indicadores inferiores aos de Serra Leoa, a Nigéria 

em 2015 era um Estado Fraco, fato comprovado por sua posição no quadrante IV da matriz e 

reforçado pela análise das três funções básicas. 

Ainda no capítulo 4 percebemos a prática dos métodos e mecanismos que definem 

o Efeito  Lúcifer  e  como o  grupo MEND o utiliza  para  influenciar  a  população local  na 

condução de atos de pirataria e classificamos o grupo como “fazedores de barris ruins”.

Finalmente, ao término daquele capítulo, concluímos que as lideranças do grupo 

MEND exploram as  características específicas  de Estado Falido observadas  na Nigéria e, 

através dos métodos e mecanismos do Efeito Lúcifer, se aproveitam dessas características e as 
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moldam  em benefício próprio.

Visto tudo isso e a fim de responder a pergunta: foram as condições existentes na 

Nigéria, no período de 2004 a 2015, permissivas a existência da pirataria praticada pelo grupo 

MEND? Concluímos que as condições citadas na pergunta estariam relacionadas àquelas dos 

Estados Falidos e que a prática, também presente no enunciado da nossa questão, relaciona-se 

com a exploração do Efeito Lúcifer. 

Comprovada  a  relação  existente  entre  as  duas  partes  citadas,  a  condições  e  a 

prática, e que ambas ocorreram  na Nigéria durante o período estudado, podemos confirmar a 

hipótese  de  que  as  condições  existentes  na  Nigéria,  no  período  de  2004  a  2015,  forma 

permissivas a existência da pirataria praticada pelo grupo MEND.

Entendemos  que  a  compreensão  das  dinâmicas  gerais,  no  plano  teórico,  e  as 

específicas, para cada caso concreto, que envolvem a pirataria é do interesse da MB. Isso 

porque a política externa brasileira, que tem na MB um dos seu principais vetores de atuação 

em  regiões  de  instabilidade,  parece  vislumbrar  possibilidades  crescentes  de  atuação  no 

cenário internacional, a exemplo do que já acontece no Haiti e no Líbano. E certamente não 

seria do interesse da MB se ver envolvida em uma situação de tal natureza sem que uma 

razoável quantidade de seus Oficiais tivesse noções sólidas sobre o tema.

Seguindo esse raciocínio, com base nos dados levantados neste estudo, podemos 

dizer que, um planejamento do emprego de meios navais da MB, no combate a pirataria no 

contexto  nigeriano,  deve  considerar,  em  uma  primeira  fase,  a  realização  de  operações 

ribeirinha, operações especiais, operações de informação, dentre outras e, em uma segunda 

fase, outras ações de emprego limitado da força e atividades benignas a fim de eliminar as 

relações  indesejadas  que  fossem  identificadas.  Todas  essas  ações  devem  levar  em 

consideração o fato do Estado não ser falido, cuja soberania exige que todas as operações 

ocorram com respaldo de organismos internacionais.
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Como forma de expandir o assunto, sugerimos que sejam realizados estudos ou 

investigações  futuras na  mesma região  com o mesmo propósito,  porém, acerca  de outros 

grupos atuantes naquele Estado como por exemplo o Boko Haram.
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Fonte: https://www.transparency.org/research/cpi/overview
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Fonte: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.
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Fonte: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.
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Fonte: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.
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ANEXO A – Matriz de stateness

Fonte: Adaptado de FUKUYAMA, 2004, p. 11-13.
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