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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 54  

DISCIPLINA HISTÓRIA A 
ANO(S) 12.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
► Explicar de que modo a explosão das realidades étnicas e dos nacionalismos, a 
globalização e as questões transnacionais desafiam o Estado-Nação. 

Título/Tema do Bloco 

A viragem para uma outra era: 

Mutações sociopolíticas e o novo modelo económico – o debate Estado-
Nação e a explosão das realidades étnicas. 

Secundário/12.º ano 

DESAFIO 

Leia e observe, com atenção os documentos que se seguem e depois responda: 

Documento 1 

 

Nigéria: Manifestação a favor da libertação de cerca de três centenas de raparigas raptadas de 

uma escola pelo grupo fundamentalista islâmico Boko Haram (2014). 

Fonte: Manual Um Novo Tempo da História, Parte 3, Porto Editora, p. 84 

Documento 2 

O grupo (Boko Haram) atacou muitas escolas do Norte do País e queimou veículos na capital federal, 

Abuja, num verdadeiro espírito de cruzada contra todos os que não pensam exatamente como 

ele. (…)Os habitantes da cidade de Maiduguri, no Nordeste da Nigéria, onde o grupo tem a sua 

sede, é que lhe chamam Boko Haram que, na língua haúça, significa que “a educação ocidental 

é proibida”. (…) 

Um dos grandes problemas da República Federal da Nigéria é, não o esqueçamos, ter duas centenas e 

meia de grupos étnicos. Ter 250 etnias, falar mais de 550 línguas e ainda não ter alfabetizado 

70% da população é um peso muito grande para um dos oito países mais populosos do mundo. 

Jorge Heitor, O fanatismo do Boko Haram, em revists “Além-Mar”, setembro de 2014 
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Documento 3 - Refugiados 

 

Fonte: Um Novo Tempo da História, Parte 3, Porto Editora, p. 84 

 

Documento 4 - Somalis aguardam a inscrição num campo de refugiados do 

Quénia (2011) 

 

Questão 1  - Refira sobre a conflitualidade no mundo atual (Documentos 1 a 4):  

1.1 O carácter dos conflitos; 

1.2 Três fatores que os explicam; 

1.3 Três dos seus efeitos 


