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DESCOLONIZAÇÃO AFROASIÁTICA E 
NACIONALISMOS  

9º ANO – HISTÓRIA – MACEDO 

 

Semana 22 – Atividades 

Caros alun@s,  

 É uma imensa alegria retornar depois de um merecido recesso. Após muitos filmes, séries e jogos 
(zerei COD WWII e The Witcher no PS4) e, lamentavelmente, alguns quilos a mais, espero que vocês 
tenham conseguido descansar e, principalmente, arejar a cabeça. Com base na minha própria vivência 
durante a pandemia, digo sem rodeios: cuidem da saúde emocional de vocês. Preocupem-se em 
conversar com os amigos, familiares e pessoas próximas. É absolutamente fundamental estarmos unidos 
nesse momento. E eu não me refiro a simplesmente perguntar se o outro está bem ou se está tudo certo, 
refiro-me a ter uma interação humana de fato. Utilizem os grupos de Whatsapp, Telegram, chat de PSApp 
(=D) e vídeo-chamadas não só para enviar memes e zoeiras, mas para trocar experiências, dialogar sobre 
alegrias, experiências e aprendizados, mas também sobre preocupações e angústias. Nesse mundo de tão 
pouca consistência e tantas palavras bonitas, eu lhes peço: cultivem uma boa saúde, aproximem-se 
verdadeiramente dos amigos e, mais ainda, dos familiares.  
 Isto posto, a partir de agora continuaremos a fazer avaliações produtivas periódicas sobre o que 
estamos a ver nas aulas. Serão atividades simples, não se preocupem. Preparados? Vamos lá!  
 

Um abraço a tod@s, 
 

Prof. Macedo  
 

P.S: Em caso de dúvidas, sintam-se livres para enviar mensagens pelo instagram (@macedogui). Posso 
demorar, mas irei ajudar a tod@s.  
 
01. 

Coube à Segunda Guerra Mundial, porém, esgotar o colonialismo duma vez por todas: a guerra 
desencadeou processos que, ao longo das duas décadas seguintes, poriam fim à era dos impérios 
europeus iniciada cinco séculos antes. O fim do colonialismo coincidiu, portanto, com o início da Guerra 
Fria, mas esta não provocou esse movimento – as suas causas estavam noutro lugar.  

 

GADDIS, John L. A guerra fria. Lisboa: Edições 70, 2007, p.129. 
 

Descreva, em um parágrafo simples, porque a Segunda Guerra Mundial sepultou de vez os impérios 
coloniais europeus. 

 
02. Quais as características essenciais do domínio britânico sobre a Índia? Em sua resposta, mencione as 

propostas de luta pela independência criadas por Mahatma Gandhi.  
 
03. A descolonização da África ocorreu no contexto do surgimento do pan-africanismo e dos movimentos 

em defesa da negritude. Como a ideia de raça era tratada por estes movimentos? 


