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Verbos - DESCOLONIZAR 

 
des.co.lo.ni.zar dəʃkuluniˈzar 

verbo transitivo 

 

1. retirar de um determinado território a colónia aí instalada 

2. conceder a autonomia política a uma colónia 

3. tornar independente 

4. suprimir o caráter colonialista de 

 

De des-+colonizar  

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa  
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Verbos - COLONIZAR 

 
co.lo.ni.zar kuluniˈzar 

verbo transitivo 

 

1. estabelecer colónia(s) em; transformar em colónia; povoar de colonos 

2. habitar como colono 

3. figurado invadir; dominar 

 

De colono+-izar  

 



Substantivos - COLONO 

co.lo.nokuˈlonu 

nome masculino 

1. indivíduo que faz parte de uma colónia 

2. pessoa que emigra para povoar e explorar uma terra estrangeira 

3. cultivador de uma terra por sua conta, mas que paga uma renda ao dono 

 

Do latim colōnu-, «cultivador» 

 

 

 



Substantivos - COLONIA 

co.ló.ni.akuˈlɔnjɐ 

nome feminino 

 

1. conjunto de pessoas originárias do mesmo país estabelecidas em país estrangeiro 

2. local onde essas pessoas se estabelecem 

3. território situado fora das fronteiras geográficas de um país e que fica subordinado ao seu domínio político e 

económico 

4. ZOOLOGIA agrupamento de seres vivos, da mesma espécie, intimamente ligados 

 

 

Do latim colonĭa-, «quinta; herdade» 

 

 

 



Adjectivos - COLONIALISTA 

 
co.lo.ni.a.lis.takulunjɐˈliʃtɐ 

adjetivo de 2 géneros 

 

1. colonial 

2. que pratica o colonialismo 

 

 

De colonial+-ista  

 



Adjectivos - COLONIAL 

 
co.lo.ni.al kuluˈnjaɫ 

adjetivo de 2 géneros 

 

1. referente a colónia 

2. proveniente de colónia 

 

 

De colónia+-al  

 



Substantivos – COLONIALISMO 

 
      

 

co.lo.ni.a.lis.mokulunjɐˈliʒmu 

nome masculino 

 

1. processo de estabelecimento de colónias 

2. doutrina que advoga a criação ou a manutenção de colónias 

3. forma de domínio económico, político e social, exercido por um país sobre outro, separado geograficamente 

dele 

4. período em que existe um domínio colonial sobre um território 

5. condição de sujeição de um território ou de uma nação 

 

De colonial+-ismo  

 



DESCOLONIZAÇÃO DE DADOS 

Substantivos – colónia / colonialismo 

 

● território situado fora das fronteiras geográficas de um país e que fica subordinado ao seu domínio político e 

económico 

● condição de sujeição de um território ou de uma nação 

 

Adjectivos – colonial / colonialista 

 

● proveniente de colónia 

● que pratica o colonialismo 

 

Verbos . colonizar / descolonizar 

 

● figurado invadir; dominar 

● suprimir o caráter colonialista de 



DESCOLONIZAÇÃO DE DADOS 

Se queremos descolonizar dados, queremos “suprimir o caráter colonialista” dos... dados? 

Os dados são coloniais ou colonialistas? Ou seja, são provenientes de uma colónia ou praticam o colonialismo? 

Os dados foram colonizados? Ou seja, foram invadidos e/ou dominados? 

Ou… o que pode ser colonial e colonialista é o discurso sobre os dados? Discurso que pode ser reflexo do domínio 

económico, político e social, exercido por um país sobre outro? 

Não devemos nós, mais do que outros, saber distinguir entre dados e o discurso sobre os dados? 



DESCOLONIZAÇÃO DO 

DISCURSO SOBRE DADOS 
PALAVROSO! 

DESCOLONIZAÇÃO DOS 

METADADOS 
OPACO! 


