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 OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - América Latina

HABILIDADE (S) (EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da
África no que se referem aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua
apropriação e valorização na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Por Amarolin Ribeiro. Graduada em
Geografia), leitura e interpretação de texto e mapa político.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, E RESPONDER ÀS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO.
NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min.
 

América Latina 
A América Latina é uma porção do continente americano localizada entre o Rio Grande (fronteira
entre os Estados Unidos e o México) e a Terra do Fogo (conjunto de ilhas situado no extremo sul
da América do Sul). Nessa porção do continente americano, vivem cerca de 586 milhões de
pessoas*. A área total é de 21.060.501 km2, o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8
habitantes por km2 .
Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O continente americano
fica então dividido em América Anglo-saxônica (Estados Unidos e Canadá) e América Latina, que
recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam
do latim, como português, espanhol e francês. Por essa razão, o México também está incluído nessa
divisão.

Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum. A colonização de
exploração foi a marca do passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu às suas
metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a constituição de um
mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Essa
característica também diferencia expressivamente a América Latina da América Anglo-saxônica.
Outra característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras
nas mãos da elite, mesmo após a descolonização. Esse fator é um dos responsáveis pelas
marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nesses países. Todavia, apesar de muitas
semelhanças, esse conjunto de países possui diferenças que nos permitem agrupá-los em grandes
conjuntos regionais:
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● México
● América Central e Guianas

A América Central é a região formada por dois conjuntos de países: a porção ístmica (ligada ao
continente) e a porção insular (composta por ilhas).
Suriname e Guiana – países independentes – e Guiana Francesa (departamento ultramarino
francês), embora estejam na América do Sul, possuem características socioeconômicas mais
parecidas com as dos países caribenhos (América Central).

● América do Sul:
→ América Andina
É marcada pela presença da Cordilheira dos Andes. São chamados andinos os países que
compõem essa sub-região latino-americana: Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile.

América Platina
Os países platinos são aqueles banhados pela Bacia do Prata (Plata, em espanhol), que é formada
pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Os países que constituem essa sub-região são: Argentina,
Paraguai e Uruguai.

→ Brasil
É o país mais extenso da América Latina e com maior população. O Brasil é o único país que tem a
língua portuguesa como idioma oficial. Faz fronteira com quase todos os países da América do Sul,
com exceção do Chile e do Equador.

Aspectos físicos da América Latina

A Cordilheira dos Andes é uma extensa cadeia montanhosa que abrange sete países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia,
Chile e Argentina.

Os principais elementos do relevo da América Latina são: A Serra Madre Ocidental, no planalto
mexicano; a Cordilheira Montanhosa dos Andes, situada na porção oeste da América do Sul; o
Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro; e as Planícies do Orinoco, Planície Amazônica e
Planície Platina, localizadas na porção central da América do Sul.
A América Latina é rica em recursos hídricos e possui extensas bacias hidrográficas, como a Bacia
do Orinoco, a Bacia Amazônica e a Bacia Platina.



O Rio Amazonas é o maior da América Latina. Sua bacia compreende Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia
e Brasil

A América Latina está situada na zona intertropical, onde predominam os climas quentes, com
exceção do extremo sul (Argentina e Chile) e das áreas montanhosas (Andes).
Sua grande extensão no sentido norte-sul, as diferentes latitudes e a variação climática conferem à
América Latina uma enorme diversidade de formações vegetais. Destacam-se as principais
paisagens: Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pampa ou Estepes e desertos (México,
Atacama e Patagônia).

* Dados da ONU 2016 (Excluindo os países caribenhos)
Por Amarolin Ribeiro
Graduada em Geografia

Os países da América Latina apresentam características históricas, sociais e culturais semelhantes.



Exercícios

Questão 1

A respeito das características que diferenciam a América Latina da América
Anglo-saxônica, avalie as proposições abaixo:

I) A América Anglo-saxônica, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América
Latina, possui o Inglês como língua oficial.
II) A maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas
ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração.
III) Os países da América latina possuem um passado comum. A maior parte de seus países foi
colônia de exploração de países europeus, como Espanha, Portugal e França.
IV) Ao avaliar o passado dos países da América Anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil
compreender como países com períodos e história de colonizações tão semelhantes tenham hoje
uns panoramas sociais e econômicos tão distintos.
Estão corretas as alternativas:
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) Apenas a IV.
d) Todas as alternativas.
e) Nenhuma das alternativas.

Questão 2

A respeito das características da América Latina, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto:
a) A América Latina representa a maior parte do continente americano e localiza-se entre o Rio
Grande (fronteira entre os Estados Unidos e o México) e a Terra do Fogo (extremo sul do
continente).
b) A América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos, como relevo, hidrografia e clima.
c) A América Latina é muito extensa no sentido norte-sul. Sua área total é de 21.060.501 km2, o que
resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por km2.
d) A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial
idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês.
e) O México, embora tenha proximidade com os países da América Anglo-saxônica, é um país que
possui mais semelhanças históricas e culturais com os países que compõem a América Latina.

QUESTÃO 3

A grande extensão no sentido norte-sul, as diferentes latitudes e a variação climática conferem à
América Latina uma enorme diversidade de formações vegetais. Destacam-se as principais
paisagens, exceto:



a) Desertos

b) Floresta Amazônica

c) Cerrado

d) Tundra

e) Pampa ou Estepes

QUESTÃO 4

Do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se em América Anglo-saxônica e
América Latina. Identifique a proposição que caracteriza INCORRETAMENTE a América Latina.

a) A colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da América, entre as quais a
excessiva concentração de terras.

b) O colonizador fixou-se de imediato na terra, criando um mercado interno responsável por um
precoce desenvolvimento industrial.

c) A dependência, em relação aos países centrais, é estrutural, muito embora as forças endógenas
também atuem na formação econômico-social.

d) Países como o México, o Brasil e a Argentina podem ser caracterizados como uma periferia
industrializada.

e) O Espanhol e o Português são as línguas oficiais dominantes, embora existam alguns países que
falam inglês e francês.

 


