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 OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - América Latina - México

HABILIDADE (S) (EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina,
analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os
países do Mercosul.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Por Dentro da Geografia - Ed. Saraiva.), celular
ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

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

Regionalização da América Latina

Como você já sabe, a América Latina se estende do México ao extremo sul do Chile. A grande extensão
territorial no sentido norte-sul dessa região do continente americano se reflete na sua diversidade natural, que
se relaciona, por sua vez, com a posição geográfica. Com a finalidade de facilitar os estudos e identificar as
semelhanças e as diferenças entre as áreas que compõem a América Latina, convém regionalizá-la. Para
isso, foi adotado o critério de localização geográfica dos países latino-americanos. Segundo essa
regionalização, a América Latina se divide em: México, América Central e América do Sul (figura 1).

Além das paisagens naturais muito variadas, a América Latina também abriga uma enorme quantidade de
diferentes povos. Toda essa pluralidade confere à região uma diversidade cultural muito grande. Mas, embora
seja originalmente multicultural, sua história guarda fatos políticos e sociais que unem os povos, muitos dos
quais ligados à sua colonização, como veremos mais adiante.
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México: o país latino-americano da América do Norte

Com sua enorme diversidade cultural, o México tem sua formação territorial ligada à presença espanhola na
América. Atualmente, o país se destaca pelo grande contingente populacional e pela presença de grandes
cidades, além de constituir uma economia emergente. As atividades econômicas mexicanas abrangem a
indústria, a exploração mineral e a agricultura, ainda que a oferta de água seja reduzida. Observe o mapa
para conhecer a divisão política interna do território mexicano, que está organizado em 31 estados mais o
Distrito Federal (figura 3).

A formação territorial do México

Dominado pela Espanha, cujos líderes dizimaram os Mexicas, o México obteve sua independência em 1821,
após uma guerra de 11 anos. A concentração de riquezas e terras no passado colonial desencadeou a
Revolução Mexicana, entre 1910 e 1917. A revolução reuniu latifundiários que desejavam modernizar o país e
camponeses descendentes de povos indígenas que queriam manter suas tradições. Essas duas forças
políticas lutaram contra o governo de Porfírio Diaz (1830-1915), que controlou o país de modo autoritário,
entre 1876 e 1911, sob o lema “paz, ordem e progresso”, gerando insatisfação nas camadas emergentes e na
população pobre. Emiliano Zapata (1879-1919) e Pancho Villa (1878-1923) foram os personagens centrais da



Revolução Mexicana, que resultou na vitória da revolta de base popular e na aplicação de uma reforma
agrária que devolveu terras aos camponeses.

Alguns analistas consideram que a participação dos indígenas na Revolução Mexicana, além da conquista de
terras, representou a construção de um “novo México”, mestiço, capaz de preservar costumes tradicionais e
ao mesmo tempo se modernizar. Esse movimento de reconstrução mexicana repercutiu na produção
econômica, que levou o país a se projetar internacionalmente, ainda que sua economia esteja muito
associada aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, festividades tradicionais indígenas foram retomadas e
continuam a ter grande destaque na cultura mexicana (figura 4).

População

Em 2017, de acordo com o Banco Mundial, a população do México era de aproximadamente 129 milhões de
habitantes. Desse total, parte expressiva é composta de mestiços e indígena. Os estados do sul concentram a
maior parte da população indígena, com destaque para Chiapas e Yucatán. Segundo dados do Banco
Mundial, em 2017, a população urbana mexicana correspondia a 79,8% do total. A Cidade do México, capital
e principal cidade do país, reuniam a maior parcela populacional. De acordo com o ONU-Habitat, a região
metropolitana concentrava cerca de 21 milhões de habitantes em 2016.

O movimento de reconstrução promovido pela Revolução Mexicana repercutiu na produção econômica do
México, o que projetou o país internacionalmente, fortaleceu as tradições populares originárias dos povos
pré-colombianos e valorizou sua história milenar. Dia dos Mortos, uma das festas mais tradicionais do país.
No que diz respeito à população, a composição étnica dos habitantes do México, que parte expressiva é
formada por mestiços e indígena. A maior concentração populacional corresponde ao estado do México, área
onde está a Cidade do México. Outras grandes concentrações populacionais estão na costa leste e na porção
central.

Outras aglomerações urbanas importantes são Monterrey e Guadalajara que, assim como a capital, possuem
muitas indústrias. Nas cidades localizadas junto à fronteira norte do país, como Cidade Juárez e Tijuana, há
forte vigilância por parte dos Estados Unidos, que temem a entrada de imigrantes clandestinos em seu
território.

Recursos naturais: muito petróleo e pouca água

O México dispõe de importantes reservas de recursos naturais: ouro, prata, zinco e cobre, entre outros, além
de contar com uma rica variedade de pescados, na costa do país: peixes como sardinha, tubarão e atum,
lagostas e polvos. Na criação de animais, destacam-se os rebanhos bovinos e suínos. Na agricultura, a



enorme diversidade de milho, base alimentar da população mexicana, é o grande destaque. Feijão, batatas,
vários tipos de pimenta e frutas como os abacaxis complementam a dieta dos mexicanos.

Com abundância de petróleo e gás natural, extraído principalmente no Golfo do México, o país possui uma
empresa estatal, denominada Pemex, que explora esses recursos energéticos. Essa empresa atua desde a
retirada do óleo bruto até seu refino e comercialização. Cerca de metade da produção de petróleo e derivados
tem como destino principal os Estados Unidos.

Se o México possui reservas de petróleo abundantes, o mesmo não se repete em relação à água. Embora
parte do território mexicano esteja situada na faixa Intertropical, as chuvas não são tão frequentes, em
especial no norte do país, onde o clima é seco. As chuvas são mais frequentes na costa voltada para o golfo
do México. Por essa razão, de um total de aproximadamente 35 milhões de hectares de área agricultável, 26
milhões são usados para o cultivo, de acordo com o Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Como consequência da irregular distribuição de chuvas pelo território mexicano, falta água de qualidade em
algumas áreas do país.

EXERCÍCIOS

1. Segundo a proposta de regionalização da América Latina, qual é o único país latino-americano situado na
América do Norte? (Mapa figura 1).

2. Descreva a América Central. (Mapa figura 1).

3. Quais países da América do Sul são banhados pelo oceano Pacífico? (Mapa figura 1).

4. Cite dois estados mexicanos que fazem fronteira com os Estados Unidos. (Mapa figura 3).

5. Cite os países latino-americanos que fazem fronteira com o México. (Mapa figura 3).

6. Defina o que é um golfo e cite dois estados mexicanos banhados pelo golfo do México. (Mapa figura 3).

7. Qual o principal destino dos recursos energéticos do México?

8. A concentração de terras é um problema comum aos países da América Latina. A luta por reforma agrária
motiva a organização de diversos movimentos sociais pelo direito de acesso a terra. Cite algum movimento
desse tipo no Brasil.

9. Em sua opinião, a reforma agrária pode contribuir para a promoção da justiça social?


