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REGIONALIZAÇÃO DAS AMÉRICAS

CONCEITO DE REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO

“Região” é um conceito construído pelo senso comum, não existindo objetivamente no espaço geográfico. Ela existe segundo

dados levantados sobre este, manipulada política, econômica e sócio-culturalmente. Ela é uma unidade entre a geografia física e

a geografia humana, da qual se analisa o espaço a partir de conceitos e classificações epistemológicas de interesse humano.

Dessa forma, sendo a forma de análise de regiões, a regionalização é uma frente de estudo da geopolítica que aborda o estudo do

espaço e sua relação com o ser humano.

REGIONALIZAÇÃO MUNDIAL

De acordo com os limites físicos, políticos e socioeconômicos dos países, divide-se o mundo em quatro grandes continentes:

Américas, África, Europa e Ásia, dentre os quais, o continente americano será o primeiro a ser estudado.
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ASPECTOS GERAIS DO CONTINENTE

Como visto pelo estudo teórico, a regionalização pode ser feita de diferentes maneiras. Não é diferente para a do continente

americano, que pode ser feita considerando diversos aspectos políticos, sócio-culturais, econômicos, históricos e/ou físicos.

DIVISÃO POLÍTICA

AMÉRICA

DO NORTE

EUA, Canadá e México. A Groenlândia é um território de domínio europeu (no caso, pertence à Dinamarca),

apesar de possuir um governo autônomo. Existem fontes que colocam a Groenlândia como país da América

do Norte e outras que não.

AMÉRICA

CENTRAL

1. Continental (istmo): Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras e Guatemala;

2. Ilhas (Antilhas) Grandes: Cuba, Jamaica, República Dominicana e Porto Rico;

AMÉRICA

DO SUL

1. Platina (região do Rio Prata): Argentina, Brasil* , Uruguai e Paraguai

2. Andinos: Chile, Peru, Bolívia* , Equador, Colômbia e Venezuela*

3. Guianas: Guiana, Guiana Francesa e Suriname

*Países em que apenas parte do território pertence a esses grupos



DIVISÃO HISTÓRICA-CULTURAL DAS AMÉRICAS

A América Latina e a América Anglo-Saxônica são regionalizações do continente

americano baseadas no histórico de colonização, da cultura, da sociedade e da economia

dos países de cada região.

AMÉRICA

ANGLO-SAXÔNICA

AMÉRICA

LATINA

PAÍSES EUA e Canadá México, América Central e América do

Sul

HISTÓRIA Colônias do povoamento Colônias de exploração: colonização mais

predatória e com mais resquícios da

dependência econômica externa

CULTURA 1. Inglesa

2. Religião protestante

1. Espanhola/lusitana

2. Religião católica

3. Importante miscigenação

ECONOMIA Industrial e elevado IDH Primário-exportadora com alguns países

que passaram por industrialização

PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Praticamente todos os países da América Latina apresentam uma estrutura

socioeconômica caracterizada por intensos desequilíbrios setoriais e regionais, por Estados

deficitários, marcados pela crise fiscal, pela ineficiência, pelo desperdício de recursos, pelo

empreguismo e pela corrupção. São países nos quais a modernização dos padrões de

produção e de consumo têm acesso restrito a uma parcela da população. O exemplo mais

generalizado de desequilíbrio na distribuição de riqueza está na forte concentração

fundiária. Esse monopólio de terras constitui-se num dos principais fatores do intenso

êxodo rural-urbano, tornando a urbanização um processo explosivo na América Latina e

causando a macrocefalia urbana.

NARCOTRÁFICO NA AMÉRICA LATINA

O narcotráfico tem na América Latina uma das suas principais áreas de domínio e ação em

nível internacional. As organizações criminosas que movimentam o narcotráfico

latino-americano são conhecidas como cartéis. Nos narcoEstados, os cartéis têm forte

influência política, pois chegam a “corromper” funcionários do alto escalão do governo

para garantir a estabilidade e viabilidade do negócio.

GUERRILHAS NA AMÉRICA LATINA

As guerrilhas são outro fator desestabilizador dentro da política latino-americana: consistem numa tática de guerra na qual

grupos armados ambicionam chegar ao poder. Estas chegam a dar apoio logístico ao narcotráfico por meio dos territórios sob

seu domínio.

ASPECTOS FÍSICOS DO CONTINENTE

CLIMAS DO CONTINENTE AMERICANO

A imensa extensão latitudinal (norte e sul) gera uma elevada diferenciação de

vegetação no continente americano:

1. América do Norte: no Canadá e Estados Unidos, encontram-se áreas

gélidas, com climas polares, frios e temperados. Por conta disso, observa-se

vegetação de altitude e florestas temperadas. No México, o clima é

predominantemente tropical e equatorial, além de uma grande região

desértica na fronteira com os Estados Unidos.

2. América Central e do Sul: a América Central e o norte da América do Sul

possuem clima predominantemente equatorial, com florestas pluviais

equatoriais (na Faixa do Equador, como a floresta amazônica) e tropicais (no

litoral, como a mata atlântica). No Centro da América do Sul, encontram-se

climas mais amenos e frios, como o subtropical e o temperado. Os desertos

também representam uma parcela significativa do sudoeste do continente,

sendo o deserto do Atacama um dos maiores do mundo. Além desse clima

árido, pode-se observar que, na América do Sul, também há um clima

semiárido importante no nordeste do Brasil, a caatinga.



RELEVO DO CONTINENTE AMERICANO

Enquanto observam-se diferenças significativas nos climas do continente

americano de acordo com cada região, o relevo do continente é

semelhante de todo norte ao sul, pela influência das placas tectônicas que

o cercam. Em linhas gerais, a topografia das Américas é proveniente de

uma formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias

sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maior parte de

suas áreas, isto é, um número elevado de acidentes geográficos.

1. Oeste: dobramentos modernos (montanhas recentes). São elas:

Montanhas Rochosas (América do Norte) e Cordilheira dos Andes

(América do Sul). Essas montanhas existem porque há um encontro

de placas tectônicas.

2. Centro: grandes planícies sedimentares e depressões. No norte, há a

planície central do Mississippi e, no sul, a planície Amazônica.

3. Leste: planaltos e maciços antigos. No norte: montes Apalaches no

sudeste dos EUA. No sul: planalto brasileiro no centro (chapadões e

mares de morros).

HIDROGRAFIA DO CONTINENTE AMERICANO

O continente é também rico em termos de bacias hidrográficas. Dentre as

inúmeras grandes bacias existentes, três delas merecem destaque: a bacia

Platina, a do Mississipi-Missouri e a Amazônica, sendo essa última a

maior do mundo tanto em extensão quanto em volume de água,

propiciando uma riqueza hidrográfica sem igual em todo o mundo.

AMÉRICA DO NORTE

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

GEOGRAFIA FÍSICA DOS EUA

TOPOGRAFIA E HIDROGRAFIA CLIMA E BIOMAS

1. Plateau da Califórnia: formações rochosas que

compõem o Grand Canyon.

2. Montanhas rochosas: áreas de dobramentos modernos.

3. Escudos cristalinos: área de dobramentos antigos na

região sudeste dos EUA, próximo a área costeira.

4. Região dos Grandes Lagos: fronteira com o Canadá no

nordeste dos EUA - importante para navegação e turismo.

5. Planície do Mississipi: maior rio estadunidense que se

ramifica no Missouri - importante para a agricultura.

6. Apalaches: cordilheira rica em carvão, ferro, gás natural e

petróleo (local de início do processo da industrialização).

1. Clima de montanha: vegetação de coníferas
1

nas

áreas mais baixas e gramíneas nas áreas mais altas.

2. Clima temperado: predominam no país estações

do ano bem definidas e florestas temperadas.

3. Subpolar: região de tundra e taiga no Alasca;

4. Clima subtropical: florestas tropicais e pântanos

nas depressões.

5. Deserto de Mojave: corrente marítima
2

da

Califórnia (fria) retira a umidade no estado e

auxilia na formação do deserto.

2
As correntes marítimas designam imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos e que influenciam no clima das regiões que

atuam. Podem ser quentes (aumentam a pluviosidade dos litorais) ou frias (diminuem a pluviosidade dos litorais).

1
Coníferas é o nome dado para o conjunto de árvores e arbustos que produzem cones, como os pinheiros, que produzem pinhas.



DEMOGRAFIA DOS EUA

A população estadunidense está concentrada nas regiões urbano-industrializadas, com destaque para a região Nordeste,

onde se localizam as megalópoles
3

de Chi-Pitts (Chicago e Pittsburgh) e Bos-Wash (Boston e Washington, a maior do país).

No leste, há destaque para a megalópole San-San (São Francisco e São Diego).

Densidade demográfica

CINTURÕES AGRÍCOLAS (BELTS) DOS EUA

Os Estados Unidos são um dos maiores produtores e exportadores

agrícolas do planeta. Por exemplo, os estadunidenses competem com

o Brasil na produção de soja e laranja. Porém, diferentemente da

nossa economia agrária, a produção norte-americana, além de ter

uma maior produtividade oriunda dos avanços tecnológicos no

campo, é majoritariamente voltada para o mercado interno: o país

é o maior mercado consumidor do mundo e, portanto, não quer

importar em grande quantidade, quando pode produzir as

mercadorias por si próprio.

A atividade agrícola está concentrada no Meio-Oeste do território,

sobretudo na bacia Mississipi-Missouri, onde predominam as

propriedades de médio e grande porte, produtoras de milho, algodão,

trigo e soja. Essa região é conhecida como Celeiro Agrícola.

Próximo aos Grandes Lagos, localiza-se o Dairy Belt, a pecuária

intensiva leiteira. No Nordeste, há pequenas propriedades de caráter

familiar caracterizadas pela agricultura intensiva, caracterizada

por uma alta produtividade, devido a técnicas agrícolas avançadas.

A pecuária extensiva é predominante no Oeste estadunidense, com o

gado amarelo ocupando grandes propriedades.

Na costa litorânea da região Oeste, há o grande pomar do país localizado em uma área semiárida da Califórnia, existindo através

do sistema de dry farming. Por fim, observa-se o cultivo de produtos tropicais no sul da costa Leste como tabaco, laranja, cana

de açúcar e algodão.

REGIÕES INDUSTRIAIS E RECURSOS NATURAIS DOS EUA

Como maior potência industrial mundial, os Estados Unidos têm grandes e diversificadas concentrações industriais. O país

possui dois grandes polos industriais: o Manufacturing-Belt, no Nordeste e Meio-Oeste, e o Sun-Belt, no Sul e Oeste americano.

1. Indústria tradicional: surge na 2º Revolução Industrial (liderada pelos EUA, no séc. XIX), no Nordeste do

território (local com abundância de ferro e carvão), onde se instalaram siderúrgicas e metalúrgicas. No início do séc.

XX, surge na região próxima dos Grandes Lagos a indústria automobilística de princípios fordistas.

2. Indústria moderna: surge na Califórnia durante a década de 1960, onde, a partir das petroquímicas e indústrias de

bens de consumo após a Segunda Guerra Mundial, instalaram-se indústrias de ponta, com destaque ao Vale do Silício;

3. Indústria de enriquecimento de urânio: produção de energia nuclear na parte desocupada dos EUA (oeste do

Meio-Oeste) - local onde não há grande risco no caso de acidentes na indústria;

4. Indústria militar: aeronáutica na Califórnia, aeroespacial na Flórida (NASA), naval no litoral do Atlântico, golfo da

Califórnia e Grandes Lagos;

5. Indústria petroquímica: localizada na região sul dos EUA (Nova Orleans, Dallas e Houston).

3
Megalópole é um fenômeno urbano que acontece quando duas metrópoles (cidades de grande influência econômica, política e cultural, como

São Paulo), se encontram, fundindo sua malha urbana e não sendo possível estabelecer a fronteira de uma à outra em seu espaço físico.



Regiões industriais Recursos naturais

Um dos fatores que contribuiu para o intensivo

desenvolvimento industrial dos EUA foi a grande e

diversificada riqueza de recursos minerais e energéticos. Ao

mesmo tempo, o país é o maior exportador e importador de

energia mundial. Há destaque às reservas de combustíveis

fósseis, como o carvão e o petróleo. O Alasca é uma região

que possui abundância de petróleo terrestre.

A GEOPOLÍTICA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

EXPANSÃO TERRITORIAL DOS EUA

A expansão do território estadunidense foi o primeiro passo do

imperialismo dos EUA. Após a independência, o país adquiriu

territórios através de compras e conquistas em guerras.

POR COMPRAS POR CONQUISTAS

1. Louisiana, em 1803,

pela França.

2. Flórida, em 1819,

pela Espanha.

3. Alasca, em 1867,

pela Rússia.

1. Texas, em 1845, México cedeu

após tensões.

2. Califórnia e Novo México, em

1848, na Guerra Mexicano

-Americana;

3. Oregon Country, em 1846, obtido

por Tratado com a Inglaterra.

MARCHA PARA O OESTE (Século XIX)

A expansão territorial para o Oeste fomentada pelo Homestead Act (1862) determinava que o imigrante que ocupasse o

território e fizesse bom uso deste, poderia o tomar como sua propriedade após 3 anos. Essa ocupação promoveu também o

genocídio dos povos indígenas.

EVOLUÇÃO DAS DOUTRINAS DOS EUA NO SÉCULO XIX E XX

No sentido político da palavra, doutrina é a reunião dos preceitos utilizados por um governo como base para sua ação (social ou

política). Como uma das maiores potências mundiais, os EUA desenvolveram sua geopolítica em grande parte pela influência e

imposição econômica-sócio-cultural que exerceram pelo mundo. As doutrinas, por tal razão, têm um importante papel na

história da política norte-americana.

DIMENSÕES E CAPACIDADE DO PODER DE INFLUÊNCIA DE PAÍSES NO CENÁRIO MUNDIAL

Antes de iniciarmos nossos estudos sobre as doutrinas dos Estados Unidos, é importante que compreendamos dois conceitos

importantes para a geopolítica que refletem as dimensões e capacidade de poder: o Hard Power e o Soft Power.

HARD POWER (poder duro) SOFT POWER (poder brando)

Maneira de dominação pela força, que

pode ser expressa pelo poderio militar

(forças armadas e serviços de inteligência)

e econômico (sanções econômicas).

Maneira de dominação pela aproximação, através do apelo de valores

culturais, econômicos e territoriais. Nos Estados Unidos, o soft power

cultural é visto desde Harvard até Hollywood. Em termos econômicos,

estamos suscetíveis a consumir marcas estadunidenses, como a Coca Cola.

Esses dois elementos não se anulam, eles andam em conjunto um com o outro. Ao analisar a política externa dos países,

nota-se que seus líderes utilizam uma combinação de Hard Power e Soft Power, dependendo do contexto em questão.



DOUTRINA MONROE (1823)

No Congresso Norte-Americano em 183, o então presidente Henry Monroe proferiu a emblemática frase “América para os

americanos”. Essas palavras simbolizaram soberania estadunidense perante as potências europeias - a Europa não

tinha mais direito de interferir política e economicamente no território dos EUA.

DESTINO MANIFESTO (1845)

A doutrina do "Destino Manifesto" é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos

Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico

norte-americano apenas uma expressão desta vontade divina. Em meio a esta ideia de domínio

mundial dos valores e crenças dos estadunidenses, estava também a ideia do destino

norte-americano de predominar sobre os povos da América Latina, pois estes estão localizados no

mesmo continente e, teoricamente, não tinham desenvolvido como os EUA a capacidade de

exercer domínio sobre outros povos. Além da dominação sobre outros países da América, o

Destino Manifesto também foi usado como justificativa para o genocídio de grupos indígenas.

BIG-STICK POLICY: POLÍTICA DO GRANDE PORRETE (1901 - 1909)

Adaptando as premissas da Doutrina Monroe e do Destino Manifesto, o corolário e então

presidente Theodore Roosevelt adotou em seu governo uma diplomacia marcada pela

política do grande porrete, ou, em inglês, Big Stick Policy. A filosofia de sua doutrina era

resumida em: “fale mansinho, mas carregue um porrete grande”. Essa orientação

atribuía um “poder de polícia” perante os países da América Latina. Dessa forma, muitos

afirmam que é uma reinterpretação da Doutrina Monroe, de modo a favorecer os

estadunidenses com a “América para os norte-americanos”, transformando as Américas

em área de influência exclusiva dos Estados Unidos da América.

GOOD NEIGHBOR POLICY: POLÍTICA DA BOA VIZINHANÇA

(PÓS-PRIMEIRA GUERRA E SEGUNDA GUERRA MUNDIAL)

No período entre guerras, temendo a aliança dos países da América Latina, sobretudo o

Brasil, com a Alemanha nazista e a Itália fascista, o presidente dos Estados Unidos

Franklins Delano Roosevelt elaborou a Política da Boa Vizinhança. Esta doutrina procurava

transformar a imagem negativa dos EUA imperialista trazida pela política do Big Stick:

através de acordos favoráveis para ambos os países, os Estados Unidos diminuíram o

intervencionismo bélico na América-Latina e procuraram estabelecer uma diplomacia

amigável, de respeito mútuo à soberania dos países.

DOUTRINA TRUMAN (GUERRA FRIA)

O jogo das relações internacionais do mundo transformou-se por completo no período

pós-guerras. Com o protagonismo norte-americano no cenário mundial mais forte do que

nunca, não é nenhuma surpresa que uma das principais doutrinas do país tenha surgido

nessa época, a doutrina Truman. Elaborada pelo presidente Harry Truman, a política

tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo na Europa Ocidental, fragilizada

após as guerras. Para isso, baseou-se em um plano de ajuda para a reconstrução dos países

do bloco capitalista europeu. As duas principais medidas da doutrina foram a criação do

Plano Marshall e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A

primeira estabeleceu uma ajuda financeira para a reconstrução da Europa, enquanto a

segunda é uma aliança militar em vigor desde 1949 até os dias atuais, criada em ameaça à

União Soviética.

MACARTISMO: POLÍTICA DE CAÇA ÀS BRUXAS (1950 - 1957)

Também no período da Guerra Fria, o Macartismo foi uma política estadunidense criada pelo Senador Joseph McCarthy que

visava rastrear sistematicamente atividades comunistas no país, sobretudo no ramo artístico e intelectual.

O NOVO JOGO DA GEOPOLÍTICA DOS ESTADOS UNIDOS NO SÉCULO XXI

Até o ano de 2020, os Estados Unidos foram marcados pela geopolítica de três

distintos presidentes: o republicano George W. Bush (2001-2009), o

democrata Barack H. Obama (2009-2017) e o republicano Donald J. Trump

(2017-2020). No ano de 2020, foi eleito como novo presidente o democrata

Joseph R. Biden e, portanto, atualmente observa-se a formação de um novo

cenário político no país. Cada um desses presidentes, de acordo com seus

diferentes princípios e valores, formulou um regime de governo distinto, ainda

que cada um guarde alguns resquícios do anterior. Nesse primeiro momento,

iremos analisar melhor o governo dos dois mais recentes líderes de Estado do

país, enquanto os demais serão estudados quando tratarmos do Oriente Médio.

https://www.infoescola.com/geografia/america-latina/


O FIM DA ERA TRUMP

A Era Trump durou de janeiro de 2017 a janeiro de 2021. Marcado pela “diplomacia Twitter”, pode-se afirmar que o mandato do

republicano foi controverso, sobretudo considerando suas medidas unilaterais na política externa e as polêmicas envolvendo

minorias na política doméstica.

O que você consegue se lembrar da Era Trump?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ERA BIDEN: O QUE PODE ESTAR POR VIR

O mandato do democrata se iniciou em janeiro deste ano e já nesses dois meses o presidente tomou decisões importantes para

as políticas doméstica e externa que merecem atenção a nossa agenda internacional:

Como fica a questão ambiental no governo Biden?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

E a pandemia do Covid-19? O que pode-se dizer sobre a OMS?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

E a questão da imigração para os Estados Unidos?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

O que será possível observar na política externa dos Estados Unidos e sua relação com outras potências, como

China e Rússia?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GEOGRAFIA FÍSICA DO MÉXICO

O México é parte do istmo norte-americano e parte da

sua geografia física reflete a dos demais países da América

do Norte, mas também os países de sua vizinha América

Central. O prolongamento das formações rochosas

estadunidenses formam parte do relevo mexicano: as

Montanhas Rochosas e a Serra da Nevada constituem no

México a Serra Madre Ocidental e Oriental. Na

porção meridional da cidade do México, as serras Madres

se fundem. É uma área suscetível a abalos sísmicos e

vulcanismo ativo.

O país é cortado pelo trópico de câncer, isto é, ele é influenciado

pela faixa intertropical, com climas predominantemente

tropicais. Porém, a influência da grande extensão territorial, a

circulação atmosférica e a altitude explicam regiões

temperadas e climas desérticos (sobretudo no norte).



ECONOMIA DO MÉXICO

Embora possua o segundo maior parque industrial da América Latina, o México é um país  ainda  majoritariamente primário-

exportador. A região agrícola mais importante do país é o sul do Planalto Central, com solos mais férteis de origem vulcânica,

onde há o cultivo de milho e café. O setor petrolífero mexicano é importante para a economia do país, e a extração se concentra

no Golfo do México, em plataformas offshore. Ademais, o principal centro industrial se localiza na capital do país, a Cidade

do México. O extremo sul do território é a região mais pobre do país. Destaca-se também que a nação foi pioneira na América

Latina a promover uma eficaz reforma agrária, na Revolução Mexicana de 1910.

MAQUILADORAS MEXICANAS

O baixo custo da mão de obra, a abundância de recursos minerais e a infraestrutura criada pelo Estado atraíram muitos

investimentos externos no México, principalmente dos EUA, levando o país a se industrializar pela adoção das maquiladoras.

Estas são empresas multinacionais de montagem e acabamento para a exportação, instaladas em território

mexicano, a maioria próximas com a fronteira dos EUA. Elas pagam menos impostos que as empresas mexicanas, utilizam uma

força de trabalho muito barata e possuem regulamentações ambientais frágeis - propiciando um barateamento na produção.

O FIM DO NAFTA E A CRIAÇÃO DO USMCA

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (sigla em inglês: NAFTA) foi um tratado estabelecido na década de 1990 entre

os países da América do Norte que tinha como objetivo promover o livre comércio desse bloco econômico, com um custo

reduzido de taxas de importação e exportação entre os países. Esse tratado permitiu o aceleramento do processo de

desindustrialização dos Estados Unidos e do Canadá, sobretudo no setor automobilístico, já que promoveu a terceirização da

produção industrial desses países para o México, o qual, a partir do sistema de maquiladoras, fomentou sua industrialização.

Uma das promessas de campanha de Trump foi “vou trazer os empregos de volta para os

cidadãos dos Estados Unidos, acabando com as indústrias americanas que estão no

NAFTA”, alinhado com o discurso “América para os americanos”. Ele acreditava que essa

terceirização geraria desemprego para os trabalhadores da indústria automobilística nos

Estados Unidos, querendo ou mudar radicalmente o tratado, ou encerrá-lo por completo.

Em janeiro de 2020, foi assinado o novo acordo comercial substituto ao NAFTA, o Acordo

de Estados Unidos-México-Canadá (sigla em inglês: USMCA). Esse acordo possui muitas

restrições para o Canadá e o México, já que foi pensado para proteger a economia

estadunidense. Normalmente, blocos econômicos servem para quebrar barreiras

econômicas, enquanto o USMCA foi elaborado contendo barreiras protecionistas.

Vejamos alguns pontos:
Andrés Obrador, Donald Trump e Justin

Trudeau assinando o novo acordo

1. Setor automobilístico: o novo acordo pretende impedir que indústrias estadunidenses transfiram-se para locais

com mão de obra mais barata. A ideia é que cerca de 75% das peças de um carro sejam fabricadas nos Estados Unidos e

que os trabalhadores mexicanos recebam o mesmo salário que os estadunidenses (16 dólares por hora), ou seja,

aumentando o custo da produção no México. Além disso, há um limite para a produção de automóveis (2,6 milhões de

automóveis).

2. Laticínios canadenses: as práticas protecionistas do setor laticínio canadense foram derrubadas, permitindo a

maior entrada de produtos americanos.

3. Validade do acordo: ao contrário do Nafta, que não possuía tempo determinado para estar em vigor, o USMCA

deixará de vigorar em 16 anos, portanto, estabeleceu-se uma cláusula de validade.

AMÉRICA CENTRAL

DESIGUALDADE SOCIOECONÔMICA NO CONTINENTE AMERICANO

Os países da América Central apresentam as menores taxas de desenvolvimento humano e os maiores índices de violência,

corrupção e narcotráfico do continente. Esse quadro de miséria possui diversas origens que remontam desde o processo de

colonização desses países até o imperialismo estadunidense que contribuiu para a fragilização dessas economias.



A América Central é considerada um continente separado da América do

Norte pelo fato dela estar situada em uma placa tectônica diferente da

placa norte-americana, a placa caribenha. O subcontinente é formado

por um istmo que une a América do Norte a América do Sul mais um

arquipélago de países no mar do Caribe. O clima na região da América

Central é tropical quente, sendo comuns tempestades tropicais.

CARAVANAS NA AMÉRICA CENTRAL

Desde 2017, milhares de migrantes da América-Central percorreram a pé

o continente em direção aos Estados Unidos, para pedir asilo

humanitário em face da violência vivida em seus países de origem (como

Honduras, El Salvador e Guatemala). Analistas internacionais

apontam os EUA como o principal responsável pelos problemas que

obrigam a migração em massa. Eles afirmam que o país norte-americano

causa a destruição dos recursos naturais dessas nações e promove a

instauração de governos que colocam a população em uma situação

social de vulnerabilidade, obrigando-os a abandonar seus territórios

forçadamente. Mesmo assim, o país se mantém firme em relação ao

fechamento de suas fronteiras e à “tolerância zero” em relação à

migração, considerada ilegal.

Nos últimos meses de governo, Trump assinou diversos acordos com os governos desses países e o mexicano para dificultar a

viagem e tentar frear as caravanas antes que chegassem na fronteira com os Estados Unidos. Todas as caravanas fracassaram

com os bloqueios ordenados pelo presidente Donald Trump, que destacou soldados e guardas na fronteira sul dos Estados

Unidos com o México, o que fez com que pouquíssimos migrantes conseguissem entrar no país em busca do "sonho americano".

Em janeiro de 2021, uma nova caravana foi mobilizada em Honduras. Cidadãos do México, El Salvador e Guatemala mostraram

interesse em participar do novo êxodo em massa, atribuído à pobreza, aos efeitos da pandemia, danos a seus povos devido a

fenômenos naturais, violência e falta de oportunidades de uma vida melhor em seus respectivos países.

REPÚBLICAS DAS BANANAS  (Panamá, Nicarágua, Guatemala e Honduras)

“República das bananas” é um termo pejorativo utilizado para caracterizar países latino-americanos politicamente instáveis, de

economias fragilizadas, voltadas ao setor primário, governados por uma elite corrupta e oligárquica. A expressão tem origem

nas economias das nações da América Central, que, no início do século XX, eram voltadas para a exportação de bananas. Esses

países eram controlados pela empresa estadunidense United Fruit Co., que obteve monopólio da produção, sobretudo na

Guatemala e em Honduras. Essa companhia também obtinha vantagens financeiras dos governos corruptos locais. Vejamos

dois estudos de caso a seguir:

PANAMÁ Após a independência do país, os EUA passaram a exercer sua hegemonia no território por meio do

Tratado Hay-Bunau Varilla, de 1903. Este determinava que o Canal do Panamá, cuja construção foi

financiada pelos estadunidenses, seria de uso perpétuo dos Estados Unidos. Em 1997, com o Tratado de

Cárter-Torrijos, o canal foi devolvido ao Panamá, rompendo com o uso perpétuo dos EUA.

NICARÁGUA Enquanto o Canal do Panamá foi financiado pelos Estados Unidos, o Canal da Nicarágua foi financiado

pelo rival econômico norte-americano, a China. Este canal, de maior porte e conectando os mesmos

oceanos que o do Panamá,  concorre com o vizinho no comércio marítimo.

História da Nicarágua: o atual presidente da Nicarágua é Daniel Ortega, que governa um Congresso

com reeleição sem limites, um crime contra a democracia eleitoral. O governo de Ortega possui métodos

repressivos semelhantes à ditadura dos Somozas (1934-1979), apoiada pelos EUA e derrubada pela

Revolução Sandinista (1979-1990), liderada pelo general Augusto César Sandino. Apesar do

financiamento do grupo “os contras” por Washington para vencer as eleições de 1984, os sandinistas,

liderados por Ortega, chegam ao poder. Atualmente, o país se encontra em crise devido à reforma

previdenciária e Ortega é acusado de liderar mais uma autocracia no continente.

CUBA

De todos os países da América Central, Cuba é aquele que mais se destacou no século XX por conta de um evento de extrema

relevância para a história mundial: a Revolução Cubana, em 1959. Anteriormente ao período revolucionário, o território

cubano era considerado mais um pertencente ao quintal dos EUA: o ditador Fulgencio Batista governava uma economia

limitada ao intervencionismo norte-americano, cujas empresas multinacionais e o turismo estadunidense compunham a maior

parte da renda do país. Além disso, os Estados Unidos tinham estabelecido na ilha, desde 1903, a Base militar de

Guantánamo, na qual contém, desde 2002, uma prisão de segurança máxima que utiliza de métodos de tortura, criticados

pela comunidade internacional, em seus prisioneiros, dentre os quais vários pertenciam a grupos terroristas na “Guerra contra

o Terror”. Durante a Guerra Fria, com a tomada do governo cubano pelos irmãos Castro, o cenário econômico da ilha mudou:

Cuba passou a sofrer embargos econômicos dos EUA e de seus aliados, ao mesmo tempo que se aproximou da URSS. No fim da

Guerra Fria, o país teve dificuldades para manter sua economia sem seu principal aliado, enfrentando uma crise econômica que

provocou grande migração para Flórida, assim como no período logo após a revolução. Entre os episódios mais polêmicos do

entrave contra os estadunidenses, ressalta-se a Invasão à Baía dos Porcos (1961) e a Crise dos Mísseis (1962). Durante o

governo Obama, os EUA tentaram flexibilizar os embargos econômicos com a ilha, porém, durante o governo Trump, as tensões

entre os países acirraram novamente.

https://www.infoescola.com/geografia/placas-tectonicas/


AMÉRICA DO SUL

GEOGRAFIA FÍSICA DA AMÉRICA DO SUL

Atravessado pela Linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, a América do Sul

possui a 2ª maior cordilheira do mundo, a Cordilheira dos Andes, na Região Andina,

desde a Venezuela até a Argentina. No vale do Amazonas há a maior bacia hidrográfica

do mundo, o rio Amazonas. O clima tropical úmido garante alta densidade

pluviométrica em toda a região que se situa entre a Linha do Equador e o Trópico de

Capricórnio, com algumas exceções devido ao relevo. Devido ao tamanho do continente,

o clima é bastante diversificado. Na região mais próxima à linha equatorial predomina o

clima tropical úmido. Ao sul do Trópico de Capricórnio têm-se áreas de clima temperado

e subtropical. As regiões mais frias do continente são o extremo sul e a região dos Andes,

devido à altitude. Em contraste, a América do Sul também abriga o deserto mais seco do

mundo, o Deserto do Atacama no Chile. Por causa das influências climáticas, a vegetação

também varia muito de região para região. Nas áreas de clima favorável encontram-se

florestas de alta densidade como a floresta Amazônica (uma floresta equatorial) e a Mata

Atlântica (floresta tropical, com a maior biodiversidade do mundo). No sul do Brasil e na

Argentina encontram-se as pradarias ou Pampas, as maiores pastagens da América do

Sul. O cerrado também pertence à grande variedade de vegetação do continente.

GRUPOS ÉTNICOS

A América do Sul pode ser separada em três grandes grupos étnicos: os andinos, os

platinos e as guianas, como ilustra o mapa ao lado.

O PLANO COLÔMBIA

A Colômbia é um país na América do Sul que possui uma posição estratégica para os EUA por ter uma saída tanto para o Golfo

do México quanto para o Oceano Pacífico. Um destaque importante do país vai para o Plano Colômbia elaborado em 1999,

um acordo bilateral entre EUA e o governo colombiano que determinou a presença militar estadunidense na Amazônia

colombiana para combater o narcotráfico. O programa foi feito por Bill Clinton durante a política da guerra às drogas,

porém, não funcionou por permitir um grande fluxo de mercado - as gangues do narcotráfico se fragmentaram e espalharam

mais seu poder. Dessa forma, o Plano Colômbia não acabou com o narcotráfico, mas paralelamente enfraqueceu as FARCs, as

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.

A CRISE NA VENEZUELA

A Venezuela possui a maior quantidade de reservas comprovadas de

petróleo do mundo, não espantando o interesse de várias potências

mundiais no território venezuelano. Para entender a crise no país é

importante compreender três elementos:

1. Não se trata de 1 crise do século XXI, mas sim um histórico de

crises que vêm assolando o país desde o século XX.

2. As crises políticas no país estão extremamente vinculadas com o

petróleo: o setor petrolífero ocupa praticamente a totalidade da

economia venezuelana, não havendo diversificação de outros

setores da economia.

Isso significa que nunca existiu uma preocupação para o desenvolvimento agrícola e industrial na Venezuela, levando que a

vasta maioria dos bens de consumo fossem importados. Essa estrutura econômica leva a dois cenários possíveis: quando o

preço do barril de petróleo está em alta, a economia do país é próspera OU quando o preço do barril de petróleo cai, o país entra

em profunda crise econômica.

3. O interesse das potências mundiais no petróleo da Venezuela interfere diretamente no jogo político do governo,

sobretudo com a crise política atual de dois presidentes e os lados que apoiam cada um no plano internacional.

A Venezuela do século XX

Desde 1958, a Venezuela era governada pelo sistema do Pacto de Punto Fijo, acordo político de alternância de poder entre elites

políticas. Esse sistema funcionou bem até 1989, com a queda do preço do petróleo, que gerou uma crise econômica e política no

país. Nesse ano, ocorreu o Caracazo, uma onda de protestos no país que deixou mais de 3 mil mortos. Apesar de uma tentativa

de golpe fracassada em 1992, em 1999 Hugo Chávez subiu ao poder. Desde então, Chávez tentou aplicar no cenário político o

bolivarianismo, promovendo o que denominava ser o socialismo do século XXI.

A Venezuela do século XXI

O governo de Chávez foi beneficiado pela alta nos preços dos barris de petróleo. Em seus 3 mandatos seguidos, o presidente

nacionalizou setores estratégicos (reservas de petróleos, telecomunicações, etc.). Ao fazer tudo isso, acabou por contrariar e

afastar investimentos internacionais no país, ainda mais com sua posição de aproximação à Cuba.
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No governo do sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, o preço dos barris de petróleo

começou a cair gradualmente. Essa queda na produção acentuou o baixo incentivo que as

indústrias possuíam de se desenvolverem, e estimulou o setor privado a importar cada

vez mais. Tomando como base a dependência dos produtos importados, somado a o

decréscimo das exportações, começou a faltar produtos essenciais nos supermercados,

levando ao desabastecimento. A crise econômica desencadeou uma crise política, também

oriunda dos esquemas de corrupção existentes desde o governo de Chávez. Em 2014,

protestos populares tomaram conta das ruas em oposição ao governo de Maduro, que

repreendeu fortemente a população.

A Venezuela de dois presidentes

Com o fortalecimento da oposição, Juan Guaidó, então líder da oposição e do Parlamento, proclamou-se presidente interino da

Venezuela, em 2019. Este é apoiado por 50 países, entre eles pelos Estados Unidos, que pressionam cada vez mais pela queda

do governo de Maduro. Entretanto, com o boicote das eleições legislativas de 2020, o chavismo conquistou o Parlamento

novamente, e o cenário venezuelano ainda continua incerto.

BOLÍVIA

A Bolívia é o país o qual divide a maior fronteira com o Brasil, localizada na região amazônica. É também o único país da

América do Sul além do Paraguai sem saída para o oceano, já que o Chile conquistou a região costeira do país na Guerra do

Pacífico (1879-1883). Além disso, a Bolívia também perdeu o Acre para o Brasil, região importante para a economia

seringueira. Ademais, um elemento importante nas relações diplomáticas entre Brasil e Bolívia é o gasoduto na região de

Cruz de la Sierra, onde há a exploração de gás natural o qual abastece também o território brasileiro.

A crise na Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, estava no poder do país desde 2006, quando disputou uma nova eleição em 2019. Mesmo

antes do fim da apuração de votos, protestos tomaram as ruas da Bolívia, quando opositores do governo denunciavam fraudes

na apuração. Com uma porcentagem de votos absurda e inverossímil com a quantidade de eleitores, Evo Morales foi eleito

novamente. Os protestos se intensificaram, levando à renúncia do presidente em novembro de 2019. Novas eleições foram

convocadas para 2020, sendo eleito Luis Arce.

PARAGUAI

Assim como a Bolívia, o Paraguai não possui saída para o oceano, necessitando utilizar o Rio da Prata para o escoamento de

produtos. Quando se pensa em Paraguai, é importante ter em mente o Tratado de Itaipu (1973-2023): o instrumento legal

para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná pelo Brasil e pelo Paraguai. O Brasil pagou pela construção da represa e da

usina hidrelétrica e, em troca, o Paraguai foi obrigado a vender (até 2023) a energia produzida a preços muito baixos para o

Brasil. Em 1979, foi assinado um acordo tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina e, assim, definiu-se uma vazão mínima

e uma máxima do Rio da Prata para que fosse garantido a segurança de Buenos Aires. Como visto, é interessante também

destacar a Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, firmada pela ponte da amizade, na qual há grande presença

de narcotráfico (maconha e cocaína) e venda ilegal de armas. Em 2020, o tratado passou a ser revisto pelo Brasil e pelo

Paraguai.

CHILE

O Chile é o país com maior IDH da América Latina, com um dos melhores indicadores sociais de desigualdade na região. O país

está localizado em uma área de abalos sísmicos, devido à proximidade com a movimentação e o choque das placas tectônicas.

No norte, o deserto do Atacama é formado pela corrente fria de Humboldt: o ar úmido não consegue ultrapassar a

Cordilheira dos Andes, ocasionando precipitação litorânea e uma região muita seca. Na região, há a exploração de salitre e

cobre. A cordilheira dos Andes, dobramentos modernos que se estendem por quase todo o território chileno, é um vazio

demográfico.

Chile em turbulência

Em outubro de 2019, protestos sociais eclodiram no Chile, surpreendendo o mundo todo

que via o país como um dos mais estáveis da região. O estopim para tal cenário foi o

aumento na tarifa de transporte público, despertando insatisfações, em um primeiro

momento, de estudantes, e depois, tomando um volume muito maior e mais generalizado.

Apesar dos índices como renda per capita e IDH serem positivos, ao implementar o modelo

neoliberal, herança do regime militar, o Chile possui um elevado coeficiente Gini. Mesmo

com o fim da ditadura militar, as estruturas do regime permaneceram vivas no Chile por

muito tempo. Portanto, o grande fundo para as manifestações é a contradição de viver em

um país cuja economia se destaca em relação aos vizinhos, mas que não garante acesso a

melhores condições de vida para toda a população. No fundo, esses protestos representam a

antiga insatisfação do Chile com a sobrevivência da ditadura de Augusto Pinochet em meio

à democracia. E, agora, a nação se prepara para enterrar o maior representante vivo do

governo do ditador: o texto constitucional de 1980. Em 2020 os chilenos aprovaram a

criação de uma nova Constituição. Tudo aponta para o fato de que o caminho do Chile

ainda será árduo até romper de vez com as bases construídas por Augusto Pinochet. No

entanto, a sociedade chilena não será a mesma depois de 2019, porque a experiência da luta

popular e essa irrupção de indignação marcou a vida das pessoas. Praça da Dignidade, Chile, 16/10/2020.



MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

O Mercosul é uma união aduaneira criada em 1991 pelo Tratado de Assunção reúne Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e

Venezuela (temporariamente suspensa), como membros efetivos. Além destes, há países na posição de membros associados

também. O bloco tem como objetivo abolir paulatinamente todas as fronteiras entre países-membros, visando o livre-comércio.

UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL)

A Unasul foi um projeto de integração regional nos moldes da União Europeia proposto entre 12 países da América do Sul

(Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela). O projeto visa

os valores democráticos e a prioridade de uma agenda socioambiental, buscando estabelecer novos parâmetros nas relações

com os Estados Unidos, além de um posicionamento mais atuante em órgãos internacionais como o FMI, OMC e ONU.

O FRACASSO DA ALCA (ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS AMÉRICAS)

Em 1994, os EUA propuseram a ALCA, visando a formação de um mercado sem barreiras alfandegárias entre todos os países do

continente (exceto Cuba), garantindo sua hegemonia nas Américas. Porém, o projeto apresentou dificuldades, sobretudo os

empasses dos movimentos sociais e sindicais dos países latino-americanos. Consciente dessas dificuldades, os EUA optaram por

estabelecer blocos regionais entre os países, como o NAFTA, além de acordos bilaterais como o Plano Colômbia.

EXERCÍCIOS DE VESTIBULARES

1. UNIOESTE (2017)

2. CFTCE (2007)

10. IFSP (2011)

11. UNESP (2016)



3. UEPG (2016)

4. UFSM (2002)

5. MACKENZIE (2015)

6. CFTRJ (2017)

12. UNICAMP (2020)

13. FUVEST (2010)

14. FUVEST (2014)

15. ESPM (2018)

16. FGV (2014_

17. UNICAMP

Na América Latina, a Bolívia e o Paraguai são considerados, geograficamente, países “sem

saída”.

a) Por que esses países são assim denominados?

b) Aponte algumas características físicas e socioeconômicas comuns a esses

países.



7. UERJ (2013)

8. FUVEST

Compare a região Nordeste e a Costa Sudoeste dos Estados Unidos quanto a:

a) Tipos de indústria e características da mão de obra empregada.

b) Fatores que influenciaram a localização industrial de cada uma dessas regiões.

9. FGV

Na expansão territorial e aumento da área de influência dos Estados Unidos sobre o continente

americano, podemos citar como exemplo a política de dois presidentes: o Destino Manifesto,

durante o governo de Henry Monroe, e o Big Stick Policy, com o governo de Theodore Roosevelt.

Cite as características fundamentais de ambas as políticas.

18. FUVEST (2021)

19. FUVEST

Observe o mapa:

a) Identifique os fenômenos representados

no mapa e complete a legenda anterior.

b) Discorra sobre o conteúdo de cada

legenda.

GABARITO

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

[c]

QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

[a]

QUESTÃO 5

QUESTÃO 6

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14



QUESTÃO 7

QUESTÃO 8
Resposta:

a) O Nordeste dos EUA apresenta o predomínio de indústrias tradicionais, ligadas à Segunda

Revolução Industrial, e o uso intensivo de mão de obra. O Sudeste do país por ramos industriais

ligados à Revolução Tecnocientífica-Informacional após a Segunda Guerra Mundial.

b) Na região Nordeste, influenciaram a concentração industrial: a maior proximidade dos fluxos de

comunicação e comércio no Atlântico Norte, de recursos minerais e energéticos como o ferro e o

carvão; a possibilidade de integração dos meios de transporte marítimo, fluvial e lacustre (Grandes

Lagos) e a histórica concentração de capital na mais antiga região valorizada economicamente dos

EUA. Na costa Sudoeste, o processo de concentração industrial se relaciona a Segunda Guerra, a

partir do qual se dão uma maior integração da economia dos EUA com Pacífico asiático e a atração

de polos tecno-científicos, que intensificaram a diversificação industrial com a atração de indústrias

de ponta.

QUESTÃO 9
A Doutrina Monroe tinha como lema “América para os americanos”, ou seja, tudo que fosse necessário para

afastar a influência europeia sobre o continente americano deveria ser feito. Os estadunidenses julgaram-se

um povo eleito por Deus como favorito, o que justificava suas ações expansionistas sobre terras indígenas e

mexicanas, por exemplo, mesmo a custo de muito sangue. Já a política do big Stick (grande porrete) reforçava

a influência europeia sobre o continente, mesmo que fosse necessário o uso da força militar e a figura de

Roosevelt com o grande porrete assumiu o sentido metafórico dessa força.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
Situação de inferioridade já que são países subdesenvolvidos que se destacam como produtores e

exportadores de commodities (produtos primários). Mesmo os países industrializados - México, Brasil, Chile

e Argentina - apresentam um processo de industrialização tardia e dependente.

QUESTÃO 18
[E]

QUESTÃO 19

a) Formação de blocos econômicos regionais: em rosa o NAFTA, em laranja o Mercosul, em pontilhado

verde o ALCA.

b) NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) formado por EUA, México e Canadá. É um

instrumento de integração entre as economias dos países membros, visando a eliminação total das

barreiras alfandegárias.

Mercosul (Mercado Comum do Sul): formado por Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Tem como objetivo abolir progressivamente todas as barreiras alfandegárias entre os membros, visando o

livre comércio além da formação de uma união aduaneira.

ALCA (Acordo de Livre Comércio das Américas): projeção de integração para 34 países americanos (exceto

Cuba) que visava eliminar as barreiras alfandegárias entre eles - não funcionou.


