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disciplina geográfica. Um agradecimento também à equipe de Informática do Colégio, que sempre foi 
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CAPÍTULO 1    A CONSOLIDAÇÃO DO CAPITALISMO COMO SISTEMA ECONÔMICO 

 

 
      Capitalismo é o sistema econômico que se 

caracteriza pela propriedade privada dos meios 

de produção e pela liberdade de iniciativa dos 

próprios cidadãos. No sistema capitalista, as 

fábricas, confecções, gráficas, companhias de 

transporte etc pertencem a empresários (embora 

também possam existir empresas estatais).  

     Nesse sistema, a produção e a distribuição 

das riquezas são regidas pelo mercado, no qual, 

em tese, os preços são determinados pela lei da 

oferta e da procura. Por isso, dizemos que, no 

capitalismo, vigora uma economia de mercado. 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

     Outra característica do capitalismo é a 

existência de duas classes principais: os 

detentores dos meios de produção (burguesia) e 

aqueles que vendem sua força de trabalho em 

troca de um salário (proletariado). O capitalista, 

proprietário de empresa, compra a força de 

trabalho de terceiros para produzir bens que, 

após serem vendidos, lhe permitem recuperar o 

capital investido e obter um excedente 

denominado lucro.  

     A busca do lucro é, portanto, a essência do 

capitalismo. É ela que move o interesse das 

empresas em ampliar suas vendas, investir em 

propaganda e em inovações tecnológicas, 

oferecendo produtos mais competitivos no 

mercado. 

As grandes fases do capitalismo 

 

      O capitalismo, como sistema econômico e 

social, constituiu-se com o declínio do feudalismo 

e passou a se expandir na Europa Ocidental no 

século XVI. A transição do feudalismo para o 

capitalismo, porém, ocorreu de forma bastante 

desigual no tempo e no espaço: mais rápida na 

parte ocidental da Europa e muito mais lenta na 

porção oriental, para, então, disseminar-se pelo 

mundo. O Reino Unido foi, por varias razões, o 

país no qual essa transição foi mais acelerada. O 

sistema capitalista foi muito dinâmico ao longo de 

sua história, evoluindo gradativamente e se 

transformando à medida que os desafios 

surgiam.  

 
     Em sua evolução, o capitalismo passou por 

três importantes fases: a fase comercial, a fase 

industrial e a fase financeira. Vejamos cada uma 

dessas fases de forma aprofundada. 

 

O capitalismo comercial 

       A primeira etapa do capitalismo vai do século 

XV até o século XVIII e é marcada pela 

expansão marítima das potências europeias na 

época (Portugal, Espanha, Inglaterra, França e 

Holanda), em busca de novas rotas de comércio, 

sobretudo para as Índias. O objetivo dessas 

nações era acabar com o domínio das cidades 

italianas no comércio com o Oriente pelo 

Mediterrâneo. Foi o período das Grandes 

Navegações e descobrimentos, das conquistas 

territoriais e também da escravização e genocídio 

de milhões de nativos da América e África.    

A LEI DA OFERTA E DA PROCURA 
 

     Dona Márcia e Sr. Antonio são casados e 
moram em Bangu, no Rio de Janeiro. Com o calor 
de 40 graus do verão, resolveram comprar um novo 
aparelho de ar-condicionado. Pesquisaram os 
preços no shopping e na Internet. Acharam tudo 
muito caro e decidiram esperar o inverno chegar 
para aproveitarem alguma promoção. Dona Márcia 
acredita que, poupando aqui e ali, chega ao fim do 
ano fazendo uma boa economia. 
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      Durante o capitalismo Comercial, período em 

que a produção de mercadorias era 

essencialmente artesanal, o que realmente 

interessava era o comércio. Tudo que pudesse 

ser vendido com lucro, como perfumes, sedas, 

tapetes, especiarias e até seres humanos 

(escravos), transforma-se em mercadorias nas 

mãos dos comerciantes europeus. O acúmulo 

de capitais era resultado da troca de 

mercadorias, ou seja, do comércio, por isso o 

termo capitalismo comercial para designar o 

período.  

      Esta fase foi importante para o 

desenvolvimento do capitalismo, pois permitiu um 

comércio altamente lucrativo para as metrópoles 

europeias, através da exploração das suas 

colônias (ouro, prata, açúcar). A relação entre as 

metrópoles e suas colônias gerou uma Divisão 

Internacional do Trabalho, que pode ser assim 

esquematizada: 

 

     As consequências dessa exploração colonial 

(que durou séculos) são sentidas até hoje nas 

nações pobres da América, África e Ásia. Por 

outro lado, a exploração das colônias também 

possibilitou o grande acúmulo de capitais nas 

mãos da burguesia europeia. Essa acumulação 

inicial de capitais foi fundamental para a eclosão 

da Revolução Industrial, que marcou o inicio de 

uma nova fase do capitalismo. 

O capitalismo industrial 

 

      A segunda fase do Capitalismo foi marcada 

principalmente pela Revolução Industrial, que 

se iniciou na Inglaterra no século XVIII.  Um de 

seus aspectos mais importantes foi o aumento da 

capacidade de transformação da natureza, por 

meio da utilização da máquina a vapor, o que 

tornou possível o aumento da produção de 

diversos bens, multiplicando os lucros de muitos 

países. O comércio não era mais a essência do 

sistema. Nessa nova fase, o lucro provinha 

basicamente da produção de mercadorias. Houve 

também uma crescente aceleração da circulação 

de pessoas e de mercadorias. Isso foi possível 

com a expansão das redes de transporte (trem e 

barco a vapor).   

      A Revolução Industrial alterou profundamente 

as condições de vida do trabalhador braçal, 

provocando inicialmente um intenso 

deslocamento da população rural para as cidades 

(êxodo rural), o que gerou enormes 

concentrações urbanas. A produção em larga 

escala e dividida em etapas distanciou, cada vez 

mais, o trabalhador do produto final, já que cada 

grupo de trabalhadores passou a dominar apenas 

uma etapa da produção.  

     Na esfera social, o principal desdobramento 

da Revolução Industrial foi o surgimento do 

proletariado urbano (classe operária), como 

classe social definida. Vivendo em condições 

deploráveis, tendo o cortiço como moradia e 
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submetido a salários irrisórios com longas 

jornadas de trabalho, o operariado nascente era 

facilmente explorado, devido também, à 

inexistência de leis trabalhistas.   

 

        Com o aumento da produção industrial, a 

partir de meados do século XIX, as fábricas 

passaram a necessitar de matérias-primas, de 

energia, de mão de obra e de mercados para 

seus produtos. A industrialização não mais se 

restringia à Inglaterra, mas se expandira para 

outros países europeus, como a Bélgica, a 

França, a Alemanha, a Itália, e até para fora da 

Europa, como Estados Unidos, Canadá e Japão. 

Na medida em que o capitalismo avançava, 

crescia também a ideia de que a economia 

deveria ser guiada pela livre concorrência, sem 

a interferência dos governantes, ou seja, sem a 

interferência do Estado. 

     Dentro das fábricas, mudanças importantes 

estavam acontecendo: a produtividade e a 

capacidade de produção aumentavam 

rapidamente; aprofundava-se a divisão do 

trabalho e crescia a produção em série.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     No final do século XIX, estava ocorrendo o 

que se convencionou chamar de Segunda 

Revolução Industrial, quando o capitalismo 

entrou em sua fase financeira e monopolista, 

marcada pela origem de muitas grandes 

corporações e pela expansão imperialista. 

O capitalismo financeiro 

     Uma das consequências do crescimento 

acelerado da economia capitalista foi a brutal 

concentração de capitais. Várias empresas 

surgiram e cresceram rapidamente: indústrias, 

bancos, corretoras de valores, casas comerciais 

etc. A forte concorrência favoreceu as grandes 

empresas, levando a fusões que resultaram, a 

partir do início do século XX, na formação de 

monopólios e oligopólios de muitos setores da 

economia. O capitalismo entrava na fase 

financeira e monopolista.  

A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO 
 

     O desenvolvimento do capitalismo foi 
beneficiado pela divisão social do trabalho nas 
fábricas Cada trabalhador especializou-se na 
execução de uma única tarefa: apertar parafusos, 
por exemplo. 
 
     Essa especialização trouxe grandes vantagens 
para os patrões. Em primeiro lugar, porque a 
especialização, junto com a mecanização, 
aumentou consideravelmente a produtividade do 
trabalho. Em segundo, porque os trabalhadores 
perderam o controle sobre a produção, já que 
realizam apenas uma pequena parte delas. Às 
vezes, nem mesmo sabem para que serve sua 
tarefa e ignoram até qual é o produto final do seu 
trabalho. 
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    Porém, a consolidação desta fase só ocorreu 

efetivamente ao longo do século XX, quando as 

empresas tornaram-se muito mais poderosas e 

influentes, o que permitiu a elas investir em 

outros países do mundo. Boa parte dos grandes 

grupos econômicos da atualidade surgiu nesse 

período. 

 

 

 

 

 

      

    Outro fenômeno consolidado nesta fase do 

capitalismo foi a formação de um forte mercado 

de capitais: as empresas abriram cada vez mais 

seus capitais com a venda de ações em bolsas 

de valores. Isso permitiu a formação das 

gigantescas corporações da atualidade, cujas 

ações estão espalhadas entre milhares de 

acionistas.  

     Não é mais possível distinguir o capital 

industrial do capital bancário. Fala-se agora em 

capital financeiro, sendo que os bancos 

passaram a ter um papel cada vez mais 

importante no financiamento da produção. 

A Crise de 1929 

     Em 1929, o capitalismo enfrentou a mais 

poderosa crise de sua história, quando ocorreu o 

crack (quebra) da Bolsa de Nova York.  

     Esta crise deveu-se ao excesso de produção 

industrial (superprodução) o que provocou a 

repentina desvalorização das ações de grandes 

empresas. Além disso, os baixos salários pagos 

na época impediam a expansão do mercado de 

consumo interno. O governo norte-americano 

ainda não tinha mecanismos de intervir no 

mercado e impedir a falência de milhares de 

empresas e bancos. Resultado: cerca de 

quatorze milhões de desempregados, nos 

Estados Unidos, em 1933. 

 

 
A pobreza americana pelas lentes de Dorothy Lange, 1936 

 

     A Crise de 29, entretanto, não se restringiu 

aos Estados Unidos. Ela se propagou para os 

países europeus, provocando forte recessão. 

Atingiu, inclusive, a economia brasileira, 

provocando a derrubada do preço do café, à 

época nosso principal produto de exportação. 

MONOPÓLIOS E OLIGOPÓLIOS 
 

 MONOPÓLIO  uma só grande empresa domina 
todo (ou quase todo) um setor da economia, 
dificultando a concorrência de outras empresas 
e tornando-se, portanto, “dona” do mercado. 
 

 OLIGOPÓLIO  poucas e grandes empresas 
dominam um setor da economia, afastando 
outros concorrentes e estimulando a formação 
de cartel. 
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Os trustes, cartéis e conglomerados 

     Em cada setor da economia (petrolífero, 

siderúrgico, têxtil, naval etc) passaram a 

predominar grandes grupos empresariais, 

denominados trustes e cartéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Em 1928, formou-se um poderoso cartel, 

reunindo as companhias petrolíferas Exxon, 

Chevron, Gulf Oil, Mobil Oil, Texaco, British 

Petroleum e Shell, conhecido como as “Sete 

Irmãs”.  Passaram a controlar, em muitas 

regiões, toda a produção, transporte, refino e 

distribuição do petróleo. 

 

     Muitos trustes também se transformaram em 

conglomerados, resultado de um processo mais 

amplo de concentração de capitais e de uma 

brutal ampliação e diversificação dos negócios. 

Tais conglomerados procuraram dominar a oferta 

de certos produtos ou serviços, estendendo seus 

“tentáculos” por diferentes setores da economia. 

O Mitsubishi Group, por exemplo, tornou-se um 

dos maiores conglomerados do mundo, 

possuindo cerca de 500 empresas e atuando em 

diferentes ramos industriais e contando com um 

importante agente financiador, o Banco 

Mitsubishi.  

As multinacionais ou transnacionais 

     Do ponto de vista econômico, o período após 

a Segunda Guerra Mundial (1939-45) foi marcado 

por acentuada internacionalização da 

economia capitalista, sob o comando dos 

grandes conglomerados, que passaram a ser 

chamados de multinacionais ou transnacionais.               

     As empresas multinacionais, com sede nos 

países desenvolvidos, passaram a investir em 

outros países, buscando ampliar mercados e 

reduzir custos de produção. É nesse contexto 

que países como Brasil, México, Argentina e 

Coréia do Sul se industrializaram e diversificaram 

os tipos de fábricas que já existiam. 

    Você conhece essas multinacionais? 

         

           

    

Mudanças na DIT 

      

     Vimos anteriormente que a exploração das 

metrópoles europeias sobre suas colônias 

determinou uma divisão internacional do trabalho, 

na qual as metrópoles enviavam manufaturas 

para suas colônias e recebiam delas produtos 

agrícolas e minerais. Esse comércio, amplamente 

favorável para as potências europeias da época, 

estava assegurado pelo pacto colonial. 

TRUSTES  E CARTÉIS 
 

 TRUSTE  controla todas as etapas da 
produção, desde a retirada da matéria-
prima, passando pela transformação até a 
distribuição da mercadoria. É resultado de 
um processo capitalista que leva a fusões 
e incorporações de empresas de um 
mesmo setor de atividade. 
 

 CARTEL  quando as empresas fazem 
acordos entre si, estabelecendo um preço 
comum, dividindo os mercados e 
inviabilizando a livre concorrência. Não há, 

como no truste, a perda de autonomia das 
empresas envolvidas.  
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    Com o desenrolar da Revolução Industrial, a 

busca por matérias-primas pelas potências 

industrializadas (sobretudo a Inglaterra, a “oficina 

do mundo” no século XIX) cresceu. Como 

consequência, uma corrida imperialista dividiu a 

África e a Ásia em novas colônias da Europa. As 

nações americanas, já independentes de 

Portugal e Espanha, passaram também a 

submeter-se ao comércio com a Inglaterra. 

     É bom frisar que o desenvolvimento do 

capitalismo aprofundou os laços de dependência 

econômica dos países pobres (e colônias) em 

relação às grandes potências europeias. 

Reforçou o papel da América Latina, África e Ásia 

de exportar produtos primários e de importar 

produtos industrializados. Assim manteve-se uma 

antiga Divisão Internacional do Trabalho (DIT) 

amplamente desfavorável aos países pobres. 

      

Uma nova DIT 

 

     A partir do final da 2ª Guerra Mundial, a 

industrialização de alguns países 

subdesenvolvidos, como Brasil, México, 

Argentina e África do Sul, ocasionou o 

aparecimento de uma nova Divisão Internacional 

do Trabalho. 

     Abaixo, note que certos países subdesenvolvidos 

passaram a receber investimentos de empresas 

estrangeiras, empréstimos e tecnologia importada. Por 

outro lado, passaram a exportar também produtos 

industrializados e a remeter os lucros das empresas 

multinacionais para suas matrizes (sedes).  

 

 

     Uma pergunta: a nova DIT acabou com a situação 

de dependência econômica dos países 

subdesenvolvidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) As alternativas a seguir referem-se a alguns 
aspectos fundamentais que caracterizam o 
capitalismo desde sua etapa inicial, exceto: 

  
(A) sociedade dividida em classes. 
(B) socialização dos meios de produção. 
(C) economia de mercado. 
(D) busca do lucro e acumulação do capital. 
(E) predomínio da propriedade privada. 
 
 
2) A lei da oferta e da procura é a base da 

economia de mercado. Explique o 
funcionamento dessa lei. 
 

3) As Grandes Navegações e a ascensão do 
capitalismo no século XVI desenvolveu uma 
Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
Explique como estava fundamentada essa 
antiga DIT. 

 
4) Aponte os efeitos da Revolução Industrial para 

a sociedade europeia do século XIX.  
 

5) Explique por que a existência de monopólios e 
oligopólios são prejudiciais ao consumidor. 

 
6) A prática do cartel é comum no capitalismo e 

fere o princípio da livre concorrência. Explique 
o que é um cartel. 

 
7) Explique o que foi a Crise de 1929. 

 
8) As empresas multinacionais investem, através 

de suas filiais, em diversos países do mundo. 
Aponte os interesses das empresas 
multinacionais em diversificar seus países de 
atuação. 

 
9) Concentração de capital em grandes 

conglomerados de empresas, a emergência da 
Alemanha e dos Estados Unidos como 
potências industriais e uma base tecnológica 
fundamentada na eletricidade e no motor a 
explosão. São características que 
correspondem ao período do:  

(A) capitalismo comercial. 
(B) feudalismo. 
(C) capitalismo monopolista. 
(D) capitalismo globalizado. 
(E) capitalismo industrial 
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CAPÍTULO 2    A EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

     A partir do século XVIII, a ciência ingressou 

em um constante processo de evolução. Isso 

desencadeou uma série de novas tecnologias 

que transformaram o modo de produzir 

mercadorias, acelerando o desenvolvimento do 

sistema capitalista.  

     Essa transformação no setor produtivo é 

denominada Revolução Industrial, que abrange 

três grandes etapas. 

 

A Primeira Revolução Industrial 

 

      A Primeira Revolução Industrial começou no 

final do séc. XVIII e estendeu-se até meados do 

século XIX. Originada na Inglaterra, ela ocorreu 

depois em outros países europeus, como França, 

Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e também 

nos EUA. 

      Esse período ficou marcado por invenções e 

descobertas científicas revolucionárias, que 

tiveram aplicações diretas na indústria e nos 

transportes. São exemplos a criação da máquina 

a vapor, a utilização do carvão como fonte de 

energia e a invenção da locomotiva que 

desenvolveu o transporte ferroviário. 

      O primeiro ramo industrial a empregar a 

tecnologia da máquina a vapor foi a produção 

têxtil, que antes da revolução era desenvolvida 

artesanalmente. A utilização de máquinas na 

indústria têxtil proporcionou grande aumento na 

produtividade.  

      Com o uso de máquinas movidas a energia 

mecânica, as fábricas passaram a produzir de 

maneira quase ininterrupta, gerando muitos 

postos de trabalho nas cidades, as quais atraíram 

um grande número de pessoas provenientes das 

áreas rurais. O acelerado êxodo rural provocou 

expressivo crescimento dos centros urbanos em 

grande parte das nações europeias que se 

industrializavam. Algumas cidades da Europa 

aumentaram três vezes o número de sua 

população em meio século.  

     Muitas cidades cresceram 

desordenadamente, tendo suas paisagens 

transformadas drasticamente. Muitos bairros 

operários pobres surgiram em torno das fábricas, 

e estas, por sua vez, despontaram com suas 

chaminés, lançando colunas de fumaça.  

 

 

 

      A expansão da atividade industrial nesse 

período imprimiu, portanto, profundas 

transformações no espaço geográfico europeu e 

norte-americano. 

 

A Segunda Revolução Industrial 

 

      A partir da segunda metade do séc. XIX 

ocorreu a chamada 2ª Revolução Industrial. Foi 

caracterizada pela difusão dos princípios de 

industrialização em diversos países: França, 

Alemanha, Itália, Bélgica, EUA e Japão.  

      Algumas das características mais importantes 

desse período foram a invenção dos motores 
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elétricos e à explosão (combustão a óleo), a 

substituição do ferro pelo aço (siderurgia) e a 

introdução do petróleo como fonte de energia. 

      Novos ramos industriais passaram a se 

desenvolver, sobretudo no que diz respeito à 

indústria de grande porte (siderúrgicas, 

metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, 

transporte ferroviário e naval).  

      Essas novidades tecnológicas favoreceram o 

aumento da produção pelos países 

industrializados, o que trouxe a necessidade de 

ampliação de seus mercados consumidores e 

das fontes produtoras de matérias-primas.  Foi 

dentro desse quadro que ocorreu a expansão 

imperialista na África e na Ásia. Em 1885, na 

Conferência de Berlim, retalhou-se o continente 

africano entre as potências europeias.  

 

 

 

      Essa partilha imperialista consolidou a nova 

divisão internacional do trabalho pela qual as 

colônias se especializavam em fornecer matérias-

primas para os países que então se industrializavam. 

      A partir do fim da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), os Estados Unidos assumiram a liderança 

desta fase da Revolução Industrial, posto que antes 

pertencia à Inglaterra.  O Nordeste dos EUA 

transformou-se na região de economia mais dinâmica 

do mundo na primeira metade do século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A riqueza,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS DA RIQUEZA 
 

     A pujança da economia norte-americana na 
primeira metade do século XX foi simbolizada pela 
arquitetura dos arranha-céus nas metrópoles do 
país. 
    A partir dos anos 1930, metrópoles como Nova 
York e Chicago viram subir enormes torres que 
alcançavam dezenas de andares e mudavam a 
paisagem urbana. 
    Uma economia que não parava de crescer, 
puxada pela aceleração da indústria, deixava suas 
marcas na paisagem das grandes cidades norte-
americanas. Os arranha-céus passaram a 
simbolizar a riqueza, a modernidade e a força da 
economia do país. 
     Entre os melhores exemplos estão o Empire 
State Building, de 1931, em Nova York, e o 
Chicago Board of Trade Building, de 1930. 
 

1  
 

 

2  
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A Terceira Revolução Industrial 

 
 
      O mundo, após a década de 1960, ingressou em 

uma etapa de profundas evoluções no campo 

tecnológico desencadeada principalmente pela junção 

entre conhecimento científico e produção industrial. 

Todos os conhecimentos gerados em pesquisas são 

repassados quase que simultaneamente para a 

indústria. Esse processo industrial pautado no 

conhecimento e na pesquisa caracteriza a chamada 

Terceira Revolução Industrial ou Revolução 

Tecnocientífica. 

     Essa nova fase produtiva não se limita a produtos 

de pouco valor agregado, como nas revoluções 

industriais anteriores, pelo contrário, o conhecimento 

inserido, no qual foram gastos anos de estudos e 

pesquisas, agregam elevados valores no produto final, 

mesmo que tenha sido gastos pouca quantidade de 

matéria-prima.  

      Nesse sentido, as atividades que mais se 

destacam no mercado estão vinculadas à informática, 

microeletrônica, robótica e telecomunicações. 

Destacam-se ainda a indústria aeroespacial e a 

biotecnologia (engenharia genética). É bom ressaltar 

que a inovação de um dos itens citados contribui 

diretamente ou indiretamente para o desenvolvimento 

de outro. Desse modo, fica evidente que ocorre uma 

intensa interdependência entre eles.  

      No mundo capitalista, a inserção de 

tecnologias e o aprimoramento constante da 

mesma promovem uma dinamização produtiva, 

intensifica o trabalho, cria produtos e mercadorias 

de maior qualidade para concorrer em um 

mercado cada vez mais competitivo, gera 

diminuição de custos. Esse processo 

desencadeia uma enorme acumulação de 

capitais pelos donos dos meios de produção que, 

posteriormente, serão usados para realizar 

investimentos no desenvolvimento de novos 

produtos e na geração de inéditas tecnologias de 

ponta, sempre a serviço da indústria.  

O desemprego estrutural 

 

 
 Emprego de robôs na indústria automobilística. Onde está o 
trabalhador? 

 

     Uma questão associada à Terceira Revolução 

Industrial é o problema do desemprego causado 

pelas novas tecnologias, como a robótica e a 

informática. Trata-se do desemprego estrutural, 

resultado das novas formas de organização do 

trabalho e da produção, que prescindem do 

trabalho braçal e repetitivo. Tanto os países 

desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos são 

afetados por esse desemprego, um dos graves 

problemas de nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPREGO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL 
 
      Os trabalhadores com baixa qualificação são 
os  mais vulneráveis ao desemprego provocado 
pelas inovações tecnológicas nos diferentes 
setores da economia: agricultura, indústria, 
comércio e prestação de serviços. Cada vez mais 
surgem máquinas inteligentes e robôs que 
realizam atividades repetitivas com perfeição, 
tomando o lugar dos trabalhadores de pouca 
qualificação.   É o chamado desemprego 
estrutural, resultante da modernização e 
automação dos processos de produção. Neste 
caso, o posto de trabalho substituído pela máquina 
deixa de existir. É o que aconteceu, por exemplo, 
com o uso de caixas eletrônicos nos bancos.  
     Já o desemprego conjuntural é consequência 
de uma   situação temporária, uma crise 
econômica, por exemplo. Isso leva à queda da 
produção industrial, das vendas no comércio e da 
prestação de serviços. O resultado é a contração 
do mercado de trabalho e o aumento do 
desemprego. Entretanto, com o fim da crise a 
tendência é de recuperação daqueles postos de 
trabalho anteriormente perdidos. 
 
   

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Agência de emprego em Madri, Espanha. O desemprego atinge 
22% dos trabalhadores espanhois e afeta primeiro a mão de obra 
menos qualificada, jovens e imigrantes. 
 

O encolhimento das distâncias 

 

      O impacto das novas tecnologias da Terceira 

Revolução Industrial não se restringe apenas às 

indústrias, mas afeta as empresas comerciais, as 

prestadoras de serviços e o cotidiano das pessoas 

comuns, sendo, portanto, uma revolução muito mais 

abrangente. Nesse sentido, um aspecto importante a 

destacar é o fantástico aumento dos fluxos de 

informação, proporcionado pelas novas tecnologias 

de telecomunicações, como a Internet e a telefonia 

móvel, por exemplo. É por isso que dizemos que o 

mundo está “encolhendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) Qual das características abaixo NÃO pertence 

ao sistema de fábricas, inaugurado com a 

Revolução Industrial? 

 
(A) Uso intensivo de máquinas. 

(B) Ausência de divisão técnica do trabalho. 

(C) Emprego de modernas fontes de energia. 

(D) Produção em série. 

 

2) Qual das características abaixo NÃO se aplica 

à Segunda Revolução Industrial? 

 

(A) A indústria têxtil como seu carro-chefe.  

(B) A siderurgia, a petroquímica e os automóveis 

como os setores mais importantes da indústria. 

(C) Os Estados Unidos como liderança econômica. 

(D) O grande desenvolvimento dos meios de 

transporte. 
 

3) Após a Revolução Industrial, as atividades 

econômicas foram se tornando tão 

diferenciadas que houve a necessidade de se 

introduzir a divisão do trabalho. Explique como 

é feita a divisão do trabalho em uma fábrica. 
 
4) Apresente uma explicação para o anúncio da 

Alcatel nesta página. 
 
5) Explique o que foi a Conferência de Berlim e 

aponte seus resultados para o continente 
africano. 

 

6) Explique a diferença entre desemprego 

estrutural e conjuntural. 

 

7) No mapa da Europa, pinte de vermelho o 

Reino Unido, de amarelo a Alemanha, de 

verde a Itália e de laranja a França.  
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CAPÍTULO 3    O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONTRADIÇÕES 

 

     A globalização se caracteriza pela aceleração 

das transações econômicas (envolvendo 

mercadorias e capitais), pela expansão dos 

fluxos de informações e pessoas e pela 

crescente difusão de valores políticos e morais 

em escala mundial. 

      A criação de uma rede de conexões deixa as 

distâncias geográficas e temporais cada vez 

menores, facilitando as trocas de informações e 

as relações econômicas. Desta forma, a oposição 

“longe-perto”, tão marcante nas sociedades 

tradicionais, mostra-se cada vez menos nítida. 

   

Origens da globalização 

 
      A palavra “globalização” surgiu somente na 

década de 1980, mas o processo em si é antigo, 

tendo início nos séculos XV e XVI com as 

Grandes Navegações e descobertas marítimas. 

Basta pensarmos que, naquela época, o homem 

europeu entrou em contato com povos de outros 

continentes, expandindo o comércio e 

estabelecendo novas relações culturais.  

    Como vimos nos capítulos 1 e 2, o capitalismo 

foi amadurecendo e passando por diferentes 

fases, o que resultou em mercados cada vez 

mais integrados e economias mais 

interdependentes. 

     No entanto, a globalização efetivou-se, de 

fato, nas últimas décadas do século XX, a partir 

da Revolução Tecnocientífica, da queda do 

socialismo no Leste europeu e da abertura da 

economia de grande parte dos países do mundo.  

      Com os mercados internos saturados, muitas 

empresas multinacionais buscaram conquistar 

novos mercados consumidores, inclusive nos 

antigos países socialistas. A concorrência fez 

com que as empresas usassem cada vez mais os  

 

recursos tecnológicos para baratear preços e 

também para estabelecer contatos comerciais e 

financeiros de forma rápida e eficiente. Nesse 

contexto, entra o uso da Internet e dos meios de 

comunicação via satélite. 

 
A ideia de um planeta “unido” pela globalização é o suporte para os 
interesses das grandes empresas capitalistas. 

 

Internacionalização do processo produtivo 

 
      Uma característica da globalização é a busca 

das empresas pelo barateamento da produção, 

com o objetivo de torná-las mais competitivas 

em nível mundial. Desta forma, as grandes 

empresas produzem, cada vez mais, suas 

mercadorias em vários países com o objetivo de 

reduzir os custos. Optam por países onde há 

mão de obra barata e baixa carga tributária 

(impostos). Um tênis, por exemplo, pode ter sido 

projetado nos Estados Unidos, produzido na 

China, utilizado matéria-prima do Brasil, e 

comercializado em diversas partes do mundo. E 

sua marca ainda estampa a camisa da seleção 

de futebol de inúmeros países. 

      É certo que os avanços nos meios de 

transporte das últimas décadas também 

contribuíram para a dispersão do processo 

produtivo. O aumento da capacidade de carga e 

o barateamento do frete possibilitaram a maior 

pulverização da produção pelo mundo.    

http://www.suapesquisa.com/grandesnavegacoes
http://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo
http://www.suapesquisa.com/paises/china
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A concentração do capital 

 

 
     Nas últimas décadas, a abertura dos 

mercados a produtos e investimentos 

estrangeiros trouxe um notável aumento da 

competição entre as empresas, que se viram 

obrigadas a criar novas estratégias de 

sobrevivência. A enorme onda de fusões e 

aquisições empresariais que temos assistido 

ultimamente é uma dessas estratégias num 

mundo cada vez mais competitivo e globalizado.   

     Através de fusões e aquisições, as empresas 

se unem para cortar custos, compartilhar 

tecnologia, competir numa posição de força e 

aumentar os lucros através dos ganhos em 

escala. 

 

 
O Real, que já era controlado, desde 1998, pelo grupo 
holandês ABN AMRO, foi 100% comprado, em 2007, pelo 
espanhol Santander. 
 

 

     Como consequência da nova onda de fusões 

e aquisições, temos uma economia mundial 

dominada por um número cada vez menor de 

empresas, em geral, de países desenvolvidos. As 

empresas menos competitivas vão sendo 

varridas do mapa e a concentração de capital 

se torna maior nas mãos de grandes corporações 

financeiras. No setor de equipamentos de 

telefonia móvel, por exemplo, 77% do mercado é 

dominado por três empresas, que também são as 

que mais investem em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D).  

 
Fonte: Carta Capital, 11/11/2015 

 

      

Terceirização da produção 

 
     Uma tendência recente praticada pelas 

grandes empresas é a de concentrar seus 

recursos na parte principal do negócio, ou seja, 

na criação do produto (design) e no 

desenvolvimento de estratégias de mercado 

(marketing) para a valorização de sua marca. A 

fabricação em si do produto fica a cargo de 

empresas terceirizadas, que são integradas em 

cadeias produtivas globais. 

     Um exemplo dessa tendência é o modelo 787 

Dreamliner da Boeing, que tem sua produção 

largamente terceirizada: 70% dos 2,3 milhões de 

componentes são produzidos por 50 empresas 

em diferentes países. Todas essas empresas, 

porém, são supervisionadas pela Boeing, que 

gerencia em tempo real seus fornecedores. 

 
A produção do Boeing 787 foi largamente terceirizada.  
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Acordos comerciais e blocos econômicos 

 
     Durante a maior parte do século XX, os 

governos protegiam as empresas de seus países 

da concorrência estrangeira. Esse 

protecionismo se dava, por exemplo, pela 

taxação dos produtos importados, o que obrigava 

a população a consumir produtos nacionais. 

Muitos países conseguiram, inclusive, 

industrializar-se através de políticas 

protecionistas, pois as indústrias nacionais se 

viram “livres” da concorrência estrangeira durante 

boa parte do século passado. Foi o caso do 

Brasil, por exemplo. Esse cenário, porém, 

começou a mudar a partir dos anos 1990. 

 

 
Propaganda da década de 1960 enaltecendo a indústria 
brasileira. 

 

     A crescente abertura dos mercados para a 

entrada de mercadorias e investimentos 

estrangeiros foi facilitada por uma série de 

acordos comerciais firmados entre os países.  

Ao reduzir tarifas de importação, houve um 

aumento do comércio entre os países, acirrando 

mais ainda a competição entre as empresas. 

Como consequência, as empresas mais frágeis 

vão desaparecendo, e as mais competitivas 

ganham um espaço cada vez maior nas relações 

comerciais internacionais. 

     A partir da década de 1990, foram também 

criados alguns importantes blocos econômicos, 

com a finalidade de facilitar o comércio entre os 

países membros e de promover o crescimento 

econômico. Para isso, tais países eliminam 

tarifas alfandegárias e buscam soluções em 

comum para problemas comerciais.  

     Vejamos os três principais blocos econômicos 

da atualidade: 

 

I. UNIÃO EUROPEIA - Conta com 26 países, 

sendo que 19 deles fazem parte da Zona do 

Euro, ou seja, adotam o euro como moeda única 

e possuem um banco central em comum. Além 

de liberar a circulação de mercadorias e capitais, 

a maioria dos países europeus permite também a 

livre circulação de pessoas.  

 

II. MERCOSUL - Trata-se de uma união 

aduaneira que conta com cinco membros: Brasil, 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, tendo 

sido esta a última a ingressar no bloco. O objetivo 

principal do Mercosul é eliminar as barreiras 

comerciais entre os países, aumentando o 

comércio entre eles. 

 

III. NAFTA - Acordo de Livre Comércio da 

América do Norte, do qual fazem parte os 

Estados Unidos, Canadá e México. Oferece aos 

países membros vantagens no acesso aos 

mercados e estabelece a redução das tarifas 

alfandegárias para estimular o comércio no bloco. 
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     No mapa do continente americano, pinte os 

países pertencentes ao Nafta e ao Mercosul. 

 

NAFTA E MERCOSUL 

 

 

 

 

A globalização financeira 

      A globalização analisada pelo lado financeiro 

teve também uma enorme expansão nas últimas 

décadas, com a integração dos mercados 

financeiros de diversos países, tendo como polo 

dominante os Estados Unidos. Nessa fase da 

globalização, assistimos ao aumento fantástico 

do fluxo de capitais, destacando-se os 

investimentos nas principais bolsas de valores 

(compra e venda de ações) dos países 

desenvolvidos e dos mercados emergentes 

(China, Índia, Coreia do Sul, Brasil, México, 

Rússia, China, Coréia do Sul etc). São bilhões de 

dólares que circulam diariamente no mercado 

financeiro global, sendo chamados de capitais 

especulativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos multilaterais 

      

     Além das empresas multinacionais e dos 

principais bancos de investimentos, outros 

“atores” se destacam no protagonismo da 

globalização: são as organizações 

multilaterais, instituições internacionais que 

tomam decisões capazes de afetar a economia e 

a política de boa parte do mundo.  

     A ONU, criada em 1945, e suas agências, 

como a UNESCO, a OMS e a OIT, têm grande 

papel na segurança internacional e em diferentes 

áreas do desenvolvimento humano. Já 

instituições como o FMI e o Banco Mundial visam 

a promover o crescimento e a estabilidade 

econômica dos países. 

      Cabe lembrar que, embora as decisões sejam 

tomadas por um número grande de países, 

nessas instituições continuam prevalecendo os 

interesses dos países mais ricos.      

 

TIPOS DE CAPITAIS 
 

     Resumidamente, existem dois tipos de capitais: 
os capitais produtivos e os capitais especulativos. 
     Os capitais produtivos são investimentos 
diretos na produção de bens e serviços ou em 
infraestrutura e são aplicados em determinado 
território por longo prazo. Quando uma empresa 
multinacional, por exemplo, abre uma fábrica num 
determinado país, damos o nome de investimento 
produtivo. 
     Já os capitais especulativos são 
investimentos de curto prazo, que buscam alta 
rentabilidade e movimentam-se rapidamente pelo 
sistema financeiro mundial, o que é facilitado 
pelos avanços tecnológicos na informática e nas 
telecomunicações. Como não é visível a olho nu, 
há quem diga que se trata de um dinheiro virtual, 
exibido apenas nas telas dos computadores. 
     Geralmente, os países emergentes são mais 
convidativos aos capitais especulativos, pois tais 
países oferecem taxas de juros mais altas, 
remunerando melhor os investimentos financeiros. 
Entretanto, ao menor sinal de instabilidade 
econômica, os investidores transferem 
rapidamente seus recursos, e uma crise 
financeira pode se instalar no país que sofreu 
uma saída brusca de capitais.  
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Padronização do consumo 

 

     É inegável que a globalização vem promovendo o 

intercâmbio cultural entre diferentes povos do 

planeta. No campo das ideias, por exemplo, vem se 

difundindo a importância da adoção de regimes 

democráticos e da universalização dos direitos 

humanos. Diversos tipos de discriminação, motivada 

por gênero, etnia ou religião, também são diariamente 

questionados através da mídia e redes sociais (exceto 

nos países onde há controle da Internet pelo governo).  

     Contudo, o intercâmbio cultural é acompanhado, 

em diferentes países, por uma crescente 

padronização do consumo, perceptível na moda, na 

alimentação, na música, nos esportes, no cinema etc.  

 

 
Shopping center: o templo do consumo globalizado. 
 
 

     Podemos afirmar que o capitalismo globalizado 

está criando hábitos de consumo parecidos em 

diversos países? De certo modo sim, pelo menos para 

aqueles que dispõem de renda para consumir. Isso se 

explica pelo acesso mais fácil a bens importados, pelo 

maior volume de informações e pela importância que 

as grandes marcas ganham na vida das pessoas. 

 

 
As redes de fast-food e a mudança nos hábitos alimentares.  

Desequilíbrios da globalização 

 

     A globalização econômica não afeta todos os 

países da mesma forma, pois se trata, como o próprio 

capitalismo, de um fenômeno seletivo. Ela tem 

avançado de forma mais rápida nas regiões mais ricas 

do planeta, beneficiando grandes bancos e empresas 

e conectando os principais mercados. Desse modo, o 

fosso que separa os países ricos (tecnologicamente 

avançados) dos países pobres (sem uma estrutura 

econômica básica) tem sido ampliado. 

     Deve-se, entretanto, chamar a atenção para o 

problema da concentração da riqueza em 

praticamente todos os países do mundo, até mesmo 

no interior dos países desenvolvidos. De fato, a 

estrutura econômica mundial tem beneficiado apenas 

uma parcela da população do planeta, enquanto outra 

é excluída de emprego, renda e moradia. 

      Além da concentração da riqueza, podemos citar 

outros aspectos questionáveis da globalização: 

 

 O hiato tecnológico entre países ricos (maiores 

beneficiados da globalização) e países 

subdesenvolvidos tem se aprofundado. O domínio 

da tecnologia é necessário para a competitividade 

e a conquista de novos mercados pelas grandes 

empresas, sediadas, sobretudo, nos países ricos. 

 

 As grandes empresas capitalistas e os grandes 

investidores aportam seus investimentos onde o 

retorno do capital é garantido. Os países pobres 

não têm mercado consumidor atraente, 

infraestrutura e mão de obra qualificada. Isto é, 

essas nações ficam à margem dos investimentos 

internacionais e da própria globalização. 

 

 A automação das empresas e o fluxo global de 

mercadorias vêm gerando, em vários países, a 

exclusão do trabalhador através do desemprego 

estrutural. Como sabemos, os trabalhadores 

menos qualificados (trabalho braçal) ficam mais 

expostos a esse tipo de desemprego.  
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     Agora, vamos interpretar as três charges 

seguintes. Faça uma pequena observação escrita 

sobre cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) Julgue as afirmações abaixo, escrevendo 
verdadeiro ou falso: 

 
I - O termo “globalização” passou a ser usado para 
descrever uma nova fase, marcada pela crescente 
interdependência entre governos, empresas e 
movimentos sociais, porém sua dinâmica não 
trouxe maior igualdade entre os povos. 
 
II - Nas últimas décadas, as trocas comerciais têm 
sido acompanhadas de um gigantesco crescimento 
nos movimentos internacionais de capitais, feitos 
com o objetivo de buscar um maior equilíbrio social 
internacional, transferindo renda aos países 
pobres. 
 
III- A globalização tem gerado uma uniformidade 
das condições socioeconômicas no planeta. 
 
IV- No atual processo de globalização, ocorre 
expansão de empresas multinacionais, 
fortalecendo todos os países pela globalização 
econômica. 
 
V- A globalização baseia-se num processo de 
interligação dos mercados mundiais, de 
predominância do capital financeiro na economia e 
de flexibilização da produção. 
 
 

2) Aponte os termos que completam de forma 

adequada a definição de Globalização. 

  

     A Globalização é entendida como o estágio 

mais avançado do capitalismo financeiro, onde 

ocorre a aceleração dos fluxos de _____, _____, 

_____ e _____ entre países e povos do mundo.  

 
3) Uma das características da fase atual do 

capitalismo é a dispersão do processo de 
produção de uma mercadoria. Um produto é 
desenhado num país e montado em outro país 
com peças produzidas num terceiro país. 
Explique o porquê desse fenômeno. 
 

4) Explique o que é terceirização da produção. 
 

5) Qual o objetivo da formação de megablocos 
econômicos? 

 
6) Explique a vantagem oferecida pelos países 

emergentes aos investidores financeiros 
internacionais. 

 
7) Pesquise os principais objetivos das 

organizações multilaterais ONU, UNESCO, 
OMS, OIT, FMI e BIRD, citando as cidades 
onde se localizam suas sedes. 
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CAPÍTULO 4     O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

      

     Desde os anos 1950 as trocas mundiais de 

mercadorias cresceram exponencialmente, 

passando de 50 bilhões de dólares para 15 

trilhões de dólares, em 2010. Este dado reflete 

uma fantástica expansão da produção e do 

consumo mundiais, nas últimas décadas. Dentre 

as condições que favoreceram essa expansão da 

produção e do consumo, destacam-se:  

 A revolução tecnológica, que permitiu a 

expansão da produção industrial e agrícola 

nos países desenvolvidos e a incorporação 

de novos países produtores. 

 A elevação da renda per capita no mundo, 

especialmente nos países ricos e nos NPI, 

que possibilitou o aumento do consumo. 

 Os acordos comerciais internacionais, que 

induzem economias nacionais a abrir seus 

mercados a produtos importados; 

 A expansão da sociedade de consumo, que 

estimulou a produção e a utilização de 

produtos descartáveis; 

 O transporte marítimo e aéreo, cada vez mais 

velozes, com uma capacidade de carga 

maior, que resultou no barateamento do frete; 

 

 

O navio é o meio de transporte mais importante no comércio 
internacional de cargas. Os cargueiros modernos podem levar até 
4.000 contêineres, fato que agiliza o transporte e barateia o frete.    

      

 

     Vale lembrar o papel da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) nos acordos do comércio 

internacional. Criada em 1995, esta organização 

multilateral tem por objetivo criar regras para 

estimular o comércio no mundo, como, por 

exemplo, diminuir progressivamente as barreiras 

tarifárias e limitar os subsídios agrícolas dos 

países.  Além disso, ela também vem mediando 

disputas comerciais entre os países membros. 

     O comércio, bem como a produção e os 

investimentos, está fortemente concentrado em 

torno três grandes polos (EUA, União Europeia e 

China e Japão).  O comércio sul-sul ocupa 

posição marginal nas trocas internacionais.  

 

Desvantagens dos países subdesenvolvidos 

 

    Os países subdesenvolvidos, geralmente, têm 

desvantagens nas trocas internacionais. Por 

quê? 

 Dependem das exportações de produtos de 

baixo valor agregado e das importações de 

máquinas e equipamentos, além de outros 

bens mais sofisticados.  

 Possuem, em geral, pauta de exportações 

pouco diversificada, o que os torna 

dependentes dos preços oscilantes no 

mercado internacional. 

 Dependem de um número mais restrito de 

países compradores, com grande 

dependência dos países desenvolvidos. No 

México, por exemplo, 75% das exportações 

são direcionadas ao mercado dos EUA. 

 São prejudicados pelos subsídios agrícolas e 

outras formas de protecionismo praticadas 

por países desenvolvidos. 
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Veja, abaixo, a localização dos principais portos do mundo (em 2003). 

 

Agora, responda: 

 Onde se localiza a maior parte dos grandes 

portos? 

 Quais as três mais importantes rotas do 

comércio marítimo internacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇA COMERCIAL 
 

     Chamamos de balança comercial a diferença 
entre exportações e importações feitas por um 
país ao longo de um ano.  
 
     Se o valor das exportações for superior ao 
valor das importações, o país tem saldo positivo 
na sua balança comercial ou superávit 
comercial. Por outro lado, se o valor das 
importações for maior, aí teremos um déficit 
comercial, ou seja, saldo negativo. 
 
     Historicamente, os países subdesenvolvidos 
têm balança comercial deficitária, já que 
exportam produtos primários e importam 
produtos industrializados de maior valor 
agregado.  

EXERCÍCIOS 
 

1) Nas últimas décadas, verificou-se um salto 

espetacular no comércio internacional. 

Explique a importância da evolução do 

transporte marítimo nesse salto. 

 

2) A tabela é referente às trocas comerciais de 

dois diferentes países num determinado ano. 

Qual deles teve superávit na sua balança 

comercial? 

 

País Exportações Importações 

A US$ 50 bilhões US$ 60 bilhões 

B US$ 25 bilhões US$ 20 bilhões 

 

3) Observe as rotas oceânicas no mapa: 

 
a) Identifique as rotas comerciais 1 e 2. 

b) Explique a maior intensidade do tráfego da 

rota 1. 
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CAPÍTULO 5    REGIONALIZANDO OS PAÍSES DO MUNDO 

 

 

      Na Geografia o conceito de região está 

ligado à ideia de diferenciação de áreas, ou seja, 

uma delimitação de lugares do planeta que têm 

aspectos semelhantes. Regionalizar significa, 

portanto, agrupar as áreas da superfície terrestre 

que possuem aspectos que apresentam certa 

homogeneidade.  

      As regiões podem ser estabelecidas de 

acordo com diferentes critérios: naturais 

(geologia, tipos de clima); culturais (grupos 

linguísticos, religiões); geopolíticos (áreas de 

influência de grandes potências); ou 

socioeconômicos (nível de desenvolvimento 

dos países). 

     As regionalizações oferecem vantagens aos 

estudos geográficos. Ao regionalizar os países do 

mundo podemos estudá-los em conjunto, 

comparar diferenças e semelhanças, analisar 

aspectos gerais e particulares, o que nos permite 

ter uma análise mais correta do espaço mundial. 

     Nossa preocupação, no momento, é com a 

divisão de mundo segundo o critério 

socioeconômico. 

  

Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo 

 

     A expressão “Terceiro Mundo” foi usada pela 

primeira vez pelo economista francês Alfred 

Sauvy, em 1952. Ele construiu essa expressão 

observando as desigualdades econômicas, 

sociais e políticas entre os países. De acordo 

com Sauvy, o “Terceiro Mundo” abrangia todos 

os países que estavam marginalizados no 

cenário político e econômico internacional. 

     A partir da década de 1960, desde que essa 

expressão se popularizou, os países passaram a 

ser regionalizados da seguinte maneira: 

 

 

 Primeiro Mundo  países capitalistas 

desenvolvidos 

 Segundo Mundo  países socialistas de 

economia planificada 

 Terceiro Mundo  países capitalistas 

subdesenvolvidos 

 

OS TRÊS MUNDOS 

 
 

 

A divisão Norte-Sul 

 
 
        A partir dos anos 1990, com a crise do 

socialismo, a regionalização em três mundos 

ficou ultrapassada e foi abandonada. No seu 

lugar uma nova regionalização passou a ser 

adotada em muitos livros de geografia. Trata-se 

da divisão Norte-Sul do mundo. Veja no mapa 

abaixo: 

 

A DIVISÃO NORTE-SUL 
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     Essa divisão, entretanto, apresenta alguns 

inconvenientes. É demasiadamente 

simplificadora para uma realidade mundial mais 

complexa. Agrupar todos os países do mundo 

em apenas dois conjuntos significa menosprezar 

as enormes diferenças entre os níveis de 

desenvolvimento e do papel que os países 

desempenham na economia mundial. Uma 

potência emergente como a China no mesmo 

grupo de países como Haiti, Afeganistão ou 

Burundi é bastante questionável. Ou então a 

Grécia, endividada e abalada por uma violenta 

crise econômica, no mesmo grupo da Alemanha, 

grande motor da economia europeia. 

 

Centro, periferia e semiperiferia 

 

 

     Uma regionalização muito usada hoje é 

aquela que divide o mundo em países centrais e 

periféricos e semiperiféricos. 

    Os países centrais estão no centro das 

decisões mundiais, são desenvolvidos, 

industrializados, avançados tecnologicamente e 

exercem uma forte dominação econômica e 

financeira sobre as áreas periféricas. 

Apresentam elevado padrão de vida da maior 

parte de suas populações. 

     Já os países periféricos são 

subdesenvolvidos, geralmente pouco 

industrializados, com economia baseada no 

setor primário (agricultura, pecuária e 

extrativismo) e com forte dependência financeira 

e tecnológica em relação aos países centrais. 

Suas economias são instáveis e passam por 

crises periódicas.  Possuem graves problemas 

sociais, resultantes da pobreza e da má 

distribuição da renda. É o caso de grande parte 

dos países asiático, latino-americanos e 

africanos.    

 
Ciudad Bolívar, na periferia de Bogotá. Os mesmos problemas 
sociais das periferias das grandes cidades brasileiras. 

 
     

     Porém, um grupo menor de países da 

periferia é industrializado. Esses países se 

industrializaram após a Segunda Guerra Mundial 

à custa de investimentos externos. Possuem 

riqueza e modernidade, mas enormes 

desigualdades sociais. É o caso do Brasil, 

México, Argentina e África do Sul. Já na Ásia, 

alguns países se industrializaram a partir da 

década de 1960 e 1970, transformando-se em 

importantes centros financeiros e comerciais, 

denominados Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, 

Taiwan, Cingapura e Hong Kong). Tais países 

são conhecidos também pela sigla NICs (New 

Industrialized Countries). 

     O sociólogo Immanuel Wallerstein cunhou o 

termo países semiperiféricos para se referir a 

essas nações que mesclam algumas 

características dos países centrais, como 

elevado nível de industrialização, com muitas 

características dos países periféricos, como os 

graves problemas sociais. 

     Hoje, esses países são também 

denominados países emergentes. Eles têm 

grande crescimento econômico (às vezes acima 

da média mundial), um mercado interno em 

expansão e são atrativos para investimentos de 

empresas estrangeiras (tanto investimentos 

produtivos como financeiros). 
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     Um grupo de cinco países emergentes se 

destaca na economia mundial e é denominado 

BRICS. Leia o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A periferia mais pobre 

 
 

     A periferia mais pobre é formada por países 

paupérrimos e menos industrializados do 

planeta. Nesse grupo está a imensa maioria das 

nações do Sul, como as da África Subsaariana, 

da América Central e algumas nações asiáticas 

(Afeganistão, Iraque, Mianmar e Camboja, por 

exemplo). São economias com pouca viabilidade 

de desenvolvimento no início do século XXI. 

Apenas possuem mão de obra e matérias-

primas baratas para oferecer, elementos esses 

cada vez mais desvalorizados na nova ordem 

mundial. Provavelmente enfrentarão o 

agravamento de sérios problemas como a 

escassez de alimentos, empregos, escolas, 

moradias decentes etc.  

 

     Vejamos as principais características da 

periferia mais pobre: 

 

 

 Baixo nível de industrialização, de 

conhecimento científico e tecnológico. 

 Rede de transporte e meios de comunicação 

deficientes. 

 Baixa produtividade na agricultura que 

geralmente emprega numerosa mão de obra. 

 Cidades com crescimento acelerado e 

cercadas por bairros pobres e miseráveis. 

 Baixo nível de vida da maioria da população, 

com expectativa de vida muito baixa. 

 Crescimento populacional elevado com 

famílias numerosas. 

 Grande número de crianças em idade 

escolar fora das escolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

1) Explique por que a expressão “Segundo 
Mundo” perdeu sentido. 

 
2) A divisão Norte-Sul do mundo segue um 

critério natural, cultural ou socioeconômico?  
 

3) Explique por que a divisão do mundo em 
países do Norte e países do Sul não 
consegue dar conta da complexidade do 
mundo atual.  

 
4) O que caracteriza exatamente os chamados 

países semiperiféricos? 
 

5) A industrialização pode ser encarada como 
sinônimo de desenvolvimento 
socioeconômico de um país? Justifique sua 
resposta. 

 
6) Que regiões do planeta abrangem a periferia 

mais pobre? 
 

7) Transforme as características da periferia 
mais pobre (citadas acima) em características 
dos países centrais ou desenvolvidos. 

 
8) Identifique os cinco países destacados no 

mapa a seguir e cite as principais 
características desse grupo de países. 

 

BRICS 
 
      Em economia, BRIC é uma sigla que se refere 
a Brasil, Rússia, Índia e China, que se destacam 
no cenário mundial como países emergentes. O  
nome foi cunhado pelo economista inglês Jim 
O'Neill em 2001.  
    Os quatro países, em conjunto, representam 
atualmente mais de um quarto da área terrestre do 
planeta e mais de 40% da população mundial. Um 
vasto mercado consumidor, com poder de compra 
em ascensão, faz desses países o lugar ideal de 
atração de investimentos estrangeiros. As 
projeções indicam que, em 2050, estarão entre as 
seis maiores economias do planeta. 
     Desde 2009, os países do BRIC vêm mantendo 
reuniões anuais a fim de encontrar novos rumos 
para a economia mundial e, em 2011, convidaram 
a África do Sul para participar do grupo. 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_em_desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_O%27Neill
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_O%27Neill
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial
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CAPÍTULO 6      SUBDESENVOLVIMENTO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

 

 
     Já vimos que a realidade mundial é complexa 

demais para simplificarmos a divisão do planeta em 

países ricos e pobres ou países do Norte e países do 

Sul. Uma regionalização cuidadosa tem que levar em 

consideração a situação de inúmeros países que 

possuem características híbridas, ora se aproximando 

do centro, ora da periferia. 

     Vamos agora analisar alguns indicadores sociais 

que nos mostram as diferentes situações em que se 

encontram os países. 

 

Os indicadores socais 

 

     Quando comparamos o nível de desenvolvimento 

dos países, utilizamos indicadores sociais e 

econômicos. A mortalidade infantil, a expectativa de 

vida e a taxa de analfabetismo são indicadores 

sociais, através dos quais pressupomos o acesso da 

população aos serviços básicos e a quantidade de 

investimentos na saúde e educação. 

 

País Mortalidade 

Infantil  

(por mil) 

Expectativa 

de vida 

(anos) 

Taxa de 

analfabetismo 

(%) 

Noruega 3,5  81,3    1,0 

EUA 6,0 78,5  1,0 

Brasil 20,5  73,4  8,6 

Paraguai 24,6 76,4  5,4 

Níger 110,0 53,8 71,0 

 

     Outro indicador socioeconômico muito usado é a 

renda per capita, expressa sempre em dólares. Para 

se calcular a renda per capita, divide-se o Produto 

Interno Bruto (PIB) pelo número de habitantes do 

país. 

 

 

 

 

 

 

     Na maioria dos casos, através da renda per capita 

observamos grandes diferenças entre os países.  

 

Noruega US$ 56.000  

EUA US$ 49.000 

Brasil US$ 10.500 

Paraguai US$   5.500 

Níger US$      800 

 

     Entretanto, a renda per capita merece cuidados. 

Como se trata de uma média, ela pode escamotear as 

diferenças sociais que existem dentro de cada país. 

Não podemos olvidar o fato de o Brasil apresentar 

gigantescas disparidades sociais e ter ainda uma 

das maiores concentrações de renda do planeta: 10% 

dos mais ricos detêm 45% da renda nacional. 

 

BRASIL, UM MURO DE DIFERENÇAS 
 

 
Favela de Paraisópolis, em São Paulo. (Foto de Tuca Vieira) 

 

 

 
     É bom lembrar que países desenvolvidos também 

apresentam problemas sociais, como desemprego, 

pobreza, violência urbana, falta de moradias para 

todos etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, 10% da 

população vive abaixo da linha de pobreza, sobretudo 

nos estados do sul do país. Ainda assim, tais 

problemas são mais comuns e mais graves nos países 

subdesenvolvidos, que estão localizados, em sua 

maioria, na América Latina, África e Ásia.  

 

 
PIB ÷ população = renda per capita 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

     O Índice de Desenvolvimento Humano é usado 

para avaliar as condições de vida de um país e se 

calcula a partir de três indicadores socioeconômicos: 

expectativa de vida de seus habitantes, aquisição de 

conhecimento (escolaridade) e padrão de vida 

(renda). O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 

1, maior o desenvolvimento humano do país. 

 

IDH 
(2012) 

Muito 
alto 

Alto Médio Baixo 

Noruega 0,955    

EUA 0,937    

Espanha 0,885    

México  0,775   

Brasil  0,730   

Paraguai   0,669  

Egito   0,662  

Angola    0,508 

Níger    0,304 

 

     É importante lembrar que as diferenças de IDH se 

notam também dentro do mesmo país, entre 

diferentes regiões e estados. No Brasil, Maranhão, por 

exemplo, têm IDH médio (0,683), enquanto Santa 

Catarina apresenta IDH muito alto (0,840).  

 

 

 

 

 

    

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A persistência da dependência econômica 

      

     Já vimos que grande parte dos países 

subdesenvolvidos foi, no passado, colônia das 

potências europeias. As metrópoles europeias 

impunham um comércio injusto às suas colônias, que 

sofriam também com as desigualdades sociais 

internas. Mesmo após a independência política, essas 

nações permaneceram dependentes economicamente 

dos países centrais. 

     Depois da Segunda Guerra Mundial, um novo tipo 

de dominação passou a ser exercida: uma dominação 

financeira e tecnológica, que persiste até hoje. O 

conceito de dependência econômica passou a ser 

usado para designar a situação de subordinação em 

que se encontram os países periféricos frente aos 

países centrais.  

     Essa dependência econômica é provocada pelos 

seguintes fatores principais: 

 

 Os gigantescos lucros das empresas 

multinacionais que atuam nos países periféricos. 

Boa parte desse lucro é “repatriado” para os países 

centrais. 

 As enormes dívidas externas dos países 

periféricos para com bancos estrangeiros. São 

bilhões de dólares que saem anualmente das 

nações pobres rumo aos países ricos, que são 

representados pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional).  

 Os enormes gastos dos países periféricos com a 

compra de máquinas e equipamentos sofisticados, 

assim como a aquisição de novas tecnologias 

produzidas nos países ricos.  

 A dependência da exportação de produtos 

primários de baixo valor agregado (produtos 

agrícolas, minerais). Esse problema ocorre com a 

grande maioria dos países subdesenvolvidos, 

sobretudo aqueles que não são industrializados. 

 

 

 

 

O IDH SEGUNDO O PNUD 
 
     O objetivo da criação do Índice de 
Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um 
contraponto a outro indicador muito utilizado, o 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que 
considera apenas a dimensão econômica do 
desenvolvimento. Criado na década de 1990 por 
economistas indianos, o IDH vem sendo usado 
anualmente pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD).  
     Apesar de ampliar a perspectiva sobre o 
desenvolvimento humano, o IDH não abrange 
todos os aspectos de desenvolvimento e não é 
uma representação da "felicidade" das pessoas, 
nem indica "o melhor lugar no mundo para se 
viver". Democracia, participação, igualdade, 
sustentabilidade são outros dos muitos aspectos 
do desenvolvimento humano que não são 
contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito 
de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e 
fomentar o debate. 

http://www.pnud.org.br 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ideias equivocadas de subdesenvolvimento 

 
        A realidade dos países subdesenvolvidos tem 

suscitado muitas ideias equivocadas. Uma delas é a 

de que o subdesenvolvimento seria uma situação de 

atraso, como se essas nações fossem semelhantes a 

crianças que, um dia, se tornariam adultos. É como se 

no passado toda a humanidade tivesse sido 

subdesenvolvida – desde uma tribo indígena até a 

Inglaterra do século XVII – e o desenvolvimento ou 

"progresso" fosse uma coisa normal, que acontece 

naturalmente com o passar do tempo. 

     Para mostrar como tal ideia é duvidosa, vamos 

expor duas teses fundamentais. 

 
1ª) Os países desenvolvidos nunca foram 

subdesenvolvidos no passado   Quando se 

estuda a Inglaterra antes da Revolução Industrial, 

verifica-se que havia um grande atraso em 

comparação com a tecnologia atual. Mas o termo país 

subdesenvolvido não é apropriado para esse caso, 

pois não havia dependência econômica, que é 

fundamental para definir o subdesenvolvimento. 

     Foi apenas a partir do desenvolvimento do 

capitalismo na Europa Ocidental e de sua posterior 

propagação pelo restante do mundo, que surgiu essa 

situação de dependência, pela subordinação das 

nações periféricas com relação a outras, as centrais. 

 
 2ª) Subdesenvolvimento não significa apenas 

atraso econômico ou social  Em alguns países 

subdesenvolvidos existem indústrias modernas e, em 

certos casos, uma taxa de crescimento elevada. O 

que os difere dos desenvolvidos é que continuam a 

ser países com minorias privilegiadas, com a renda 

muito mal distribuída, como acontece no Brasil e na 

África do Sul, que são bastante industrializados. O alto 

índice de pobreza, portanto, também define o 

subdesenvolvimento, evidenciando o problema 

distributivo da renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NOVO IMPERIALISMO 
 

      
 

     O objetivo do sistema imperialista de hoje, tal 

como no passado, é arranjar economias 

periféricas para o investimento dos países 

capitalistas centrais, garantindo assim um 

fornecimento permanente de matérias-primas a 

baixos preços e um fluxo de lucros econômicos da 

periferia para o centro do sistema mundial. Além 

disso, os países periféricos são encarados como 

uma fonte de mão de obra barata. As economias 

da periferia estão estruturadas para satisfazer as 

necessidades externas dos Estados Unidos e dos 

outros países capitalistas centrais, em vez das 

suas próprias necessidades internas. Isso resultou 

nas condições de dependência interminável e de 

escravidão de endividamento das regiões mais 

pobres do mundo. 

 
John Bellamy Foster, professor de sociologia da  

University of Oregon, 2004 

EXERCÍCIOS 

1)  A renda per capita nem sempre é confiável para 
se mostrar o nível de desenvolvimento de um país. 
Explique por que. 

2) O que é IDH e como ele é calculado? 

3) “Os países subdesenvolvidos se tornarão, com o 
passar dos anos, países desenvolvidos. É uma 
questão de tempo.” Qual a crítica que pode ser 
feita a essa ideia? 

4) Aponte os interesses econômicos que os países 
ricos têm sobre os países subdesenvolvidos. 

5) Pesquise, na Internet, os IDH do Canadá, 
Argentina, Equador e Bolívia e classifique-os como 
muito alto, alto, médio ou baixo. 
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CAPÍTULO 7      AS DIVISÕES DO CONTINENTE AMERICANO
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     Perceba no mapa da página anterior que o 

continente americano é muito extenso no sentido 

Norte – Sul. Consequentemente, suas características 

climáticas e botânicas são muito variadas, abrangendo 

regiões tropicais, temperadas e polares. Há também 

uma significativa diferença nas questões 

socioeconômicas, onde nações ricas contrastam com 

países mergulhados na pobreza. Toda essa 

diversidade torna necessária, portanto, uma 

regionalização do continente americano.   

 

A abordagem física 

 
 
     Observe no mapa abaixo que, ao longo da porção 

oeste do continente, existem duas visíveis cadeias de 

montanhas: as Montanhas Rochosas, ao norte, e a 

Cordilheira dos Andes, ao sul. Note também que no 

centro do continente, há um istmo que une as duas 

porções (Norte e Sul), que também é montanhoso. 

 

 

 

     Do ponto de vista geológico, a porção oeste do 

continente americano tem um relevo mais jovem, o 

que explica as maiores altitudes. Essa parte do 

continente está situada muito próxima ao encontro de 

placas tectônicas, o que explica também a constante 

atividade sísmica e também vulcânica. 

 

 
A cidade colonial de Antigua, na Guatemala, América Central, e o 
vulcão Agua, ao fundo. 

 
 

     Levando em consideração a posição geográfica de 

suas terras, divide-se a América em três partes: Norte, 

Central e Sul.  Vamos pintar o mapa a seguir? 

 

DIVISÃO DA AMÉRICA SEGUNDO O CRITÉRIO FÍSICO 
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     É importante mencionar que a América Central é 

constituída de uma porção ístmica (ou continental) e 

outra insular, denominada Antilhas (Grandes Antilhas 

e Pequenas Antilhas). 

 
 
 

A abordagem humana 

      

     A América foi colonizada por vários povos 

europeus: portugueses, espanhóis, franceses, 

ingleses e holandeses. Os mesmos passaram a 

explorar toda América e a impor sua cultura de 

maneira forçada aos povos nativos do continente.  

     Essa influência cultural, oriunda de diferentes 

nacionalidades, produziu distinções entre os países do 

continente, especialmente no que se refere ao idioma. 

Diante desse fator, o continente é regionalizado em 

América Latina e América Anglo-Saxônica. Essa 

distinção é proveniente da língua oficial falada nos 

países do continente. Desse modo, são considerados 

países latinos todos aqueles que possuem línguas 

derivadas do latim (línguas neolatinas), como o 

espanhol, o francês e o português. Já as nações que 

têm a língua inglesa como oficial se inserem na 

América Anglo-saxônica (Estados Unidos e Canadá) 

     O critério usado para essa regionalização não é 

muito rigoroso, tendo em vista que existem países 

localizados na América Latina que falam o inglês, 

dentre os quais podemos citar Guiana, Trinidad e 

Tobago, além do holandês, falado no Suriname. Há 

ainda países que, além do espanhol, preservam suas 

línguas nativas, como o Paraguai (guarani), Peru 

(quéchua) e Bolívia (aimará). 

      O caso do Canadá também merece destaque. Há 

duas línguas oficiais no país: o francês, falado na 

província de Quebec (de colonização francesa), e o 

inglês, falado no restante do país. 

 

     Agora, pinte o mapa abaixo de acordo com o 

critério cultural. 

 

DIVISÃO DA AMÉRICA SEGUNDO O CRITÉRIO CULTURAL 
 

 
 

     A divisão acima expõe, além das diferenças 

culturais, diferenças no nível de desenvolvimento 

dos países americanos. Os Estados Unidos e o 

Canadá (América Anglo-Saxônica) são países 

desenvolvidos, plenamente industrializados e com 

elevado nível de vida de grande parte de suas 

populações. Em contraponto, a América Latina é 

constituída de países subdesenvolvidos de 

economia agroexportadora (a maioria) e de países 

emergentes (Brasil, México e Argentina). 

     É claro que os diferentes níveis de 

desenvolvimento têm raízes históricas, ligadas a dois 

distintos tipos de colonização (de exploração e de 

povoamento). Vejamos as diferenças.  

 

 

http://www.brasilescola.com/geografia/as-diferencas-entre-america-latina-anglosaxonica.htm##
http://www.brasilescola.com/geografia/as-diferencas-entre-america-latina-anglosaxonica.htm##


 31 

Os dois tipos de colônias na América 

 
     No continente americano se desenvolveram dois 

tipos de colonização bem diferentes. 

 
1) Colônias de exploração  na América Latina e 

nas colônias do sul dos Estados Unidos. 

 
 Portugal e Espanha foram os principais 

possuidores de colônias de exploração. Portugal 

utilizava principalmente o sistema 

de plantations em suas colônias. Já a Espanha, 

utilizou-se do extrativismo de ouro e prata de suas 

colônias. 

 Pacto Colonial muito forte. A metrópole impunha 

uma produção voltada para o mercado externo. 

 A metrópole não permitia o comércio interno e 

proibia a produção de manufaturas. 

 O latifúndio monocultor era o principal tipo de 

organização rural com predomínio do trabalho 

escravo. 

 
2) Colônias de Povoamento  no Canadá e norte 

dos Estados Unidos. 

 
 Eram colônias que não ajudavam na balança 

comercial das metrópoles, pois os seus produtos 

eram semelhantes aos da metrópole. Portanto, o 

pacto colonial era mais fraco. 

 Os colonos praticavam uma agricultura baseada 

no trabalho familiar em pequenas e médias 

propriedades (policultura). 

 Era possível a existência de comércio interno e 

manufaturas. 

 Havia um mercado interno em crescimento já que 

predominava o trabalho livre. 

 

     É muito importante que entendamos que o tipo de 

colonização introduzida no passado deixou marcas 

profundas até hoje, na economia e na sociedade das 

nações americanas. Isso está relacionado diretamente 

ao nível de desenvolvimento dessas nações. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 
1) Neste capítulo foram apresentadas duas 

divisões do continente americano. A primeira 
que o divide em América do Norte, Central e 
Sul. E a segunda que o divide em América 
Latina e Anglo-Saxônica. Explique em que se 
baseia cada divisão. 
 

2) Caracterize o relevo da porção oeste do 
continente americano. 

 
3) Observe o mapa a seguir. 

 
 

a) A América Central é um grande istmo. O que 
isso significa? 
 

b) Localize os oceanos Atlântico e Pacífico, o 
Mar das Antilhas e o Golfo do México. 
 

c)  Pinte de amarelo a porção continental da 
América Central e de verde a porção insular. 

 
4) Assinale a única opção verdadeira. 
 

(A) Todos os países da América do Norte são 
desenvolvidos. 

(B) O espanhol é a língua oficial de todos os 
países latino-americanos. 

(C) O México é o maior de todos os países da 
América Central. 

(D) Na América Latina predominou a 
colonização de exploração. 

(E) Francês, português, espanhol e alemão 
são línguas neolatinas. 

 
5) Complete a tabela abaixo: 
 

 Colônias de 
exploração 

Colônia de 
povoamento 

 
Economia 

 

 
Voltada para o 

mercado externo 

 

 
Atividades 
principais 

 
 

Policultura 
familiar, comércio 

e manufaturas 

 
Trabalho 

predominante 

 
Escravo 
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CAPÍTULO 8      A EXPANSÃO DO TERRITÓRIO NORTE-AMERICANO  

 

 
     Os Estados Unidos da América são uma república 

federativa composta por cinquenta estados e 

um distrito federal. Situa-se na região central da 

América do Norte, entre os 

oceanos Pacífico e Atlântico, fazendo fronteira com 

o Canadá ao norte e com o México ao sul. O estado 

do Alasca está no noroeste do continente e o estado 

do Havaí é um arquipélago vulcânico no Pacífico 

Central. O país também possui vários outros territórios-

ilhas no Caribe e no Pacífico. 

 

 

 

     Com 9,37 milhões de km² de área e com cerca de 

310 milhões de habitantes, os Estados Unidos são 

o quarto maior país em área total (o quinto maior em 

área contínua) e terceiro em população. O país é uma 

das nações mais multiculturais e etnicamente diversas 

do mundo, produto da forte imigração vinda de muitos 

países. A economia dos EUA é a maior do mundo, com 

um produto interno bruto de US$ 15 trilhões (2012). 

 

O quadro climático 

 

     Devido à grande extensão territorial dos EUA, há 

uma grande diversidade climática no país.  Grande 

parte do território apresenta um clima temperado 

continental, com verões quentes e invernos rigorosos. 

É o clima característico das planícies centrais norte-

americanas, que é influenciado pelo fator 

continentalidade, acentuando as amplitudes térmicas 

anuais. Lembra do que você aprendeu sobre os fatores 

do clima no 6º ano? 

     Nos estados do sul, a latitude menor explica a 

existência de um clima subtropical, com temperaturas 

amenas no inverno. Já na porção oeste do país, a 

quantidade de chuvas é bem menor, o que origina um 

clima semiárido e também árido (desértico) na 

fronteira com o México. 

     Mais ao norte, em território canadense, os rigores do 

clima são maiores ainda devido às elevadas latitudes, 

havendo presença de neve durante boa parte do ano. 

Numa extensa faixa de clima frio, aparece uma floresta 

de coníferas denominada taiga canadense, muito 

alterada devido à forte atividade de exploração da 

madeira.  

     Por fim, no extremo norte do continente, nas terras 

banhadas pelo Oceano Glacial Ártico, o solo 

permanece coberto por uma camada de gelo, que só se 

derrete no curto verão. Nessa ocasião, aparece uma 

vegetação rasteira, denominada tundra, composta por 

pequenos arbustos, musgos e líquens. É o domínio do 

clima polar. 

     Agora, pinte o mapa e as legendas a seguir. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Col%C3%BAmbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alasca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hava%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_nos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_nos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/US$
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O relevo 

 

 

     Podemos dividir o relevo dos EUA em três grandes 

setores. No setor oeste, o vasto conjunto montanhoso 

da Serra Nevada e das Montanhas Rochosas 

atravessa o país no sentido norte-sul.  

     Nas Planícies Centrais encontramos a bacia dos 

rios Mississipi e Missouri. É dessas planícies que sai a 

produção norte-americana de grãos e cereais. Seu 

relevo plano facilita a mecanização da agricultura 

     E, finalmente, no setor leste erguem-se os Montes 

Apalaches, com altitudes modestas se compararmos ao 

setor oeste do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expansão do território 

 
     Na passagem do século XVIII para o XIX, 

os Estados Unidos recém-independentes (1776), ainda 

formavam um pequeno país, que se estendia 

verticalmente entre o estado do Maine e a Flórida e, 

horizontalmente, entre a costa do Atlântico e o 

Mississipi.   

     O início do século XIX descortinou uma agressiva 

política de expansão territorial, que ficou conhecida 

como "Marcha para o Oeste". Entretanto, a conquista 

do Oeste significou, para outros povos, o seu fim. Os 

indígenas foram brutalmente exterminados e seus 

territórios, tomados. 

 

 

     

      Antes mesmo da independência, os colonos 

americanos já cobiçavam as terras do Oeste, impedidas 

de serem colonizadas pela Lei do Quebec (1774), que 

proibia a ocupação de terras pelos colonos entre 

os montes Apalaches e o Mississipi.  

     Após o processo de independência e da aprovação 

da Constituição que oficializava os EUA como um país, 

o presidente George Washington começou a incentivar 

a colonização das terras que estavam na faixa oeste do 

país, com a intenção de obter vantagens econômicas e 

políticas através da expansão territorial. Para atrair o 

interesse das pessoas, o governo americano passou a 

oferecer terras a preços baixíssimos.  

     Paralelamente à ampliação de suas fronteiras, os 

EUA receberam sucessivas levas de imigrantes (quase 

5 milhões de pessoas entre 1840 e1870), vindos 

principalmente da Inglaterra, Irlanda e Alemanha. Essa 

gente fugia da fome e das perseguições religiosas. 

EXERCÍCIOS 
 
1) Caracterize o relevo da área destacada abaixo. 
 

 
 

2) Caracterize o clima dos quatro pontos no 
território estadunidense e indique o ponto onde 
os invernos se apresentam mais rigorosos.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maine
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3rida
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_do_Quebec&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montes_Apalaches
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mississipi
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/1850
http://pt.wikipedia.org/wiki/1870
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Sonhava com uma vida melhor num país onde haveria 

liberdade de trabalho, de expressão e de crença 

religiosa. Sonhava em ter seu próprio pedaço de terra, 

mas muitos deles tornaram-se artesãos, pequenos 

comerciantes e operários das fábricas e da construção 

civil nas cidades do norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Assim, uma onda de imigrantes se aventurou a 

explorar o interior do continente americano. Para 

expandir ainda mais seu território, os EUA se 

apossaram de grandes porções territoriais, seja por 

meio de acordos diplomáticos com outros países ou 

através de guerras. O Homestead Act (Ato de 

Propriedade Rural), promulgado em 1862, dava 

pequenos lotes de terra no oeste para quem nela 

vivesse e plantasse por cinco anos. Desta forma, a 

imigração e a concessão de terras aos novos colonos 

foram uns dos principais pilares da Marcha para o 

Oeste.    

    Com a descoberta do ouro na Califórnia, em 1848, 

(que levou a "corrida ao ouro") chegava-se ao litoral 

do Pacífico e completava a fase da expansão 

continental dos EUA.  

 

 
Cartaz da época da Corrida do Ouro 

 
 

     Durante esse processo ocorreu uma verdadeira 

guerra entre norte-americanos e índios, que resultou 

no genocídio das populações nativas e na ocupação 

de suas terras pelos colonos. 

     Essa ocupação foi dinamizada pela construção de 

ferrovias, que permitiam o escoamento das produções 

agrícolas e minerais do Oeste para o Leste, mais rico, e 

em fase de industrialização. Em 1869, foi concluída a 

primeira ferrovia transcontinental da América, ligando o 

Atlântico ao Pacífico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SÍMBOLO DA LIBERDADE 
 

 

"Dêem-me os cansados, os pobres, suas massas 
apinhadas, que anseiam por respirar em liberdade. 
A recusa desventurada de seu porto abundante  
envia a mim esses desabrigados assolados pela 
tempestade. Ergo minha tocha ao lado do Portão 
Dourado.” 

 
("The New Colossus", poema de Emma Lazarus  

gravado na Estátua da Liberdade) 

 

DANÇA COM LOBOS 
 

 
 
Dirigido e estrelado por Kevin Costner, Dança com 
Lobos (1990) talvez seja o mais belo filme a mostrar o 
desastre da ocupação das pradarias norte-americanas 
pelo homem branco no século XIX. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homestead_Act
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_do_ouro_na_Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADdio
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 CARTA DO CACIQUE SEATLE 
 

Trechos da carta escrita pelo cacique Seattle ao 
presidente Franklin Pierce, dos Estados Unidos, em 
1855, depois que o governo norte-americano propôs 
comprar o território da tribo, prometendo uma reserva 
para que nela os índios pudessem viver. 

       O Grande Chefe de Washington mandou dizer que 
deseja comprar nossa terra. (...) Porém, vamos pensar 
em tua oferta, pois sabemos que, se não o fizermos, o 
homem branco virá com armas e tomará nossa terra. O 
Grande Chefe em Washington pode confiar no que o 
Cacique Seatle diz, com a mesma certeza com que os 
nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das 
estações do ano. Minha palavra é como as estrelas. Elas 
não empalidecem. Como podes comprar ou vender o 
céu - o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Nós não 
somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água. 
Como podes comprá-los de nós? Decidimos apenas 
sobre o nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o 
meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias 
arenosas, cada véu de neblina nas florestas escuras, 
cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados 
nas tradições e na consciência do meu povo. 
        Sabemos que o homem branco não compreende o 
nosso modo de viver. Para ele um torrão de terra é igual 
a outro. Porque ele é um estranho que vem de noite e 
rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua 
irmã, mas sim sua inimiga, e depois de exauri-la, ele vai 
embora. Deixa para trás o túmulo do seu pai, sem 
remorsos de consciência. Rouba a terra dos seus filhos. 
Esquece as sepulturas dos antepassados e os direitos 
dos filhos. Sua ganância empobrecerá a terra e vai 
deixar atrás de si os desertos (...). 
         Não se pode encontrar paz nas cidades do homem 
branco. Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar 
da folhagem na primavera ou o zunir das asas dos 
insetos. Talvez por ser um selvagem que nada entende, 
o barulho das cidades é terrível para os meus ouvidos. 
(...) Um índio prefere o suave sussurro do vento sobre o 
espelho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado 
pela chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é 
precioso para o homem vermelho, porque todos os seres 
vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. 
Não parece que o homem branco se importe com o ar 
que respira. Como um moribundo, ele é insensível ao 
mau cheiro (...). 
        Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias 
abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros 
disparados do trem. Sou um selvagem e não 
compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa 
ser mais valioso que um bisão, que nós, peles 
vermelhas matamos apenas para sustentar a nossa 
própria vida. O que é o homem sem os animais? Se 
todos os animais acabassem os homens morreriam de 
solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos 
animais pode também afetar os homens. Tudo quanto 
fere a terra fere também os filhos da terra (...). 
        O homem branco também vai desaparecer, talvez 
mais depressa do que as outras raças. Continua sujando 
a sua própria cama e há de morrer, uma noite, sufocado 
nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último 
bisão e domados todos os cavalos selvagens, quando as 
matas misteriosas federem à gente, quando as colinas 
escarpadas se encherem de fios que falam, onde ficarão 
então os sertões? Terão acabado. E as águias? Terão 
ido embora. Restará dar adeus à andorinha da torre e à 
caça; o fim da vida e o começo pela luta pela 
sobrevivência. 

 
 

 EXERCÍCIOS 
 

 
1) Indique a que porção do território os Estados 

Unidos estavam restritos em sua formação 
inicial (século XVII). 
 

2) Explique o que significou a Marcha para o 
Oeste e aponte duas consequências 
geográficas desse processo. 

 

3) Explique o papel indutor do Estado na 
expansão do território estadunidense no século 
XIX. 

 

4) No processo de formação de seu território os 
EUA incorporaram vastos espaços que 
originalmente não pertenciam à Inglaterra. 
Identifique esses espaços no mapa abaixo. 

 
 
5) Identifique os três estados no mapa abaixo e 

diga quais deles já pertenceram ao México. 
 

 
 
 
     Leia a carta do Cacique Seatle, ao lado, e 
responda às questões seguintes: 
 
6) “Sabemos que o homem branco não 

compreende o nosso modo de viver”. Com 
base no texto, apresente duas diferenças 
importantes do modo de vida desses dois 
povos. 
 

7) O Cacique Seatle denunciava, em 1855, a 
expansão do capitalismo no território 
americano. Cite um elemento do capitalismo 
que ilustre essa denúncia. 

 
8) Retire do texto dois diferentes problemas 

ambientais causados pelo impacto das 
atividades humanas sobre a terra. 
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CAPÍTULO 9   ESTADOS UNIDOS: UMA POTÊNCIA ECONÔMICA 

 
 
 

      Os Estados Unidos têm a maior economia do 

mundo, com um PIB anual em torno de US$ 15 trilhões, 

ou seja, cerca de 1/5 do PIB mundial. Além disso, são 

os maiores produtores e consumidores mundiais de 

mercadorias. Esses dados já seriam suficientes para 

classificarmos os Estados Unidos como uma potência 

econômica? Que outros papéis desempenha uma 

potência econômica? Vejamos a seguir. 

 

Uma potência econômica 

 

      Embora tenham a maior economia do planeta, os 

Estados Unidos não são o único centro de poder no 

mundo. Ao lado dele, também merecem relevância a 

China, a Alemanha e o Japão, que possuem uma 

influência enorme na economia de outros países. 

Entretanto, alguns fatores corroboram a tese de que os 

Estados Unidos continuam tendo um peso 

inquestionável na economia mundial. Vejamos que 

fatores são esses: 

 

 A importância do dólar como moeda internacional, 

sendo a mais importante nas transações comerciais 

e financeiras. 

 A presença de empresas norte-americanas entre as 

maiores do mundo. Num ranking publicado pela 

revista Forbes (2015), das 2.000 maiores empresas 

do mundo, 579 tinham sede nos Estados Unidos. 

 Os Estados Unidos continuam sendo os maiores 

investidores em outros países do mundo, tendo 

uma vasta economia extraterritorial. 

 

     Esses fatores nos ajudam a entender a capacidade 

dos Estados Unidos em influenciar a economia de 

outros países e até do mundo inteiro. No caso do Brasil, 

por exemplo, os Estados Unidos são o maior investidor 

estrangeiro no país e nosso segundo parceiro 

comercial, somente atrás da China. 

 

 

 

 

O american way of life 

 

     Ao longo do século XX, a atividade industrial teve um 

importante peso na construção da potência econômica. 

Já na década de 1920, os Estados Unidos 

ultrapassavam a Inglaterra como potência industrial e 

Nova York se transformava no principal centro 

financeiro do mundo. As décadas seguintes foram anos 

de grande prosperidade econômica e de crescimento 

industrial, apoiados, dentre outros fatores, na expansão 

do crédito e do consumo e no importante papel da 

publicidade.  

 
  O modelo de sociedade de consumo que permanece até hoje. 

 
 

     Foi sendo gerado no país um estilo de vida, ou 

american way of life, baseado no consumo de massa 

de automóveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos 

enlatados e tudo aquilo que pudesse representar, para 

a sociedade norte-americana, modernidade e ascensão 

social e felicidade. 

     A cultura norte-americana também passou a 

impregnar as outras nações. Através do cinema e da 

música, o ”american way of life” foi exportado para 

inúmeros países, que procuraram imitar, em escala 

menor, o padrão norte-americano de vida e consumo. 

     Não podemos deixar de citar ainda, como traço 

marcante desse estilo de vida, o modelo do self made 

man, ou seja, aquele homem que, através de seu 

trabalho e de seu espírito empreendedor, ascendia 

socialmente por esforço próprio. 
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A industrialização do Nordeste dos Estados Unidos 

 

     Como dissemos anteriormente, a atividade industrial 

teve um peso significativo na expansão da economia 

norte-americana ao longo do século XX, e o Nordeste 

do país transformou-se na região de economia mais 

dinâmica do mundo. Chegou a concentrar mais de 75% 

da produção industrial dos Estados Unidos, onde se 

destacavam importantes centros industriais, tais como 

Nova York, Filadélfia, Pittsburgh, Detroit e Chicago. 

 

O NORDESTE E OS GRANDES LAGOS 

 

 

     Muitos autores passaram a se referir à região do 

Nordeste e dos Grandes Lagos como o cinturão da 

manufatura ou Manufacturing belt, tendo em vista que 

foi a primeira região a se industrializar nos Estados 

Unidos, ainda no século XIX. Vejamos, então, alguns 

fatores que possibilitaram o início da industrialização 

nesse cinturão: 

 

 O tipo de colonização da Nova Inglaterra 

(povoamento) possibilitou o surgimento de um 

prematuro mercado consumidor, o que estimulou 

o desenvolvimento das primeiras manufaturas no 

Nordeste do país. 

 A existência de matérias-primas, como o carvão 

mineral e o minério de ferro, sendo esse último 

muito abundante na região dos Grandes Lagos. 

Repare que eram dois recursos minerais essenciais 

para a atividade da 2ª Revolução Industrial. 

 Grande disponibilidade de mão de obra barata, 

formada, sobretudo, por imigrantes europeus que 

chegavam ao Nordeste em busca de trabalho. 

 
Cinco metrópoles do Nordeste (Boston, Nova York, Filadélfia, 
Baltimore e Washington) formam um eixo de intensa urbanização 
denominado megalópole Bos-Wash. 

 
 

A desconcentração industrial 

 

     A região do Manufacturing belt manteve destaque 

absoluto até a década de 1960, quando, novos centros 

industriais surgiram no Sul e no Oeste do país. 

Inúmeras indústrias deixaram o Nordeste em busca de 

áreas com menores custos de produção e sindicatos 

menos organizados. O resultado foi um esvaziamento 

industrial dessa região, que passou a contar com uma 

imensa quantidade de galpões abandonados em várias 

cidades. 

 

 
Detroit, Michigan. A “capital do automóvel” no século XX é, hoje, 
sinônimo de decadência econômica, abandono e ferrugem. 

 
 

     Esse é um processo típico de desconcentração 

industrial, quando as empresas “fogem” para outras 

áreas mais promissoras do país. No lugar da indústria, 

as cidades procuram desenvolver um setor 

diversificado de comércio e serviços. Ao mesmo tempo, 

o Nordeste continua sendo a região de maior peso 

econômico e populacional do país, e Nova York uma 

notória metrópole global e mais importante centro 

financeiro do planeta.  
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RUMO AO SUL E AO OESTE 

 
 

 

     Repare no mapa acima que houve uma 

desconcentração da atividade industrial, anteriormente 

muito centrada no Nordeste do país. Muitas empresas 

passaram a se deslocar para estados emergentes, 

como a Califórnia, a Flórida e o Texas, estando esse 

último muito ligado à indústria do petróleo, já que há 

importantes jazidas junto ao Golfo do México. 

     A Califórnia, por sua vez, porta-se como um gigante 

econômico dentro dos Estados Unidos. Sozinha, seria a 

7ª maior economia do mundo (dados de 2015) com 

destacada atividade industrial, agrícola, de serviços e 

de entretenimento. Merece destaque também a 

indústria bélica na costa oeste do país, cuja 

localização geográfica foi estimulada pelas operações 

militares estadunidenses na Ásia, durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), na Guerra da Coreia 

(1950-1953) e na Guerra do Vietnã (1960-1975). 

 
 

O Silicon Valley 

 

     A área industrial mais moderna surgiu nos anos 

1960, na Califórnia. Trata-se do Vale do Silício, ao sul 

de São Francisco, onde estão situadas centenas de 

empresas ligadas ao setor de microeletrônica e de 

informática, como a Apple, características da Terceira 

Revolução Industrial. É o primeiro grande exemplo de 

tecnopolo nos Estados Unidos. As empresas de alta  

 

tecnologia são atraídas pela existência de 

universidades e institutos de pesquisa, onde encontram 

mão de obra altamente qualificada e desenvolvem 

programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 
1) Apresente três fatos que exemplificam a grande 

influência que os Estados Unidos exercem na 
economia-mundo. 
 

2) O que caracteriza o “american way of life”? Dê 

alguns exemplos desse padrão cultural. 
 

3) Aponte dois fatores que impulsionaram a 
industrialização do Nordeste dos Estados Unidos a 
partir do final do século XIX.  

 
4) Explique por que houve uma desconcentração 

industrial nos Estados Unidos. 
 

5) Cite dois fatores geográficos que explicam o 
desenvolvimento industrial da Califórnia a partir dos 
anos 1950. 

 
6) Apresente um fator geográfico que determinou o 

desenvolvimento da indústria armamentista na costa 
oeste dos Estados Unidos. 

 

 

TECNOPOLO 
 
     Área que concentra empresas de alta 
tecnologia, universidades e centros de pesquisa, o 
que possibilita o contato entre essas unidades, 
facilitando o surgimento de inovações 
tecnológicas.     
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O poderio agrícola norte-americano 

 

     Os Estados Unidos possuem a mais extensa 

superfície cultivada da Terra: 21% de suas terras são 

aproveitadas para a agricultura. Se levarmos em conta 

as áreas ocupadas por pastagens, esse percentual 

sobe a 40% do país. Trata-se do maior produtor e 

exportador mundial de alimentos, destacando-se na 

produção de milho, soja, trigo, algodão e carnes. 

     Compare a produção de milho e soja dos maiores 

produtores agrícolas mundiais. 

 

SAFRA 2012/13 (EM TONELADAS) 

País Milho Soja 

Produção Exportação Produção Exportação 

EUA 273 24 82 36 

Brasil 71 17 82 38 

Argentina 28 19 54 11 

China   63  (importação) 

 

     Mas o gigantismo da produção agrícola não se deve 

somente à quantidade de terras cultivadas. Há de se 

levar em conta o maciço emprego de tecnologia e 

elevada mecanização do campo, o que garante elevada 

produtividade agrícola. Trata-se, portanto, de uma 

agricultura altamente intensiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nos Estados Unidos, a modernização do campo 

expandiu os vínculos das propriedades rurais com o 

setor industrial. O campo passou a ser consumidor de 

produtos industrializados (máquinas, fertilizantes, 

agrotóxicos, sementes transgênicas) e, ao mesmo 

tempo, fornecedor de matérias-primas para as grandes 

indústrias, ou seja, existe uma nítida industrialização 

do campo. Por isso, dizemos que as propriedades 

agrícolas se transformaram em verdadeiras empresas 

rurais. 

 

Agricultura com moderno sistema de irrigação (pivô central) 

  

    O crescente emprego de tecnologia promoveu a 

substituição do trabalhador pela máquina. Hoje, a 

agropecuária absorve menos de 2% da população 

economicamente ativa (PEA) do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A agricultura de grãos intensiva utiliza largamente a mecanização.  

 

Agricultura intensiva 

 grande aplicação 

de técnicas no 

preparo do solo, 

cultivo e colheita, 

tendo elevada 

produtividade. 

Agricultura extensiva 

 baixos 

investimentos em 

tecnologia e nenhuma 

especialização, tendo 

baixa produtividade. 
 

 

 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 
 
     Chamamos de População Economicamente Ativa 
(PEA) o conjunto da população, entre 10 e 65 anos, que 
está ocupada ou desocupada no mercado de trabalho. 
Não fazem parte da PEA, aqueles que não buscam 
trabalho, ou seja, estudantes, incapacitados, donas de 
casa e aposentados.  
     A PEA se distribui entre os três setores da 
economia: primário, secundário e terciário. Geralmente, 

os países ricos e desenvolvidos apresentam baixo 
emprego da PEA no setor primário. 

 

 

 

       

SETORES DA ECONOMIA - RELEMBRANDO 
 
 Setor primário  agricultura, pecuária, atividades 

extrativas, pesca. 
 

 Setor secundário  indústria e construção civil. 
 

 Setor terciário  comércio e serviços 
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Os cinturões agrícolas ou belts 

  

 
     Uma característica marcante da agricultura norte-

americana é que ela se organiza em extensos e 

especializados cinturões ou belts, onde predomina um 

cultivo principal totalmente voltado para o mercado, 

sobretudo para importantes indústrias de alimentos. 

     O mapa abaixo delimita os principais belts. 

 

CINTURÕES AGRÍCOLAS 

 

 
1 – Agricultura irrigada sobretudo na Califórnia, 

onde a irrigação possibilitou a produção de cítricos, 

uvas (produção de vinhos) e legumes. 

 

 

Trabalhador braçal mexicano na colheita de frutas da Califórnia, anos 
1950. Os braceros, como são conhecidos, foram, em grande número, 
substituídos por máquinas. 
 

 

2 – Pecuária extensiva  pecuária bovina de corte 

praticada em médias e grandes propriedades, com 

muito investimento de capital e pouca mão de obra. 

Abrange o oeste do país, região de clima árido, 

associando-se à agricultura irrigada de frutas e legumes 

(dry farming). 

3 - Cinturão do trigo ou Wheat belt  grandes 

monoculturas de trigo, altamente mecanizadas, que 

recobrem as planícies centrais norte-americanas. 

 

4 – Pecuária leiteira criação de gado leiteiro para o 

abastecimento de inúmeras fábricas de laticínios. Como 

está muito próximo de grandes metrópoles, também 

são produzidos hortigranjeiros em pequenas 

propriedades. 

 

5 - Cinturão do milho ou Corn belt  assim como o 

trigo, trata-se de extensas monoculturas altamente 

mecanizadas, associando-se ao cultivo de soja. 

 

6 - Cinturão do algodão ou Cotton belt  desenvolve-

se, desde o século XVII, em área de clima subtropical. 

No passado, empregava mão de obra escrava, mas 

hoje é uma produção moderna e mecanizada. 

 

7 - Cultivos subtropicais  cultivos variados, como 

cana-de-açúcar, tabaco e laranja, este último na 

Flórida. 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

 
 
2) Explique o que são os belts agrícolas. 
 
3) Considerando que os Estados Unidos é o 

principal produtor mundial de alimentos, como 
você explica um percentual baixo de pessoas 
empregadas na agricultura? 

 
4) A agricultura dos EUA é altamente intensiva. O 

que caracteriza uma agricultura intensiva? 
 

5) A respeito do Cotton belt, pode-se afirmar que: 
 

(A) se localiza em região de clima desértico. 
(B) emprega numerosa mão de obra mexicana. 
(C) está localizado em região de ocupação mais 

recente. 
(D) abrange alguns dos estados mais pobres do 

país. 
(E) se situa a oeste do rio Mississipi. 

 

1) Em relação ao 
mapa ao lado, diga 
qual o cultivo 
realizado na área 
destacada e cite 
duas características 
de sua produção. 
 

 



 41 

CAPÍTULO 10   A QUESTÃO IMIGRATÓRIA NOS ESTADOS UNIDOS 

 
 
 
Observe os mapas a seguir: 
 

FLUXOS MIGRATÓRIOS ENTRE 1850 E 1920 

 

 
 

FLUXOS MIGRATÓRIOS A PARTIR DOS ANOS 1960 

 
 
 

    Repare que os Estados Unidos se mantiveram como um 

importante destino dos fluxos migratórios nos séculos XIX e 

XX (e se mantém até hoje). De fato, foi o país que mais 

recebeu imigrantes ao longo da história.  

     É interessante notar, porém, que a origem desses fluxos 

para os Estados Unidos são diferentes nos dois momentos 

apresentados. Observe que, no primeiro momento, os 

imigrantes são provenientes do continente europeu. Já no 

segundo momento, eles vêm da Ásia e da América Latina.  

     Na verdade, a história da imigração nos Estados Unidos 

começa no século XVII, quando do início do povoamento do 

país. Entretanto, foi no século XIX que ela se deu de maneira 

bem mais intensa. 

 

A grande imigração do século XIX  

 

     Calcula-se em 30 milhões o número de imigrantes 

europeus que entraram nos EUA desde meados do século 

XIX até os anos 1920. Esses imigrantes, chamados 

genericamente de colonizadores, optaram, em sua maioria, 

pela agricultura. A promessa de terras baratas no oeste foi um 

importante atrativo para os europeus empobrecidos, muito 

dos quais expulsos de suas terras pelo processo de 

modernização que já se delineava na Europa. 

Desembarcavam no porto de Nova York  ingleses, irlandeses, 

escoceses, holandeses, alemães, franceses, italianos, 

ucranianos e outros.  
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Mulberry Street, em Nova York (1900).  A área ocupada por 
imigrantes italianos ficou conhecida como Little Italy. 
 
 

     A imigração desacelerou a partir da Crise de 1929. 

O desemprego obrigou o governo norte-americano a 

impor um controle mais rígido da imigração, que caiu 

mais ainda durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945). 

 

A imigração mais recente 

 

     A partir de meados do século XX, a imigração volta 

a crescer nos Estados Unidos, sobretudo com a 

entrada de latino-americanos e asiáticos. A pujança da 

economia do país atraía numerosa mão de obra barata, 

que não encontrava empregos nos seus países de 

origem.  

     Além dos imigrantes legais, uma grande onda de 

imigração ilegal passou a entrar nos EUA. São os 

chamados indocumentados ou clandestinos, pessoas 

que se submetem a péssimas condições de trabalho 

para não serem denunciadas ao Departamento 

Nacional de Imigração.  

     Nas últimas décadas, o governo norte-americano 

tem intensificado o controle sobre a imigração no país. 

Além de mais rigor na concessão de vistos de entrada 

no país e maior fiscalização nos e aeroportos, o 

governo ergueu um quilométrico muro na fronteira com 

o México, principal área de entrada dos ilegais (não só 

mexicanos, como também do restante da América 

Latina). Cumpre destacar que todas essas medidas 

tornaram-se mais rigorosas ainda após os atentados 

de 11 de setembro de 2001, que resultaram na morte 

de cerca de 3 mil pessoas. 

 

 
Na fronteira, um muro se ergue para separar a cidade de Nogales: 
parte mexicana, parte estadunidense.  

 
 

    Observe, a seguir, a distribuição geográfica da 

população hispânica nos Estados Unidos. 

 

 
 
 

     Nos Estados Unidos, considera-se hispânico aquele 

que tem origem latina, independente da cor da pele ou 

nacionalidade, inclusive os brasileiros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

1) Compare as duas principais ondas imigratórias 
nos EUA, estabelecendo a origem dos 
imigrantes. 
 

2) Aponte três implicações (cultural, política e 
econômica) do aumento da participação dos 
hispânicos no total da população norte-
americana. 
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CAPÍTULO 11   A AMÉRICA LATINA E A DIVERSIDADE REGIONAL 

 
 

     Como vimos anteriormente, do ponto de vista 

histórico-cultural, o continente americano se divide em 

América Latina e América Anglo-saxônica. 

     A América Latina compreende toda a América do 

Sul, a América Central e o México, como se observa no 

mapa abaixo. 

 

 

     Como sabemos, essa parte do continente foi 

colonizada majoritariamente pela Espanha e Portugal, 

que realizaram aí uma colonização de exploração. 

Hoje, a grande maioria dos países latino-americanos é 

subdesenvolvida, com graves problemas econômicos e 

sociais.  

 

Uma economia primário-exportadora 

 

     A maioria dos países latino-americanos tem uma 

economia baseada na exportação de produtos 

primários, quer sejam produtos agrícolas ou minerais. 

Até mesmo países industrializados, como Brasil, 

México e Argentina ainda têm forte dependência do 

setor agroexportador. Mas, qual a origem dessa 

dependência? 

 

     Na verdade, essa situação de dependência é quase 

uma continuação da economia colonial. Mesmo com a 

independência das nações latino-americanas, 

sobretudo na primeira metade do século XIX, o tipo de 

economia pouco mudou. Essas nações continuaram 

desempenhando o papel de fornecedoras de produtos 

primários e de consumidoras de tecnologias mais 

avançadas importadas. Vejamos alguns exemplos: 

 

PAÍS PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES 

Chile cobre, frutas, pescados e vinhos 

Peru ouro, cobre, petróleo, zinco e prata 

Bolívia gás natural, petróleo, soja e zinco  

Venezuela petróleo (quase a totalidade) 

Uruguai lã, carne e produtos de couro 

Colômbia petróleo, café, açúcar e pedras preciosas 

Equador petróleo, banana, café, cacau e pescados 

Jamaica bauxita, açúcar, rum e café 

Nicarágua produtos têxteis, café, tabaco e açúcar 

El Salvador café, açúcar e produtos têxteis 

 

     Já sabemos que a dependência da exportação de 

produtos primários é um sério risco para o país. Os 

preços desses produtos oscilam no mercado 

internacional, podendo sofrer quedas por longos 

períodos e comprometer as divisas de países 

exportadores. O petróleo, por exemplo, sofre hoje 

(fevereiro de 2016) uma depreciação de preço não vista 

há mais de dez anos. 

 

 
Crise econômica e política na Venezuela, agravada pela derrubada 
do preço do barril de petróleo.  
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Os países de industrialização tardia 

 

     Brasil, México e Argentina são os três melhores 

exemplos de países latino-americanos que sofreram, ao 

longo do século XX, um processo de industrialização 

tardia. É importante lembrar que se trata de uma 

industrialização bem diferente daquela que se 

processou nos países desenvolvidos, que é mais antiga 

e que podemos chamar de industrialização clássica. 

     A industrialização tardia tem algumas características 

importantes, a saber:  

 

1º) Ela foi retardatária, ou seja, aconteceu com um 

atraso de pelo menos um século em relação aos países 

pioneiros da Revolução Industrial. Além disso, é 

importante mencionar que não passamos pela evolução 

clássica artesanato manufatura indústria, pois a 

atividade manufatureira era proibida pelas metrópoles 

europeias (Portugal e Espanha) nas suas colônias. 

 

 
Antiga Fábrica de Tecidos Bangu, inaugurada em 1889 e convertida 
em shopping em 2007. A fábrica impulsionou o crescimento do bairro 
carioca e a expansão da malha ferroviária na zona oeste da cidade. 
 
 
 

2º) Foi uma industrialização substitutiva, ou seja, deu-

se através da substituição de importações. Esse 

processo resultou na substituição progressiva dos 

produtos que eram importados por similares fabricados 

dentro do próprio país. Contou, para isso, com uma 

política protecionista (releia a página 16) que vigorou 

durante boa parte do século XX, protegendo a indústria 

nacional da concorrência estrangeira.  

 

3º) Contou com importante papel do Estado, ou seja, do 

poder público. A partir dos anos 1930 e 1940, os 

governos no Brasil, Argentina e México adotaram uma 

postura nacionalista e colocaram o Estado a serviço da 

industrialização, criando empresas estatais e investindo 

pesadamente na infraestrutura, a fim de viabilizar o 

crescimento industrial. No Brasil, por exemplo, durante 

o governo de Getúlio Vargas, foram criadas importantes 

empresas estatais que impulsionaram a industrialização 

brasileira, como a Companhia Siderúrgica Nacional 

(1941), a Companhia Vale do Rio Doce (1942) e a 

Petrobras (1953). Já a Argentina viveu uma notável 

arrancada industrial durante o governo de Juan 

Domingo Perón (1946-1955). 

 

 
Juan e Eva Perón saudando o povo argentino em 1950. O governo 
Perón impulsionou a industrialização argentina, nacionalizou bancos e 
companhias elétricas e aumentou o salário mínimo. 
 
 

4º) Foi dependente do capital e tecnologia estrangeiros. 

A partir dos anos 1950, a industrialização latino-

americana passou a contar com o ingresso de 

empresas multinacionais, sobretudo aquelas ligadas 

aos setores mais modernos da época, como o setor 

automobilístico e eletrônico. Até hoje, as tecnologias 

mais avançadas e as máquinas mais sofisticadas estão 

nas mãos dessas empresas ou necessitam ser 

importadas, o que gera um enorme gasto para os 

países com o pagamento de royalties. 

 

     Brasil, México e Argentina continuam sendo os 

países mais industrializados da América Latina, embora 

o setor industrial desses países enfrente crises 

econômicas periódicas. Cabe lembrar que a 

industrialização também não eliminou as enormes 

desigualdades sociais existentes nesses países e a 

dependência econômica estrangeira, como já 

estudamos no capítulo 6 dessa apostila. 
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Uma urbanização acelerada 

 

 
        Fonte: Folha de S.Paulo, 21/08/2012 
 
 

     Como se observa nos dados acima, a taxa de 

urbanização na América Latina é uma das mais 

elevadas do mundo. Na América do Sul, em média, 

84% dos habitantes vivem em cidades, resultado de 

uma urbanização acelerada que o continente 

vivenciou na segunda metade do século XX. Mas qual a 

origem dessa urbanização acelerada? 

     Como sabemos, nos países mais pobres, as 

condições de vida no meio rural sempre foram muito 

precárias. A histórica concentração de terras, os baixos 

salários e o desemprego, provocado pela modernização 

da agricultura, funcionam como fatores de repulsão, 

ou seja, dificultam a permanência do trabalhador no 

campo. Isso gerou uma massa de trabalhadores que 

viu na migração para as grandes cidades a única forma 

de manter as mínimas condições de vida. 

 

 
“Los explotadores”, de Diego Rivera (1926). O pintor mexicano trouxe 
a pobreza e a exploração dos camponeses para suas telas. 

 

     A partir da década de 1950, o aumento das 

migrações campo-cidade levou milhões de pessoas a 

se deslocarem para os grandes centros urbanos, que 

passavam por um processo de industrialização e 

modernização, o que provocou um crescimento urbano 

desordenado, também chamado de “inchaço urbano”.  

     Além do subemprego, crise de mobilidade urbana e 

violência social, um típico problema das grandes 

cidades latino-americanas é o da moradia. A ausência 

de uma política habitacional voltada para os mais 

pobres deixou grande parte da população sem acesso 

à moradia de qualidade, o que levou à proliferação de 

favelas e à expansão desordenada dos bairros da 

periferia, carentes de saneamento básico. 

 

  
Favela Villa 31, Buenos Aires. O que não se vê na capital do tango. 

 

     Pelo que se vê, os graves problemas urbanos 

continuam aumentando e serão um dos grandes 

desafios a serem enfrentados na América Latina, 

mesmo que as estatísticas apontem para uma redução 

do crescimento populacional na região. 
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O México 

 

 

 

     Localizado na América do Norte, ao sul dos Estados 

Unidos, o México é cortado, no sentido norte-sul, por 

duas importantes cadeias montanhosas: Sierra Madre 

Ocidental e Sierra Madre Oriental. Grande parte de seu 

território é dominado por um planalto árido (inclusive na 

fronteira com os Estados Unidos), enquanto ao sul 

encontramos um clima tropica úmido.  

 

 
Fronteira México-Estados Unidos. Um muro erguido em pleno deserto 
para dificultar a entrada de ilegais no território estadunidense. 
 
 

     O México é segundo país mais populoso e a 

segunda maior economia da América Latina, atrás do 

Brasil. Conta com um importante parque industrial e 

grande riqueza de recursos minerais (destaque para o 

petróleo), o que favoreceu sua industrialização, além, é 

claro, da entrada de capital estrangeiro, notadamente 

dos Estados Unidos.  

     A partir dos anos 1960, instalaram-se na fronteira 

com os Estados Unidos indústrias multinacionais 

denominadas maquiladoras. Essas indústrias são 

empresas montadoras que aproveitam a mão de obra 

barata dos mexicanos e os incentivos fiscais e 

exportam o produto montado para os Estados Unidos, 

sobretudo automóveis, eletroeletrônicos e roupas. 

     É notória a dependência econômica em relação aos 

Estados Unidos, país de destino da maior parte das 

exportações mexicanas (mais de 80%) e origem da 

maioria de suas importações. Para facilitar essa 

integração econômica, os dois países, junto com o 

Canadá, assinaram, em 1994, a criação do NAFTA. 

 

PRINCIPAIS CIDADES MAQUILADORAS DA FRONTEIRA 

 
 O NAFTA facilitou a importação de componentes pelas maquiladoras 
e a exportação do produto montado para os EUA. 

 

     Ainda que tenha uma economia emergente 

moderna, importantes empresas e esteja entre os 

quinze maiores PIBs do mundo, o México apresenta um 

quadro social típico de país subdesenvolvido. Com 

grandes desigualdades sociais e bolsões de pobreza, o 

país tem assistido à crescente expansão do poder do 

narcotráfico em seu território, com o fortalecimento 

dos cartéis da droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINHEIRO ARRECADADO PELO TRÁFICO INSINUA 

CRIAÇÃO DE ECONOMIA NARCODEPENDENTE 

 
     À medida que os cartéis do México ficam maiores e 
mais sofisticados, a participação desses grupos na vida 
econômica do país também se torna mais presente. 
Estimativas apontam que o tráfico seja o principal setor 
da economia mexicana, trazendo US$ 50 bilhões para o 
país a cada ano.  
     Analistas afirmam, entretanto, ser pequena a 
probabilidade de o país virar um narcoestado – 
semelhante ao que aconteceu com a Colômbia em 
décadas passadas. “Os cartéis mexicanos sobreviveram 
porque aprenderam com os erros dos cartéis 
colombianos”, disse Raúl Benitez, especialista em 
assuntos de segurança da Universidade Nacional do 
México. “Os colombianos tentaram penetrar no Estado; 
mataram ministros e candidatos à Presidência. No 
México isso não ocorre. Além disso, a possibilidade de 
se mover pela fronteira com os EUA dá aos cartéis 
mexicanos muito poder financeiro, pois eles mesmos 
podem vender a droga nas ruas americanas”, relaciona. 
 

 
Adaptado de A Gazeta do Povo, 11/07/2010. 



 47 

 

 

A América Central 

 

     Já vimos no capítulo 7 que a América Central é 

formada por duas partes: uma continental, composta 

por sete países, e outra insular, denominada Antilhas. 

 

A América Central Continental 

 

     Do ponto físico, a América Central Continental é um 

istmo, ou seja, uma estreita faixa de terras que une a 

América do Norte à América do Sul. Apresenta um 

relevo montanhoso com inúmeros vulcões em atividade 

e constante atividade sísmica, já que a região resulta 

de um encontro de placas tectônicas.  

     Embora estejam totalmente localizados na zona 

tropical do planeta, os países do istmo apresentam um 

clima que varia de acordo com a altitude. Em geral, 

temos três faixas climáticas: 

 

 clima tropical úmido  nas baixas altitudes 

(tierras cálidas) 

 clima temperado  nas altitudes intermediárias 

(tierras templadas) 

 clima frio de montanha  nas partes mais altas 

(tierras frías) 

     A produção agrícola está adaptada às faixas 

climáticas. Lembre-se que esses países têm uma 

economia primário-exportadora, destacando-se a 

produção de café, açúcar e frutas tropicais, sobretudo 

bananas. Há também uma forte dependência do 

mercado consumidor estadunidense.  

     Com exceção da Costa Rica, os países centro-

americanos apresentam precários indicadores sociais e 

tiveram uma história recente marcada por grande 

instabilidade política, com golpes de Estado, ditaduras 

e guerras civis. 

     Há de se dar destaque também à importância do 

Canal do Panamá, canal artificial que liga o oceano 

Atlântico ao oceano Pacífico, através de um sistema de 

eclusas. Inaugurado em 1914, o canal foi administrado 

pelos Estados Unidos praticamente por todo o século 

XX e, hoje, é controlado pelo governo do Panamá. 
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A América Central Insular 

 

     A América Central Insular é formada por um arco 

vulcânico de ilhas, no oceano Atlântico, onde se 

distinguem dois conjuntos: as Grandes Antilhas e as 

Pequenas Antilhas. 

     A América Central Insular, especificamente a 

República Dominicana, foi a primeira porção de terras 

avistada por Cristóvão Colombo, em 1492. Foi aí 

fundado o primeiro núcleo de povoamento europeu em 

nome da Espanha, a cidade de São Domingos. 

     Além dos espanhóis, chegaram também às Antilhas 

ingleses, franceses e holandeses, os quais fundaram 

suas respectivas colônias. Introduziram milhares de 

trabalhadores escravizados africanos nas plantations 

de açúcar e tabaco, o que explica o elevado percentual 

de afrodescendentes na população antilhana (no Haiti, 

por exemplo, a quase totalidade da população). 

 

 
Haiti, o país mais pobre das Américas, foi assolado por um terremoto 
catastrófico em 2010, que deixou mais de 100.000 mortos. 

 

     Como resultado da convergência de populações 

africanas e de europeus de diferentes nacionalidades, 

as Antilhas possuem grande diversidade cultural. 

Diferentes línguas, religiões e costumes caracterizam o 

mundo caribenho, além da diversidade rítmica, já que 

a região é origem do bolero, do mambo, do calipso, da 

salsa, do reggae e do rap. 

     Assim como na porção continental, a porção insular 

da América Central também tem uma economia 

fundamentada na agricultura e apresentam precários 

indicadores sociais, com exceção de Cuba. Algumas 

das ilhas prosseguem até hoje como possessões, ou 

seja, seus territórios pertencem a outros países, como é 

o caso de Porto Rico (EUA), Guadalupe e Martinica 

(França) e Ilhas Virgens (Reino Unido). 

     É importante mencionar também a atividade turística 

como fonte de geração de divisas para muitas ilhas. 

Com águas cristalinas e elevadas temperaturas, a 

região do Caribe atrai milhares de turistas provenientes, 

sobretudo, dos Estados Unidos e da Europa. A exceção 

se dá nos meses de agosto a outubro, quando se dá a 

temporada dos furacões na região do Caribe. No 

restante do ano, a excelente infraestrutura dos resorts e 

de recepção de cruzeiros contrasta com o precário nível 

de vida de boa parte da população. 

 

Cuba – um caso à parte 

 

      Cuba, o maior dos países da América Central 

Insular, também é único país latino-americano que 

adotou o sistema socialista.  

     A Revolução Cubana de 1959 depôs o ditador 

Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, 

mudou completamente os rumos da história do país. O 

líder revolucionário Fidel Castro foi conduzido ao poder 

e o socialismo foi implantado na ilha. Terras e bens 

pertencentes a empresas norte-americanas foram 

confiscados, e o governo passou a priorizar os setores 

sociais de educação e saúde. 

    Ainda que tenha havido melhorias no campo social, 

quase sessenta anos após a Revolução, o país convive 

com inúmeros problemas econômicos, como o 

desabastecimento de produtos básicos e transportes 

precários. É bem verdade que o fim da ajuda soviética, 

em 1991, e o embargo econômico imposto pelos 

Estados Unidos a Cuba deterioraram ainda mais a 

estrutura da economia do país. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

     Uma série de concessões no campo econômico tem 

sido feitas pelo governo de Raul Castro (sucessor de 

seu irmão, Fidel), mas as dificuldades econômicas 

ainda persistem, além, é claro, da própria ditadura. 

EMBARGO ECONÔMICO 

 
     Bloqueio econômico imposto pelos EUA desde 1962, 
como resposta à desapropriação de terras de empresas 
americanas na ilha. O objetivo do embargo é asfixiar a 
economia de Cuba e forçar a volta da democracia liberal 
ao país. Recentemente os dois países retomaram as 
relações diplomáticas, mas o fim do embargo ainda 
depende da aprovação do Congresso dos EUA. 
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A América Andina 

 

 

     Os países andinos apresentam uma população 

majoritariamente miscigenada do branco com o 

indígena. A presença do negro é pequena, sendo mais 

expressiva no litoral colombiano, onde foram 

introduzidos escravos africanos no período colonial. Em 

geral, a população de origem ameríndia é a mais 

pobre e historicamente explorada pelas elites locais. Na 

Bolívia, os grupos ameríndios representam 50% da 

população, o percentual mais elevado do continente.      

     De todos os países sul-americanos, o Chile é o que 

apresenta o melhor IDH, com a mais elevada 

expectativa de vida (79 anos), sendo o país latino-

americano que mais se desenvolveu nas últimas 

décadas. Já a Bolívia apresenta o pior IDH, com a 

expectativa de vida mais baixa (67 anos).  

 

 
La Paz, capital mais alta do mundo e do país mais pobre da América 
do Sul, é um verdadeiro retrato do subdesenvolvimento. 
 

     Como já sabemos, a economia desses países é 

fundamentalmente apoiada no setor mineral e agrícola, 

e a indústria, geralmente de bens de consumo, ocupa 

um lugar secundário (reveja a tabela da página 43).  

 

 
Colômbia, segundo maior produtor de café do mundo, onde a planta é 
cultivada encostas dos Andes, entre 1.200m e 2.000m de altitude. 
 

     Uma produção que se destaca na região andina, 

notadamente na Bolívia e Peru, é a da folha de coca. 

Nativa dos Andes, a planta sempre foi cultivada pelos 

camponeses da região, devido ao seu potencial 

nutritivo e analgésico. Entretanto, com a transformação 

da folha de coca em droga, seu cultivo se expandiu de 

forma significativa e emprega, hoje, cerca de 1,3 milhão 

de pequenos agricultores (cocaleros). Para esses 

agricultores, a produção de folha de coca é muito mais 

rentável do que outros cultivos, como o milho e feijão. 

Além disso, os camponeses sofrem enorme pressão do 

narcotráfico para que não cessem o cultivo da 

matéria-prima que garante a produção da cocaína.  

     Descendo dos Andes para o litoral do Pacífico, cabe 

ressaltar a importância da pesca, sobretudo na costa do 

Peru e do Chile. A passagem da corrente fria de 

Humboldt (ou do Peru), com elevada concentração de 

plâncton, favorece a atividade pesqueira nesses dois 

países, importantes exportadores de pescado. 

 

  

     A América Andina é 

composta por nações cuja vida 

social e econômica é marcada 

pela presença da Cordilheira 

dos Andes, região 

geologicamente instável, 

sujeita à atividade sísmica e 

vulcânica.  

     Parte da região andina 

(uma faixa que ia do centro do 

Chile ao Equador) era domínio 

do antigo Império Inca, 

dominado pelos espanhóis em 

1532. 

A corrente de Humboldt 

tangencia o litoral do 

Chile e do Peru, elevando 

a piscosidade nessas 

águas. Como é uma 

corrente fria resseca o 

litoral e dá origem ao 

Deserto de Atacama 

(imagem). 
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A América Platina 

 

 

 
     O termo platino se refere à bacia hidrográfica do rio 

da Prata, que abrange terras da Argentina, Paraguai e 

Uruguai (além do Brasil). Nessa parte do continente, 

predomina um relevo plano, com solos férteis e rica 

rede hidrográfica, condições naturais vantajosas para a 

atividade agropecuária. Observe no mapa acima a 

localização de três regiões, com características bem 

específicas:  

 

a) Gran Chaco  extensa planície que abrange o norte 

da Argentina e o oeste do Paraguai. Trata-se de uma 

região pouco povoada, onde se sobressaem atividades 

agropecuárias e extrativistas. 

 

b) Pampas  abrange o sul do Rio Grande do Sul, 

Uruguai e Argentina, associando-se ao clima 

temperado. É uma vasta planície de solos muito férteis 

e de grande importância econômica, pois é largamente 

utilizada pela produção de grãos e pela pecuária. Na 

Argentina, estende-se a oeste a partir de Buenos Aires, 

sendo a região de maior concentração populacional no 

país. 

 
Na região pampeana se concentra 2/3 do rebanho bovino argentino.  
 
 

c) Patagônia  região formada por extensos planaltos 

frios e secos ao sul da Argentina, com baixa densidade 

demográfica. Destacam-se a pecuária ovina (produção 

de lã) e a produção de petróleo e gás natural. 

 

 
Glaciar Perito Moreno, situada em El Calafate. O turismo se destaca 
como importante fonte de recursos da Patagônia argentina. 

 

     A Argentina é, sem dúvida, a maior economia entre 

os três países platinos, além do mais populoso. O eixo 

que liga a cidade de Buenos Aires a Rosário, Santa Fé 

e Córdoba é a região industrial mais importante do país. 

Parceiro importante do Brasil no Mercosul, a Argentina 

teve sua trajetória abalada por constantes crises 

econômicas nas últimas décadas. 

     Já o Paraguai e o Uruguai têm atividade industrial 

bem reduzida, já que suas economias estão baseadas 

no setor agropecuário. O Uruguai é um importante 

exportador de carnes, couro e lã. País de reduzida 

população (3,4 milhões), onde quase a metade dos 

habitantes vive na capital, Montevidéu. No caso do 

Paraguai, além da agropecuária, merece destaque a 

venda de eletricidade para o Brasil (o país é sócio do 

Brasil na hidroelétrica de Itaipu) e o comércio de artigos 

importados ou contrabandeados, em Ciudad del Este, 

“cidade-gêmea” da brasileira Foz do Iguaçu (PR). 
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 EXERCÍCIOS 
 
1) A maior parte dos países latino-americanos 

depende da exportação de produtos primários. 
Essa situação difere muito do período em que 
essas nações eram colônias europeias? Quais 
são os riscos de um país ter sua economia 
dependente do setor primário? 
 

2) Qual o país sul-americano que possui o 
petróleo como principal produto de suas 
exportações? 

 

3) Os três países latino-americanos que podem 
ser considerados industrializados tiveram uma 
industrialização baseada na substituição de 
importações. Que países são esses? Qual foi o 
papel do Estado na industrialização deles? 

 

4) A industrialização tardia pode ser considerada 
uma industrialização dependente? Explique. 

 

5) A grande maioria dos países latino-americanos 
passou por uma urbanização acelerada na 
segunda metade do século XX, o que resultou 
num “inchaço urbano” das grandes cidades. 
Diga o que provocou essa urbanização 
acelerada e cite alguns problemas urbanos 
típicos de “cidades inchadas”. 

 

6) Explique o que são as maquiladoras 
mexicanas, onde estão majoritariamente 
instaladas e os motivos que as levaram a se 
instalar aí. 

 

7) Como você explica que o México, tão próximo 
de um país desenvolvido, como os Estados 
Unidos, apresente tantos problemas sociais e 
econômicos? 

 
 

 

 EXERCÍCIOS 
 
8) Caracterize a economia dos países centro-

americanos. 
 

9) Qual a importância econômica do canal do 
Panamá? 

 
10) Identifique os países numerados e os mares e 

oceanos marcados com as letras A, B, C e D. 
 

 
 
 

11) Como se explica a grande diversidade cultural, 
linguística e religiosa na América Central 
Insular? 
 

12) No mapa abaixo, identifique os países 
numerados. Depois, pinte de amarelo os 
países da América Andina e de verde os 
países da América Platina. 

 

 
 
13) Como se explica a existência do Deserto de 

Atacama no litoral norte do Chile e ao sul do 
Peru? 
 

14) Explique a importância dos Pampas para a 
economia e geografia da Argentina. 

 
 
 
 

 

CIDADES GÊMEAS 
 
     O intenso intercâmbio de pessoas e 
mercadorias entre as cidades fronteiriças de Foz 
do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai) 
tornou-as um único organismo urbano. Por isso, 
pode-se classificá-las como cidades gêmeas 
 

 
Ponte da Amizade entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. 
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CAPÍTULO 12   O CONTINENTE AFRICANO  

 

 
      Já vimos anteriormente que os países que formam 

o continente africano apresentam fortes características 

de subdesenvolvimento, mantendo-se precariamente 

incluídos na economia mundial globalizada como 

produtores e exportadores de matérias-primas agrícolas 

e minerais. Além disso, a maior parte do continente 

está mergulhada em sérios conflitos tribais, 

instabilidade política e carece de infraestrutura básica 

de saneamento, médicos e hospitais. 

 

O quadro climático e botânico 

 

 

 

      O continente africano está localizado 

majoritariamente na zona intertropical do planeta, 

embora tenha terras na zona temperada do norte e do 

sul. Isso faz com que o continente tenha a 

predominância de climas megatérmicos, ou seja, 

climas equatoriais e tropicais, onde a temperatura 

média do ar em todos os meses do ano é superior a 18 

graus. Nesses climas, a amplitude térmica anual é 

sempre pequena. 

 

 

 

 

 

 

      

     Observe o mapa com os tipos climáticos da África. 

 

 

     A linha do Equador corta uma região onde 

predominam climas com temperaturas elevadas 

durante o ano inteiro. O clima equatorial apresenta-se 

quente e úmido, com elevada pluviosidade ao longo do 

ano (não há uma estação seca). Esse tipo climático 

está associado a florestas úmidas e latifoliadas, embora 

o desmatamento seja bastante intenso.  

 

 
Abrangendo grande parte da África Central, a Floresta do Congo é a 
segunda maior floresta tropical do mundo, ficando atrás apenas da 
Floresta Amazônica, na América do Sul.  

 

     Dominando extensas áreas do continente, o clima 

tropical típico apresenta uma estação chuvosa (verão) 

e outra seca (inverno). Essa é a sua principal 

característica, além, é claro, das elevadas 

temperaturas.  

AMPLITUDE TÉRMICA ANUAL 
 
     É a diferença da temperatura média do mês 
mais quente (verão) e a do mês mais frio (inverno). 
Quanto mais próximo à linha do Equador, menor 
será a amplitude térmica anual. 
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     Observe o climograma a seguir e repare como existe 

uma concentração das chuvas nos meses de julho e 

agosto, que correspondem ao verão no hemisfério 

norte. 

 

 
O total de chuvas em agosto alcança 180 milímetros. 

 

 

     A savana é a vegetação que está associada ao 

clima tropical no continente africano. Trata-se de uma 

vegetação herbácea (rasteira) com pequenas manchas 

de arbustos e árvores, sendo o habitat natural dos 

mamíferos de grande porte, como zebras, girafas, 

elefantes e leões. 

 

 
Savana em parque nacional do Quênia, região central da África.  Aqui 
os elefantes estão preservados dos caçadores de marfim. 

 

     Na latitude dos trópicos de Câncer e Capricórnio 

aparecem dois importantes desertos: o Saara, o maior 

deserto do mundo, e o Kalahari, que abrange terras da 

Namíbia e de Botsuana. Nessas duas porções do 

continente as chuvas são escassas e as amplitudes 

térmicas diárias (diferença de temperatura entre o dia e 

a noite) costumam ser grandes. A paisagem é 

caracterizada ainda pela presença de solos pedregosos 

e pelo aparecimento de “uedes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nas regiões desérticas podem aparecer ainda 

oásis, de vital importância para a economia local. Os 

oásis são pontos da superfície onde aflora a água 

subterrânea, o que dá origem a uma área isolada de 

vegetação e rica em água doce. No passado, pastores 

nômades e comerciantes cruzavam extensas áreas de 

deserto, migrando de oásis em oásis. Muitas aldeias e 

cidades do norte da África originaram-se desses oásis. 

     É importante lembrar que existem faixas de 

transição entre os desertos e as savanas. São faixas de 

clima semiárido, onde as chuvas são irregulares, 

porém maiores que nos desertos. O Sahel (em árabe, 

“orla do deserto”) é uma importante faixa de transição 

semiárida, que abrange muitos países africanos. Desde 

a década de 1960, geógrafos vêm chamando a atenção 

para o problema da desertificação no Sahel. 

 

 

UEDES OU UÁDIS 
 
     São cursos d’água temporários das regiões 
desérticas. Formam-se nas épocas de maior 
precipitação pluvial e depois somem. O termo é 
originado da palavra árabe wádí. 
 

 
Leito seco de rio ao sul da Líbia, no norte da África. 
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     Nos extremos norte e sul do continente, aparece o 

clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e 

invernos úmidos. É o típico clima do norte da Tunísia, 

Argélia e Marrocos, região africana também conhecida 

como Magreb, palavra árabe que significa “onde o sol 

se põe”. Observe o climograma a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Partilha da África 

 

     Com o desenrolar da Revolução Industrial na 

Europa, durante o século XIX, as demandas 

econômicas (matérias-primas e mercados 

consumidores) tornaram-se acirradas. Essa disputa 

lançou as principais potências europeias a outras 

regiões, sobretudo aos continentes asiático e africano, 

com o objetivo de satisfazer essas necessidades. O 

continente africano, em especial, foi o que mais sofreu 

transformações. A chamada Partilha da África tornou-

se a expressão principal dessas mudanças. 

 

 

 

     Um dos momentos decisivos para a Partilha da 

África foi a Conferência de Berlim (1885), na qual as 

potências europeias decidiram o destino dos povos 

africanos, traçando de forma arbitrária um novo mapa 

político do continente. Com base unicamente em 

mapas, isto é, sem levar em conta os interesses dos 

povos que viviam nas áreas, as metrópoles europeias 

dividiram entre si a África, que ficou compartimentada 

em dezenas de colônias.  

 

As fronteiras artificiais ou arbitrárias 

 

     Antes da colonização, não existiam países na África, 

mas sim povos diversificados, cada um vivendo num 

território sem fronteiras definidas ou migrando de uma 

terra para outra (povos nômades) de acordo com suas 

necessidades de sobrevivência. Compare os mapas: 

EXERCÍCIOS 
 

1) O que caracteriza um clima megatérmico? 

 

2) Que parte do continente africano é dominada 

pelo clima equatorial? Que tipo de vegetação 

está associado a esse clima? 
 

3) Caracterize o clima e a vegetação dominante 

na área escurecida do mapa abaixo. 

 

 
 

4) O que diferencia os “uedes” dos oásis?  
 

5) Onde se localiza a região do Sahel africano? 
 
6) Qual a principal característica do clima 

mediterrâneo? 



 55 

FRONTEIRAS ÉTNICAS ANTES DA COLONIZAÇÃO 

 

 

DIVISÃO POLÍTICA ATUAL DA ÁFRICA 

 

 

     Os colonizadores europeus não respeitaram as 

diferenças das diversas sociedades tribais. Dividiram o 

continente entre si com base somente em mapas, sem 

consultar os povos que lá viviam. Repare, por exemplo, 

na fronteira entre a Argélia, Mali e Níger. São linhas 

retas, típicas de fronteiras arbitrárias. O resultado disso 

foi que povos diferentes foram unidos pela força e 

muitos outros foram desunidos. Famílias foram 

separadas e passaram a viver em distintos territórios. 

Foi imposto também pelo colonizador o idioma da 

metrópole europeia. 

 

A descolonização 

 

     Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

ocorreu um enfraquecimento econômico e político das 

potências europeias que abriu caminho para o processo 

de descolonização do continente africano. Esse 

processo foi também resultado do surgimento de 

grupos e movimentos que lutavam pela independência 

política do continente, luta essa que se intensificou na 

década de 1960, sempre marcada pelo derramamento 

de sangue. 

     Mesmo com todas as dificuldades, os países foram 

alcançando sua independência política. Entretanto, a 

divisão dos territórios ficou definida a partir da antiga 

concepção europeia, que não havia levado em 

consideração as questões de ordem étnicas e culturais 

dos povos africanos. Esse processo de descolonização 

durou até a década de 1970, quando a maioria das 

colônias africanas já tinha conquistado sua 

independência. 

 

 
A Guerra de Independência da Argélia ocorreu entre 1954 e 1962 e 
envolveu dois grupos revolucionários rivais e o exército francês. 

 
 

Os conflitos étnicos 

 
 
     A África continua sendo, até hoje, um continente 

mergulhado numa série de violentos conflitos étnicos ou 

tribais. Boa parte desses conflitos é resultado da 

maneira “artificial” pela qual os países africanos se 

formaram. Lembre-se que povos que eram 

tradicionalmente inimigos, com idiomas e costumes 

diferentes, foram obrigados a viver dentro das mesmas 
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fronteiras (arbitrárias) e a ficar subordinados a um único 

governo central.  

     Depois da independência, as nações africanas viram 

eclodir numerosos conflitos entre tribos, as quais 

passaram a disputar terras e o comando político do 

país. A Guerra Civil em Ruanda, em 1994, foi um triste 

retrato dessa realidade, onde 800 mil pessoas foram 

mortas por causa da rivalidade entre as etnias tutsi e 

hutu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Outro caso que merece destaque é o do Sudão. Em 

2003, iniciou-se no oeste do Sudão, na região de 

Darfur, outro grande conflito armado de caráter étnico-

cultural. O conflito, que opôs tribos de origem árabe-

muçulmana contra povos não árabes do oeste do país, 

durou mais de uma década e deixou um saldo de 1,5 

milhão de mortos.  

     Em 2011, o Sudão volta ao noticiário internacional 

com a proclamação de independência do Sudão do Sul, 

conforme a notícia a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma economia dependente do mercado externo 

 

     Antes da colonização europeia, a economia dos 

povos africanos era voltada para atender aos seus 

próprios interesses. Era uma economia 

predominantemente tribal de subsistência. No entanto, 

com a dominação colonial, as melhores terras 

passaram a se destinar ao cultivo de monoculturas 

tropicais, empregando mão de obra barata e se 

destinando à exportação (agricultura de plantation). As 

potências europeias passaram também a extrair 

riquezas minerais que satisfizessem suas indústrias. 

Para isso, implantaram um sistema de ferrovias que 

permitiria o escoamento da produção mineral até os 

principais portos do litoral. Veja o mapa a seguir: 

 

ENTENDA POR QUE O MUNDO NÃO IMPEDIU O 

GENOCÍDIO DE RUANDA 
 

     As mortes de ruandeses da etnia tutsi pela 
maioria hutu começaram antes de 1994, quando 
ocorreu o genocídio que deixou 800 mil mortos em 
100 dias no país. Desde 1990, agências 
humanitárias e a ONU vinham documentando 
matanças isoladas e a deterioração da situação no 
país. Quando o genocídio efetivamente começou, 
as lideranças políticas foram também avisadas. 
Então por que, dias depois da retirada de 
estrangeiros, a ONU não aprovou uma intervenção 
militar? Por que, ao invés disso, diminuiu o número 
das forças de paz? 
     Há muitas respostas para a questão da omissão 
das potências no caso de Ruanda. De fato, houve 
pedidos posteriores de desculpa de governos, 
como o americano, que tentaram se redimir com 
uma boa ajuda para a reconstrução. 
     Segundo a historiadora Cíntia Ribeiro, que 
pesquisou o tema no mestrado, Ruanda não 
despertava o mesmo interesse nas grandes 
potências que a Bósnia, em guerra na época. "A 
Bósnia, por se tratar de uma região que é 
importante para a Europa, teve muito mais 
preocupação das grandes potências do que 
Ruanda, um país pequeno no centro da África, que 
não tem nenhum recurso mineral, nenhum 
interesse econômico, não é nem zona de 
influência." 
 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04 

A INDEPENDÊNCIA DO SUDÃO DO SUL 
 

     Em janeiro de 2011, 99% dos eleitores do 
Sudão do Sul votaram a favor da separação da 
região, predominantemente cristã e animista 
(minorias étnicas), em relação ao norte, governado 
a partir de Cartum (capital do Sudão), onde a 
população é em sua maioria muçulmana e de 
origem árabe.  
     Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, 
o Sudão do Sul nasce como um dos países mais 
pobres do mundo, com a maior taxa de mortalidade 
materna, a maioria das crianças fora da escola e 
um índice de analfabetismo que chega em 84% 
entre as mulheres. O medo de novos conflitos 
ainda existe nessa região, nas fronteiras entre o 
Norte e o Sul restam áreas sem definições e um 
possível conflito é inevitável devido à riqueza de 
combustíveis fósseis na região. 
 

http://www.oficinadoestudante.com.br/tira-duvidas. 
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FERROVIAS AFRICANAS 

 
O traçado periférico das ferrovias africanas. 

 

     Apesar das nações africanas terem se tornado 

politicamente independentes de suas antigas 

metrópoles europeias, suas economias continuam 

dependentes e subordinadas ao mercado internacional. 

Dependem da exportação de produtos agrícolas e 

minerais para os Estados Unidos, Alemanha, França, 

Inglaterra, dentre outros.      

     Hoje, a China, potência emergente da Ásia, vem 

investindo na compra de terras e levando empresas 

mineradoras para países africanos, como Zimbábue, 

Gana, Zâmbia, Sudão, Angola, dentre muitos outros. 

Em muitos casos, os chineses têm financiado obras de 

infraestrutura e se tornado responsáveis por serviços 

básicos em países que, em troca, contratam empresas 

chinesas ou tornam-se importantes fornecedores de 

recursos naturais para o país asiático. 

 

 
A China vem levando empresas, investimentos e trabalhadores para 
diversos países africanos. Seria um caso de neocolonialismo? 
 

Uma breve regionalização 

 

     De maneira sucinta pode-se dividir o continente 

africano em duas grandes porções, como se vê abaixo. 

 

 

 
     A África do Norte abrange a costa mediterrânea e 

grandes extensões do deserto do Saara, sendo a 

porção do continente onde predominam povos árabes-

islâmicos. Quanto ao nível de desenvolvimento 

humano, os países da orla do Mediterrâneo apresentam 

IDH superior à grande maioria dos países do 

continente. Alguns deles destacam-se como 

importantes produtores de petróleo e gás natural 

(Argélia, Líbia e Egito) e outros têm investido em 

infraestrutura para desenvolver o turismo internacional 

(Marrocos e Tunísia).  

 

 
Pátio da mesquita Hassan II, em Casablanca. É o templo mais alto do 
mundo e atrai milhares de turistas e fiéis. (Foto B. Scheuenstuhl) 
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     A África Subsaariana é formada pela maioria dos 

países do continente e apresenta uma imensa 

diversidade étnica, com povos adeptos do cristianismo 

ou de crenças religiosas tradicionais. É, sem dúvida, a 

porção mais pobre do continente, onde o IDH alcança 

índices mais baixos. Durante muito tempo usou-se a 

expressão África Negra para se referir a essa porção 

do continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Dentro da África Subsaariana, destaca-se um polo 

de maior desenvolvimento econômico. Trata-se da 

África do Sul, único país do continente 

verdadeiramente industrializado.  

 

 

 
     Antiga colônia inglesa, a África do Sul teve seu 

processo de industrialização ao longo do século XX 

muito apoiado na grande riqueza mineral (ouro, 

diamantes, minério de ferro, carvão mineral etc) e no 

ingresso de investimentos de empresas estrangeiras, 

que fizeram do país o mais industrializado da África. No 

entanto, é também o país que apresenta as maiores 

desigualdades sociais do planeta, conforme dados 

levantados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) em 2016. Grande parte 

desse problema teve raízes históricas no regime do 

Apartheid, que vigorou oficialmente no país de 1948 a 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFRICA BRANCA E ÁFRICA NEGRA 
 
     Termos que foram, no passado, muito usados 
pela Geografia para a divisão regional da África 
segundo o critério étnico da população. 
 
“Por outro lado, se usarmos como critério as 
características étnicas da população, teremos 
outras duas Áfricas: uma branca, situada na porção 
setentrional e povoada por populações de origem 
camita, semita e berbere; e uma negra, do Deserto 
do Saara para o sul, habitada por grupos negro-
africanos como os sudaneses, os bantos, os 
pigmeus e os bosquímanos.” 
 

OLIC, Nelson Bacic; CANEPA, Beatriz. África: terra, sociedades e 
conflitos. São Paulo: Moderna, 2004. 

 

 

       

APARTHEID 
 
     Regime de segregação racial implantado pela 
minoria branca na África do Sul em 1948. Cerceou 
os direitos políticos e sociais da maioria negra, 
provocando um “desenvolvimento separado” no 
país. Estendeu-se oficialmente até 1994, ano 
marcado pela eleição de Nelson Mandela à 
presidência do país. 
 

 

       
 EXERCÍCIOS 

 
1) Qual o resultado da Conferência de Berlim 

(1885) para o continente africano? 
 

2) Por que se utiliza o termo “artificiais” para 
designar as fronteiras entre os países 
africanos? 

 

3) Cite dois fatores que contribuíram para o 
processo de descolonização no continente 
africano a partir da Segunda Guerra Mundial. 

 

4) Qual a relação que pode ser estabelecida 
entre as fronteiras artificiais e os inúmeros 
conflitos étnicos no continente africano? 

 

5) Qual a principal causa da Guerra de Ruanda 
em 1994? 

 

6) Como se explica a separação do Sudão em 
dois países em 2011? 

 
7) Explique em que se baseia a economia da 

maioria dos países africanos. 
 

8) Como você explica o traçado periférico das 
ferrovias na África? 

 
9) Caracterize o papel atual da China na 

economia dos países africanos. 
 

10) Diferencie a África do Norte da África 
Subsaariana do ponto de vista do 
desenvolvimento econômico. 

 
11) Em que se baseia a antiga divisão África 

Branca e África Negra? 
 

12) Qual o país mais industrializado do continente 
africano? 

 
13) Explique em que se baseou o regime do 

Apartheid na África do Sul. 
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