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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• As Heranças do Colonialismo na América Latina; págs. 75 a 81. 
• Identificar através de mapas, a formação dos Blocos Econômicos 
mundiais; págs. 83 a 86. 
• Identificar no mapa, os países que compõem o Mercosul e o Unasul; 
• Entender a globalização financeira da América Latina no contexto 
mundial;págs. 87, 88. 
• Ler e interpretar Tabelas e Gráficos, sobre o comércio nos países Sul-
Americanos.págs. 93, 95. 
• Vídeo: Globalização e trabalho; pág. 89. 
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
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ROTEIRO DE ESTUDO: 

PÁG. 75 A 81: AS HERANÇAS DO COLONIALISMO NA AMÉRICA LATINA. 

Para você compreender todo esse processo, vou acrescentar o processo de 

Colonização:  

Colonialismo pode ser definido como um conjunto de atitudes políticas, 

econômicas e militares que visam a tomada de territórios coloniais através da 

conquista das terras de outros povos. Os séculos XV e XVI foram o período auge 

do colonialismo. Os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, 

colonizaram o continente americano. Neste processo, o objetivo principal dos 

países colonizadores era a exploração de recursos naturais e minerais.  

A herança que países, submetidos contra sua vontade a outras, pode ser 

observada até hoje, como o atraso econômico e consequentemente de 

desenvolvimento.  

A América Latina é uma porção do continente americano localizada do México) 

até o extremo sul da América do Sul). Nessa porção do continente americano, 

vivem cerca de 586 milhões de pessoas*. A área total é de 21.060.501 km2, o 

que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por km2. 

Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O 

continente americano fica então dividido em América Anglo-saxônica (Estados 

Unidos e Canadá) – Colônias de Povoamento e América Latina – Colônias de 



Exploração. Recebe esse nome porque é composta por países que têm como 

língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. 

Por essa razão, o México também está incluído nessa divisão. 

É muito importante compreender essa distinção. São considerados países 

latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como por 

exemplo, espanhol, francês e português. Já as nações que falam língua de 

origem anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-saxônica 

O Continente Americano é subdividido em América do Norte (Estados Unidos, 

Canadá e México), América Central e América do Sul, da qual o Brasil está 

inserido. Os Estados Unidos é o país mais rico e desenvolvido da América e por 

esse motivo, os países adequaram-se às exigências do FMI e do Banco Mundial, 

por causa da forte dependência econômica, dando continuidade a uma trajetória 

de subordinação originada no período colonial. 

 

PÁGS. 87 e 88: A GLOBALIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA. 

 

A economia da América Latina de um modo geral é considerada uma economia 

em desenvolvimento, pois grande parte da sua população e do setor primário. 

Somente alguns países apresentam significativas parcelas da população 

economicamente ativa no setor secundário. Porém é o setor terciário que mais 

tem crescido em quase todos os países latino-americanos. 

 

A América Latina continua a passar por importantes alterações em seu contexto  

político, influenciadas por mudanças sob a égide da globalização e que levam a 

região a uma nova reconfiguração social e econômica. 

Desde o início do século XXI alguns países emergentes da América Latina , 

como o Brasil, têm investido em infraestrutura e em políticas econômicas e 

sociais a fim de promover um tipo de desenvolvimento interno mais amplo, 

consistente e duradouro. 

O processo de globalização é um movimento em direção a uma sociedade 

planetária, a  uma sociedade mais aberta. 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES PARA RESPONDER: 

1. A respeito do processo de regionalização do continente americano, analise os 

itens a seguir: 

I – A América Anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos 

ingleses. 

II – A América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e 

espanhóis e está localizada exclusivamente na América do Sul. 

III – A América Latina compreende os países da América Central e do Sul, 

incluindo o México, que pertence ao Nafta. 

IV – Além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e 

ingleses também participaram do processo de colonização da América Latina. 

Aponte a alternativa correta: 

a) I, III, IV 

b) II, III, IV 

c) I, II, III 

d) I, II, IV 
 

MAPA DOS PAÍSES QUE COMPÕEM A AMÉRICA LATINA: 

 

 

 



2. A associação de países com o objetivo de estabelecer relações comerciais 

privilegiadas entre si gera um bloco econômico. O NAFTA (Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte), um dos importantes blocos econômicos da 

atualidade, tem como membros: 

1) Estados Unidos 

2) Venezuela 

3) México 

4) Canadá 

 

3. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna, com base no processo de 

Colonização: 

 

 
 

 

4.  Pesquise sobre a UNASUL (União das Nações Sul-Americanas e os seus 

Estados-Membros. 

 

5.  A globalização financeira na América Latina e a ampliação dos fluxos de 

capital se deu em virtude dos investimentos estrangeiros, em países de 

economia periférica, que passaram a ser definidos como âmbito mundial, 

denominados países emergentes.  

Disserte sobre os países emergentes: 

(A) 

 
 
 América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) 

. 
Produção agrícola baseada na grande 
propriedade, produzindo um único 
produto e com a utilização de trabalho 
escravo 

 

 
 
 
 

(    ) 

   
Tinham como objetivo ocupar o território 
e fixar sua população, formando uma 
nova Inglaterra. 

(B) 

 
 
América Anglo-saxônica 
 
 

(    ) 

 
 
Colônias de povoamento. 

  

 
 

(    ) 

 
Colônias de exploração. 
 



6. Analise o gráfico de Importações da Agricultura, do Bloco Econômico Mercosul 

(Mercado Comum do Sul) e complete com a porcentagem correspondente: 

 

 

 

PRODUTO PORCENTAGEM 

Lácteos  

Café  

Animais vivos  

Hortifrutigranjeiros  

 

 

7. Pesquise sobre o assunto: 

A partir da década de 1980, a concorrência entre as multinacionais provocou a 

falência de muitas indústrias nacionais nos países da América Latina. O controle 

da produção nacional, ficou concentrado nas mãos do capital estrangeiros, que 

formaram os oligopólios. O que vem a ser Oligopólio? 

 

8. Pesquise sobre os Blocos Econômicos da América, da qual o Brasil faz parte. 

 



9. Pesquise sobre as consequências negativas, em relação a colonização 

europeia, para a América Latina. 

 

10. O Muro do México – ou Muro fronteiriço Estados Unidos-México – é uma 

obra que visa à separação da fronteira entre o território mexicano e o espaço 

geográfico estadunidense, com o objetivo principal de controlar a imigração ilegal 

que ocorre entre os dois países. 

Caso seja necessário, pesquise sobre o assunto.Essa separação entre as 

fronteiras, denomina-se: 

 

                                             Fonte:  Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia. 

 

a) Muro de arrimo 

b) Muro de escalada 

c) Muro da vergonha 

d) Muro da tolerância 

 

 

 


