
AMÉRICA LATINA 
 
1. DIVISÃO 
Duas formas usuais de divisão do subcontinente: 
• Terras emersas: 

o América do Norte 
o América do Sul 
o América Central 

• Formação histórica 
o América Anglo-Saxônica 
o América Latina 

 
Nosso estudo vai focar na América Latina 
 
2. FORMAÇÃO TECTÔNICA E RELEVO 
São importantes placas tectônicas no continente 
americano: 
• Placa da América do Norte (6) 
• Placa da América do Sul (5) 
• Placa dos Cocos (2) 
• Placa do Caribe (4) 

 
Há choques de diferentes modalidades entre essas e 
outras placas:  
• Convergente: 

o Placas da América do Sul e Nazca (3) 
• Divergentes 

o Alargamento do oceano Atlântico desde a 
porção intermediária (Dorsal Meso-
Atlântica) com execução de movimentos 
das placas Sul-Americana e Norte-
Americana.  

• Transversais: 
o Deslocamento lateral entre as placas 

Norte-Americana e do Pacífico (1) 
 
O choque de placas tectônicas gera relevos elevados 
de formação recente na porção ocidental do 
continente – dobramentos modernos.  
• Andes; Rochosas 
 
Já na porção leste, há planaltos desgastados pala 
antiguidade da formação. 
• Labrador; planalto Brasileiro 
 

Entre os planaltos desgastados e as montanhas 
elevadas há planícies sedimentares 
• Planícies do Mississipi, do Chaco 

 
3. CLIMA 
O continente americano é marcado por diversidade 
climato-botânica. Há climas quentes (como o equatorial 
na Amazônia brasileira) e frios (como o temperado frio 
ao sul da América do Sul); climas úmidos (novamente, 
clima equatorial) e secos (como no deserto de 
Atacama).  
São importantes fatores do clima:  
• Grande variação de latitude 
• Grande variação de altitude 
• Presença de correntes marítimas como 

o Do Golfo 
o Brasileira 
o Guianas 
o Falkland 
o Humboldt 
o Califórnia   

 
4. POPULAÇÃO E CONDIÇÕES DE VIDA 
Os países da América Latina são subdesenvolvidos 
havendo precariedade nos indicadores sociais. 
Entretanto, há forte diversidade nesses indicadores.  
Quanto ao crescimento vegetativo, há países com 
valores negativos (Guiana) e de elevado crescimento 
(Paraguai) 
Esses valores distintos de crescimento vegetativo são 
resultado de diferentes fases de transição demográfica 
na região. Há países com populações rurais quem 
mantém altas taxas de mortalidade e de mortalidade; há 
países que aumentaram o êxodo rural nas últimas 
décadas com alterações nas taxas de natalidade e 
mortalidade.  
Dadas as diferenças entre natalidade e expectativa de 
vida, os países apresentam diferenças nas suas 
estruturas etárias. Países como Guatemala, Honduras, 
Paraguai e Bolívia apresentam elevada população 
jovem. Países como Cuba, Porto Rico, Argentina e 
Uruguai apresenta crescimento acelerado de população 
idosa.  
 
5. ATIVIDADES ECONÔMICAS 
Como países pobres, há grande participação do setor 
primário exportador na geração de riquezas. Entretanto, 
há países com grau elevado de industrialização. Assim, 
é possível dividir os países em grupos para efeito de 
estudos.  
 

Quentes 

Frias 



5.1. EXPORTADORES DE PRODUTOS PRIMÁRIOS 
São países que produzem um valor significativo da 
sua economia com as exportações agropecuárias ou 
minerais.  
• América Central: pecuária (corte) e agricultura 

(frutas) 
• Venezuela: petróleo (OPEP) 
• Colômbia: café 
• Chile: salitre e cobre 
• Bolívia: gás natural e estanho 
• Equador: petróleo e banana 
• Paraguai: soja 
• Uruguai: pecuária (corte) e trigo 
 
5.2. PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 
• México 
• Brasil 
• Argentina 
Esses países passaram por um processo de 
industrialização ao longo do século XX denominado 
Substitutivo de Importações (PSI).  
O empresariado nacional já utilizava excedentes de 
capital das exportações de produtos primários desde o 
final do século XIX para investimentos na produção 
industrial. Assim, houve desenvolvimento d setor de 
bens de consumo duráveis como alimentos e roupas.  
O maior crescimento industrial deu-se, entretanto, em 
meados do século XX com a chegada de empresas 
estrangeiras (multinacionais) que ocuparam o setor de 
bens de consumo duráveis (automóveis, 
eletrodomésticas, eletrônicos).  
O impulso para industrialização exigiu maior 
desenvolvimento infraestrutural que o capital privado 
nacional não tinha condições de oferecer enquanto o 
capital estrangeiro não tinha interesse. Ao Estado 
coube o desenvolvimento do setor de bens de 
produção.  
Foi composto desta forma um “tripé” de 
industrialização nesses países: Estado, multinacionais 
estrangeiras e empresariado nacional.  
Na década de 1990 o Estado retraiu sua participação 
na economia em meio à hegemonia do pensamento 
neoliberal. O antigo patrimônio público-Estatal foi 
privatizado ou concedido para administração da 
iniciativa privada.  
 
5.3. PARTICULARIDADES ECONÔMICAS 
• Chile: processo de industrialização mais tardio 

(anos 1970) com abertura comercial de para 
investimentos de capitais estrangeiros sendo o 
primeiro país do mundo a implementar práticas 
que se tornariam hegemônicas nas décadas 
seguintes: as práticas neoliberais.  

• Venezuela: 
A Venezuela se beneficiou nos anos 1970 com o 
aumento dos preços do petróleo no mercado 
internacional (Crises do Petróleo). O excedente obtido 
com superávit comercial foi investido na produção 
industrial. O país também viveu um período de relativa 
melhora nos indicadores sociais. Porém, esse 
crescimento social e econômico foi sustentado em 
bases frágeis.  
Não houve maior diversificação industrial com maior 
desenvolvimento apenas no setor petroquímico. 
Dessa forma, não houve formação de força de 
trabalho qualificada para amplos setores econômicos 

que colocariam em marcha um círculo virtuoso de 
desenvolvimento. Dessa forma, toas as melhorias 
dependiam dos preços altos do petróleo.  
Na década de 1980, a queda dos preços do petróleo no 
mercado mundial abateu a Venezuela. A crise 
econômica minou muito rapidamente os indicadores 
sociais. Além disso, as elites políticas, sem 
comprometimento ideológico, aumentaram as disputas 
extralegais (golpes) para manutenção do poder em um 
Estado cada vez mais empobrecido.  
Nesse contexto chegou ao poder no final dos anos 1990 
Hugo Chávez. Com um discurso de esquerda, pregando 
aumento do papel do Estado na economia e nos 
investimentos sociais, Chávez chegou à presidência.  
A mudança na trajetória dos preços do petróleo ajudou 
o presidente da Venezuela a implementar seus 
programas estatizantes e sociais ganhando apoio de 
amplos setores sociais para se manter no poder em 
sucessivas eleições desde 1999 e, potencialmente, até 
2019.  
Sua política externa, marcada pelo anti-americanismo, 
reuniu países pobres latino-americanos sob a bandeira 
do Bolivarianismo.  
 
6. GEOPOLÍTICA E ATUALIDADES 
6.1. AMÉRICA CENTRAL 
Região de forte influência dos EUA desde o final do 
século XIX (doutrina Monroe e corolário Roosevelt) 
devido à proximidade com o litoral sul americano e à 
construção do canal do Panamá, ligação essencial para 
trocas comerciais entre as costas leste e oeste dos EUA 
e para seu fluxo de navios de guerra. Assim, o controle 
político americano sempre alinhou os governos 
regionais às necessidades dos EUA. Além disso, a 
região tornou-se área privilegiada para investimentos de 
empresas agroindustriais americanas. A instabiliade 
política regional e a pobreza das suas economias e 
populações são outras consequências.  
Como exeção a esse quadro surge Cuba. A vitória da 
Revolução Cubana em 1959 e seu alinhamento à URSS 
em 1961 inviabilizaram, nos tempos de Guerra Fria e 
ainda hoje, a influência americana na região.  
 
6.2. MERCOSUL 
O MERCOSUL foi o resultado da aproximação dos mais 
importantes países da América do Sul ao final dos anos 
1970: Brasil e Argentina. São fatores que catalisaram 
essa aproximação: 
• Fim das ditaduras militares nos dois países (dec. 

1980) 
• Derrota argentina na guerra das Malvinas 
• Ascensão do pensamento neoliberal 
• Tratado Itaipu-Corpus 
 
Em 1991 foi assinado o Tratado de Assunção que criou 
o MERCOSUL (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). 
Em 1994 os países participantes viabilizaram o 
Protocolo de Ouro Preto que tornou o MERCOSUL uma 
união aduaneira.  
O bloco foi criado com obviais assimetrias internas 
envolvendo economias mais fortes e complexas (Brasil 
e Argentina) e economias mais fracas (Paraguai e 
Uruguai). Para redução das desigualdades regionais os 
países participantes criaram o FOCEM – Fundo para 
Coverngência Estrutural do MERCOSUL. Os países 
mais fortes participam com mais recursos que são 



investidos quase exclusivamente nos países mais 
fracos para redução das desigualdades.  
 
O bloco se mostrou problemático nos nas últimas 
décadas: 
• Instabilidade econômica:  
Brasil e Argentina, as duas maiores economias, 
viveram situações de instabilidade econômica e nas 
cotações de suas moedas ao final dos anos 1990. 
Além disso, a Argentina se mantém com uma inflação 
real elevada na atualidade. As regras de integração 
econômica são freqüentemente alteradas para 
adaptação às necessidades dos países participantes.  
• Instabilidade política 
Recentemente o Paraguai destituiu seu presidente 
eleito, Fernando Lugo. O processo, apesar de ser 
aprovado no Congresso, instância constitucional para 
aprovação de impedimento de mandato presidencial, 
foi considerado um golpe de Estado pois o motivo foi 
subjetivamente constituído e o processo foi rápido 
demais para caracterização de “ampla defesa”.  
Segundo o Protocolo de Ushuaia 2 do MERCOSUL, 
os países signatários devem manter regimes políticos 
democráticos. O golpe de Estado no Paraguai gerou, 
consequentemente, o afastamento político deste país 
do bloco até que as instituições sejam normalizadas 
nas próximas eleições presidenciais. Vale ressaltar 
que o Paraguai continua com seus direitos econômico 
de transações comerciais e investimentos do FOCEM.  
 
7. APÊNDICE 
Para uma análise da Colômbia, guerrilha e 
narcotráfico em uma gênese histórica e política:  
http://geovest.wordpress.com/2012/10/15/farc-e-
cocaleiros-na-colombia/ 
 
Para um entendimento da formação dos cartéis das 
drogas e outras atividades criminosas no México 
no contexto neoliberal:  
http://geovest.wordpress.com/2012/09/27/mexico-
desmonte-do-estado-narcotrafico-e-violencia/ 
 
Para uma crítica ao ensino neoliberal no Chile:  
http://geovest.wordpress.com/2012/10/04/educaca
o-superior-caminhos-perigosos/ 


