
Estados Unidos

Formação 

• Pequena quantidade
• Importância

– Ideológica
– Política 

• Ideologia de 
organização da 
sociedade
– Republicana
– Liberal-democrática
– Meritocrática
– Ética do trabalho

Imigração: séc XVIII-XIX

Protestantes anglo-
saxões

Características formadas 
histórica e culturalmente

•“Estoque Cultural”

Oposição ao 
determinismo biológico 
de fundo racista

Ou...
Novo racismoDiscurso reforçador e 

organizador do poder

• Ideologia de 
organização da 
sociedade
– Republicana
– Liberal-democrática
– Meritocrática
– Ética do trabalho

Formação 
Imigração: séc XVIII-XIX

• Individualismo

• Competitivismo

Características inerentes ao 
capitalismo com suposta raiz nos 
EUA assim como desenvolvimento 
mais acentuado

Outras sociedades: atrasadas 
ou inadequadas frente à 
sociedade americana

•Nova roupagem do velho 
racismo

•Reproduzidos pelas elites 
das sociedades periféricas

Comparativo: Brasil – EUA
• Brasil

– Patrimonialista
• Estatista 

– Cordial
• Perda do legal frente 

ao pessoal

• EUA
– Racionalismo
– Meritocracia
– Racional-institucional

• Lógica de mercado

Escândalos de corrupção

•Petrobrás

•Mensalão

Escândalos de corrupção

•Facebook - Cambridge
Analytica

•Enron

•Dick Cheney – operação 
para Enron na Casa Branca

“Você sabe com quem está falando?”

“Quem você pensa que é?”

Ao final, aspectos 
sociais equivalentes

Comparativo: Brasil – EUA

• Brasil
– Forte preconceito 

racial
– Sociedade mestiça

• EUA
– Forte preconceito 

racial
– Sociedade 

multirracial

•Formação de guetos

•Relações sociais 
aprofundadas entre grupos 
étnicos e nacionais

Formação – imigração (séc. XIX)
Formação de 

excedente 
demográfico

Fluxos migratório para 
os EUA:

•Atividade industrial

•Ocupação do 
território

•“Lei da 
Propriedade Rural”



Imigração: duplicidade
O Novo Colosso

Não como o gigante bronzeado de grega fama,
Com pernas abertas e conquistadoras a abarcar a terra
Aqui nos nossos portões banhados pelo mar e dourados pelo sol, se 
erguerá
Uma mulher poderosa, com uma tocha cuja chama
É o relâmpago aprisionado e seu nome
Mãe dos Exílios. Do farol de sua mão
Brilha um acolhedor abraço universal; Os seus suaves olhos
Comandam o porto unido por pontes que enquadram cidades
gêmeas.
“Mantenham antigas terras sua pompa histórica!” grita ela
Com lábios silenciosos “Dai-me os seus fatigados, os seus pobres,
As suas massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade
O miserável refugo das suas costas apinhadas.
Mandai-me os sem abrigo, os arremessadosarremessados pelas tempestades,
Pois eu ergo o meu farol junto ao portal dourado.farol junto ao portal dourado.

Os imigrantes 
podem nos dar 
votos!

Imigrantes... Só prestam para fazer por 
$0,01 o que os negros faziam por $0,1 
e os brancos por $0,25!

Invasores! É só o que são!

Imigração – séc. XX

• Início do século
– Restrições a imigração

– Fim dos fatores de 
atração

Imigração – séc. XX
• Déc. 1980 ...
• Aumento da xenofobia

– Leis restritivas
– Violência

• Mudança na origem dos 
migrantes

Imigração – séc. XX

Me entregue, seus famintos seus 
cansados, seus pobres eu vou mijar 
neles.

É o que a Estátua do Racismo diz.

Suas massas pobres e aglomeradas, 
vamos surrá-los até a morte.

E acabar logo com isso e despejá-los
na avenida.

Dirty Boulevard – Lou Reed

Ocorrência e mobilidade da 
população negra (séc. XX)

Regiões 
originais

Novas áreas de 
fixação de 
população negra

Indicadores 
sociais



População negra: pressão 
política

• Déc. 1960
– Pressão política 

população negra
– Fim da legislação 

racista
– Criação das “políticas 

afirmativas”

Inserção de grupos 
histórica e socialmente 

prejudicados

Urbanização 
Concentração da 

população

Megalópoles

Setor rural
• Zonas de produção

– “belts”

• Definidos por “vantagens comparadas”
– Físicas
– Locacionais

• Fortes subsídios e 
protecionismo
– Pressão política do 

campo
– Garantia de 

abastecimento 
doméstico

Atividade industrial

• Séc. XIX –
concentração 
– Nordeste e 

Grandes Lagos

– Fatores
• Recursos naturais
• População
• Capital 

Manufacturing 
Belt

Atividade industrial
• Pós-Guerra –

desconcentração
– Costa Oeste e Golfo do 

México

– Fatores
• Guerra Fria
• Comércio com o Japão
• Deseconomias de 

concentração 
Sun 
Belt

Snow Belt

Comércio externo

• Início do séc. XX
– Forte protecionismo 

contra os europeus

• Meados do séc. XX
– Inviabilização da OIC

• Criação do GATT

• Final do séc. XX
– Lenta e seletiva 

abertura comercial
– Formação da OMC

• Séc. XXI
– Permanência das 

tensões na Rodada 
Doha

• G7 x G20

• Governo Trump
– Tendências 

isolacionistas 
políticas e 
econômicas

Histórico de protecionismo e pragmatismo



Canadá e México

Canadá
Regiões e províncias de maior destaque

População

A população total não é
significativa

Concentração da 
população ao sul

•Climas mais amenos

Agropecuária

Atividades agropecuárias ao sul

População urbanizada

Baixa PEA no setor 
primário

Trigo

Pradarias

Pequena tendência de 
concentração fundiária

Recursos naturais

Atividades mais destacadas 
em áreas de baixa ocupação

Areias betuminosas

•Petróleo pesado

•Comprometimento: sole e cobertura vegetal em área 
significativa; espécies animais nativas; águas superficiais e 
subterrâneas.



México

Identificação da região: México: 
América Latina e América do Norte

• América Latina
• Ex-colônias ibéricas

• Semi-periféricos
– Brasil, Argentina, 

México, Chile e 
Venezuela

• Periféricos: demais

Relevo
Serra Madre

•Oriental

•Ocidental

Planícies

Clima

Aspectos históricos

Déc 1910
– Revolução Mexicana

• Capesina

• Eventualmente, 
burguesa

Demanda por 
assentamentos de 
pequenos produtores e 
índios

Contra as 
oligarquias agrárias 
exportadoras

Déc 1920/30

•Eliminação do elemento campesino (radical)

•Apropriação do movimento pela burguesia

•Estado conciliador
•Oligarquia + Burguesia

•Populismo

“Pobre México. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos.” 
Porfirio Díaz

Aspectos históricos

• PRI – 1929
– Formação de um 

Estado forte
• Serviços sociais

• Controle estatal da 
produção

• Déc 1980
– Crise da dívida 

externa
– Intervenção: FMI
– Liberalização da 

economia

PEMEX

Endividamento 
externo

Aproximação com EUA

Formação do NAFTA



Participação do México no 
NAFTA

• Introdução de 
indústrias 
maquiadoras

• Tentativa de aceitação 
da América latina ao 
NAFTA
– ALCA

Consequências da 
desregulamentação

• Aumento das 
desigualdades 
regionais
– Revolta em Chiapas

• EZLN

Consequências da 
desregulamentação

Tráfico do drogas

Questões – América do Norte

1. (UERJ) Constituição Política dos Estados
Unidos  Mexicanos,  1917  Artigo  27º.  A
propriedade das terras e águas nos limites
do  território  nacional  corresponde

originalmente à Nação, a qual teve e tem o
direito  de  transmitir  o  domínio  delas  aos
particulares,  constituindo  a  propriedade
privada.  Durante  o  próximo  período
constitucional, o Congresso da União e as
Legislaturas  dos  Estados,  em  suas
respectivas jurisdições, expedirão leis para
levar a cabo o fracionamento das grandes
propriedades,  conforme  as  seguintes
bases:

(a) Em cada Estado e Território se fixará a
extensão máxima de terra de que pode ser
dono  um  só  indivíduo  ou  sociedade
legalmente constituída.
(b) O excedente da extensão fixada deverá
ser  fracionado  pelo  proprietário  no  prazo
que determinam as leis locais; e as frações
serão  postas  à  venda  nas  condições  em
que estabeleçam os  governos,  de  acordo
com essas leis.
(c)  Se  o  proprietário  se  negar  a  fazer  o
fracionamento,  se  levará  a  cabo  pelo
governo local, mediante a expropriação.
Adaptado de diputados.gob.mx.
A  Constituição  Mexicana  de  1917
incorporou demandas de diferentes grupos,
como a medida apresentada no texto, que
só foi implementada durante o governo de
Lázaro  Cárdenas  (1934-1940).  Tal
reivindicação teve grande repercussão nas
artes com o muralismo, destacando-se os
trabalhos  de  David  Siqueiros  e  Diego
Rivera.  Identifique  a  medida  proposta  no
documento  acima.  Indique,  em  seguida,
um  grupo  social  que  ela  beneficiava
diretamente,  e  ainda,  o  principal  grupo
contrário à sua execução.

2. (UERJ) Os mapas e dados apresentados
a  seguir  permitem  estabelecer  algumas



comparações  entre  as  características
geográficas  de  dois  países  que  possuem
semelhanças e diferenças marcantes.

Indique  duas  características  geográficas
comuns à Austrália e ao Canadá. Explique,
também, a  distribuição  da população nos
dois países em função do clima.

3.  (UERJ)  O  atual  presidente  norte-
americano defende uma política migratória
que, segundo ele, irá reduzir os patamares
do desemprego no país.  Considerando as
informações dos mapas e as características
socioeconômicas  dessa  nação,  existe
fundamento  para  avaliar  a  eficácia  dessa
política como:

(A) alta, dado o percentual significativo de
ociosidade nas unidades industriais
(B)  baixa,  dado  o  índice  inexpressivo  de
estrangeiros nas populações regionais
(C)  reduzida,  dado  o  nível  baixo  de
qualificação  das  ocupações  dos  não
nacionais
(D)  elevada,  dado  o  perfil  terciário
predominante  da  economia  das  grandes
cidades

4. (UERJ) No mapa, o conjunto das áreas
em  laranja  e  o  conjunto  em  azul
representam, cada um, metade do Produto



Interno  Bruto  (PIB)  norte-americano
distribuído por todo o território do país.

Justifique  a grande concentração espacial
da riqueza norte-americana nas áreas em
laranja.  Cite,  ainda,  duas  atividades
econômicas  relevantes,  realizadas  nessas
áreas,  que  favorecem  a  concentração
espacial do PIB.


