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ATIVIDADE 11 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre regionalização, como regionalizar vamos começar a ver o 

continente americano, ou seja, as Américas. Vamos começar a entender os aspectos físicos deste tipo de 

regionalização. Começando com o relevo, hidrografia, clima e vegetação. Passando depois para a 

regionalização pelo critério geográfico propriamente dito. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data. Não precisa enviar cada atividade trabalhada. Quando for para enviar eu pedirei então. 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

A REGIONALIZAÇÃO POR CRITÉRIO GEOGRÁFICO – Assim como ocorre com o espaço mundial, há 

diferentes critérios de regionalização da América. Os dois critérios mais comuns levam em conta a localização 

das terras do continente americano no mundo (critério geográfico) ou a colonização e o desenvolvimento 

econômico e social dos países (critérios histórico, cultural e socioeconômico). A configuração territorial do 

continente americano, formada por duas grandes massas de terra unidas por uma estreita faixa, permite 

distinguir do ponto de vista geográfico três Américas: a América do Norte, a América Central e a América do 

Sul. 

América do Norte – Representa 55% do continente e localiza-se totalmente no Hemisfério Norte. Essa porção 

do continente é formada por três países independentes e por uma possessão europeia, a Groenlândia, 

administrada pela Dinamarca. 

América Central – Com 2% do continente, é a porção constituída por uma parte continental e outra insular. A 

primeira, o istmo, liga as duas grandes porções de terra e abriga sete países independentes; a outra parte 

consiste em um conjunto de ilhas, o Caribe. 

América do Sul – Corresponde a 43% do continente e tem terras nos dois hemisférios, por ser cortada pela linha 

do Equador. Sua porção continental é formada por 12 países independentes e uma possessão europeia, a Guiana 

Francesa, administrada pela França. 

 

A REGIONALIZAÇÃO POR CRITÉRIOS HISTÓRICO, CULTURAL E SOCIOECONÔMICO – Uma das 

principais regionalizações do continente americano tem como base a origem dos colonizadores, a cultura e o 

desenvolvimento econômico dos países. Essa proposta divide o continente em América Latina e América 

Anglo-Saxônica.  



América Latina – Sob o nome de América Latina, foram inicialmente agrupadas as sociedades em que a língua 

oficial dominante tem origem no latim, como é o caso do português e do espanhol. Portugueses e espanhóis 

foram os principais colonizadores da América continental, cujo território compreende desde o México até o sul 

da América do Sul. A expressão América Latina, contudo, refere-se também a países onde se fala inglês, como 

a Jamaica, ou holandês, como o Suriname. Isso acontece porque o critério passou a levar em conta outros 

aspectos, tais como predominância da religião católica e desequilíbrio das condições socioeconômicas da 

população, com muitos de seus habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza. Os países da América Latina 

caracterizam-se, em geral, pelo baixo nível de desenvolvimento econômico. Muitos deles produzem e exportam 

matérias-primas agropecuárias ou minerais para países considerados mais desenvolvidos e importam tecnologia 

e produtos industrializados. Apesar disso, alguns países latino-americanos, como o Brasil, a Argentina e o 

México, têm importantes parques industriais e economia diversificada. Em contrapartida, países como Haiti, 

Honduras e Nicarágua têm economia baseada em produtos primários, como minérios e itens agropecuários. 

América Anglo-Saxônica – A América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, os dois países 

mais desenvolvidos, se considerarmos os aspectos econômicos e os indicadores sociais do continente. O nome 

América Anglo-Saxônica deve-se ao fato de esses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra, 

embora também tenham recebido influência de outros povos europeus. A parte leste do território do Canadá, 

região da atual província de Quebec, foi colonizada pela França e ainda hoje guarda traços dessa cultura, por 

exemplo, mantendo o francês como língua oficial. Por isso, pleiteia-se sua separação do Canadá e a criação de 

um Estado independente. Nos Estados Unidos, grandes áreas foram colonizadas por latinos, como  

 a Louisiana, pelos franceses; e o Novo México, o Arizona e a Califórnia, pelos espanhóis. Observe no mapa a 

América Latina e a América Anglo-Saxônica e seus principais idiomas. 

 

Atividades 

1) Quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano?  

2) Quais características marcam o continente, considerando a sua extensão norte-sul?  

3) Quais potências europeias iniciaram a colonização da América? Em que século isso ocorreu? 

4) Cite dois países da América do Norte, Central e do Sul. 


