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ATIVIDADE 12 

 

   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. Começaremos 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!!! 

   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. 

   Na América Anglo-Saxônica, prevaleceram as colônias baseadas no trabalho familiar livre e assalariado, na 

pequena e média propriedades poli cultoras e na produção voltada para o abastecimento do mercado interno.  

Os colonizadores ocupavam as terras com o objetivo de fixar residência e criar uma nova pátria.  A fotografia, 

da década de 1880, mostra uma pequena comunidade agrícola em terras que hoje correspondem aos Estados 

Unidos. 

 



POVOS E CULTURAS DO CONTINENTE AMERICANO – A diversidade de povos e culturas na América é 

anterior ao processo de colonização europeia iniciado no século XV. No entanto, a colonização modificou 

costumes e dinâmicas da população do continente. A conquista desses territórios pelos europeus gerou guerras e 

conflitos, bem como relações de poder desiguais entre colonizadores, nativos indígenas e africanos trazidos 

para a América na condição de escravizados. Essas tensões influenciaram diretamente o desenvolvimento 

econômico, político, social e cultural dos países americanos. Como a colonização não ocorreu de forma 

homogênea, atualmente podemos encontrar na América desde regiões com uma população com traços 

multiculturais até regiões nas quais a população se organiza em modos de vida tradicionais, como alguns 

grupos indígenas e comunidades quilombolas.  

   Vale destacar a preponderância dos:  

povos indígenas, que possuíam formas de organização social e política variadas quando da chegada dos 

europeus na América. Os diferentes tipos de organização permitiram aos indígenas diversas formas de 

resistência ao domínio europeu e, posteriormente, às imposições dos Estados independentes. Desse modo, 

muitas comunidades conseguem manter suas tradições até os dias de hoje;  

povos de origem europeia, que estabeleceram colônias inicialmente na costa leste da América e expandiram seu 

domínio para o interior do continente. O domínio não foi apenas territorial, mas cultural. A organização social e 

o modo de vida europeus foram impostos aos demais povos;  

povos de origem africana, que foram trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Os 

escravizados possuíam formas de organização e sociabilidade que, em muitos casos, foram mantidas ou 

restabelecidas na América. Assim, como os indígenas, conseguiram preservar muitas de suas tradições. 

   Influências culturais – Após o período colonial, houve novos fluxos migratórios. Durante os séculos XIX e 

XX, muitas famílias de origem europeia e asiática imigraram para a América, em busca de melhores condições 

de vida. As regiões onde esses grupos se estabeleceram, em geral economicamente mais desenvolvidas, foram 

influenciadas pela sua presença. Atualmente, a imigração continua a ser um fator de grande impacto cultural. 

Por ter despontado como potência econômica durante o século XX, hoje em dia a forte influência cultural dos 

Estados Unidos pode ser observada nos principais centros urbanos do restante do continente americano, onde a 

população consome muitos produtos estadunidenses, como filmes e músicas, além de adotar hábitos e 

comportamentos similares aos da população desse país. Entretanto, às vezes é possível observar o fenômeno 

contrário, em que uma cultura hegemônica sofre influências dos povos que com ela convivem. Carnaval. 

 

Questões: 

1) Cite os países que formam a América Anglo Saxônica. 

2) Cite as línguas faladas na América. 

3) Faça um comentário sobre os tipos de colonização que ocorreram nas Américas do Norte e do Sul. 

4) Fale sobre as influências culturais da América Latina. 


