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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social”(27 a 01 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Regionalização socioeconômica do espaço mundial 

Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico, haja vista que as 
regiões nada mais são do que as classificações observadas pelo intelecto humano sobre 
o espaço geográfico. 

A regionalização socioeconômica do espaço mundial é, pois, uma forma de 
realizar uma divisão entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento 
no âmbito do capitalismo contemporâneo. Basicamente, trata-se de uma atualização da 
chamada “Teoria dos Mundos”, que regionalizava o planeta com base em países de 
primeiro mundo (capitalistas desenvolvidos), segundo mundo (de economia planificada 
ou “socialistas”) e terceiro mundo (capitalistas subdesenvolvidos). No caso da 
regionalização socioeconômica, considera-se apenas a existência do primeiro e terceiro 
mundos, haja vista que a perspectiva socialista ou planificada não possui mais abertura 
no plano internacional após a queda do Muro de Berlim. 
Essa regionalização classifica os países em dois principais grupos: de um lado, os países 
do norte desenvolvido; de outro, os países do sul subdesenvolvido. Por isso, muitos 
chamam essa divisão de regionalização norte-sul. 

Posto isso, considera-se que a maior parte dos países ricos encontra-se situada nas 
terras emersas posicionadas mais ao norte do globo, enquanto os países pobres estão 
majoritariamente no sul. No entanto, essa divisão não segue à risca a delimitação 
cartográfica do planeta, havendo aqueles países centrais no hemisfério sul, como é o 
caso da Austrália, e países periféricos no hemisfério norte, a exemplo da China. 

Observe a imagem a seguir:

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espaco-geografico.htm


E por último o mundo pode ser regionalizado ou denominado de desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Desenvolvidos são aqueles países que além de ter um grande 
crescimento econômico e industrial, oferece para seu cidadão uma boa qualidade de vida, 
como saúde, preocupação com os idosos, acesso ao conhecimento, a cultura, segurança, 
boa renda pra maioria da população etc., em contrapartida, os países subdesenvolvidos 
possuem características inversas, como não oferece boa condição de vida à sua população, 
economia dependente, grande concentração de renda, educação deficiente assim como a 
saúde. 

Em suma, pode-se constatar que não basta mudar as denominações, pois as diferenças 
são sempre as mesmas, a classificação não transforma suas características somente pela 
mudança de nomes: desenvolvidos, ricos, centrais, subdesenvolvidos, pobres e periféricos, 
pois as suas particularidades permanecem. 

Para uma melhor análise dos dados e das diferenças existentes no mundo, e para não 
generalizar as informações, faz-se necessário a regionalização de áreas de abordagens, 
oferecendo várias vantagens aos estudos geográficos. 

A partir das considerações, em 1960, o mundo foi regionalizado e/ou classificado em 
Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. 

A expressão Terceiro Mundo foi utilizada pela primeira vez pelo economista Francê 
Alfred Sauvy, em 1952, ele construiu essa expressão observando as desigualdades 
econômicas, sociais e políticas, verificou que os países industrializados eram 
desenvolvidos, sua população vivia melhor, enquanto os outros países enfrentam muitos 
problemas de ordem econômica, sua população vivia em condição não muito satisfatória. 

Além de receber essas denominações o mundo foi regionalizado e/ou classificado em 
países ricos e pobres ou centrais e periféricos; os ricos (centrais) são países que estão no 
centro das decisões mundiais, são desenvolvidos, industrializados, avançados 
tecnologicamente, com economia estável, os países pobres (periféricos) são países 
subdesenvolvidos, pouco industrializados, com produção primária, dependente 
economicamente e de economia instável com grande incidência de crises. 

 

ATIVIDADES 

Observando o mapa acima e levando em consideração o nível econômico dos países, 
podemos notar que eles podem ser divididos em desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas 
essa divisão também leva em consideração a qualidade de vida da população. 

a) Sobre as características dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e explique 
as características que os diferem. 

b) Dê um exemplo de qualidade de vida em um país desenvolvido. 
c) Dê um exemplo da falta de qualidade de vida em um país subdesenvolvido. 
d) Defina a expressão Terceiro Mundo. 
e) Escreva o que você entende por Índice de desenvolvimento humano (IDH), sem 

esquecer de mencionar os três indicadores que determinam o ranqueamento dos 
países. 

f) Qual é o IDH do Brasil (alto, médio ou baixo). Por quê? 
g) Pesquise e descreva, com suas características sociais e econômicas, o continente 

que possui o maior número de países com baixo índice de desenvolvimento humano. 

 

 


