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Texto base da disciplina de Geografia: Outras regionalizações do espaço 
mundial.  
Obs: Continuação do texto base, pois não foi terminado em sala de aula.   
 

ATIVIDADES 
 
 1- Continuação do texto que foi passado na semana passada, ler e copiar no caderno. 
 
- Outros subconjuntos de países Tipo Sul 
 O subconjunto de países exportadores de petróleo apresenta renda elevada. Entretanto, 
nesses países existem grande concentração de renda nas mãos de classes sociais privilegiadas, 
que gozam de alto nível de vida, enquanto uma parcela significativa da população encontra-se em 
condições mínimas de sobrevivência.  
 Os Novos Tigres Asiáticos, chamados também de Nova Geração de Tigres Asiáticos 
(Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas), depois da liberação de suas economias no final dos 
anos 1980, atraíram muitos investimentos estrangeiros que impulsionaram a industrialização e o 
crescimento econômico, levando-os a se diferenciar do conjunto dos países menos avançados e 
em situação intermediária, países que se encontram entre os emergentes e os menos avançados. 
Entretanto, a exemplo dos emergentes, grande parcela da população desses países tem 
condições de vida precárias.  
 A situação social mais dramática é encontrada no subconjunto de países menos 
avançados. Grande parte desses países se localiza na África, na Ásia, reúne Afeganistão, Nepal, 
Paquistão e Iêmen, e, na América, destaca-se o Haiti. Os indicadores sociais desses países são 
os mais baixos se comparados aos dos demais subconjuntos. A economia é assentada, 
principalmente, na agricultura e na exploração mineral. Embora esses países sejam produtores 
de café, algodão, amendoim, cacau etc., boa parte da população apresenta déficit alimentar e, em 
consequência, taxas elevadas de desnutrição.  
 
5 – O caráter transitório das regionalizações 
 
 É possível observar que algumas regionalizações do mundo criadas após a segunda 
guerra mundial, durante a guerra fria, quando, do ponto de vista geopolítico, o mundo se 
encontrava bipolarizado. Considerando a dinâmica das sociedades humanas e dos Estados, 
essas regionalizações caíram em desuso. Surgiram, assim, outras regionalizações, as quais 
daqui a alguns anos, poderão sofrer mudanças. Desse modo, podemos dizer que as 
regionalizações ou os modos de ver e estudar o mundo alteram-se com o passar do tempo.   
   
 
 


