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O mundo atual está organizado em torno de  200 Estados-
nações. 
Para a geografia o mundo pode ser regionalizado, adotando 
critérios: 
• em continentes; 
• de acordo com as paisagens naturais; 
• de acordo com o tipo de industrialização desenvolvida pelos 

países; 
• em países ricos e pobres; 
• de acordo com as grandes associações econômicas e 

comerciais (blocos regionais ou econômicos); 
• de acordo com a cultura dos povos. 
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https://www.coladaweb.com/geografia/blocos-economicos/o-que-sao-blocos-economicos


Os critérios adotados na regionalização 
traduzem  interesses. 

 

DIT – Divisão Internacional do Trabalho  

 

As Ordens Internacionais. 
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Com que olhos eu vejo 
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• Somos a periferia. 

• Fornecedora de produtos tropicais e 
compradores de produtos manufaturados e 
escravos.  

• Com a estrutura do pacto colonial cumprimos 
o papel de enriquecer a Metrópole. 
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• As consequências no espaço geográfico 
brasileiro:  

• O afluxo de riquezas produzidas no Brasil 

• A ocupação somente do litoral 

• A quase totalidade de uma população rural 

• A maior parte da população era (é) negra = 
escravos 
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• As consequências no espaço geográfico 
brasileiro:  

• Ficamos independentes politicamente,  

• Economicamente continuamos dependentes.  

• Exportadores de matéria-prima 

• Compradores de produtos industrializados  

• Empréstimos para compensar os prejuízos da 
balança comercial negativa. 
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• Continuamos sendo um país rural com uma 
organização econômica agroexportadora.  

 

• Vivemos uma modernização conservadora.  

 

• Um crescimento concentrada na região 
sudeste por causa do café.  
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Guerra Fria 
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CAPITALISMO SOCIALISMO 

Economia de Mercado Economia Planificada 

Pluripastidarismo com eleições livres Partido Único – não há eleições 

Busca exacerbada do lucro Igualdade Utópica 

O consumo não pode parar Todos são donos dos Meios de Produção 

Investimentos em avanços tecnológicos Distribuição da riqueza 

Propriedade privada dos Meios de Produção Inexistência de lucro 

Mercado competitivo e livre concorrência Não há concorrência 

Manutenção da Desigualdade Social Salário controlado pelo Estado 
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    Estado de bem-estar social – Welfare State 

O Estado é o  agente da promoção social e 
organizador da economia.  

Regulamentador de toda a vida e saúde social, 
política e econômica do país, em parceria 
com sindicatos e empresas privadas, em níveis 
diferentes de acordo com o país em questão. 

 Deve garantir serviços públicos e proteção à 
população. 

Ordem do Capitalismo Financeiro 
Guerra Fria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_p%C3%BAblico


• Industrialização tardia 

• O Estado promove a economia 

• Ampliamos a faixa de ocupação em direção ao 
interior 

• Urbanização acelerada 

• Abertura ao capital estrangeiro – 
multi/transnacionais  

• Somos um país em desenvolvimento – 3º mundo 
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• Integramos o BRICS + os Tigres Asiáticos e 
outros.  

 

• Produção avançada e geração de riquezas em 
algumas áreas 

 

• Condições sociais limitadas, má distribuição 
de renda, analfabetismo, pobreza e problemas 
diversos. 
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http://brasilescola.uol.com.br/geografia/bric.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm


 
CAPITALISMO INFORMACIONAL 

 
 

 

Ascensão de novas tecnologias e da sociedade 
da informação, o domínio do conhecimento, da 

técnica e do saber científico passam a 
quantificar a riqueza de um país.  
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E agora?????????? 


