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Ásia: berço de 
civilizações

▪ Ásia – nome dado pelos egípcios e hititas (1.900 a.C);

▪ “Lugar onde o Sol nasce”;

▪ Início de atividades como:

1. Agricultura;

2. Domesticação de animais;

3. Metalurgia para a fabricação de utensílios.

▪ Desenvolvimento de importantes civilizações:

1. Chinesa;

2. Hindu;

3. Mesopotâmica.

▪ Formação dos primeiros Estados – tentativas de 

organização econômica, política, cultural e social.



População

▪ Continente mais populoso do

planeta: 4,5 bi hab.;

▪ Continente abriga cinco dos

dez países mais populosos.

Mundo: os 10 países mais populosos -

2018

POPULOSO: Acima de 100 milhões de 

habitantes.



Relações entre relevo, clima, rios e 
distribuição da população.

▪ A densidade demográfica 

da Ásia é de 91 hab./km² -

a mais elevada entre os 

continentes;

▪ População desigualmente 

distribuída pelo 

território;



Importante!

▪ A população sempre procura se fixa em regiões ou

áreas que lhe sejam favoráveis do ponto de vista físico

ou natural – Áreas Ecúmenas;

▪ A economia também exerce influência na distribuição

territorial da população:

1. Oferta de empregos;

2. Melhores salários;

3. Infraestrutura urbana;



Compare os mapas
p. 145 e 165



COMPARE OS MAPAS

p. 146 e 165



Conclusões
▪ As maiores concentrações 

populacionais ocorrem nas planícies 

formadas por rios importantes e que 

apresentam climas favoráveis à fixação 

humana;

1. Planície Indo-Gangética (Paquistão, 

Índia e Bangladesh);

2. Planície Mesopotâmica (Iraque);

3. Planície da China;

4. Planícies do centro-sul do arquipélago 

japonês;

5. Ilhas de Sumatra e Java na Indonésia



Áreas Anecúmenas
▪ Cordilheira do Himalaia;

▪ Desertos;

▪ Região Polar
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Diversidade 
Cultural

▪Etnias;

▪Idiomas;

▪Religiões;

▪Diferentes povos.



A Índia como 
exemplo

▪ Censo de 2001:

▪ 2 idiomas oficiais – hindi/inglês;

▪ 29 idiomas diferentes com mais de 1 milhão de 

falantes nativos cada;

▪ 60 idiomas diferentes com mais de 100.000 

falantes nativos cada



Russificação dos 
povos

Império Russo e 
URSS

▪ Domínio da língua russa em negócios oficiais;

▪ Forte influência da língua russa sobre as línguas nacionais;

▪ Processo de mudança da identidade cultural de um não russo

para russo;

▪ Séc XIX: substituição das línguas polonesa, bielorrussa e

lituana pela russa nos territórios de Polônia e Lituânia;

▪ Pós-1917: erradicação do uso do alfabeto árabe nas línguas

turcomanas e persa sob controle soviético na Ásia Central e

Cáucaso para isolar os povos do islamismo;

▪ Limpeza étnica na Ucrânia;

▪ Deportação de povos para a Sibéria e Ásia Central (gulags);

▪ A nação russa era representada como o “irmão mais velho”

aos olhos dos grupos nacionais e étnicos da URSS;

▪ Objetivo: assegurar o controle político sobre os povos!

Após o fim da URSS houve um

trabalho de resgate das línguas

originais



O caso chinês

▪ Mandarim, wu, cantonês;

▪ Idiomas escritos da mesma 

maneira;

▪ Oralmente diferentes;

▪ Predomínio da etnia Han



COMPARE OS MAPAS DAS PÁGINAS 144 E 166



Grandes cidades 
asiáticas e seus 

problemas

▪ Megacidades – cidades com mais de 10

milhões de habitantes;

▪ Forte êxodo rural;

▪ Predomínio de países emergentes:

1. Centralização econômica;

2. Desigualdades socioespaciais;



Perceba que o 

Japão é uma 

exceção entre os 

países asiáticos.



Algumas características

▪ Cidades Verticais – Prédios/subsolos,

concreto armado e elevador;

▪ Adensamento Urbano – maior

quantidade de habitantes por km²

Xangai: 9.589 hab./km²



Megalópole 
Japonesa
Conurbação entre regiões

metropolitanas.



Metrô em 

Tóquio





O motivo para a 
verticalização 

da cidade

▪ [...] a verticalização se apresenta como um

processo de construção onde são criados novos

solos, que se encontram sobrepostos, dispostos

em andares sob a forma de um edifício. Esta

configuração permite uma maior extração de

lucro do solo, pois é possível construir muito

mais habitações ou salas comerciais em um

espaço relativamente pequeno (GIMENEZ,

2007, p. 79).



A cidade como negócio

▪ Aumento do custo com a moradia;

▪ Segregação socioespacial;

▪ Aglomerados subnormais (favelas)

Favela em Jacarta - Indonésia



Goshiwon na 
Coreia do Sul

“Apartamentos” 

entre 4 e 7 metros 

quadrados.



Problemas

▪ Poluição atmosférica (Tóquio-Yokohama, Seul, Xangai, Beijing,

entre outras);

▪ Insuficiência em:

1. Redes de abastecimento de água;

2. Tratamento de esgoto sanitário;

3. Coleta e destinação de lixo;

4. Transporte urbano;

5. Moradias precárias.

▪ Subsidência do solo em Xangai (verticalização da cidade e

exploração de água subterrânea).



Felicidade
Interna Bruta 

(FIB)

▪ Índice criado pelo Butão;

▪ Construção da economia adaptada à cultura do 

país, baseada nos valores espirituais budistas;

▪ Desenvolvimento Espiritual e desenvolvimento

material são simultâneos;

▪ Pilares:

▪ Desenvolvimento sustentável e igualitário;

▪ Preservação e promoção dos valores culturais;

▪ Conservação do meio ambiente;

▪ Estabelecimento de uma boa governança.



▪ Resultados:

1. Melhora nos índices de mortalidade infantil e

analfabetismo;

2. Aumento do turismo na região;

3. País saiu da condição de pobreza.


