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                            A escala dos estudos geográficos  

 

. A geografia estuda o espaço segundo os seus aspectos físicos ou naturais e suas interações; 

  

. Ela também estuda o espaço segundo as diversas intervenções que as sociedades humanas 

realizam nele – que podem ser sociais, econômicos, culturais, políticos etc; 

 

. O estudo do espaço geográfico pode ser realizado de acordo com várias escalas, 

dependendo do interesse de quem se propõe a estuda-lo – pode ser referente a lugar, 

território, paisagem, região, país, continente, mundo etc.  
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                                      Vários mundos em um só 
 
. Pode-se observar, estudar e regionalizar o mundo de diferentes maneiras;  
 
. Regionalização física: clima, relevo, vegetação etc;  
 
. Regionalização do estudo das sociedades humanas;  
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O mundo físico  
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          O mundo das sociedades humanas: múltiplas regionalizações  

 

. Ao observar o mundo do ponto de vista das sociedades humanas, é possível perceber as 

diferenças e as desigualdades entre os Estados ou países do mundo; 

 

. Entre os países há diferenças quanto ao desenvolvimento científico tecnológico, além de 

desigualdades sociais e econômicas;  
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Regionalização após a Segunda Guerra Mundial (1939- 1945)  
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Bipolarização  
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Regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos  
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Regionalização em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos 
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Países do Norte e países do Sul  
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    Brasil, América Latina e África na ordem mundial do pós-Segunda Guerra  

 

. Sob o ponto de vista econômico, tanto a América Latina quanto a África estavam inseridas 

na divisão internacional do trabalho na condição de fornecedores de produtos primários para 

o mercado mundial, ou seja, forneciam bens derivados de atividades agropecuárias;  

 

. Brasil, Argentina e México começaram a se destacar na industrialização, diminuindo a 

dependência de importação de produtos industrializados, sem contudo, livrarem-se da 

dependência científica e tecnológica em relação aos Estados Unidos e a outros países;  
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