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    A fim de tornar a regionalização entre países do Norte e do Sul mais próxima da realidade 

atual, alguns estudiosos franceses, com base nos níveis de desenvolvimento dos países, 

realizaram modificações na regionalização anterior  

     Além de modificar o traçado da linha que divide o Norte e o Sul, essa regionalização anterior 

com base em características econômicas cria subconjuntos de países Tipo Norte e Tipo Sul. 

Conheça, a seguir, as características de cada um dos subconjuntos. 

 

Segundo níveis de desenvolvimento econômico e social 
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Países Tipo Norte 

    Nesse grupo, estão os países desenvolvidos, os ex-socialistas e os Tigres Asiáticos. 

 

Países desenvolvidos 

 

    De modo geral, são países altamente industrializados, com grandes investimentos em centros 

de pesquisa científica, o que lhes confere o domínio de tecnologias avançadas em diversos 

setores do conhecimento (informática, aeroespacial, nuclear, engenharia genética etc.). 

Apresentam IDH elevado ou muito elevado.   

    Entretanto, cabe lembrar que os países classificados como desenvolvidos não formam um 

conjunto homogêneo. Há diferenças entre eles, principalmente no desenvolvimento científico e 

tecnológico 
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Países ex-socialistas  
 
 

     De modo geral, os Estados europeus que adotaram o regime socialista investiram 

pesadamente na industrialização e realizaram grandes investimentos em saúde, em centros de 

pesquisa, na educação em diferentes níveis etc.  

     Por volta do final dos anos 1980 e início dos 1990, os países do bloco socialista, diante do 

crescente descontentamento da população com a falta de liberdades democráticas, entre 

outras razões, abandonaram o regime socialista e implantaram o sistema capitalista. No 

entanto, a infraestrutura industrial, educacional e de saúde, construída ao longo do socialismo, 

permaneceu. Isso explica o fato de que, nessa regionalização, esses países pertençam ao grupo 

de países do Tipo Norte. 
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Os Tigres Asiáticos 

 

     A figura do tigre representa, no imaginário oriental, astúcia e força. Por isso, a expressão 

“Tigres Asiáticos” é usada para designar os países da Ásia que, em curto período, apresentaram 

intenso e contínuo desenvolvimento econômico e social. São chamados também de Novos 

Países Industriais, pois se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, diferenciando-se 

daqueles que passaram pelas revoluções industriais nos séculos XVIII, XIX e início do século XX.  

    Na regionalização, Israel e os Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan Cingapura e Hong Kong) 

pertencem ao conjunto dos países do Sul 
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Países Tipo Sul 

     Nesse grupo, estão os países emergentes, os menos avançados, os países considerados em 

situação intermediária, os exportadores de petróleo e os Novos Tigres Asiáticos. 

 

 

Emergentes 

     México, Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China e alguns outros países são 

chamados, no atual cenário internacional, de países emergentes, em decorrência de certas 

características: considerável industrialização, crescimento econômico, domínio de alguns 

setores avançados de ciência e tecnologia e atração de investimentos estrangeiros. Quatro 

desses países emergentes são conhecidos com o nome Brics 
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Outros subconjuntos de países Tipo Sul 

     O subconjunto de países exportadores de petróleo apresenta renda elevada. Entretanto, 

nesses países existe grande concentração da 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 liberalização 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. 
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O caráter transitório das regionalizações 

 

Como você viu, não é tarefa fácil regionalizar o mundo de acordo com o desenvolvimento 

econômico e social dos países. Há grande diversidade em relação a esse aspecto, e o 

dinamismo das sociedades humanas pode alterar essas características em pouco tempo. Por 

isso, as regionalizações com base nesse critério têm caráter transitório 
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                                                                 Exercícios  
Questão 01. Em relação ao PIB, responda. 
a) O que é? 
b) Quais eram as três maiores economias do mundo em 2017? 
c) Cite dois motivos do reduzido PIB  em grande parte dos países africanos. 
 
Questão 02. Aponte a relação entre PIB per capita e desenvolvimento econômico e social.  
 
Questão 03. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 
a) Explique o que é. 
b) O Brasil integra o conjunto de países de IDH elevado. Isso significa que toda a população brasileira tem 
boas condições de vida? Explique. 
c) Cite dois estados brasileiro com elevado IDH.  
 
Questão 04. Explique por que a regionalização do mundo em países do Norte e países do Sul não 
corresponde à realidade atual. 
 
Questão 05. Cite os países que foram denominados “Tigres Asiáticos” pelo intenso crescimento 
socioeconômico que apresentaram nos anos 1960 e seguintes e os países que formam os “Novos Tigres 
Asiáticos”. 


