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ANALISAR AS 3 ETAPAS DO 
CENÂRIO ECONÔMICO 

MUNDIAL 

• GUERRA FRIA 

• NOVA ORDEM MUNDIAL 



PAÍS DESENVOLVIDO
A expressão país desenvolvido é utilizada para descrever os países que têm alto
nível de desenvolvimento econômico e social, tomando como base alguns
critérios. Os países onde os setores terciário e quaternário da indústria
predominam na economia são considerados desenvolvidos. Mais
recentemente, uma outra medida, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
começou a ser utilizado.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_quatern%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano


PAÍS EM DESENVOLVIMENTO OU PAÍS 
EMERGENTE

São termos geralmente 
usados para descrever um 
país que possui um padrão 

de vida entre baixo e médio, 
uma base industrial em 

desenvolvimento e 
um Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH) variando 
entre médio e elevado.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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IDH usava os três índices:

01- Índice de educação:

O primeiro, com peso dois, é a taxa de alfabetização de pessoas
com quinze anos ou mais de idade — na maioria dos países, uma
criança já concluiu o primeiro ciclo de estudos (no Brasil, o Ensino
Fundamental) antes dessa idade. Por isso a medição
do analfabetismo se dá, tradicionalmente a partir dos 15 anos de
idade.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo


02- Longevidade:

O item longevidade é avaliado
considerando a expectativa de
vida ao nascer. Esse indicador
mostra a quantidade de anos
que uma pessoa nascida em
uma localidade, em um ano de
referência, deve viver. Reflete as
condições de saúde e
de salubridade no local, já que o
cálculo da expectativa de vida é
fortemente influenciado pelo
número de mortes precoces.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salubridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_precoce


03- Renda:
A renda é calculada tendo como base o PIB per capita (por
pessoa) do país. Como existem diferenças entre o custo de vida
de um país para o outro, a renda medida pelo IDH é em dólar PPC
(Paridade do Poder de Compra), que elimina essas diferenças.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_Poder_de_Compra
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A GEOGRAFIA TRADICIONAL

De forma simplificada, podemos afirmar
que aqueles estudos que têm na Terra
(natureza) o seu referencial fazem parte da
chamada geografia tradicional.

Por outro lado, também simplificando um
pouco, podemos dizer que aqueles estudos
que se referenciam na sociedade
enquadram-se na chamada geografia
crítica. Trata-se de uma geografia que
entende o espaço geográfico como produto
da atividade humana.
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CAPITALISMO

As relações de produção capitalistas
baseiam-se na propriedade privada
dos meios de produção pela
burguesia, que substituiu a
propriedade feudal, e no trabalho
assalariado, que substituiu o trabalho
servil do feudalismo. O capitalismo é
movido por lucros, portanto, temos
duas classes sociais: a burguesia e os
trabalhadores assalariados.
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O CAPITALISMO COMPREENDE 
QUATRO ETAPAS:

01- PRÉ-CAPITALISMO: o
modo de produção feudal
ainda predomina, mas já
se desenvolvem relações
capitalistas.
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02- CAPITALISMO COMERCIAL: a maior parte dos lucros
concentra-se nas mãos dos comerciantes, que
constituem a camada hegemônica da sociedade, o
trabalho assalariado torna-se mais comum.
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03- CAPITALISMO INDUSTRIAL: com a revolução industrial, o capital
passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam à
atividade econômica mais importante; o trabalho assalariado firma-
se definitivamente;
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