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Regionalização socioeconômica do espaço mundial 

Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico, haja vista que as regiões nada mais são do que as 
classificações observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico. Assim, existem regiões adotadas 
subjetivamente pelas pessoas no meio cotidiano e regiões elaboradas a partir de critérios científicos, que obedecem 
a pré-requisitos e conceitos de ordem natural ou social. 
A regionalização socioeconômica do espaço mundial é, pois, uma forma de realizar uma divisão entre os diferentes 
países com base no nível de desenvolvimento no âmbito do capitalismo contemporâneo. Basicamente, trata-se de 
uma atualização da chamada “Teoria dos Mundos”, que regionalizava o planeta com base em países de primeiro 
mundo (capitalistas desenvolvidos), segundo mundo (de economia planificada ou “socialistas”) e terceiro mundo 
(capitalistas subdesenvolvidos). No caso da regionalização socioeconômica, considera-se apenas a existência do 
primeiro e terceiro mundos, haja vista que a perspectiva socialista ou planificada não possui mais abertura no plano 
internacional após a queda do Muro de Berlim. 
Essa regionalização classifica os países em dois principais grupos: de um lado, os países do norte desenvolvido; de 
outro, os países do sul subdesenvolvido. Por isso, muitos chamam essa divisão de regionalização norte-sul. 
Posto isso, considera-se que a maior parte dos países ricos encontra-se situada nas terras emersas posicionadas mais 
ao norte do globo, enquanto os países pobres estão majoritariamente no sul. No entanto, essa divisão não segue à 
risca a delimitação cartográfica do planeta, havendo aqueles países centrais no hemisfério sul, como é o caso da 
Austrália, e países periféricos no hemisfério norte, a exemplo da China. 

Observe a imagem a seguir: 
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É importante observar que, além de ser muito abrangente, essa forma de regionalização do espaço geográfico 
mundial possui uma série de limitações. A principal delas é a de não evidenciar a heterogeneidade existente entre os 
países de um mesmo grupo na classificação. Os países do norte desenvolvido, por exemplo, apresentam-se com as 
mais diversas perspectivas, havendo aqueles considerados como “potências”, a exemplo dos Estados Unidos, da 
Alemanha e outros, e aqueles considerados limitados economicamente ou que sofrem crises recentes, tais como 
Portugal, Grécia, Rússia e Itália. 

Já entre os países do sul subdesenvolvido, também existem evidentes distinções. Por um lado, há aqueles países 
pouco ou não industrializados, como economias centradas no setor primário basicamente, e, por outro lado, aqueles 
países ditos “emergentes” ou “subdesenvolvidos industrializados”, tais como o BRICS (exceto a Rússia), os Tigres 
Asiáticos e outros. Alguns deles, como a China, possuem economias muito avançadas em termos de produção e 
geração de riquezas, porém sofrem com condições sociais limitadas, má distribuição de renda, analfabetismo, 
pobreza e problemas diversos. 
Entender a dinâmica do espaço mundial, mesmo que em uma perspectiva específica, é uma tarefa bastante 
complicada, de forma que as generalizações tendem ao erro. No entanto, a regionalização norte-sul é importante no 
sentido de nos dar uma orientação geral sobre o nível de desenvolvimento social e econômico dos países e das 
populações nas diferentes partes do planeta. Assim, constrói-se uma base sobre a qual é possível nos 
aprofundarmos em termos de estudos e conhecimentos para melhor caracterizar as relações socioespaciais no plano 
político e econômico internacional. 

Categorias e conceitos da Geografia 
Os conceitos da Geografia são importantes instrumentos de análise do espaço geográfico, 

constituído a partir das relações humanas com a natureza. 

 

A Geografia é uma ciência humana que estuda o espaço geográfico e suas composições, analisando a 

interação entre sociedade e natureza. No âmbito desse mérito, essa área do conhecimento utiliza, em suas 
abordagens, uma série de conceitos que são considerados como basilares para a fundamentação de seus estudos. 
Trata-se das chamadas categorias da Geografia. 
Os principais conceitos da Geografia, nesse sentido, são: lugar, paisagem, região e território. 
 

Lugar: o conceito de lugar para a Geografia está, nas principais abordagens, vinculado a uma análise 

compreensiva – e, portanto, não objetiva e nem racionalista – da realidade. Nesse sentido, ele se articula a partir da 
relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, o lugar é o espaço apropriado ou percebido 
pelas relações humanas. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/bric.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/espaco-geografico.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-conceito-lugar-para-geografia.htm
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Sabemos que cada pessoa enxerga o mundo de forma específica, pois isso se relaciona com o conjunto de 
experiências dos indivíduos ao longo do tempo, suas concepções culturais e seus valores morais e até religiosos. 
Portanto, as análises geográficas pautadas no conceito de lugar concebem o espaço analisado não de uma maneira 
direta ou racional, mas por meio da compreensão humana e, muitas vezes, com base em valores afetivos ou de 
identidade. Esse tipo de análise é mais comum no âmbito da Geografia Cultural e da Geografia da Religião, mas pode 
envolver outras áreas do saber em questão. 

Paisagem: em algumas análises, a paisagem é diretamente definida como o “aquilo que a visão alcança” ou 

como o “mundo conforme a sua aparência externa”. Portanto, a paisagem costuma ser definida como as formas com 
que a produção do espaço geográfico revelam-se diante de nossos olhos. 
Todavia, outras concepções desse modelo são apresentadas a partir da refutação desse conceito. Em muitas 
abordagens acadêmicas, concebe-se a paisagem não apenas a partir da visão, mas da multissensorialidade, ou seja, a 
utilização dos demais sentidos (tato, olfato, paladar e audição). Além disso, a paisagem é, muitas vezes, reveladora 
de experiências e atrelada a fatores da expressão humana e pessoais, o que dá à paisagem uma dimensão cultural. 
 

Região: o conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em 

referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, a região refere-se a uma porção 
superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a 
região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. 
Dessa forma, a região não existe diretamente, mas é uma construção intelectual humana, em uma ideia muito 
defendida pelo geógrafo estadunidense Richard Hartshorne (1899-1992) com base na filiação filosófica de Immanuel 
Kant. No âmbito da Literatura, por sua vez, essa noção está vinculada ao conceito de regionalismo, que expressa o 
conjunto de costumes, expressões linguísticas e outros valores que apresentam variação entre uma região e outra, 
dando uma identidade coletiva para os diferentes lugares. 
 

Território: muito utilizado no âmbito da política, o território é comumente entendido como uma área 

delimitada por fronteiras. No entanto, nem sempre essas fronteiras são visíveis ou bem delineadas. Na maioria das 
abordagens geográficas, o conceito de território está relacionado com uma configuração de poder. É portanto, uma 
área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. 
O território possui uma característica importante, que é a sua multiplicidade em termos de tipificações e de escala. 
Ele pode abranger desde uma área muito restrita, como uma rua ou um terreno qualquer, até uma coalizão 
internacional composta por forças militares de diversos países. Ao mesmo tempo, seus tipos envolvem 
territorialidades militares, jurídicas (vinculadas ao Estado), naturais, culturais e até criminais, como os territórios do 
tráfico de drogas ou de grupos mafiosos. 

 

Exercícios 
1 - (ENEM 2012) 
Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento; ela cria uma atmosfera que 
convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado). 

No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a 
paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão: 

a) política de apropriação efetiva do espaço. 

b) econômica de uso de recursos do espaço. 

c) privada de limitação sobre a utilização do espaço. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceito-paisagem.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conceito-territorio.htm
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d) natural de composição por elementos físicos do espaço. 

e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. 
 

2 - A respeito do conceito de região, avalie as proposições a seguir: 

I) Uma região pode ser criada com a finalidade de realizar estudos sobre as características gerais de um território, 
assim como para entender determinados aspectos do espaço. 

II) A região resulta de uma elaboração racional e intencional do ser humano. Tem a finalidade de facilitar a análise, a 
gestão e a compreensão de uma determinada área e dos elementos que a compõem. 

III) Em geral, a região pode ser entendida como uma área que foi dividida obedecendo-se a um critério específico. 

IV) Algumas regiões surgem de forma natural e são estabelecidas sem que seja necessária a especificação de um 
critério que as defina ou classifique. Elas são chamadas de regiões naturais. 

Estão corretas as alternativas: 

a) II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) Todas as alternativas. 

e) Apenas a alternativa IV. 
 

3 - “Esta categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço 
da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em 
que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria 
casa.” 

PENA, Rodolfo F. Alves. "Categorias da Geografia"; Brasil Escola. 

A que categoria geográfica refere-se o fragmento acima? 

a) região 

b) território 

c) paisagem cultural 

d) lugar 

e) espaço geográfico 
 

4 - Categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma área 
delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma 
porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. 

A que categoria geográfica refere-se a definição acima? 

a) paisagem 

b) lugar 

c) espaço geográfico 

d) região 
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e) território 
 

5 - (UFOP) - Leia o texto a seguir: 
[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e 
um vale. De fato, infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique 
dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um cañon fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, 
depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras 
mais altas, que dali se intumescem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha. 
[...] 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf. 
Acesso em: 4 abr. 2007. 

O texto acima descreve um(a): 

a) Paisagem. 

b) Território. 

c) Região. 

d) Lugar. 
 

6 - “O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas; 
dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o constroem segundo suas 
necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada 
sociedade”. 

(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna, 2013. p.19). 

No trecho acima, observa a noção de espaço geográfico vinculada: 

a) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos. 

b) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz. 

c) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado. 

d) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades. 

e) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. 

7 - “No conceito de espaço geográfico está implícita a ideia de articulação entre natureza e sociedade. Na busca 
desta articulação, a Geografia tem que trabalhar, de um lado, com os elementos e atributos naturais, procurando 
não só descrevê-los, mas entender as interações existentes entre eles; e de outro, verificar a maneira pela qual a 
sociedade está administrando e interferindo nos sistemas naturais. Para perceber a ação da sociedade é necessário 
adentrar em sua estrutura social, procurando apreender o seu modo de produção e as relações socioeconômicas 
vigentes”. 

(GIOMETTI, A. B. R., et al. Leitura do Espaço Geográfico através das categorias: Lugar, Paisagem e Território. 
In: Caderno de formação: formação de professores didática dos conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 

p.34). 
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Na conceituação acima apresentada, temos a Geografia como uma ciência da natureza e da sociedade, no sentido 
de: 

a) descrever as metanarrativas individuais do natural e do social. 

b) evidenciar as relações de interação entre esses dois elementos da realidade. 

c) compreender as dinâmicas naturais dos espaços humanizados. 

d) avaliar as estruturas dos sistemas naturais para neles interferir. 

e) evidenciar a complementaridade nula entre o espaço e as práticas humanas. 

8 - Assinale, a seguir, a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico: 

a) Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres. 

b) Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o relevo e a vegetação. 

c) É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades com a superfície 
terrestre e seus elementos. 

d) É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente próximo. 

e) É o “palco” das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas. 

9 - (UFU) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são 
considerados erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como 
equivalente ao de paisagem, entre outros. 

Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a 
compõem. A paisagem é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos humanos e sociais passam a 
integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico. 

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para 
tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças e 
valores, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e 
histórico. 

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde 
vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. 

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite 
de extensão do poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada 
como um conjunto de paisagens contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país. 

10 - (UFCG-2009) A apreensão do lugar consiste na interrelação dos processos local-global–local considerando, 
exponencialmente, o campo de forças estabelecido entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. 
Sobre o conceito de LUGAR é INCORRETO afirmar: 
A) O lugar é tido como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. Neste, a lógica do desenvolvimento dos sistemas 
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sociais não se manifesta pela unidade das tendências opostas à individualidade e à globalidade. 
B) A realidade que se constrói no lugar é tensa, pois se refere a um dinamismo que se recria a cada 
instante/momento entre homens, empresas, instituições e meio ambiente construído. 
C) No lugar as relações são, permanentemente, instáveis, em que globalização e localização, globalização e 
fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com freqüência. 
D) A individualização e especialização produtiva de cada lugar (re) produz sua rede urbana, função urbana, estrutura 
e uso do solo, habitação, renda, segregação social, meios de consumo e informação, papel do Estado entre outros. A 
uma maior globalidade corresponde uma maior individualidade. 
E) Ao revisitar os lugares, no mundo atual, encontraremos novos significados, novas identidades, pois esses são 
construídos no cotidiano/mundo vivido e considera as variáveis: objetos, ações, técnica, informação e tempo. 

 

 


