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MÓDULO 2.  UM MUNDO DESIGUAL



Esta divisão leva em consideração exclusivamente 

aspectos socioeconômicos, separando em Países 
Desenvolvidos e Países Subdesenvolvidos!!

Países desenvolvidos

Países subdesenvolvidos



ATUALMENTE!!

Podemos dividir não apenas em 2 tipos de países mas em 3, 

vejamos:

- Países Desenvolvidos: Japão, EUA, Canadá, países da Europa.

- Países Emergentes: Brasil, México, China, Índia, Rússia, Argentina.

- Países Subdesenvolvidos: Bolívia, Peru, Angola, Marrocos, 

Afeganistão.

Mas, como definimos se um país é 

desenvolvido, emergente ou 
subdesenvolvido??



PIB – Produto Interno Bruto nominal
Representa a soma de todas as riquezas 

produzidas no país durante um ano. Dando 

ideia do tamanha das economias nacionais.

Mas, este dado não demonstra na 

realidade a condição de vida das pessoas 

deste país. Pois há países com elevado 

PIB mas com muita pobreza e países com 

PIB baixo mas sem pobreza.



PIB – PPC per capita 
Procura analisar a real situação do país 

analisando a capacidade econômica de 

cada país, ou seja, demonstra o que 

efetivamente aquele país consegue favor com 

o PIB

Assim, é possível demonstrar o real poder 

do PIB de cada país.



ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH

-Esperança de vida ao nascer

- Médias de anos de escolaridade

- PIB per capita

Quanto mais próximo de 1 melhor é o IDH.

O Brasil apresenta um IDH de 0,699 
considerado alto.



POPULAÇÃO
Importante análises, pois há grandes desigualdade 

de distribuição da população na Terra.

População cresceu de forma muito rápida no 

século XX, e a tendência é de crescimento nos 

países mais pobres.

Populoso – relacionado à distribuição dos 

habitantes em um espaço.

Povoado – relacionado à quantidade de 
pessoas em um determinado espaço.


