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Tigres Asiáticos: crescimento e mercado externo 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

Três países – Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan – e a cidade de Hong Kong (cujo estatuto é 

o da Região Administrativa Especial da República Popular da China) são conhecidos como Tigres 

Asiáticos. Eles se caracterizam por um crescimento econômico bastante expressivo desde a década de 

1960. Com investimentos no setor industrial e foco nas exportações, eles saíram de uma condição de 

pobreza para tornar-se potências no cenário econômico mundial. Acompanhando o desenvolvimento 

econômico, os Tigres Asiáticos investiram em educação e qualidade de vida para a população. 

Atualmente, esses três países e a cidade de Hong Kong ocupam posições bastante elevadas no 

ranking de desenvolvimento humano, com índices acima de 0,900. Essa realidade é contrastante, no 

entanto, com a dos chamados Novos Tigres Asiáticos, que, embora também tenham crescido expressiva 

e aceleradamente nos últimos anos, apresentam certa dependência de capital externo e baixos níveis 

socioeconômicos. 

A compreensão dessas dinâmicas de crescimento é necessária para que os alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental entendam a polarização do cenário econômico-industrial no mundo atual, 

marcado pelo crescimento em importância da Ásia e pela ascensão econômica de países em 

desenvolvimento, como os Novos Tigres Asiáticos. O intuito é que as atividades presentes nesta 

sequência didática auxiliem na formação de cidadãos críticos, capazes de explicar a realidade de 

acordo com os conhecimentos adquiridos durante os anos de estudo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar o perfil dos Tigres Asiáticos. 

• Entender os fatores que impulsionaram o desenvolvimento tecnológico e industrial dos 
Tigres Asiáticos. 

• Conhecer o mercado no qual circula a produção do Tigres Asiáticos, em especial o Oriente. 
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Transformações do espaço  
na sociedade urbano-industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção  
e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo os Tigres Asiáticos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em um primeiro momento, em semicírculo e, depois, em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno, mapa político da Ásia e cópias das tabelas com 

dados sobre os Tigres Asiáticos. 

Atividade 1 

Inicialmente, contextualize o crescimento e a existência dos Tigres Asiáticos, mostrando aos 

alunos um panorama sobre como essas economias cresceram ao longo da segunda metade do século 

XX, quando se tornaram potências econômicas, tecnológicas e industriais. 

Para a construção conceitual sobre os Tigres Asiáticos, pergunte-lhes por que o grupo recebeu 

esse nome. Considerando as inferências dos alunos, mencione que os Tigres Asiáticos constituem um 

grupo formado por três países e a cidade de Hong Kong, caracterizados por ser industrializados e terem 

passado por um desenvolvimento muito rápido, formando economias altamente competitivas; essa é 

a razão da comparação com o animal tigre. 

Nesse momento, com o auxílio de um mapa político da Ásia (disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2018), mostre 

aos alunos a localização dos componentes do grupo: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura. 

Chame a atenção da turma para o pequeno território que eles ocupam, especialmente em comparação 

com os vizinhos de grande extensão territorial e fortes economias, como a China, a Rússia e, até 

mesmo, a Índia. 

Para ampliar a discussão e aproximar os alunos da temática abordada, questione-os se já 

tiveram contato com produtos originários desses países. Incentive-os a dizer se já notaram a presença 

de inscrições como “made in Taiwan” em produtos diversos e a identificar marcas de eletrônicos sul-

coreanas, bastante populares no Brasil. 

Utilize as respostas dos alunos como ponto de partida para uma conversa sobre o 

desenvolvimento industrial dos Tigres Asiáticos. Informe que o seu comércio está pautado 

essencialmente na venda de produtos industrializados, como tecidos, roupas, sapatos, brinquedos e 

equipamentos eletrônicos. Leve-os a compreender que a sua industrialização foi favorecida por fatores 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf
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de ordem política, uma vez que medidas de ordem estatal, como incentivos fiscais, restrições às 

importações e subsídios às exportações, além da presença de mão de obra qualificada e abundante, 

impulsionaram sua produção e sua competitividade internacional. Destaque, então, que se pode dizer 

que os Tigres Asiáticos se consolidaram com o capital interno proveniente de seus parques industriais, 

os quais ganharam o mercado internacional. 

É importante esclarecer aos alunos que, apesar de esses três países e da cidade de Hong Kong 

terem características políticas, de industrialização e de crescimento semelhantes, compondo o grupo 

conhecido como Tigres Asiáticos, eles não formam um bloco econômico. 

Atividade 2 

Nesse segundo momento, a intenção é que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos 

na primeira parte da aula, associando alguns dados de ordem socioeconômica ao desenvolvimento da 

economia dos Tigres Asiáticos. Para tanto, peça-lhes que se reúnam em grupos de quatro integrantes. 

Providencie previamente cópias impressas das tabelas, para distribuí-las entre os grupos, ou, se 

preferir, reproduza-as na lousa. O importante é que todos tenham acesso a esses conteúdos para a 

realização da atividade proposta. 

Tigres Asiáticos: renda per capita (em dólares) 

Ano Coreia do Sul Cingapura Hong Kong Taiwan 

1960 158,24 427,88 429,44 163 

1970 279,13 925,29 960,03 397 

1980 1.704,47 4.926,96 5.700,41 2.389 

1990 6.516,31 11.864,28 13.485,55 8.216 

2000 11.947,58 23.792,61 25.756,66 14.941 

2010 22.086,95 46.569,68 32.549,98 19.278 

2017 29.742,84 57.714,30 46.193,62 24.318 

Elaborado com base em: Banco Mundial. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SG-TW-HK-KR>;  

National Statistics Republic of China (Taiwan). Disponível em: <https://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=1>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

Tigres Asiáticos: PIB (em bilhões de dólares) 

Coreia do Sul (2016) 1540,0 

Cingapura (2017) 323,9 

Hong Kong (2017) 341,4 

Taiwan (2017) 572,6 

Elaborado com base em: The World Factbook.  

Disponível em: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 
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Solicite aos grupos que analisem as tabelas e respondam, em uma folha à parte, a seguinte 

problematização:  

• É possível compreender, por meio dos dados apresentados, o uso da expressão Tigres 
Asiáticos para se referir ao conjunto de economias em questão? Justifiquem a resposta, 
argumentando com base na evolução da renda per capita e no valor do PIB. 

Recolha a atividade para avaliação, cujo resultado deverá ser discutido na aula seguinte. 

 

Aula 2– Tigres Asiáticos: circulação de produtos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: nos mesmos grupos da aula anterior. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e cópias da tabela com dados sobre  

as exportações dos Tigres Asiáticos. 

Atividade 1  

Comente brevemente as respostas à problematização proposta no final da aula anterior, 

orientando os alunos sobre pontos que necessitem de mais reflexão. Prossiga com uma discussão 

coletiva sobre os dados analisados, destacando a possibilidade de se verificar, por meio do aumento da 

renda per capita e do valor do PIB, o crescimento que acabou por transformá-los em Tigres Asiáticos. 

Ressalte que a renda per capita e o PIB são apenas alguns dos dados que possibilitam uma 

reflexão sobre o desenvolvimento dos países. O PIB está diretamente relacionado à produtividade de 

um país, mas não é o único dado a demonstrar a condição socioeconômica de uma nação. De todo 

modo, é importante que os alunos conheçam esses dados para perceber quanto os investimentos em 

industrialização e tecnologia impulsionaram a economia dos Tigres Asiáticos.  

Atividade 2 

Peça aos alunos que se reúnam nos mesmos grupos da aula anterior para identificar como 

circulam os produtos exportados pelos Tigres Asiáticos. 

Destino das exportações dos Tigres Asiáticos  ̶  2016 (% do total) 

 Ásia Europa Oceania 
América  
do Norte 

África 
América  
do Sul 

Coreia do Sul 62,52 11,49 3,33 18,04 2,61 2,00 

Cingapura 73,72 10,77 4,23 9,25 1,58 0,43 

Hong Kong 64,49 20,53 1,00 10,14 2,76 1,08 

Taiwan 75,36 9,18 1,01 12,73 0,85 0,61 

Elaborado com base em: ATLAS of Economic Complexity. Disponível em: <http://atlas.cid.harvard.edu/>. Acesso em: 17 nov. 2018. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Para orientar os grupos na interpretação e na análise dos dados da tabela, forneça-lhes o 

seguinte roteiro: 

1. Identifiquem os continentes para os quais os Tigres Asiáticos mais exportam e aqueles para os 
quais menos exportam. 

2. É possível inferir que o Brasil é um grande destinatário das exportações dos Tigres Asiáticos? Por quê? 

3. O que é possível concluir sobre a importância do mercado local asiático para a economia dos Tigres 
Asiáticos? Expliquem a resposta. 

Auxilie os grupos com dificuldades na realização da atividade e esclareça eventuais dúvidas. 

Solicite-lhes que anotem as respostas em uma folha à parte, para que sejam compartilhadas com os 

demais colegas em momento posterior, e recolha as atividades para avaliação. 

Na primeira questão, espera-se que os alunos tenham identificado a Ásia, a Europa e a América 

do Norte como os principais destinos das exportações dos Tigres Asiáticos, ao passo que a Oceania, a 

África e a América do Sul recebem apenas uma pequena parcela dessas exportações. 

Na segunda questão, é esperado que eles identifiquem o Brasil como parte da América do Sul, 

entendendo, portanto, que o país não é um grande destinatário das exportações dos Tigres Asiáticos. 

Por fim, espera-se que os estudantes tenham reconhecido que o mercado da Ásia é altamente 

importante para todos os países que compõem os Tigres Asiáticos. Destaque que, no caso de Cingapura 

e Taiwan, cerca de três quartos das exportações são dependentes desse mercado. Comente ainda que 

a participação da Ásia nas exportações do grupo não se resume à China, maior economia da região. 

 

Aula 3 – A Ásia e os Novos Tigres Asiáticos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e mapa político da Ásia. 

Atividade 1 

Após retomar brevemente os questionamentos propostos no final da aula anterior, apresente 

aos alunos os dados a seguir, referentes às importações e às exportações dos Tigres Asiáticos em 

relação à Ásia. 
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Principais exportações e importações dos Tigres Asiáticos  
em relação à Ásia  ̶  2016 (% do total) 

País Exportações Importações 

Coreia do Sul 

China – 41,58 
Hong Kong – 10,06 

Vietnã – 9,87 
Japão – 7,43 

Cingapura – 4,16 

China – 34,74 
Japão – 17,94 
Taiwan – 5,76 

Cingapura – 5,71 
Vietnã – 4,59 

Cingapura 

China – 17,69 
Hong Kong – 15,45 

Malásia – 14,43 
Indonésia – 10,65 

Taiwan – 6,07 

China – 21,95 
Malásia – 15,39 
Taiwan – 11,56 

Japão – 9,86 
Coreia do Sul – 7,02 

Hong Kong 

China – 14,75 
Taiwan – 11,11 
Vietnã – 10,38 

Cingapura – 9,88 
Tailândia – 9,75 

China – 57,12 
Taiwan – 8,06 

Cingapura – 7,93 
Coreia do Sul – 6,91 

Japão – 6,85 

Taiwan 

China – 49,11 
Hong Kong – 13,45 
Cingapura – 7,86 

Japão – 7,30 
Coreia do Sul – 5,18 

China – 26,84 
Japão – 24,99 

Cingapura – 9,44 
Coreia do Sul – 8,31 

Hong Kong – 6,42 

Elaborado com base em: ATLAS of Economic Complexity. 

Disponível em: <http://atlas.cid.harvard.edu/>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

Atividade 2 

Mostre novamente aos alunos o mapa político da Ásia e pergunte-lhes se o desenvolvimento 

econômico dos Tigres Asiáticos teve alguma influência sobre os países vizinhos. Informe-lhes, então, 

que o grande desenvolvimento econômico desse grupo irradiou para os países vizinhos, impulsionando 

o processo de industrialização da Indonésia, do Vietnã, da Malásia, da Tailândia e das Filipinas. 

Explique-lhes que esses países estão sendo chamados de Novos Tigres Asiáticos. 

Utilize a tabela sugerida na atividade anterior para mostrar aos alunos como os Tigres e os 

Novos Tigres Asiáticos são importantes parceiros comerciais. Para que eles comparem os perfis dos 

países de um grupo com os do outro, apresente-lhes a tabela a seguir e promova uma análise coletiva 

das informações. 
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Tigres e Novos Tigres Asiáticos 

Países Principais produtos exportados (2016) IDH (2018) 

Coreia do Sul 
Automóveis, navios, peças para veículos, produtos eletrônicos, 
máquinas industriais, brinquedos 

0,903 

Cingapura 
Circuitos eletrônicos, produtos petrolíferos refinados, 
computadores, medicamentos 

0,932 

Hong Kong* 
Tecidos, vestuários, pedras preciosas  
(ouro e diamante), telefones, equipamentos de transmissão, 
relógios, rádios 

0,933 

Taiwan 
Bicicletas, têxteis, componentes eletrônicos, computadores, 
hardware 

0,907** 

Malásia Telefones, derivados do petróleo, dispositivos condutores 0,802 

Indonésia 
Carvão, óleo de palma, peças de veículos, aviões, helicópteros, 
produtos petrolíferos refinados 

0,694 

Vietnã 
Equipamentos de transmissão, circuitos integrados, telefones, 
calçados, têxteis, unidades de disco digital, tecidos, barras de 
alumínio 

0,694 

Filipinas 
Circuitos integrados, unidades de disco digital, dispositivos 
semicondutores, fio isolado, transformadores elétricos, produtos 
petrolíferos refinados, carros, peças de máquinas de escritório 

0,699 

Tailândia 
Computadores, tecnologia de informação  
e comunicação, circuitos integrados, carros 

0,755 

*Cidade. 

**Cálculo realizado pelo governo de Taiwan para o ano de 2017 (a ONU não calcula o IDH do país por não reconhecê-lo como Estado soberano). 

Elaborado com base em: ATLAS of Economic Complexity. Disponível em: <http://atlas.cid.harvard.edu/>;  

Human Development Reports: 2018 Statistical Update. Disponivel em: <http://hdr.undp.org/en/2018-update>; National Statistics Republic of 

China (Taiwan). Disponível em: <https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

Primeiramente, pergunte aos estudantes quais dessas economias são consideradas Tigres 

Asiáticos (Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong e Taiwan) e quais são chamadas de Novos Tigres Asiáticos 

(Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia). Em seguida, peça aos alunos que apontem semelhanças 

e diferenças entre os produtos de exportação dos dois grupos. Espera-se que eles percebam que há várias 

semelhanças entre as pautas; todos os países exportam, principalmente, produtos industrializados, com 

mais ou menos tecnologia envolvida. Ressalte que, ao contrário dos Tigres Asiáticos, cuja industrialização 

foi impulsionada, principalmente, pelo investimento de capital interno, a industrialização dos Novos 

Tigres se desenvolveu por meio de investimentos externos, de empresas multinacionais. 

Na sequência, realize com os alunos uma análise dos índices de desenvolvimento humano. 

Relembrem, juntos, quais são os critérios envolvidos no cálculo do IDH (renda per capita, esperança 

de vida ao nascer, taxa de alfabetização, etc.), anotando-os na lousa. Peça-lhes, então, que comparem 

os dados dos dois grupos e expressem o que conseguem inferir a partir deles. Espera-se que os 

estudantes percebam que os Tigres Asiáticos são compostos de países com alto desenvolvimento 

humano (todos acima de 0,900), diferentemente dos Novos Tigres Asiáticos, cujos países apresentam, 

de modo geral, IDH mais baixo. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Na primeira aula, espera-se que os alunos entendam o que são os Tigres Asiáticos e como 

ocorreu o desenvolvimento econômico desse grupo a partir da década de 1960. Verifique se os alunos 

conseguiram relacionar esse contexto aos dados apresentados nas tabelas. 

Na segunda aula, a expectativa é que os estudantes identifiquem como ocorre a circulação dos 

produtos exportados pelos Tigres Asiáticos e a importância da Ásia para o mercado desses países. Para 

checar esse aprendizado, avalie as respostas dos grupos ao questionário sugerido. 

Na última aula, almeja-se que os alunos identifiquem os Novos Tigres Asiáticos, e compreendam 

que seu processo de desenvolvimento econômico ocorreu de forma distinta do dos primeiros Tigres. 

Tendo isso em vista, avalie as colocações deles durante os momentos de diálogo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Considerando o IDH dos Novos Tigres Asiáticos, o que é possível inferir sobre a situação social nos 
países desse grupo? 

2. Identifique as principais diferenças entre o processo de industrialização dos Tigres e dos Novos 
Tigres Asiáticos. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos entendam que o IDH mais baixo reflete níveis também baixos de 
escolaridade e renda. A intenção é que eles identifiquem que a disponibilidade de mão de obra nos 
Novos Tigres Asiáticos é abundante e barata, já que é pouco especializada. Esse fato pode ser 
relacionado ao crescimento de algumas economias locais, como a da China e mesmo a dos Tigres 
Asiáticos. Por esse motivo, as empresas antes instaladas nesses países optam por migrar para  
países vizinhos.  

2. Espera-se que os alunos mencionem que o desenvolvimento da indústria nos Tigres Asiáticos foi 
impulsionado pelo capital interno, ao passo que a industrialização dos Novos Tigres é baseada no 
capital externo, com a instalação de empresas multinacionais. Vale destacar também que os Tigres 
Asiáticos, diferentemente dos Novos Tigres, investiram em qualificação profissional para o 
desenvolvimento tecnológico. 


