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Designação de um povo e/ou
países com desenvolvimento
econômico, política democrática e
cultura de base europeia,
comumente atribuído às nações
europeias, EUA, Canadá, Austrália
e Nova Zelândia. 

OCIDENTAIS



Uma ampla gama de grupos
étnicos que têm em comum o fato
de que foram moldados de forma
decisiva por alguns ou todos os
seguintes fatores: geografia,
língua, cultura, história e religião.

BLOCOS CULTURAIS



Originalmente referenciava aos
países que se mantiveram neutros
durante a guerra fria entre o
capitalismo (primeiro mundo) e o
socialismo (segundo mundo);
posteriormente o termo foi
atribuído também às nações de
baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).

TERCEIRO MUNDO



Grupo de países com baixo IDH
que, nos últimos tempos,
apresentaram crescimento
significativo tanto nos aspectos
econômicos como nos
indicadores sociais.

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO



Nações ou povos que não são
incluídos na categorização cultural
de ocidentais, comumente
atribuídos a países da África, Ásia,
América Latina e Oceania.

NÃO-
OCIDENTAIS



Acrônimo das palavras África
(Af-), Ásia (-As-) e América Latina
(-Al) para referenciar as nações
não ocidentais.

AfAsAL



Acrônimo das palavras Europa
(Eu-), América do Norte (-AN-) e
Pacífico (-Pa) para referenciar as
nações ocidentais.

EuANPa



Ressignificação dos termos
“terceiro mundo” e “países em
desenvolvimento”, utilizando uma
nomenclatura desassociada dos
aspectos negativo e pejorativo,
comumente referindo-se às
nações da África, Ásia e América
Latina.

SUL GLOBAL



Termo alternativo para países em
desenvolvimento, Sul Global ou
terceiro mundo, referindo-se aos
países da África, Ásia e América
Latina, que totalizam 70% da
população mundial.

DOIS TERÇOS DO MUNDO



Termo alternativo para países em
desenvolvimento, Sul Global ou
terceiro mundo, referindo-se aos
países da África, Ásia e América
Latina, que totalizam a maioria da
população mundial.

MUNDO MAJORITÁRIO


