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REGIONALIZAÇÃO DO MUNDO: OCIDENTE   E  ORIENTE 

MUNDO OCIDENTAL: civilização ocidental ou simplesmente Ocidente "pôr do sol, oeste", é um termo que se refere a diferentes 

nações, dependendo do contexto. Não há consenso sobre a definição das semelhanças desses países, além de terem uma população 

significativa de ascendência europeia e de terem culturas e sociedades fortemente influenciadas e/ou ligadas pela Europa. O conceito 

da parte ocidental do mundo tem sua origem na civilização greco-romana na Europa, com o advento do cristianismo. Originalmente, o 

termo tinha um significado geográfico, contrastando a Europa das culturas e civilizações ligadas ao Oriente Médio, Norte de África, 

Oriente Próximo, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente, que costumavam ser vistas como "Oriente" pelos primeiros 

europeus modernos. No entanto, atualmente essa definição tem pouca relevância geográfica, principalmente desde que os Estados 

Unidos e o Canadá se formaram na América, a Rússia se expandiu para a Ásia Setentrional e a Austrália e a Nova Zelândia foram 

criadas na Oceania. No sentido cultural contemporâneo, o mundo ocidental inclui a maior parte da Europa, além de muitos países de 

origem colonial europeia nas Américas e na Oceania, como Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia, entre outros. 

MUNDO ORIENTAL: se refere às diversas culturas ou ao que está geograficamente a leste da Europa. O conceito de "mundo oriental", 

na maioria das vezes, inclui a Ásia Central, o Extremo Oriente, ou Ásia Ocidental, a Ásia Setentrional e Meridional.  Nações que se 

veem como parte do mundo oriental, como os países árabes da Ásia Ocidental, Israel, Irã e seus respectivos grupos étnicos, não se 

identificam como "asiáticas". Outra razão pela qual uma identidade pan-asiática é imaginária é o fato de que a Ásia é o continente mais 

racialmente e etnicamente diverso do mundo. A divisão entre "Oriente" e "Ocidente" é um produto da história cultural europeia e da 

distinção entre a cristandade europeia e as culturas além dela, no Oriente. Com a colonização europeia da América, a distinção 

Ocidente/Oriente tornou-se global.  O orientalismo foi o único conceito ocidental sobre um mundo oriental unificado que abrangia toda 

a Ásia e não qualquer região específica. Para além da acepção geográfica, a palavra oriente tem uma conotação política e cultural - os 

ocidentais, ou seja, europeus .As Civilizações Orientais (sumérios, persas, chineses, árabes, indianos, malaios, japoneses etc.) se 

formaram durante milênios.  

 

RESPONDA: 

1) O que define   geograficamente   essa   divisão?( meridiano) 

2) A divisão ocidente/oriente é   produto   da... 

3) O conceito   de ocidental tem sua origem onde? 

4) Cite exemplos   de países   de cultura ocidental. 

5) A   que se refere   a cultura  oriental? 

6) Cite exemplos de países de cultura oriental. 
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