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Nenhum idioma é estático, não importa quão antigo ou novo ele seja. Isso
acontece, pois, ele se adapta às necessidades da sociedade, sendo a expressão de
uma época conforme seus hábitos e costumes. Por isso, a problemática da
conceituação de palavras vai muito além da etimologia – o conceito é imposto por
questões culturais, sociológicas, linguísticas e temporais. Por exemplo, a palavra
rapaz, tão usada no português brasileiro atualmente, é oriunda da palavra latina
rapinar, que significa roubar, furtar.

O mesmo acontece com a palavra grega parousia que, no contexto teológico, refere-se à segunda
vinda de Cristo; no período bíblico, dentro do império romano, parousia era utilizada para
representar o retorno de César após um triunfo no campo de batalha, o que mostra que os
escritores neotestamentários fizeram uma ressignificação (KOESTER, 2011:161).
Portanto, uma palavra pode ter um significado linguístico, mas uma aplicação sociológica
diferente, de acordo com a cultura aplicada em cada período histórico. Por isso existem
diferentes tipos de dicionários para cada campo de interesse específico; as palavras variam de
significado dependendo do campo do saber ou de atividade (LARA, 2004:92). Justamente por
isso, vale ressaltar que todas as definições são feitas a partir da perspectiva de quem o faz, isto
é, as experiências, a cultura, a ideologia e inclusive a fé do indivíduo ou povo, representa um
papel determinante para a compreensão de um conceito. Todo esforço de compreender os
significados das palavras sempre passará por essas nuances que a lexicografia nos apresenta.
É bem verdade que a discussão de terminologias percorre mais o âmbito acadêmico, gerando
discussões bélicas de grupos opostos em busca de defender sua opinião. No entanto, engana-se
quem acredita que as definições das palavras terão somente influência no campo de estudo.
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Pelo contrário, a falta de entendimento delas poderá gerar uma comunicação
ineficiente em qualquer ambiente, seja familiar, estudantil, religioso,
comercial etc. – ainda mais em um mundo dominado pela pós-verdade, onde
o fato é menos importante que a narrativa.
Dito tudo isso, podemos compreender por que há tantas mudanças nas
linguagens utilizadas no âmbito missiológico. Seja por razões teológicas ou
sociológicas, mudanças ocorreram e continuarão acontecendo. Nesse texto
buscaremos definir nomenclaturas sobre as divisões de blocos culturais, que
são extensamente usadas para pesquisa, estratégia, mobilização e estudos
antropológicos.
Se, antigamente, os países colonizadores chamavam as demais nações de
“novo mundo”, “colônia”, “primitivos” ou, ainda, “selvagens”, hoje é
impensável usar estas palavras para denominar os povos não europeus. As
nomenclaturas que apresentarei aqui são termos usados a partir da segunda
metade do século XX até os dias atuais. Primeiramente abordaremos sobre
o que é ocidental e blocos culturais para, com isso, avançarmos aos sete
termos que poderiam ser usadas: 1) terceiro mundo; 2) países em
desenvolvimento; 3) países não ocidentais; 4) AfAsAL; 5) Sul Global; 6) dois
terços do mundo; 7) mundo majoritário.

OCIDENTAIS

Um conceito cheio de controvérsias e de más interpretações é o termo ocidental. Facilmente
encontramos brasileiros que se definiriam como ocidentais, pelo simples fato de o país estar
localizado geograficamente ao oeste do meridiano de Greenwich, isto é, o lado ocidental do
globo terrestre. Entretanto, a atribuição linguística do conceito não é pela sua posição no mapamúndi, mas está intrinsicamente ligada à predominância cultural e econômica das nações.
Essas nomenclaturas têm origem na divisão do império romano em duas partes, Império
Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em
Constantinopla. Assim como na época da divisão do império, a influência cultural, religiosa e
política definia a qual lado do império alguém pertencia. Assim também na atualidade.

Vejamos, Austrália e Nova Zelândia, que são países localizados no extremo leste do mapa, são
considerados países ocidentais, enquanto nações como México, Guatemala, Chile e Brasil, que
estão situados ao lado oposto, não o são na visão de europeus e norte-americanos. Por isso,
devemos nos atentar quando lemos um material missiológico/teológico, pois, dependendo da
origem do(a) autor(a), a definição do que é um ocidental poderá mudar drasticamente. Por
exemplo, missiólogos como David Bosch, Lesslie Newbigin e Michael Goheen, que labutaram
para o desenvolvimento de uma missiologia ocidental, o fizeram com a definição do ocidente
diminuta. Por isso, temos autores como Samuel Escobar, René Padilla, Roberto Zwetsch, que
buscam fazer uma releitura da missiologia pela ótica latino-americana.
Vale destacar que também há instituições ou pessoas que chamaríamos de ocidentalizadas, isto
é, que passaram por um processo de ocidentalização, no qual, mesmo que não são de origem de
países ocidentais, sofreram uma influência cultural. Isso ocorre bastante em casos de teólogos e
missiólogos que estudam em países ocidentais ou ainda em instituições nacionais que são
regidas de forma ocidentalizada (CHRISPAL, 2019).
Ocidental: 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.

BLOCOS CULTURAIS
Como vimos no ponto anterior, dividir os povos pode ser um trabalho hercúleo e que gera muitas
discordâncias, pois estamos falando de mais de 7.000 línguas faladas em 13.000 grupos
etnolinguísticos existentes no mundo. Porém, apesar disso, é necessário agrupar as culturas por
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razões estratégicas na ação missionária. Patrick Johnstone chega a definir 15 blocos de
afinidades no mundo (2017:169s). De forma simplificada, poderíamos apontar cinco:
1) Africanos, 2) Árabes 3 3) Asiáticos 4) Latino-Americanos 5) Ocidentais

[2] São eles: 1) Mundo árabe; 2) Povos da Ásia oriental; 3) Povos eurasiáticos; 4) Povos do Chifre da África; 5)
Povos medo-persas; 6) Judeus; 7) Latino-americanos/caribenhos; 8) Povos malaios; 9) Povos norteamericanos; 10) Ilhéus do Pacífico; 11) Povos do sul da Ásia; 12) Povos do sudeste da Ásia; 13) Povos
africanos subsaarianos; 14) Povos tibetanos-himalaianos; 15) Povos túrquicos.
[3] Importante ressaltar que a definição de Árabes, pode ser controvérsia, pois também temos árabes (da
perspectiva cultural e religiosa) que também são africanos geograficamente. Assim como temos africanos (da
perspectiva geográfica e cultural - i.e. África Subsaariana) que também se consideram árabes (da perspectiva
linguística e religiosa).

É exatamente neste assunto que este material tem sua prerrogativa, pois estamos a definir
termos usados para a junção de todos os blocos culturais não ocidentais em uma única
terminologia.
Blocos culturais: 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 (cf. JOHNSTONE, 2017:169s).

TERCEIRO MUNDO E PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Em 1952, o francês Alfred Sauvy publicou o texto “Três mundos, um planeta”, no qual cunhou os
termos: “primeiro mundo”, que consistia dos EUA, Europa Ocidental e seus aliados; “segundo
mundo”, que consistia no bloco comunista (ex-União Soviética, China, Cuba e aliados); e, por fim,
“terceiro mundo”, formado pelas nações neutras, que não se alinharam a nenhum dos grupos.
Contudo, ao longo da história, apesar de seu significado originário, a expressão terceiro mundo
deixou de ser ideológica para se remodelar a uma posição socioeconômica, e, com isso, suas
variações, tais como “países em desenvolvimento" 4 (WON; POCOCK, 2009:i-iii; MOREAU;
NETLAND; VAN ENGEN, 2000:955-956).
Com o fim da guerra fria e o desmembramento da União Soviética, as nações já não estão mais
divididas em três mundos como Sauvy advogava. Desta forma, o uso dessas nomenclaturas
tornou-se obsoleto, e, ademais, em muitos casos há uma forte carga negativa e pejorativa, como
se houvesse países de “terceira categoria” e que o ponto de referência de uma sociedade ideal
são os países ocidentais. Por essas razões, a partir da década de 90, as expressões terceiro
mundo e países em desenvolvimento começaram a ser criticadas até serem abolidas da
literatura missiológica e secular.
Terceiro Mundo: 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).
Países em desenvolvimento: grupo de países com baixo IDH que, nos últimos tempos,
apresentaram crescimento significativo tanto nos aspectos econômicos como nos indicadores
sociais.

[4] Poderíamos acrescentar outros, tais como: países periféricos; menos desenvolvidos, subdesenvolvidos.

NÃO-OCIDENTAIS

A terceira forma que poderíamos referenciar seria os “não ocidentais”. Em algumas sentenças e
análises, o uso dessa frase poderá ser muito bem-vindo e facilitar para mencionar todas as
demais nações que não são ocidentais. No entanto, definir vários blocos culturais a partir do
uso da negação de outra palavra pressupõe um olhar etnocêntrico aos demais países, que
assume os ocidentais como ponto de referência (YEH; TIÉNOU, 2018:xix-xx). Devemos usar o
termo com moderação.
Não ocidentais: nações ou povos que não são incluídos na categorização cultural de ocidentais,
comumente atribuídos a países da África, Ásia, América Latina e Oceania.

AFASAL E SUL GLOBAL
O missiólogo e pesquisador Patrick Johnstone, em seu livro “O Futuro da Igreja Global”, cunhou
um termo para tentar solucionar as diversas contradições, sendo denominado como AfAsAL
(significa as primeiras palavras de África, Ásia e América Latina). Johnstone justifica o seu ponto
de vista apontando que termos como “terceiro mundo”, “países em desenvolvimento”, “Sul
Global” e “não ocidentais” seriam inadequados, paternalistas ou geograficamente imprecisos
(2017:101). De fato, sua tentativa é uma das mais corretas e sem estereótipos. Ele também
propõe EuANPa (Europa, América do Norte e Pacífico). Além da orientação geográfica,
Johnstone segue também a orientação religiosa para fazer a divisão, sendo EuANPa as antigas
nações enviadoras de missionários e a AfAsAL os novos países no movimento. No entanto,
apesar do seu esforço, por ser confuso fonética e linguisticamente, as terminologias não foram
bem aceitas na academia.
Ainda dentro desse grupo, temos a quinta definição, conhecida como “Sul Global” ou, em alguns
casos, apenas “o Sul”, orientada geográfica e economicamente ao mesmo tempo. O termo “Sul”
(utilizado com letra maiúscula por se tratar de uma adjetivação do substantivo de significado
geográfico) é sinônimo de terceiro mundo e países em desenvolvimento. Remete à nova divisão
internacional surgida no pós-guerra fria, em que o mundo não mais seria dividido entre Leste
(comunistas) e Oeste (capitalistas), mas entre Norte (países industrializados no século XIX) e Sul
(países em desenvolvimento, ex-colônias e de industrialização tardia) (CAIXETA, 2014).
No entanto, essa terminologia gera confusão e não é precisa – apesar de tentarem contornar o
erro usando o adjetivo global –, pois a China, que é um país considerado nessa categoria, não
está localizada no hemisfério sul, enquanto que Austrália e Nova Zelândia são países ocidentais
e estão geograficamente no sul (YEH; TIÉNOU, 2018:xix-xx; WON; POCOCK, 2009:i-iii).2 A despeito
disso, o Movimento Lausanne, o Center for the Study of Global Christianity e a ONU usam essa
nomenclatura para agrupar
todas as nações fora do eixo ocidental.
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AfAsAL: acrônimo das palavras África (Af-), Ásia (-As-) e América Latina (-Al) para referenciar as
nações não ocidentais.
EuANPa: acrônimo das palavras Europa (Eu-), América do Norte (-AN-) e Pacífico (-Pa) para
referenciar as nações ocidentais.
Sul Global: 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.

DOIS TERÇOS DO MUNDO E MUNDO MAJORITÁRIO
Como vimos até aqui, ao longo das últimas décadas, houve diversas tentativas para substituir o
termo “terceiro mundo” por algo menos estereotipado. Chegamos na última e mais recente
categoria dos métodos para definição, os termos “dois terços do mundo” e “mundo majoritário”.
4
Ambos seguem a premissa demográfica, não necessariamente
cristã, apontando para os países

que totalizam a maioria da população mundial, com isso o uso mundo majoritário, pois eles
contemplam 70% da população mundial, isto é, dois terços do mundo. Alguns, inclusive, usam o
termo “mundo minoritário” para designar os países ocidentais, pois representam a minoria
populacional no mundo. Esses termos têm sido usados pelo Movimento Lausanne e Evangelical
Missiological Society (YEH; TIÉNOU, 2018; WON; POCOCK, 2009).
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 70% da população
mundial.
Mundo Majoritário: 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.

CONCLUSÃO

Podemos ver que o mundo é muito dinâmico e complexo, e o uso do termo pelos estudiosos
difere. Entretanto, de forma resumida, há quatro métodos distinto para agrupar as nações: 1)
econômico (terceiro mundo e países em desenvolvimento); 2) contraposição (não ocidentais); 3)
geográfico (AfAsAL e Sul Global); 4) demográfico (dois terços do mundo e mundo majoritário).
Após a leitura desse material, a escolha de qual termo deve ser usado cabe a questões
particulares; no entanto, o foco continua o mesmo, de obtermos ações estratégicas para o
espalhar do Evangelho entre todos os povos, seja no norte, sul, leste e oeste do nosso mundo,
pois Jesus deve e será glorificado eternamente
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