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O objetivo central deste trabalho é apresentar algumas reflexões sobre a urbanização 

contemporânea dando particular ênfase para a América Latina e o Brasil. Tem-se como hipótese 
que desde finais da década de 1960, quando o filósofo Henri Lefebvre defendia a idéia de que a 
sociedade passaria a viver uma nova fase da história humana caracterizada por um estágio de 
desenvolvimento em que o predomínio da urbanização seria sua marca, um novo modelo 
capitalista se instaura no mundo, o modelo americano, isto é, se instaura no mundo um 
capitalismo aos moldes americano. Esse novo modo de operar capitalista, cada vez mais 
sistêmico e planetário, acabou estabelecendo em todo o planeta, em função do imperativo do 
mercado global, formas dominantes de produção, consumo, política e de comportamentos e 
expressões culturais. Esta nova fase passou a ser denominada e discutida tanto no mundo 
acadêmico quanto cotidianamente como globalização, e a urbanizanização generalizada da 
sociedade, prevista pelo filósofo, constitui sua expressão espacial.  

O argumento deste trabalho é que esta nova etapa, a globalização, nada mais é do que a 
americanização do mundo.1 Uma americanização que embora tenha tido seu centro difusor na 
nação norte-americana, representa uma forma e um sentido continental de agir, do continente 
americano como totalidade, que hoje participam todos as nações do continente americano, dentre 
elas particular destaque tem tido o Brasil. Diferente do modo operante europeu, no capitalismo 
ao molde americano a produção não mais vem atender ao consumo, e sim vem à frente do 
consumo e o transborda. Ao transbordá-lo promove incessantemente novas necessidades, entre 
elas os serviços e o crédito generalizado desempenham importância singular. As condições não 
apenas culturais da América, mas, sobretudo, geográficas, como por exemplo, grandes espaços 
territoriais unificados, parecem ter participação fundamental na construção desse novo 
capitalismo.  

Para desenvolver essa argumentação este trabalho foi organizado em três partes. A 
primeira apresenta algumas referências conceituais para pensar a globalização como 
americanização do mundo e a urbanização como sua expressão espacial. Servem aqui como 
orientações Henri Lefebvre, Manuel Castells e Milton Santos. A segunda parte procura dar um 
panorama sobre a urbanização do mundo em tempos de globalização, a partir de dados 
levantados e disponibilizados pelas Nações Unidas via consulta pela Internet. São aqui 
apresentadas informações sobre a população urbana mundial desde 1950, assim como os dados 
projetados até 2025. Um mundo majoritariamente urbano é indicado para 2010, com 50,6 % de 
população urbana, destacando-se nesse cenário os países em desenvolvimento. Não apenas 
mega-cidades e macro metrópoles se sobressaem como também explodem cidades de porte 
médio, até 500 mil habitantes em todo o planeta. Conforme será demonstrada a posição do 
continente americano, especialmente da América Latina e do Brasil nesse contexto é 
surpreendente, uma vez que concentram as maiores taxas de urbanização do mundo.  

                                                 
∗ Eixo 5 – Dinâmica Urbana (Processo de urbanização da sociedade e novas espacialidades) 
1 A concepção aqui defendida da globalização como americanização do mundo é de autoria de André Martin, da 
Universidade de São Paulo, que com seus ricos argumentos muito me influenciou. Com posições ideológicas e com 
argumentações diferenciadas, percebi que Pedro Geiger também defendia e fortalecia a mesma associação. Assim, 
embora me responsabilizando totalmente pelas afirmações apresentadas neste trabalho não podia deixar de 
mencionar tais influências. Esse trabalho contou também com a colaboração de Cícero Simões e Gustavo Ferreira de 
Azevedo, bolsistas Faperj/BIG, Bolsas de Incentivo a Graduação, Uerj, que auxiliaram na tabulação de muitos 
dados, e com Evandro José Ferreira Miranda, que acaba de defender sua monografia de graduação sobre a atual 
dinâmica da Igreja Universal do Reino Deus. 
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A terceira parte é dedicada à urbanização latino-americana, mais especificamente ao caso 
brasileiro. Os dados que sustentam as considerações aqui tecidas foram levantados nos censos 
demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge) e em jornais e revistas de 
circulação nacional. A formação dos extraordinários corredores urbanos, redes e hierarquias de 
cidades, intensificada nos anos 70, é ressaltada e associada às modernizações vivenciadas pelo 
país. Orientando essa associação e análise está a idéia da existência do novo capitalismo ao 
molde americano, no sentido acima mencionado.  

Com objetivo de ilustrar esta última parte do trabalho será apresentada a forma de 
expansão, atuação e gestão de uma nova religiosidade, de criação tipicamente americana, o 
neopentecostalismo protestante. O exemplo aqui utilizado será o da Igreja Universal do Reino de 
Deus, a Iurd. Cumpre salientar, entretanto, que se trata apenas de um caso, de um exemplo 
contemporâneo desse modo de ser e atuar americano. A Iurd foi uma criação eminentemente 
brasileira nascida no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, em 1977. A partir de então passou a 
se difundir por todo o país e a ser exportada para toda a América. Atualmente, está presente em 
todos os continentes, destacando primeiramente o americano, em seguida o africano e o europeu. 
Moderna, metropolitana, de gestão empresarial e modelo acionário, com alcance e estratégias 
globais, possuidora de investimentos diversificados que incluem desde construção civil, editoras, 
jornais e tvs etc., maior proprietária de concessões de televisão do Brasil e com expressiva 
representação parlamentar nas diversas instâncias de poder, a Iurd é aqui trazida como um 
exemplo não pela força de sua oratória religiosa, mas por ser uma forma de manifestação da 
americanização do capitalismo contemporâneo, de matriz essencialmente nacional. 

1 - Urbanização generalizada: a expressão espacial da globalização, do modo de ser 
americano 

Em finais da década de 1960, um dos maiores teóricos marxistas, Henri Lefebvre, já 
apontava que a crise mais importante e central da sociedade contemporânea era a crise da 
realidade urbana.2 Desde então, Lefebvre defendia a idéia de que a sociedade vivia uma nova 
etapa da história humana, a etapa urbana. Esta havia sido produzida pelo recrudescimento da 
sociedade urbana por todo o planeta, pelo domínio da urbanização, a urbanização completa e 
generalizada da sociedade. Para o filósofo, entretanto, naquele momento tratava-se ainda de uma 
realidade virtual que no futuro viria a se tornar real.3  

Lefebvre estava correto no prognóstico. Para melhor entender essa predição e sua força 
explicativa hoje, vale a pena explorar o significado de “sociedade urbana” dado pelo autor para 
definir a sociedade contemporânea e delimitar a natureza de sua crise. O termo “sociedade 
urbana” é por ele empregado para caracterizar uma sociedade específica, historicamente datada, 
que nasce da industrialização, do processo que domina e absorve a produção agrícola. Produto 
do desenvolvimento histórico, entendido por Lefebvre como modelo de seqüência dialética, da 
urbanização completa e da concretização da industrialização, a sociedade urbana é definida pela 
sucessão emaranhada de três camadas, épocas ou campos: rural, industrial e urbano. Cada 
campo, camada ou etapa corresponde a formas específicas de autoritarismo, de reformismo e de 
revolução. 

 
No primeiro campo, na esfera da agricultura, floresceram a família, a sociedade 
patriarcais (...). No que concerne ao período da industrialização, ele fez nascer um 
paternalismo do chefe de empresa (patrão). O que aconteceu é a superposição e 

                                                 
2 Henri Lefebvre (1999) 
3 “Partimos de uma hipótese: a urbanização completa da sociedade. (...). Esta hipótese implica uma definição. 
Denominaremos ‘sociedade urbana’, a sociedade que resulta da urbanização completa, hoje virtual, amanhã real”.  
(Henri Lefebvre, A revolução urbana, 1999, p.15). É interessante observar que esta hipótese abre o primeiro capítulo 
do livro mencionado e tem como título Da cidade à sociedade urbana. Lefebvre defende a mudança de foco da 
cidade para o urbano. Assim, apresenta e discute o urbano, não mais a cidade. 
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consolidação do patriarcalismo (camponês) e do paternalismo (industrial) para 
engendrar a figura do Chefe de Estado perfeito (....). A industrialização tendo 
exigências muito fortes (...), leva a conseqüências políticas contraditórias: 
revoluções e autoritarismo (...).  
Os sintomas da passagem ao período urbano já se manifestam com força. Um 
paternalismo urbano, ainda velado pelas figuras das idades precedentes, causa 
danos; os “notáveis” urbanos que exerceram a autoridade ornamentam-se com o 
duplo prestígio do Pai e do Capitão de indústria. A reforma urbana que resgataria o 
solo das servidões devidas à propriedade privada (e por conseguinte da 
especulação) já tem alcance revolucionário. Continentes inteiros passam das formas 
anteriores de ação revolucionária à guerrilha urbana, aos objetivos políticos 
concernentes à vida e à organização urbanas (sem poder omitir nem resolver, por 
isso, os problemas da organização industrial e da agricultura se superpõem). 
Começa o período das revoluções urbanas. 
Assim se confirma a concepção, no tempo histórico, dos três campos sucessivos. 
Pode-se acrescentar que o mais novo, o que emerge, age simultaneamente como 
catalisador e analisador do campo, ou melhor, dos campos preexistentes (o agrário 
e o industrial).4 
 

É interessante notar que Lefebvre não interpreta a história da humanidade como uma 
simples e evolutiva sucessão de etapas. Sua concepção dialética enxerga o presente não como um 
rompimento, um corte radical com o passado, mas como um novo conjunto onde se misturam e 
se relacionam dinâmicas passadas e presentes. Seguindo esse raciocínio, isso significa afirmar 
que a sociedade contemporânea é constituída tanto de elementos e camadas de um passado, 
próximo ou longínquo, quanto do presente, em constantes e diversas associações. Concepção que 
parece igualmente muito interessante para pensar e planejar o futuro da sociedade, enxergando-o 
não como um país irrealizável, mas como um futuro possível. Esses conceitos permitem também 
um olhar mais atento ao estudo espacial, abrindo novas possibilidades para analise e 
entendimento de lugares tão diversos do mundo contemporâneo, enxergando-os como portadores 
de normas, formas e bens materiais e imateriais do passado e do presente em constantes 
associações,  que condicionando o futuro. 

Igualmente importante é perceber que no modelo interpretativo do desenvolvimento 
histórico em três camadas ou etapas de Lefebvre estão duas fases críticas que ao final apontam 
para a supremacia do urbano: a primeira a subordinação à industria, e, a segunda, a subordinação 
da indústria à urbanização, que por sua vez dá o sentido à urbanização.  A cidade política da 
primeira fase cede, então, lugar à cidade mercantil, que por sua vez é varrida pelo movimento da 
industrialização, negador da cidade. Contudo, ao final do processo a urbanização generalizada 
promovida pela indústria, reconstitui a cidade em um nível superior: É assim que o urbano 
ultrapassa a cidade que o contém em origem, mas que agora se torna causa e indutor da 
industrialização e da própria cidade. Afirma-se, assim, o terceiro e atual estágio da história 
humana, isto é, a supremacia do urbano no mundo e, conseqüentemente, a  “crise urbana” no 
mundo. 

 
É esta conjuntura que dá um sentido à expressão “revolução urbana”, concebida 
como conjunto das transformações que atravessa a sociedade contemporânea, para 
passar do período onde predominam as questões de crescimento e a 
industrialização, ao período onde a problemática urbana prevalecerá decisivamente, 
onde a busca das soluções e das modalidades próprias à sociedade urbana, passará 
ao primeiro plano.5  
 

                                                 
4 Henri Lefebvre (1999, p.49-50) 
5 Henri Lefebvre, apud. Manuel Castells (1983, p.115) 
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Como os três campos indicam estágios diferenciados de desenvolvimento da história 
humana, mesmo guardando elementos do passado, cada um deles irá expressar características 
próprias, ou seja, específicas formas espaciais, técnicas de agricultura e industria, assim como 
modos de pensamento, de ação e de vida. No caso do terceiro campo, a “sociedade urbana”, em 
função do espraiamento e extensão do fenômeno urbano no mundo contemporâneo, da expansão 
do processo de urbanização, verifica-se grande sintonia, associação e semelhança entre formas 
de pensamentos e práticas sociais nas diversas porções do planeta. Tal condição foi dada e 
construída pela consolidação do mercado global e da sociedade global, que por sua vez se 
sustentou na difusão e desenvolvimento da industrialização e das técnicas no espaço. 

A chamada era da globalização pode, então, ser associada ao “terceiro campo”, ao terceiro 
estágio de desenvolvimento defendido por Lefebvre, ao da “sociedade urbana”. Estágio 
caracterizado por um amplo processo de expansão dos objetos técnicos em todo o planeta, 
sempre acompanhado por introduções de novos comportamentos econômicos, políticos e 
culturais, um amplo processo de urbanização. Desse modo, é possível afirmar que o “terceiro 
campo” é definido pela urbanização generalizada, isto é, a urbanização completa da sociedade. É 
esse o sentido dado por Lefebvre quando o denomina de “sociedade urbana”. Aqui entendida 
como a expressão mais evidente da globalização, o modo espacial de realização da globalização. 
A urbanização, entretanto, pôde se verificar não apenas pelo desenvolvimento, difusão e 
materialização da técnica no território, mas, sobretudo, por sua unicidade, condição que permitiu 
o diálogo dos objetos técnicos e a interação dos lugares e territórios. Todo esse quadro, por sua 
vez, foi construído e impulsionado ao longo do processo industrial, que na atualidade está 
orientado pelas demandas da globalização, portanto, da urbanização. As contribuições de Milton 
Santos sobre globalização ajudam a desenvolver essa associação (industrialização, globalização 
e urbanização) e serão brevemente apontadas a seguir. 

Em meados da década de 1980, Milton Santos escrevia um pequeno livro chamado 
Metamorfoses do espaço habitado, com primeira edição em 1988, onde apresentava e discutia o 
significado de globalização e sua expressão espacial. Posteriormente, em 1992, em parceria com 
Maria Adélia de Souza, participa da organização do Encontro Internacional O novo Mapa do 
Mundo, realizado na USP, e publica três livros, como produto deste Evento, um deles 
denominado Fim de século e globalização (1993). Esta coletânea de artigos apresentava não 
apenas a preocupação do autor em discutir o conceito de globalização, mas também de diversos 
profissionais que debatiam os novos mapas políticos, as novas expressões da cultura e da técnica, 
a nova dinâmica econômica e o então processo de metropolização. Em 1993, o autor publica A 
urbanização brasileira, associando o que denominava de fase atual, o meio-técnico científico, à 
remodelação do território brasileiro, a urbanização brasileira. Em 1994, dando continuidade a 
essa reflexão, Milton Santos lança Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-
científico-informacional. Embora a informação já aparecesse nas primeiras obras do autor como 
condição essencial da nova etapa da história humana, aqui passa a fazer parte da denominação 
dada a esse novo meio, o meio técnico-científico-informacional. Em 1996, publica A natureza do 
espaço: técnica e tempo, razão e emoção, apresentando sua síntese teórica sobre globalização e 
espaço geográfico, síntese esta que pode ser encontrada em germe no livro Metamorfoses.6  

Essas obras dão seqüência ao pensamento do Milton Santos e têm em comum a reflexão da 
globalização a partir da geografia material, ou seja, uma análise da expressão espacial da 
globalização. Ao destacar a importância, o alcance e o domínio da técnica e informação na 
sociedade contemporânea, o autor percebe e denuncia o vazio que existe sobre este debate a 
partir da ótica espacial. É nesse sentido que elabora um importante referencial conceitual, que 
neste trabalho surge como chave interpretativa da “sociedade urbana”, da expressão espacial da 
globalização, o conceito de meio técnico-científico-informacional. Aqui associa técnica, espaço, 
sociedade, tempo e informação. 

                                                 
6 Milton Santos (1988, 1993, 1994 e 1996), Milton Santos, et.al. (1993). 
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Para o autor o meio-técnico-científico-informacional é também produto do 
desenvolvimento histórico da humanidade, efetivado principalmente com a expansão da 
industrialização. Assim como Lefebvre, Milton Santos defende que este seria o terceiro estágio 
de desenvolvimento, o primeiro o meio natural, o segundo, o meio-técnico e o terceiro, o meio 
técnico-científico-informacional. Conforme o autor, este terceiro período começa após a segunda 
guerra mundial e sua afirmação vai ocorrer, inclusive nos paises pobres, na década de 1970. Este 
período distingue-se dos outros pela profunda interação da ciência e da técnica, que irá ocorrer 
sob a proteção do mercado, que, por sua vez, graças à ciência e à técnica se torna um mercado 
global. Nesse período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 
informacionais, indicando que a energia principal de seu funcionamento é também informação.  

 
Da mesma forma como participam da criação de novos processos vitais (...), a 
ciência e a tecnologia, junto com a informação estão na própria base da produção, 
da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu substrato. 
Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da 
técnica, (...), cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Esse mundo 
artificial inclui, hoje, o mundo rural.7 
 

Assim, a chamada urbanização do campo, atualmente bastante discutida entre os geógrafos 
que se dedicam à temática agrária, pode ser entendida como a expansão do meio técnico-
científico-informacional, uma paisagem agora cada vez mais composta por objetos técnicos e 
informacionais. Os espaços se requalificam, sobretudo, para atender as demandas do mercado 
mundial. Conforme Milton Santos (1996, p.191) “esse novo meio técnico-científico-
informacional é a cara da globalização. (...). Mesmo onde se manifesta pontualmente, ele 
assegura o funcionamento dos processos encadeados a que se está chamando de globalização”.  

A urbanização do campo significa, desse modo, tanto o processo de mudanças das relações 
sociais quanto do conteúdo material do território, dado agora pela técnica como extensão e 
universo dos meios geográficos. A revolução urbana como forma de criar uma segunda natureza 
se junta a essa revolução tecno-agrícola do mundo atual. O resultado é a visão do mundo como 
uma metrópole total.8 Modificam-se a qualidade e quantidade da população e dos empregos, dos 
capitais utilizados, das formas de organização e das relações sociais.9  

De fato todo esse processo de urbanização do mundo, o mundo como metrópole total, 
produz o que o Milton Santos chamou de tecnosfera, um amplo reino da técnica. É consolidado 
em todo o planeta um amplo e novo ambiente, funcionando de forma sistêmica, cada vez mais 
permeado e orientado pela técnica, que agora constitui também ao lado da montanha, do mar, da 
planície, do deserto etc. a geografia dos lugares. Esse novo ambiente produz também uma nova 
atmosfera psíquica e comportamental, uma nova psicosfera, isto é, um conjunto de novos 
pensamentos, comportamentos, idéias, crenças, sentidos e paixões associados. 

 
A tecnosfera se adapta aos mandamentos da produção e do intercâmbio e, desse 
modo, freqüentemente traduz interesses distantes; desde, porém, que se instala, 
substituindo o meio natural ou meio técnico que o precedeu, constitui um dado 
local, aderindo ao lugar uma prótese. A psicosfera (...) também faz parte desse 
meio ambiente, desse entorno da vida fornecendo regras à racionalidade ou 
estimulando o imaginário. Ambas, psicosfera e tecnosfera, são locais, mas 
constituem o produto de uma sociedade bem mais ampla que o lugar. Sua 
inspiração e suas leis têm dimensões mais amplas e complexas. 
Tecnosfera e psicosfera são redutíveis uma à outra. O meio geográfico atual, graças 
ao seu conteúdo em técnica e ciência, condiciona os novos comportamentos, e 
estes, por sua vez, aceleram a necessidade da utilização de recursos técnicos, que 

                                                 
7 Milton Santos (1996, p.190). 
8 Milton Santos (1996, p.203) 
9 Milton Santos (1996, p.191) 
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constituem a base operacional de novos automatismos sociais. Tecnosfera e 
psicosfera são os dois pilares com os quais o meio técnico-científcio introduz a 
racionalidade, a irracionalidade e a contra-racionalidade, no próprio conteúdo do 
território.10 
 

Em todo o mundo, assim, consolidam-se cada vez mais novos ambientes, dados pela 
implementação de objetos técnicos com alta carga de ciência e informação. Esses objetos agora 
estão acoplados ao território, formando prolongamentos do território, o que Milton Santos 
denomina de verdadeiras próteses. Esse novo ambiente é acompanhado também por mudanças 
de mentalidades e comportamentos, constituindo a já mencionada esfera psicológica, a 
psicosfera. A psicosfera, assim, apóia acompanha e, por vezes, antecede a expansão do meio 
técnico-científico- informacional.11 

 
A psicosfera consolida a base social da técnica e a adequação comportamental à 
interação moderna entre tecnologia e valores sociais. Alguns setores produtivos 
parecem alimentar, com especial ênfase, os processos culturais de consolidação 
dessa psicosfera, conformando verdadeiros pólos emissores de valores.12  
 

Esse é o cenário geográfico atual do mundo. O que parece contribuir ainda mais para 
afirmar a previsão que Lefebvre havia construído para o futuro da sociedade em finais da década 
de 1960, a consolidação de uma sociedade que resulta da completa urbanização, da consolidação 
e espraimento da técnica, ciência e informação em todo o planeta, promovendo novos ambientes 
e mentalidades e novas expressões econômicos e culturais. 

Na realidade a urbanização que é a expressão espacial da globalização é implementada a 
partir do aumento da importância dos capitais fixos e dos capitais constantes, que por sua vez 
ampliam a necessidade de movimento, crescendo o número e a importância dos fluxos. O espaço 
geográfico se modifica enormemente com a construção e ampliação de estradas, portos, 
aeroportos, pontes, prédios, casas, fábricas, novas formas de produção e abstecimento de energia, 
cidades, de uma infinidade e variedade de mercadorias, de carros, de veículos em geral, sementes 
híbridas, televisores, rádios, geladeiras, computadores, vestuários, móveis, uma série de 
bugigangas etc. Tudo em excesso. São criadas, assim, novas paisagens envolvidas diretamente 
por objetos produzidos pela industria, mas agora sob o comando das demandas da “sociedade 
urbana”, uma sociedade extremamente consumista e predominantemente capitalista, um novo 
capitalismo, um capitalismo contemporâneo, com características diferentes do século passado, 
bastante evidente no continente americano, mas também de expressão na África e Ásia. O lugar 
de gestão dessa sociedade são as cidades globais ou mesmo metrópoles nacionais, lugares mais 
complexos e de implementação de novas instituições, firmas, normas, comportamentos culturais, 
etc. 

Para e realização dessa nova sociedade, desse novo capitalismo, amplia-se e diversifica-se 
o setor terciário, em todas as áreas, econômica, política e cultural, a produção agora está à frente 
do consumo. O cartão de crédito, por exemplo, foi uma invenção justamente para implementar o 
consumo, uma invenção norte-americana. Compra-se sem dinheiro. Intensifica-se o crédito, a 
propaganda, a publicidade e os serviços de diversas naturezas (atuariais, administração de 
empresa e capitais, que não é mais feita com base familiar, de vendas, televendas, etc). Diferente 
do processo europeu, na América a produção não vem para atender ao consumo, mas sim para o 
conduzir e o incentivar, criando e recriando constantemente novas necessidades. É o 
transbordamento da produção para além do consumo que vai caracterizar o novo modelo 
capitalista, o modelo americano, que embora tenha tido suas origens nos Estados Unidos, dele 
participam a maior parte da América, com grande destaque para o Brasil. 
                                                 
10 Milton Santos (1996, p.204) 
11 Ana Clara Torres Ribeiro (1999, p. 44-55). 
12 Ana Clara Torres Ribeiro (1991, p.48) 
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Assim como os Estados Unidos, o Brasil possui grandes espaços territoriais unificados, um 
sistema urbano amplo que se expande reforçando a urbanização, cidades gestoras desse sistema, 
como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e uma população com forte tendência consumista. 
Vem também somar a esse quadro a ausência de uma classe aristocrática e de rígidas divisões de 
classes, como no caso europeu. As classes sociais na América se misturam, podendo ocorrer 
mudanças de classes. Dados recentes demonstram que no caso brasileiro as classes D e E, 
aquelas com renda familiar até quatro salários mínimos, entraram no mercado, representando 
cerca de 20% do consumo e movimentando aproximadamente 163 bilhões de reais por ano,13 
bastante favorecida justamente pela dinâmica do crédito. E assim o Brasil participa da 
globalização. Novas formas de expressão cultural e mentalidades surgem com grande força no 
Brasil urbano e ultrapassam as fronteiras nacionais, possibilitadas justamente pela “tecnosfera” e 
a esfera psicológica a ela associada. O exemplo aqui utilizado será o da Igreja Universal do 
Reino de Deus, a Iurd. Cumpre salientar, entretanto, que se trata apenas de um caso, de um 
exemplo contemporâneo desse modo de ser e atuar americano. A Iurd é aqui trazida não pela 
força de sua oratória religiosa, mas por ser uma forma de manifestação da americanização do 
capitalismo contemporâneo, de matriz essencialmente nacional. Antes, contudo, um breve 
panorama será apresentado sobre a urbanização do mundo. 
 
2- Um panorama da urbanização do mundo em tempos de globalização 
 

Em 200 anos a população mundial se multiplicou por seis, passando de 1 bilhão de 
pessoas, em 1800, para 6,1 bilhões, em 2000. Entretanto é apenas na década de 1930 que a 
população dobra ganhando seu segundo bilhão e, em 1960, seu terceiro. De lá para cá o 
crescimento populacional tem sido muito rápido e expressivo: em 1975 chega a quatro bilhões, 
em 1987, a cinco e em 1999, a seis. Assim, em apenas 40 anos a população mundial passaria de 
3 bilhões, em 1960, para mais de 6 bilhões, em 2000. Isso significa que o crescimento 
populacional mundial entre 1960 e 2000, ou seja, durante 40 anos, foi igual ao ocorrido entre 
1800 e 1960, durante 160 anos. Decorrida quase uma década do ano 2000, hoje o total da 
população mundial estaria perto de 6,6 bilhões, com previsões para alcançar em 2015, 7,3 
bilhões e em 2025, 8 bilhões.14  

Esse esplendoroso crescimento populacional dos últimos 50 anos, fruto dos avanços e 
impactos da tecnociência provocados e alimentandos pelo desenvolvimento industrial, se fez 
acompanhado de mudanças nas formas e lugares de vida, assim como de produção e reprodução 
econômica. Em termos espaciais, em um primeiro momento, a industrialização promoveu, 
embora com expressões e temporalidades diferenciadas variando de acordo com as realidades de 
cada país e região, um processo de esvaziamento do campo e de aumento do tamanho e número 
de cidades. Em um segundo momento, associado à migração para cidade, vai sendo ampliada a 
área urbana e seus tentáculos, assim como a urbanização do campo, com a introdução de objetos 
técnicos que vão desde construção de estradas, ferrovias até maquinários e sementes 
transgênicas, por exemplo. Os centros urbanos também se amplificam e novos surgem. 
Metrópoles, mega-cidades, macro-metrópoles, megalópoles, cidades médias e pequenas 
emergem em várias partes do planeta. Assim, hoje, metade da população mundial é urbana, ou 
seja, cerca de 3,3 bilhões de pessoas. No futuro, embora a projeção dos dados aponte para a 
diminuição da taxa de urbanização no mundo, pois o planeta todo será urbano, “urbanização 
generalizada da sociedade”, as mega-cidades, ou as cidades em geral, principalmente nos países 

                                                 
13 Gazeta Mercantil, fev. 2002. 
14 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World 
Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, 
(http://esa.un.org/unpp). Population Reference Bureau and United Nations. World Population Growth Through 
History (www.prb.org/presentations/gb-poptrends_all.ppt) 
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em desenvolvimento e pobres, continuarão a crescer a partir das taxas de natalidade e das 
migrações de outras cidades.15 

Espacialmente o crescimento populacional mundial das últimas cinco décadas se 
concentrou nas regiões mais pobres do planeta, portanto, esteve fortemente associado ao início e 
espraiamento da urbanização nessas regiões.16 Justamente aonde a urbanização irá se realizar 
com maior intensidade e rapidez, principalmente se comparada ao das regiões mais ricas, que 
desde finais do século XIX passavam por grandes transformações advindas da industrialização. 
Assim, hoje, as regiões menos desenvolvidas são as que possuem maior população urbana no 
mundo. Em 1950, por exemplo, 57,9% da população urbana mundial estava nos países ricos, 
contra 42% nos pobres. Em 2005, apenas, 28,4% da população urbana mundial encontrava-se 
nos países ricos, em contrapartida, 71% nos pobres. Inversão que tende a aumentar para o ano de 
2025, conforme projeção. O gráfico 1, abaixo, clarifica ainda mais essa situação projetando a 
urbanização até 2030, por continentes e regiões, como África, Ásia, América Latina e Caribe e as 
regiões mais desenvolvidas.  
 
Gráfico 1 

© 2006 Population Reference Bureau
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Trends in Urbanization, by Region

 
 

Embora notícias sobre a diminuição da pobreza no mundo venham sendo divulgadas nos 
últimos anos, como resultado do desenvolvimento econômico da globalização e, por 
conseguinte, da urbanização, a quantidade de pobres urbanos se amplia, principalmente nos 
países pobres, fruto da migração do campo para a cidade e do alto crescimento vegetativo, pelas 
elevadas taxas de natalidade da população de baixa renda.  Mesmo que as taxas de fecundidade 
venham decaindo em todas as regiões do planeta, como pode ser aferido na tabela 4, elas são 
ainda muito altas nas regiões mais pobres. O mesmo acontece internamente, isto é, dentro dos 
continentes países e cidades, existem extensas áreas pobres com elevadas taxas de natalidade.  

De fato as mudanças descritas anteriormente ocorreram em um breve espaço de tempo e 
alcançaram uma escala sem precedentes. O expressivo e rápido aumento da população mundial, 
aliado ao crescimento das taxas de urbanização e uma elevada taxa de fecundidade nas regiões 
menos desenvolvidas e países pobres, mesmo que tenham começado a decair em 2000, 
constituem características de uma segunda onda de industrialização e urbanização do mundo, que 
vem se verificando com o fim da segunda grande guerra e se intensificando nos anos de 1970. 

                                                 
15 Ver dados UNFPA, State of World Population, 2007. Unleahing the Potential of Urban Growth. Unided Nations, 
2007.(www.unfpa.org/swp) 
16 Basicamente regiões da África, Ásia (excluindo o Japão) América Latina e Caribe. 
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De lá para cá todo o cenário mundial tornou-se mais complexo e dinâmico. O mundo cada 
vez mais sistêmico e movido pela lógica do mercado global, absolutamente capitalista, ao 
mesmo tempo em que proporcionou o desenvolvimento econômico de várias regiões do planeta, 
produziu também o rápido incremento do número de pobres urbanos, principalmente na Ásia, 
África e América Latina e Caribe e enormes impactos, principalmente ambientais. Nessas 
regiões surgiram também cidades gigantescas, mega-cidades, chegando a alcançar já em meados 
da década de 1970, mais de 10 milhões de habitantes.  

Pode-se observar que entre 1975 e 2007 várias cidades do mundo menos desenvolvido e 
pobre apresentaram crescimentos realmente impressionantes, chegando inclusive a multiplicar 
por sete sua população como Shenze, na China, ou por seis como Daca, em Bangladech. Outras 
quase quintuplicaram como Lagos, na Nigéria, ou quadruplicaram como Nova Deli, na Índia, 
Guangdong, na China, ou triplicaram como Istambul, na Turquia, Karachi, no Paquistão, 
Bombaim, na Índia e Manila, nas Filipinas. As cidades de Xangai e Pequim, na China, Calcutá, 
na Índia, Cairo, no Egito e, na América Latina, México e São Paulo viram sua população 
duplicar, no decorrer desses 32 anos. Embora esse ritmo de crescimento urbano não tenda a se 
reproduzir em um futuro próximo, várias cidades mencionadas continuarão a crescer, conforme 
pode ser conferido abaixo. Outras mega-cidades surgirão, principalmente na África e na Ásia. 
 
Tabela 1 – Mega-cidades por países e continentes, população total, 2005 e 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, 
http://esa.un.org/unup. (Dados tabulados pelo Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política.) 
 

Não somente a velocidade do crescimento urbano e o aumento do número de mega-cidades 
(com 10 milhões ou mais de pessoas) nas regiões menos desenvolvidas, Ásia, África e América 

  
Países 

 
Mega-cidades 

1975 
(.000) 

2007 
(.000) 

2025 
(.000) 

 
 

AMÉRICA 

 
EUA 

Nova York 15.880 19.040 20.628 
Chicago 7.160 8.990 9.932 
Los Angeles 8.926 12.500 13.672 

MÉXICO México 10.690 19.028 21.009 

BRASIL São Paulo 9.614 18.845 21.428 
Rio de Janeiro 7.557 11.748 13.413 

ARGENTINA Buenos Aires 8.745 12.795 13.768 

 
EUROPA 

FRANÇA Paris 8.558 9.904 10.036 

INGLATERRA Londres 7.546 8.567 8.618 

TURQUIA Istambul 3. 600 10.061 12.102 

RUSSIA Moscou 7.623 10.452 10.526 

ÁFRICA EGITO Cairo  6.450 11.893 15.561 

NIGÉRIA Lagos 1.890 9.466 15.796 

 

 

 

ÁSIA 

PAQUISTÃO Karachi 3.989 12.130 19.095 

 
INDIA 

Bombaim 7.082 18.978 26.385 
Nova Delhi 4.420 15.926 22.498 
Calcutá 7.888 14.787 20.560 

BANGLADECH Daca 2.221 13.485 22.015 

INDONÉSIA Jacarta 4.813 9.125 12.363 

 
CHINA 

Guangdong 2.673 8.828 11.835 
Xangai 7.326 14.987 19.412 
Shenze    301 7.581 10.196 
Pequim 6.034 11.106 14.545 

JAPÃO Tóquio 26.615 35.676 36.400 
Osaka 9.844 11.294 11.368 

COREIA DO SUL Seul 6.808 9.796 9.738 

FILIPINAS Manila 4.999 11.100 14.808 
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Latina, são características do fenômeno urbano das últimas três décadas, mas igualmente o 
incremento do número absoluto de habitantes das metrópoles e mega-cidades, com destaque aqui 
para a Ásia. Adiciona-se ao conjunto dessas características à persistência e importância das 
cidades pequenas e médias, aquelas com até 500 mil habitantes, conforme pode ser visto no 
gráfico 2. A porcentagem dos habitantes dessas cidades sempre foi significativa, representando 
mais da metade do total da população urbana. Hoje, cerca de 52% da população urbana continua 
a viver em cidades desse porte, tendência que parece não se alterar muito para o futuro. Já as 
mega-cidades representam 4% da população do planeta e 9% da população urbana mundial. 
Números nada desprezíveis, mas muito abaixo da porcentagem da população das com até 500 
mil habitantes. Embora a porcentagem de habitantes das mega-cidades continue a aumentar as 
projeções indicam que não será com a mesma velocidade do passado.   
 
Gráfico 2  - Urban Population, by Size Class of Settlement, Word, 1975-20015 
 

 
 

Fonte: United Nations. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Table A.17. New York: Population 
Division, Department of Economic and Social Affairs. 
 
3 - A urbanização latino-americana e o caso brasileiro 

 
A Terra urbanizou-se muito rapidamente e até 2050 as cidades serão responsáveis por 

quase todo o crescimento populacional do mundo, que deverá chegar a cerca de 10 bilhões de 
habitantes. Entretanto 95% desse aumento ocorrerá nas áreas urbanas dos paises em 
desenvolvimento, cuja população chegará em 2025 a, aproximadamente, 3,6 bilhões de pessoas. 
O fenômeno das mega-cidades é o mais evidente nos países e regiões mais pobres, embora não 
seja o único. Conforme visto, as cidades até 500 mil habitantes concentram mais da metade da 
população urbana mundial.17  

No mapa 1 pode ser observado o estágio em que se encontra a urbanização do mundo. Em 
vermelho e amarelo estão representados os países predominantemente urbanos, com mais 75% e 
entre 50 e 74% de população urbana, respectivamente. Os paises em azul e verde são 
predominantemente rurais, o primeiro apresenta entre 25 e 49% de população urbana e o 
segundo entre 0 e 24%.  Os círculos em preto são as já mencionadas mega-cidades. É 
interessante observar o destaque da América Latina, especialmente a Venezuela com 94% de 
população urbana, a Argentina com 90%, o Chile com 88%, o Brasil com 85% e o México com 
77%. 
 

                                                 
17 Fonte: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, 
http://esa.un.org/unup. 
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Mapa 1 – O novo mundo urbano 

 
 
 
Fonte: United Nations. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Table A.17. New York: Population 
Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations. 

 
A urbanização se generaliza, assim, no mundo subdesenvolvido e formam extraordinários 

corredores, redes e hierarquias de cidades. No Brasil, em breve irá se definir uma ampla região 
metropolitana entre Rio de Janeiro e São Paulo, englobando cidades médias em um eixo viário 
de 500 quilômetros e a importante área industrial dominada por Campinas. São Paulo e 
Campinas já formam, atualmente, uma mancha urbana com 22 milhões de habitantes, a primeira 
macro-metrópole do hemisfério sul, pela junção de suas regiões metropolitanas. O mesmo 
acontece em maior grau no México, a partir de sua capital. Em proporções bem menores, 
destacam-se também as regiões urbanizadas em torno das cidades de Buenos Aires e Santiago.18 

Na atual América Latina é possível identificar, portanto, grandes regiões urbanizadas, 
verdadeiros sistemas urbanos policentricos, de intensa circulação de mercadorias, pessoas, idéias 
e capital, com fronteiras pouco nítidas entre o urbano e o rural. Nesse sentido, a concepção de 
urbanização como expansão da técnica no espaço geográfico, pode ser acrescida à concepção de 
urbanização sugerida pelo antropólogo Gregory Guldin, como transformação estrutural e 
intensificação da interação de todos os pontos de um contínuo urbano-rural. Essa é a idéia 
defendida por Guldin quando observa que o campo se urbaniza cada vez mais a ponto da 
população rural não precisar mais migrar para a cidade, a cidade vai até ela.19  

O aumento da população urbana e a urbanização do território latino-americano se 
intensificaram muito na década de 1970, fruto dos investimentos de capitais internacionais das 
duas décadas anteriores. Não apenas o crescimento de núcleos dentro das regiões metropolitanas, 

                                                 
18 Mike Davis, 2006, p.15-18. 
19 Gregory Guldin, apud Mike Davis, 2006, p.19. Embora Guldin tenha como base de observação a dinâmica da 
urbanização chinesa, a idéia da cidade ir até a população rural parece bem interessante para pensar o caso latino 
americano, principalmente o brasileiro, mantendo é claro às devidas singularidades do processo histórico de ambos 
os lugares. 
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principalmente das áreas periurbanas, foi e expressivo, como também o aumento do número de 
cidades de portes pequeno e médio.   

No Brasil, especificamente, a partir dos anos 70, essas cidades passaram a se espalhar por 
todos os estados e Regiões do país, constituindo uma rede urbana ainda mais ampla e complexa, 
produto do prolongamento da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e do governo 
militar. As modernizações introduzidas pelo chamado complexo técnico-militar e seus sistemas 
de planejamento haviam acoplado as políticas urbanas às regionais, promovendo ao mesmo 
tempo uma desconcentração da urbanização, principalmente do Rio de Janeiro, e a criação de 
pólos de desenvolvimento regionais e políticas de cidades médias pelo país. Embora o estado de 
São Paulo continuasse a ampliar o setor empresariado privado e sua população urbana, numa 
proporção bem superior ao Rio de Janeiro.  

Apesar do desenvolvimento da urbanização no sudeste e da ampliação das regiões 
metropolitanas de todo o país, a partir da década de 70, o modo de vida urbano é estendido para 
além do sudeste e das grandes cidades e regiões metropolitanas. Ampliam-se, então, não apenas 
a extensão e número das cidades grandes, mas também das médias e pequenas, a partir do 
desenvolvimento dos sistemas tradicionais e modernos de transporte, telecomunicação e 
informação. O gráfico 3, apresentado mais a frente, também ilustra esse incremento urbano 
demonstrando o total do número de cidades no Brasil e nas Grandes Regiões. 

Toda a sociedade brasileira se alterou muito qualitativa e quantitativamente entre 1960 e 
1980, na realidade durante os vinte anos da política militar. A desconcentração da urbanização 
no sudeste pode ser sentida a partir da ampliação do número de cidades no nordeste, 
principalmente, mas também na Região Sul, no período mencionado. Aumento que se mantém 
nas mesmas proporções até 2000, com a ampliação do país no mundo da globalização, que ao 
abrir o mercado nacional ao comércio internacional dinamiza sua tecno-ciência e estende o meio 
técnico científico para além do eixo tradicional de desenvolvimento econômico industrial 
brasileiro, Rio-São Paulo. 
 
Gráfico 3 - Número de cidades no Brasil e nas Grandes Regiões, 1950, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

  
 

Fonte: IBGE, SIDRA (http://www.sidra.ibge.gov.br/) 
 

Paralelamente ao desenvolvimento econômico do período, ocorriam também grandes 
alterações sócio-espaciais no Brasil. Em 1960, o país era predominantemente rural, com cerca de 
70 milhões de habitante, dos quais 54% viviam no campo. Em 1980 essa situação é claramente 
modificada A população passaria para 119 milhões, sendo que 70% já era urbana. Os anos 60 
delimitam, assim, uma expressiva transformação da sociedade brasileira, também assinalada por 
Milton Santos (1993) quando analisa o processo de urbanização do país. 

 
Os anos de 1960 marcaram um significativo ponto de inflexão. Tanto no decênio 
dentre 1940 e 1950, quanto entre 1950 e 1960, o aumento anual da população 
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urbana era, em termos absolutos menor que o da população total do país. Nos anos 
60-70, os dois números se aproximavam. E na década de 70-80, o crescimento 
numérico da população urbana já era maior que o da população total. O processo de 
urbanização conhece uma aceleração e ganha novo patamar, consolidado na década 
seguinte.20 

 
Gráfico 4 - Percentual da população urbana e rural no Brasil, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

 

 
 

Fonte: IBGE, SIDRA (http://www.sidra.ibge.gov.br/) 
 

A composição do perfil social brasileiro é também muito modificada com as 
modernizações introduzidas a partir dos anos 70. Ampliam-se não apenas as elites econômicas e 
acadêmicas, mas, principalmente, a classe média e a população pobre urbana. Mantém-se a 
histórica e enorme desigualdade social no país. Com a crise do petróleo nos anos 70 e a alta 
internacional dos juros que desaceleram a expansão industrial, a economia brasileira entra num 
período de dificuldades crescentes, que levam o país, na década de 80, ao uma longa recessão 
que praticamente bloqueia seu crescimento econômico. É nesse contexto que as cidades 
brasileiras incham. Nos anos 90 a população urbana chega a 75 % e em 2000 a 81%.  

Embora a década de 90 registre a retomada do crescimento econômico nacional 
possibilitada pela implantação do Plano Real, em 1994, associada ao aquecimento da economia 
no quadro internacional, as históricas desigualdades sociais e territoriais não se modificam e o 
número da população pobre nas cidades e regiões metropolitanas se amplia consideravelmente.  

3.1 - A Igreja Universal do Reino de Deus: um exemplo 

A revitalização do religioso em suas variadas formas é uma das mais visíveis 
transformações culturais que acompanham urbanização. O crescimento dos novos movimentos 
religiosos é, sobretudo, um fenômeno urbano, o que não poderia ser diferente em função da 
amplitude do urbano no mundo contemporâneo, a urbanização generalizada, teórica e 
empiricamente já explorada anteriormente. Ao invés do retorno à tradição as novas expressões 
religiosas podem ser vistas como formas de adaptação às circunstâncias e aos desafios do mundo 
metropolitano. É o caso da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), uma ramificação do 
protestantismo pentecostal, o neopentecostalismo.21 Esse novo pentecostalismo é caracterizado 

                                                 
20  Milton Santos (1993, p.30). 
21 As Igrejas protestantes são de origem cristã e no Brasil se constituem, basicamente, por duas grandes 
ramificações: as históricas, ou de missão, e as pentecostais. Nestas últimas estão inseridas as igrejas pentecostais 
renovadas, que emergiram das igrejas tradicionais, e as igrejas pentecostais que já surgiram como tais, tanto antigas 
denominações quanto novas, estas reconhecidas como neopentecostais criadas em finais da década de 70 (Para um 
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pela teologia da prosperidade, a busca pela felicidade integral ainda durante a vida sobre a Terra 
apoiada incondicionalmente em Jesus, e pela organização empresarial. A idéia de prosperidade 
vai se refletir também nos seus investimentos econômicos, políticos e estéticos, principalmente 
arquitetônicos.22 

A Iurd é uma criação eminentemente brasileira nascida pela iniciativa de Edir Macedo 
(hoje um grande empresário do mercado religioso) no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, em 
1977, se difundindo por todo o país e exportada para toda a América. Atualmente, possui 4.776 
templos em cerca de 80 países, estando presente em todos os continentes, com destaque para o 
americano (América do Norte, com 121 igrejas, América Central, com 47, América do Sul, com 
4241, deste total 4116 estão em território brasileiro, concentradas no estados do estado do Rio de 
Janeiro, 663, em São Paulo, 659, Minas Gerais, 310, Bahia, 298, e Goiás, 214) em seguida o 
africano, com 242 igrejas, 167 igrejas só na África do Sul, e o europeu, com 72 igrejas.23 Essa 
expansão torna-se mais expressiva no início dos anos 90, após a compra da Rede Record de 
Televisão.24 Na atualidade a Iurd é a maior representante do neopentecostalismo brasileiro, com 
grande e diversificada capacidade de difusão apoiada tanto nos tradicionais como nos modernos 
meios de comunicação, a mídia eletrônica, com grande destaque para o rádio, a televisão e cada 
vez mais a Internet, jornais, revistas, livros, etc. Não devem ser esquecidas também as modernas 
formas de propaganda e marketing, como músicas, passeatas, espetáculos, pacotes turísticos, que 
por sua vez ampliam e movimentam o mercado dos seus produtos.  Outras igrejas evangélicas  
também utilizam essas estratégias, mas nenhuma outra ocupa tantos espaços e horários na 
televisão, rádio e espaços públicos. 

Moderna, metropolitana, de gestão empresarial e modelo acionário, com alcance e 
estratégias globais, investimentos diversificados que incluem desde construção civil, editoras, 
jornais e tvs etc., a Iurd é também hoje maior proprietária de concessões de televisão do Brasil, 
possuindo expressiva representação parlamentar nas diversas instâncias de poder. Em 2007 a 
Iurd contava com sete deputados federais, 19 deputados estaduais, 91 vereadores e um senador. 
Vale mencionar ainda sua articulação e participação na criação do Partido Republicano 
Brasileiro (PRB), partido político registrado em 2005, inicialmente com a denominação de 
Partido Municipalista Renovador, que tem dentro outros como filiados nada menos do que o 
atual vice-presidente da República José Alencar, o senador o bispo da Iurd Marcelo Crivella, 
líder no Senado federal, o atual Ministro de Assuntos Estratégicos Roberto Mangabeira Unger, 
vice-presidente do PRB.25 Em 2005, o PRP tinha 3.295 filiados, em 2008, 177.689.26 

                                                                                                                                                             
panorama e discussão sobre os evangélicos no Brasil ver Rolim, 1985, Machado 1993, Mafra, 2001, Machado e 
Nacif, 2004.) 
22 A arquitetura e usos das catedrais, os novos megatemplos, da Iurd refletem de forma evidente a teoria da 
prosperidade. “O objetivo é abrir a cabeça do pobre que dá oferta. Na sua casa, ele senta no sofá rasgado ou até no 
chão. Na igreja, ele é honrado. Tem o direito de sentar em uma cadeira estofada, com ar condicionado, usar um 
banheiro limpo. Recebe um atendimento exemplar. Eu quero mostrar que ele é capaz de conquistar coisas grandes, 
uma vida melhor. Algo como dizer: Veja a grandeza de Deus. Sua casa é um barraco? Olha o que Deus pode fazer. 
A Igreja Universal também começou em um barraco, mas olha como está hoje. Você precisa investir nesse Deus”. 
(Edir Macedo em LEMOS, Cristina e TAVOLARO, Douglas, 2007. p.208). 
23 Esses dados foram retirados do site da Igreja Universal do Reino de Deus (http://www.igrejauniversal.org.br)e 
tabulados pelo Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política, CNPq/Uerj. 
24 Na América Latina a expansão da Iurd foi acelerada quando passou a adquirir os veículos de comunicação, rádio e 
tv. Sua forma de organização como sociedade civil tem auxiliado a expansão da Igreja no Brasil e no exterior, uma 
vez que foge de regulação. Combina o estabelecimento de templos nas principais cidades, principalmente nas áreas 
mais pobres, e forte presença nos meios de comunicação, com canais próprios e alugueis de espaços. Hoje tem 
usado a crise econômica mundial como argumento de suas pregações para crescer na América Latina (Jornal O 
Globo, 01 fevereiro de 2009). 
25Alguns analistas políticos afirmam que uma das intenções do PRB seria reunir todos os atuais deputados 
evangélicos, sobretudo da Iurd em uma mesma legenda. Há também acusações de que as assinaturas necessárias 
para a formação do partido, grande parte foi recolhida nos cultos da Iurd, que só nas metrópoles do Rio de Janeiro e 
São Paulo possuem cerca de 390 mil fiéis e no Brasil mais de dois milhões, conforme o Censo Demográfico do 
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Segundo a Revista Veja de 20 de julho, 2005, p.92, a Iurd pode ser considerada uma 
multinacional da fé, chegando a arrecadar anualmente 3 bilhões de reais, entre dízimos e 
dividendos de empresas, arrecadação que a coloca na lista das 100 maiores empresas do país. 
Atualmente os seus maiores negócios são a Rede Record, terceira emissora de tv do Brasil, com 
mais de 242 retransmissora, 31 das quais próprias; a Rede Mulher, tv fechada presente em 300 
municípios; a Rede Aleluia, 62 emissoras de rádio; a Arca Universal, Portal da internet; Line 
Records, gravadora evangélica cujos artistas chegam a vender mais de 5 milhões de discos; a 
Editora Gráfica Universal, com 34 títulos de Edir Macedo, a Folha Universal, jornal com 
tiragem mensal de cerca de dois milhões de exemplares; a Ediminas, que publica o Hoje em Dia, 
um dos maiores jornais de Minas Gerais; Cremo empreendimentos, administra templos e 
imóveis; Credinvest Facility Fomento Comercial, financeira do grupo; Life Empresarial Saúde 
Evangélica, empresa de plano de saúde, a Engiurd, departamento de engenharia, constrói, 
reforma e mantém os templos. Desde 1996, quando constrói o megatemplo de Santo Amaro, São 
Paulo, e posteriomente, em 2000, quando assume a finalização do maior templo erguido pela 
Iurd a Catedral Mundial da Fé, no Rio de Janeiro, com capacidade para mais de 12 mil pessoas 
sentadas, passou a responder diretamente pelo planejamento, contratação, fiscalização e controle 
da construção das inúmeras catedrais que hoje se vêem em todo o Brasil e também no exterior.  
Assim, a Iurd é uma verdadeira “holding” evangélica, conforme bem caracteriza Evandro 
Miranda (2009). 

É interessante observar que a Iurd construiu todo esse “império” a partir das camadas 
sociais mais pobres e de baixa escolaridade, que em função do crescimento econômico de finais 
do século XX e início do XXI, a globalização e a urbanização generalizada, foram sendo 
incorporadas ao mercado, as classes D e E, que estavam aviadas por consumo. A teologia da 
prosperidade é assim absorvida com muita facilidade. A partir dessa população a Iurd 
transformou uma pequena denominação em uma poderosa “holding” evangélica. Reuniu religião 
e empreendedorismo, fé e lógica empresarial, campo religioso e estratégia de mercado, 
expandindo no mundo inteiro não apenas a mensagem pentecostal, como rendimentos 
arrecadação e investimentos. Forma de ação muito adaptável à dinâmica desse novo capitalismo, 
de matriz eminentemente americana.  
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