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O Brasil não é  mais um país rural.



O Brasil não é  mais um país rural.

Em 2002 o Brasil caminhava para uma população
79% urbana.

No censo do IBGE de 2010, o país possuía uma
população de aproximadamente 191 milhões de
habitantes, desses, cerca de 161 milhões viviam
nas zonas urbanas.



A cidade torna-se objeto de reflexão 
teológica.

Tanto na narrativa secular, quando na narrativa

bíblica, por diversas vezes a cidade é

apresentada como palco da ação divina.



A cidade torna-se objeto de reflexão teológica.

“Se quisermos lançar novos alicerces para a vida
urbana, cumpre-nos compreender a natureza
histórica da cidade e distinguir entre suas
funções originais aquelas que dela emergiram e
aquelas que podem ser ainda invocadas.” –
Lewis. Munford. - A cidade na história.



A cidade torna-se objeto de reflexão teológica.

A cidade é um organismo vivo contorcendo-se de
forma aparentemente incompreensível para
algumas culturas.

Se quisermos dialogar com a cultura urbana
precisamos compreender as suas lógicas, suas
regras e seus cânones.



Como comunicar a verdade absoluta do

Evangelho para novas gerações em uma

cultura pluralista e urbana tendo como base a

percepção dos fenomenologia da cidade?



Equalizando conceitos:

Fé:
A fé é o movimento criado em nosso coração oriundo da 
Revelação divina

Religião:
Religião é o conjunto de dogmas escolhidos por um 
grupo de fé para definir sua relação com Deus.



Equalizando conceitos:

Religiosidade

Religiosidade são os ritos e costumes que esse
grupo adota para representar sua religião e
manifestar a sua fé.



Brasil: Do rural ao urbano.

“A cidade é uma teia de aranha tanto no seu interior

como nas suas conexões com outras cidades”

– João Batista Libaneo

Três fatores influenciaram diretamente a propagação do

processo de urbanização: A ciência – a tecnologia – a

informação.



Brasil: Do rural ao urbano.
“Quando o ser humano deixa a sua vida de nômade de

coletor, [agricultor], e caçador, já não conseguindo mais

superar as limitações da natureza, sedentariza-se,

construindo cidades ”.

A migração zona rural para a cidade trouxe consigo uma

nova lógica espacial que desafia-nos a uma reflexão a

respeito da nossa religiosidade.



Brasil: Do rural ao urbano.
A composição dos espaços urbanos.

O espaço da fazenda

Os espaços da cidade

Os espaços da cidade no ambiente urbano



Enquanto o mundo rural tinha seus limites bem
definidos, o mundo urbano é “pluriespacial”.

O policentrismo é o sinal que os limites foram 
rompidos.

Brasil: Do rural ao urbano.
A composição dos espaços urbanos.

A cidade é descentralizada



Enquanto no Brasil rural estes espaços eram
definidos por símbolos sociais (o “sinhô”, o
escravo, o comerciante livre), com o processo de
industrialização percebe-se um distanciamento e
uma diluição deles.

Brasil: Do rural ao urbano.
A composição dos espaços urbanos.

A cidade mudou a relação funcional das pessoas



As classes sociais passaram a ser divididas pela
relação entre empresário e trabalhador.
Doravante a população da cidade passa a dividir-
se por castas.

Brasil: Do rural ao urbano.
A composição dos espaços urbanos.

A cidade mudou a relação funcional entre as pessoas



Para o trabalhador, ter seu barraco próprio era um
motivo de orgulho tão grande quando o rico ter
seu iate, ou seu avião.

Brasil: Do rural ao urbano.
A composição dos espaços urbanos.

A cidade empoderou o indivíduo



Conforme as fronteiras do espaço socioeconômico
vão se expandindo e envolvendo a geografia com
seus tentáculos, a consciência daquilo que é
privado e público parece formatar-se em uma
dialética fluida e confusa.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A dialética entre o privado e o público.



A princípio com a chegada dos colonizadores
portugueses, importa-se a cultura da cidade e a
vida passa a ser compartimentada em espaços
privados e íntimos. Para fora deste espaço está o
domínio público.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A dialética entre o privado e o público.



Enquanto em lugares públicos queremos o nosso
momento com os nosso pares sem sermos incomodados,
expomos nas redes sociais os nossos filhos, as nossas
melhores comidas, a roupa preferida, as vitórias, nossa
sexualidade, como também a humilhação de nossas
derrotas e frustrações.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A dialética entre o privado e o público.



Com o êxodo rural, as pessoas julgaram que na
cidade, mesmo que de forma ilusória, iriam
construir uma vida nova para si tendo o trabalho
como principal fonte de renda.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A liberdade da cidade cobrou seu preço



A cidade torna-se uma incubadora de novos
costumes, novos dialetos e modus operandi
determinados pelas características peculiares do
mundo urbano. Novos paradigmas inesperados
vão surgindo.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade mudou os fenômenos em torno da vida



Talvez o adágio do mundo urbano seja: Faço o
que quero, com quem bem intendo, aonde
desejar, por aquilo que eu acredito ser verdade.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade questiona constantemente as verdades



A solidariedade rural dilui-se em levantes em prol
de causas sociais atreladas aos interesses
particulares de alguns. Terminado o gesto
beneficente, volta-se a vida privada, sem
comprometimento com o próximo.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade substitui convivência por solidariedade



Em contrapartida ao contexto rural, o ambiente
urbano nos presenteia com a sedução do
anonimato. Nele podemos ter o alias que
desejarmos.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

Na cidade a popularidade, tornou-se anonimato.



Um dos problemas graves do anonimato é o
desenraizamento. Com ele, em prol da liberdade
de pensamento, tornou-se desejada a ruptura
com tudo o que cheira a tradição.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

Na cidade a popularidade, tornou-se anonimato.



“Se os indivíduos alterdirigidos viessem a
descobrir quanto trabalho inútil fazem, a
descobrir que seus próprios pensamentos e suas
próprias vidas valem tanto quanto o pensamento

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade nos tornou alterdirigidos.



e a vida dos outros, e que, na verdade, não lhe sé
dado mitigar sua solidão a sede bebendo água do
mar, então poderíamos esperar que eles se

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade nos tornou alterdirigidos.



tornassem atentos a seus próprios sentimentos e 
aspirações.” - A multidão solitária – David 
Riesman. 

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade nos tornou alterdirigidos.



Apesar da aparência de fogo estranho, a cultura 
nos proporciona elementos espetaculares para a 
proclamação do Evangelho que devem ser 
avaliados com cuidado.

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade está sempre em movimento.



Uma outra característica do mundo urbano, é que 
a mesa do jantar já não é o ponto de encontro da 
casa. Infelizmente moradia tornou-se sinônimo de 
dormitório. 

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

A cidade é sempre cosmopolita



Estudiosos que em 2000 analisaram as tendências de
nossos tempos, disseram que a vida religiosa será
novamente uma necessidade será a nona grande
tendência de nossos tempos só que com outro nome:
espiritualidade. Religião é coisa do passado!

Brasil: Do rural ao urbano.
Singularidades culturais da vida urbana

Na cidade as pessoas reúnem-se por afinidade



O impacto da 
urbanização 
sobre a fé



O impacto da urbanização na fé.

Da verdade hegemônica no ambiente rural,
passamos a ser apenas mais uma das opiniões sobre
alguma verdade.

Com a transição dos espaços, a igreja deixou de
ocupar o lugar central da cidade.



O impacto da urbanização na fé.

Diante da pluralidade do ambiente urbano a fé
passou a precisar de ser marqueteira.

Deixamos de nos reunir porque gostamos e
passamos a nos reunir do jeito que achamos mais
confortável.



O impacto da urbanização na fé.

Privatizamos quase tudo em relação a fé. Não somos
mais comunitários, mas personalistas.

Passou-se a buscar um Deus mais profundo, místico
e pessoal e não um Deus que mora lá no alto.



O impacto da urbanização na fé.

Privatizamos quase tudo em relação a fé. Não somos
mais comunitários, mas personalistas.

A esperança pelo amanhã dissipou-se no hedonismo
do hoje.



O impacto da urbanização na fé.

As confissões absolutas de fé, tornaram-se
sugestões, na maioria das vezes subjetivas que
precisam passar pelo crivo da verdade do indivíduo.

Existe uma reflexividade inquieta de que as práticas
precisam ser revista constantemente.



O impacto da urbanização na fé.

Jesus é visto mais como uma versão caricata de
Buda, Kardec ou Ghandi que o Deus encarnado na
história.

Uma geração que cada vez mais é amalgamada pelas
argamassa da ciência, tecnologia e informação.
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