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Em pleno início do século XXI ainda formulamos perguntas como: afinal de onde 

viemos? Para onde vamos? Qual o futuro da humanidade? Existe uma “ordem universal”, 

total e conclusiva sobre nossas origens? Que “Tábula Rasa” é o suficiente bastante para 

desenharmos um perfil universal do humano? Somos afinal todos descendentes do Bom 

Selvagem, ou não passamos de meros Bípedes sem penas e que por isso necessitamos 

construir a cada geração as “penas” que devem cobrir nosso corpo desnudo? 

Todas essas perguntas parecem ainda fazer muito ruído neste tempo da história de 

uma humanidade que se quer compreender, ou na melhor das hipóteses descobrir a 

possibilidade de afirmar que há alguma coisa a ser compreendida, pois somente assim será 

possível afirmar que devemos viver como vivemos e que nossas leis, mais do que normas 

postas por alguma entidade estranha a nosso meio, são resultados dessa vontade e de nossa 

descoberta de que a vida, a nossa vida, precisa fazer algum sentido. 

O século XX, progenitor de nossa idade contemporânea nasceu embalado na 

confiança de que a sombra da religião que pairava sobre nossas cabeças havia, finalmente 

se dissipado. Seguindo os escritos dos críticos da religião, em especial o mais sagaz de 

todos eles: Nietzsche, a religião morreu e Deus saiu de circulação. Assim, se algo ou 

alguma coisa impedia a plena liberdade humana para que se tomassem as rédias do destino 

humano, ao que parece não mais estava posto. Haveria então, agora, uma máxima que 

permite igualar todos os indivíduos e produzir uma grande e estável definição 

identificadora de “O Ser Humano”? Teria se então chegado, finalmente à possibilidade de 

produzir a base para abolir a diferença entre os indivíduos e suas diversas manifestações de 

existir?  
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Se Deus e a religião foram identificados como sendo os “males” causadores de 

tamanha desgraça da existência humana, tendo eles, agora, saído de circulação, podemos 

deduzir que o caminho para a emancipação dos indivíduos humanos estaria aberto. 

Pensadores como Richard Rorty nos ajudam a olhar para a história das idéias e das 

análises sobre nós mesmos e de nossas construções como a possibilidade de se iniciar uma 

formulação das questões ruins, isto é, questões tais como: o que realmente existe? Quais 

são o escopo e os limites do conhecimento humano? E ainda: como a linguagem se articula 

com a realidade? Todas estas perguntas nos remetem para uma possibilidade, à qual Rorty 

nos aconselha a seriamente desistirmos: “de que a inspeção de nossas práticas presentes 

possa nos dar um entendimento da estrutura de todas as práticas humanas possíveis.”
ii
 

Poder nos debruçar sobre a vida e a experiência do morador de rua, muito 

provavelmente, nos obrigará a abandonar qualquer esforço de seguirmos agarrados à 

suposta existência de uma essência, isto é, de aprioris para definições de termos e noções 

pertinentes a esta pesquisa. Cabe afastarmo-nos das abordagens metafísicas e nos 

encaminharmos para a proximidade com o paradigma do que se vem denominando “o 

pensamento fraco”, base de confluência da hermenêutica e do neo-pragmatismo.  

Se a metafísica foi defensora do princípio de que existe algo não humano a quem os 

seres humanos deverão tentar obedecer e orientar sua vida e que hoje está muito presente 

nas orientações da concepção científica da cultura, por seu lado, “o pensamento fraco”, tem 

sua aposta para o fato de que devemos promover os esforços para a conversação do 

Ocidente e não prosseguir nas questões metafísicas sobre perguntas como: o que é o real? 

Entendemos que devemos nos afastar de qualquer tentativa de elaboração de teorias 

fundacionistas ou de qualquer pressuposto essencialista no sentido de produzirmos 

afirmações para nos orientarmos diante da necessidade de afirmarmos alguma coisa a 

respeito das manifestações e experiências humanas. 

Entendemos que, como Rorty seguiu o caminho apresentado por autores como John 

Dewey e Hans-George Gadamer, nós seguimos os pensamentos de Rorty para apresentar, 

como referencial para nosso trabalho de pesquisa, a hermenêutica e o neopragmatismo, de 

forma a observarmos na chave da religião o mesmo  observado por Dewey: 
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Quero desejar acima de tudo que o futuro da religião esteja ligado à 

possibilidade de desenvolver uma fé nas possibilidades da experiência 

humana e na capacidade humana de estabelecer relações, o que há de criar 

um sentido vital da solidariedade dos interesses humanos e de inspirar 

ações capazes de transformar este sentido em realidade.
iii
 

 

Mas se não é a religião e suas estruturas a razão para que existam ainda hoje 

homens e mulheres, não obstante, faz-se necessário observar o desenvolvimento das 

grandes cidades, a busca de cada vez mais técnicas e tecnologias capazes de favorecer 

conforto e a qualidade de vida (no âmbito da pós-modernidade tecnológica), que ainda 

vivam seus dias imersos num território que parece em nada estar próximo ao que se diz ser 

próprio do homem contemporâneo, do homem que surge da era pós-viagens lunares. Cabe a 

quem atribuir a “culpa” por homens e mulheres viverem nas ruas de nossas grandes 

cidades, imersos numa territorialidade que os define como humanos mas não como 

humanos da modernidade, do desenvolvimento da ciência e da técnica? 

Entendemos que em nenhum outro tempo as perguntas que se seguem adquirem 

maior força e significado do que em nossa Idade da Interpretação: Mas qual vem a ser a 

máxima reguladora e identificadora de “O Ser Humano”? Quem ou qual perfil deve se 

eleger como definidor deste “bípede sem penas”?, que ferramentas serão peculiares de sua 

adestrabilidade?, que hábitos deverão ser tomados como exemplares de sua espacialidade? 

Parece-nos que nossa idade contemporânea vive um sério problema para definir e 

configurar sua identidade. Sabemos que em “nossas costas” duas grandes idades se 

produziram: a “Idade da Fé” e a “Idade da Razão”. Nosso tempo nos diz que a humanidade 

entrou, de fato, numa fase onde o pensamento e as grandes questões são dominados por 

preocupações que não se restringem e não se exclusivisam como pertença da religião, da 

ciência, ou da filosofia. 

Nos aventuramos a tomar esta nossa Idade como a “Idade da Interpretação” onde a 

reflexão sobre a humanidade e suas peculiaridades precisa ser posta nas mais diversas e 

plurais fronteiras. Onde a reflexão sobre os problemas religiosos volta a ocupar um papel 

central. Se formos capazes de seguir esta conduta e linha de observação, podemos 

contribuir para que o pensamento pós-metafísico, surja dentro da ciência da religião como 

possibilidade para a compreensão, via a noção de caridade, da vida de homens e mulheres 
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no esforço para produzir seus motivos de por que vivem do modo como vivem. Dito de 

outra forma, nos permite, ao afastarmo-nos de uma preocupação metafísica que busca uma 

definição universal sobre os possíveis do homem, algo como “a dignidade humana”, 

interpretar as linguagens destes habitantes da rua da cidade de São Paulo e saber porque 

eles justificam o que fazem e como fazem. Na medida em que nos afastarmos da certeza 

das Verdades metafísicas podemos argumentar como Rorty: “Dissolveram-se as 

metanarrações e desmistificou-se, felizmente, qualquer autoridade, inclusive aquela dos 

saberes “objetivos” –, nossa única possibilidade de sobrevivência humana está depositada 

no preceito cristão da caridade.”
iv

 

Em decorrência disto apresentado e tendo como foco de pesquisa a vida do morador 

de rua da cidade de São Paulo, apresentamos este projeto de pesquisa que envereda pelo 

desafio de Interpretar o modus vivendi deste habitante e, desta interpretação, produzir  

senão as bases, pelo menos as metáforas capazes de construir uma “conversação” que 

auxilie na construção de boas razões para dizer que vale a pena viver. É nesta dinâmica da 

“conversação” que produzimos essas metáforas capazes de nos auxiliar na construção de 

Mundos Novos onde a vida de homens e mulheres seja uma vida menos cruel, na medida 

em que se possam criar relações que se efetivam na base da Solidariedade, da Caridade e da 

Ironia
v
. 

Do mesmo modo que propomos noções do pensamento de Richard Rorty para 

formularmos chaves de análise e interpretação, também propomos noções do pensamento 

de Gianni Vattimo
vi

 para subsidiarmos teoricamente nosso trabalho. Apresentamos, como 

um dos grandes mapas de nosso trabalho, o fato de que este tipo de estudo e pesquisa nos 

orientará na compreensão de (que) nossa condição existencial nunca é genérica, metafísica, 

mas sempre histórica e concreta, e por isso assumimos como chave de nossa pesquisa a 

religião e a religião cristã. Ainda, parafraseando Vattimo, que segue palavras de Heidegger,  

 

Não podemos não nos dizer cristãos, pois no mundo em que Deus está 

morto – dissolveram-se as metanarrações e desmistificou-se, felizmente, 

qualquer autoridade, inclusive aquela dos saberes objetivos – , nossa única 

possibilidade de sobrevivência humana está depositada no preceito cristão 

da caridade.
vii
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 Nesta direção não podemos descartar os instrumentais das chamadas “teologias da 

libertação” que trouxeram no âmbito cristão avanços no discurso e na prática religiosa. De 

modo especial, a opção preferencial pelos pobres enquanto elemento chave (base) para a 

construção da utopia do Reino e o seu método analítico-hermenêutico. No entanto, é de 

suma importância tomar o caminho da análise crítica dos resultados e das conseqüências do 

próprio discurso dessas “teologias”, que hoje se misturam e se apresentam adormecidos 

pelas tendências assistencialistas no trabalho com os moradores de rua.  Qual a abordagem 

teológica que nos propiciará uma compreensão da sacralidade do morador de rua?  

Encontraremos respostas nas teologias institucionalizadas, dogmatizantes e clericais ou 

descobriremos que as experiências religiosas do morador de rua (que sinalizam para a sua 

sacralidade) independem dessas teologias oficiais?       

Em decorrência do exposto acima, tomamos como Chaves de Interpretação os 

seguintes aspectos: 

a- Pela vivência da sacralidade os indivíduos organizam e explicam a sua existência, 

relação deles com os outros, deles com a sociedade (político, religioso), com o 

espaço e o tempo. 

b- Percebe-se que, mesmo sendo uma situação de desconforto e de reconhecido 

processo de desumanização a vida na rua nem sempre é tida, pelo morador como 

uma situação de total negatividade, nem razão para ser tomada como causa de 

desumanização. 

c- Solidariedade, caridade e ironia serão, sem dúvida as fronteiras da conversação que, 

a nós pesquisadores, nos permitirá interpretar as justificativas úteis a estes homens e 

mulheres habitantes da sociedade de nossa cidade. 

d- A rua, com seu espaço (território) e com sua cultura, seu “modus habitatis” 

(territorialidade) funciona para o morador como mundo e dali este sujeito produz e 

desenvolve sua “visão de mundo”. A rua, por um lado produz a referência para a 

existência do individuo que ali vive e dali faz seu tempo e, por outro lado, o 

indivíduo passa a ser a referência do lugar. 

e- A vida na rua muito provavelmente estará ligada, histórica e culturalmente à vida de 

mendicância que podemos descobrir na história da formação e constituição da 
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cidade de São Paulo. È provável que este fato tenha suas raízes na prática de 

mendicância histórica da humanidade. 

f- A existência de moradores de rua na cidade de São Paulo provoca um impacto não 

apenas urbano, mas um impacto sócio-econômico que exige ser observado e 

tematizado. 

g-  Para compreender a vida destes habitantes da cidade de São Paulo é necessário 

levantar a pergunta sobre que tipo de forma de organização é peculiar a seu modo 

de vida. Qual “modelo ou modelos” de família, relações são estabelecidas em suas 

trocas, em seus relacionamentos. Quais espaços de socialização são próprios do 

perfil deste morador.  

A compreensão acerca do modus vivendi do morador de rua aglutina vários 

caminhos de aproximação, seja pelas Ciências Sociais, pelas Ciências Psicológicas; bem 

como pelas disciplinas que compõem as Ciências Humanas. O caminho que estabelecemos 

para a realização deste projeto de pesquisa se assenta nas Ciências da Religião. Por isso, 

assumimos a religião como experiência humana, especialmente, traduzida na forma como o 

morador de rua diz a sua experiência cotidiana do sagrado, assumido nas suas relações 

como sagrado vivo.  

Entendemos que a religião hoje, tanto na academia como no cotidiano de homens e 

mulheres pode retomar seu papel sem máscaras e dogmatismo, e, acima de tudo pode 

ocupar um lugar no mundo contemporâneo ao lado das ciências e de outras formas de 

análise e compreensão das práticas e das vidas das populações. É possível pensarmos na 

religião sem que esta tenha a aspiração ao Absoluto como meta a atingir. 

Assim, vemos no pragmatismo e na hermenêutica a possibilidade de se ultrapassar o 

logos metafísico e nos direcionarmos no sentido de uma cultura do dialogo. Este diálogo 

não será mais sustentado pela busca da verdade, mas na possibilidade de produzir relações 

de solidariedade, de esperança como utopia liberal. 

 

A Vida da Rua Na Cidade de São Paulo e a Vivência da Sacralidade. 

 

O objeto de nossa pesquisa está posto entre duas fronteiras: de um lado, o morador 

de rua e, do outro, o sagrado. Ou seja, a nossa perspectiva se encontra na interação entre 
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estas duas fronteiras, a saber, a vivência da sacralidade manifestada nos relatos das 

experiências cotidianas destes indivíduos no espaço (território) que eles ocupam e que lhes 

serve de referencialidade (territorialidade).  A demarcação do lugar do objeto da pesquisa é 

determinada pelo Centro Expandido da cidade de São Paulo, levando em conta a grande 

mobilidade do morador de rua neste espaço geográfico.   

Limites apresentados pela pesquisa: rápida transformação do lugar social, migração 

rápida e constante dos indivíduos com relação aos lugares. Aproximação com o morador de 

rua “isolado”, não atendido por nenhuma instituição. 

 

Explicitação do(s) Problema(s) 

 

Diante das mutações religiosas, do desencantamento do mundo moderno e do 

esvaziamento de sentido das instituições religiosas,  percebemos um  movimento de 

“exaltação” do sagrado expresso em práticas místicas, esotéricas, fundamentalistas e 

milenaristas. Daí a necessidade de buscar referenciais na teologia e nas ciências da religião 

distantes dos dogmatismos e dos fundacionismos metafísicos, de modo que nos propicie 

uma interpretação da vivência do sagrado como ordenação do sentido da vida do homem 

contemporâneo.   

Como indagações centrais de nosso trabalho apresentamos as perguntas que 

circundam a vida e hábitos dos homens e mulheres moradores de rua da cidade de São 

Paulo, mas focando horizontes mais amplos como a possibilidade de estas mesmas 

questões, guardadas suas peculiaridades, se reapresentarem em outros grupos (moradores 

de rua de outros lugares).   

Dentre as grandes indagações destacamos com maior impacto: saber o que prende o 

sujeito da rua à rua; e, como o individuo que vive na rua faz dela o seu território existencial, 

mais do que um espaço a ser ocupado um lugar que lhe dá sentido e significado, por isso 

ele se nega a sair dali e quando, por algum motivo exterior à sua vontade, é forçado a sair, 

tão logo ele possa retomar suas decisões ele está de volta à rua. Seria então não uma queda, 

mas um retorno ao seu lugar, a articulação perfeita entre território e territorialidade. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
– ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

8 

 

Por fim levantamos ainda a indagação acerca do olhar do morador de rua sobre os 

que não vivem na rua, isto é, a rua lhes dá lugar, mas estão nas casas. Viver na rua (um 

espaço aberto) e viver da rua (um espaço fechado- a casa) não seriam somente diferentes 

espaços referenciais. Portanto a necessidade de se produzir o debate fino entre território e 

territorialidade na dimensão das fundações urbanas. 

 

Hipótese ou tese:  

Postulamos a hipótese de que o morador de rua toma a rua como uma decisão, uma 

escolha e referencial existencial. A rua não é um desastre ou uma rejeição, mas sua escolha 

por existir. Em vistas disto assumimos também a necessidade de se separar e distinguir o 

fato de que a vida na rua produz infelicidade ou desumanização –  assim percebido pelo 

morador de rua –  o que nos irá obrigar a debater noções de Juízo que, no decorrer de nossa 

cultura, têm apresentado a máxima de que, fora da sociedade urbanamente estruturada, não 

há vida humana digna e esquecendo, ou deixando de lado, o fato de que a sociedade, urbana 

e civilizadamente estruturada, produz as mesmas mazelas, ou até maiores, que as que 

visualizamos nos moradores de rua. 

 

Objetivo Geral 

Pelos relatos dos indivíduos que estão em situação de rua e que moram nas ruas da cidade 

de São Paulo, mapear e compreender a vivência do Sagrado. Assumir este objeto como 

prerrogativa para colocar no debate contemporâneo a urgência em se refletir sobre o 

abandono das definições metafísicas, carregadas de visão fundacionista da Humanidade, de 

modo a colocarmos em análise as relações humanas produzidas nas grandes cidades. 

Construir aportes substantivos capazes de nos possibilitar compreensão mais acurada sobre 

as relações que se estabelecem nas grandes cidades e pela análise de sus redes avaliar a 

qualidade de ações propostas para atender aos indivíduos habitantes das metrópoles. 

Objetivos Específicos: 

1 - Mapeamento tipológico dos indivíduos habitantes de rua: a possibilidade de 

existência de distintos grupos com suas peculiaridades, bem como, diversidades de 

patologias de várias origens nestes indivíduos. 
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2- produzir material capaz de observar no meio do homem da rua os seguintes 

pontos: 

a – a questão da literatura e oralidade presente neste meio 

b – objetos e símbolos: a dimensão simbólica da existência 

c – espaços de ocupação: arquitetura, memória, organicidade do espaço. 

d – aproximação científica : abordagem pela mediação das ciências sociais e 

da antropologia para colocar a discussão do tema dentro das Ciências da Religião 

e – Perceber as mutações ocorridas na sociedade vistas e analisadas segundo 

material construído a partir das informações vindas do universo do morador de rua 

(perceber o perfil do morador de rua). 

 

Bases Teóricas 

Assumimos como possibilidade de interpretação das relações estabelecidas entre os 

distintos indivíduos sociais a noção de Solidariedade que rompe com os conceitos advindos 

das teologias assistencialistas e das filosofias fundacionistas. Esta noção permite que 

percebamos o mendigo/morador de rua como sujeito histórico. Determinados conceitos de 

solidariedade alimentam discursos contingentes, teologias culpabilizadoras e desigualdades 

sociais; contudo, a noção de solidariedade que apontamos questiona a estrutura social, 

política e econômica assentada nas afirmações de busca de valores morais, dignidade 

humana, cidadania, entre outras. 

Para o desenvolvimento e efetivação desta interpretação propomos duas 

perspectivas. Uma, da história sócio-cultural – para auxiliar na abordagem do  cotidiano 

destes nossos pesquisados –, e a outra, da teologia e das ciências da religião – de forma a 

auxiliar na compreensão das experiências religiosas e discursos sobre a manifestação do 

sagrado, próprios dos pesquisados.  

 

Resultados a serem alcançados 

a) Diante do processo de secularização compreender a rua não como um espaço vazio 

do sagrado e de religiosidade. Os espaços de representação do sagrado e as práticas 

religiosas permeiam a dinâmica social das cidades, neste sentido, a secularização é 
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muito mais o processo de perda da autoridade eclesiástica sobre a cultura 

contemporânea do que propriamente um desterro do sagrado. Nesta perspectiva, 

faz-se necessário redescobrir a sacralidade do homem da rua a partir de sua 

cosmovisão, seus valores, seus anseios e projetos. Nesta descoberta entendemos 

poder construir a base hermenêutica, para análise da relação entre a religião e a 

cotidianidade do homem contemporâneo habitante das grandes cidades. 

b) Detectar a ética que transparece nas ações e comportamento do morador de rua e daí 

perceber os conflitos com os valores éticos impostos pelas instituições religiosas e 

políticas. Quais são as rupturas que o comportamento dos moradores de rua 

produzem nas “éticas civilizatórias”? Neste plano podermos observar que, talvez 

uma religião não tenha que produzir uma ética; não uma ética fundada em 

determinadas premissas fundacionistas, mas uma ética construída na máxima de que 

o bom há de ser o que nos torna menos cruéis. 

c) Criar instrumento capaz de compreender o modo de vida e o conjunto das relações 

que são produzidas pelos moradores de rua de forma a obter bases para criar ações 

para atender a este tipo de população, de forma a poder separar o que é dificuldade 

do modelo societário ou o que é resultado da opção deste modo de vida – a vida na 

rua da grande cidade. 

 

Procedimentos Metodológicos e Técnicos 

O trabalho articula pesquisa bibliográfica com pesquisa de campo. Pretendemos 

fazer o levantamento do que tem sido produzido sobre este objeto (morador de rua) e este 

assunto (sagrado, território e territorialidade). Mas nossa pesquisa por seu caráter empírico 

e probatório estará mais acentuada nas atividades de campo, de entrevistas e visitas aos 

moradores de rua em seu espaço circunstanciado, pois entendemos que seja esta a melhor 

ferramenta e o  caminho para chegarmos à compreensão, à percepção e à possível 

interpretação do sagrado e, enfim, atingirmos os resultados pretendidos. Porém dada a 

amplitude do espaço entendemos que a pesquisa deve obedecer as técnicas  da amostragem, 

como instrumento cabível ao nosso propósito. Deverão ser produzidos e aplicados 
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questionários probatórios das teorias a serem apresentadas, bem como capazes de coletar 

dados que auxiliem a probatoriedade de nossas análises e conclusões. 

O trabalho bibliográfico será uma ferramenta útil e necessária para a apreensão dos 

principais estudos e análises sobre o perfil, a mobilidade, a conjuntura histórico-econômica 

e sócio-cultural dos moradores de rua da cidade de São Paulo e, de modo especial, a 

compreensão de sagrado, território e territorialidade. O trabalho de campo com as suas 

descobertas e interpretações será o rico material que proporcionará o desenvolvimento da 

pesquisa. Este trabalho de campo será agrupado num conjunto de projetos de pesquisa 

Científica sobre o ambiente, a visão de mundo e a religiosidade do morador de rua.  

 

 

 

Notas 

 

                                                 
i
 Este material aqui apresentado faz parte de projeto de pesquisa que venho realizando em conjunto com 

alunos de Iniciação Científica, alunos que freqüentam as aulas de Introdução ao Pensamento Teológico, que 

ministro na PUC-SP. Os alunos vêm dos cursos de História, Economia e Direito.  
ii
 RORTY,R. O Futuro da Religião, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2007 p. 47. 

iii
 DEWEY, J. in RORTY, R., opus.cit., p.20. 

iv
 RORTY, R. opus.cit., pp. 75-76. 

v
 Assumimos estas noções como chaves para análise de nossos trabalhos, no entanto as assumimos dentro da 

máxima do pensamento “fraco” de que fizemos alusão nesta justificativa de projeto. Assim, estas noções nos 

darão orientação para a observação através das ferramentas da filosofia, da Teologia e das ciências da 

Religião, sobre nosso objeto de pesquisa. 
vi
 Autor que tomamos como referência da hermenêutica 

vii
 RORTY, R. opus.cit., p.75. 


