
Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 

21 a 24 de Outubro de 2010 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 15 | 

A fuga da angústia enquanto sentido de lugar  
para os sem-teto  

Deyvid Fernando dos Reis 
UEL. deyvid_fernando@yahoo.com.br 

 
 
O lugar desde a década de 1970 vem ganhando destaque enquanto categoria 
do pensar por parte dos geógrafos humanistas, trazendo para o centro da 
discussão geográfica o ser humano enquanto protagonista das relações com o 
mundo em que vive. Nesta pesquisa procuramos estabelecer a relação do lugar 
com o conceito de sem-teto (homelessnes), que a princípio nos remete à condição 
de pessoas que por algum motivo vivem nas ruas, que não moram em uma 
casa, que frequentando os mesmos lugares da rua diariamente mas que não 
estabelecem essencialmente um referencial de fixação, “minha casa”. Desta 
forma procuramos pensar qual o sentido de lugar para estes sem-teto. Para 
entendermos essa relação é preciso escavar fundo, garimpando através do 
pensar filosófico, as camadas deste existir. O sem-teto possui modos de “ser-
no-mundo” diferentes, sendo necessário portanto, pensar a relação que cada 
um estabelece com seus lugares. Estes modos de ser-no-mundo das pessoas 
que vivem nas ruas às vezes se confluem, se misturam e se confundem, porém 
as relações que estabelecem com os lugares permanecem demarcados por cada 
uma dessas essências. Heidegger nos ajuda a pensar essa intrínseca relação 
com a rua, quando na segunda seção de Ser e Tempo trata de questões 
referentes ao “ser-para-morte”. Este é o ser que tem consciência do seu fim. 
Esta consciência o diferencia dos entes, mas também lhe proporciona uma 
angústia. A técnica e a ciência é uma maneira criada pelo próprio homem como 
tentativa de driblar essa angústia. De alguma maneira existem pessoas que se 
abstêm ou são coibidas desta ideia, ou seja, a ausência ou a marginalização da 
técnica e ciência proporciona uma insegurança ontológica. Ter uma casa 
essencialmente nos remete à nossa condição de seres humanos: um animal 
pode ter um lugar para habitar, um território, no entanto, só o homem tem 
uma casa em seu sentido essencial. Ser um sem-teto seria uma tentativa de 
fuga (transitoriedade absoluta) dessa angústia que se intensifica no ser 
desprovido da técnica e da ciência. O sentido de lugar proposto na pesquisa, 
baseado no modo de ser-no-mundo dos sem-teto, é tentativa de um primeiro 
passo para avançarmos na compreensão da categoria de lugar. 
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