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O habitar o mundo é muito mais do que estar fisicamente presente em um 

espaço, prover de habitantes ou povoar. Habitar o mundo ou ser-no-mundo 

significa a construção, a criação de novos mundos cheios de significações, 

sentidos e sentimentos onde o espaço deixa de ser homogêneo e se torna 

“lugar” e “paisagem” no sentido fenomenológico. Essa forma de ser-no-

mundo está intimamente ligada a nossa cultura que por sua vez está ligada ao 

sagrado e ao religioso. Para entendermos melhor esta relação, nos 

remeteremos ao método da arqueologia da religião, que através de 

escavações como que arqueológicas procurará na sedimentação da cultura as 

camadas mais profundas que nos permitirão encontrar as essências e a 

estrutura primeira desse ser-no-mundo. Neste trabalho não nos 

preocuparemos em buscar respostas para a indagação de que se Deus (ser 

absoluto) existe ou não. Nossa preocupação aqui será a de que partindo do 

pressuposto de que Deus existe: como as experiências vividas a partir dessa 

Existência contribuíram ou contribuem para configuração de nossa cultura, 

conseqüentemente de nosso ser-no-mundo? O ser humano é o homo 

religiosus, pois possui sedimentos de um passado onde não se configurava o 

dualismo sagrado e não-sagrado (laico). E homem religioso é aquele que busca 

espaços sagrados que são revelados por uma hierofania que rompe com a 

homogeneidade do espaço e aponta um centro no caos desta 

homogeneidade. Assim lugar, no sentido fenomenológico, e espaço sagrado se 

confundem. Dentro de várias escalas uma casa pode ser um espaço sagrado, 

uma cidade pode ser um espaço sagrado, uma região, um país ou o mundo 

podem ser espaços sagrados assim como podem também ser lugares. 

Portanto todo ser em si é religioso, inclusive o ateu, quando este revela seus 

lugares que, por conseguinte, são sagrados: a casa no sítio dos avós, uma 

paisagem do campo em sua infância, o banco da praça onde deu seu primeiro 

beijo. 
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