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Resumo 

Um dos grandes desafios a serem enfrentados pelas cidades brasileiras é a 

problemática vivenciada pela população em situação de rua, cada vez mais numerosa nos 

centros urbanos. Essa população heterogênea e complexa vem sendo cada vez mais, alvo de 

discussões que buscam compreendê-la melhor, tentando quantificá-la e descrevê-la para 

delinear caminhos de intervenção em sua situação-limite, que melhor contemple suas 

necessidades. As ações pastorais adotadas com a população em situação de rua nas cidades, 

por sua vez, geralmente têm privilegiado o proselitismo e o assistencialismo, que acabam por 

reproduzir os mecanismos que os excluem e os tornam sobrantes em todos os aspectos da 

vida, inclusive da própria religião. Essa postura se explica por sua pastoral estar pautada no 

antigo paradigma de missão, no qual o assistido não tem voz e torna-se apenas um depositário 

de assistência e de dogmas. Na busca de uma ação pastoral alternativa, encontramos a Missão 

SAL, em Santo André, que realiza sua missão a partir da convivência familiar com pessoas 

sobrantes dos centros urbanos, como aquela que pode revelar-se uma importante expressão do 

“rosto da missão” para eles. Assim, a presente dissertação se propôs a analisar a ação pastoral 

da Missão SAL a partir da seguinte pergunta norteadora: A ação pastoral adotada pela 

Missão Sal possui suas bases em uma metodologia da convivência, que promova o diálogo, 

devolvendo a voz às pessoas sobrantes que acolhe, contribuindo para a construção de sua 

autonomia? A metodologia utilizada contou com dois momentos distintos. Iniciamos com a 

sistematização de referencial bibliográfico sobre a população em situação de rua, 

especialmente o que convencionamos chamar de sobrantes, bem como o contexto em que esta 

está inserida na contemporaneidade e a sistematização da bibliografia sobre o referencial 

teórico para uma avaliação crítica da metodologia de ação pastoral utilizada na Missão SAL. 

Em seguida nos detivemos ao estudo de caso, que teve como objeto a metodologia de ação 

pastoral da Missão SAL, em Santo André, que foi analisada a partir da observação 

participativa e de entrevistas não estruturadas com os moradores da casa. Essa dissertação está 

composta em três capítulos. O primeiro capítulo buscou apresentar os sobrantes que fazem 

parte de um exército de excluídos e marginalizados, que vivem em situação de rua nos centros 

urbanos, apontando sua relação com a cidade. O segundo capítulo apresentou os resultados 
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obtidos no estudo de caso da Missão SAL e, por fim, o terceiro capítulo procurou apontar 

caminhos para uma metodologia da convivência na ação pastoral para a população sobrante 

dos centros urbanos, como aquela que pode contribuir para a autonomia dessa população. 

 

Palavras-chave: missão, pastoral, metodologia pastoral, sobrantes, convivência, cidadania. 
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GAMA, Rejane. “What do you want me to do for you?” – In search of a methodology of 
living, in the pastoral action for the leftover population in the urban centers: case study of the 
SAL Mission in Santo André. Thesis Postgraduate Program in Religion Sciences – Methodist 
University, São Bernardo do Campo, 2013. 

 

Abstract 

One of the major challenges to be faced by Brazilian cities is the problematic 

experienced by the homeless population, which is growing larger in urban centers. This 

complex and heterogeneous population has been, increasingly, target of discussions that seek 

to understand it better, trying to quantify and describe it, in order to be able to outline ways 

that best contemplate their needs, to intervene in their extreme situation. The pastoral actions 

taken with the homeless population in the cities, in turn, has generally favored proselytism 

and welfare, which eventually reproduce the mechanisms that exclude them and make them 

leftover in all aspects of life, including religion itself . This is explained by the fact that those 

pastoral actions are grounded in the old paradigm of mission, in which the assisted is 

voiceless and become just a depositary of assistance and dogmas. In order to seek a pastoral 

alternative, we find the SAL Mission, in Santo André, that carries out its mission through the 

family living with leftover people of urban centers, such as one that may prove to be an 

important expression of the "face of the mission" to this population. Thus, this thesis aimed to 

analyze the pastoral of the SAL Mission, through the following guiding question: The 

pastoral mission adopted by SAL has its foundations in the methodology of family living, 

which promotes dialogue, returns the voice to the leftover people whom it welcomes, 

contributing to the construction of their own autonomy? The methodology had two distinct 

elements. We begin with the systematization of bibliographic references on the homeless 

population, especially what we conventionally call “leftover people”, as well as the context in 

which it is inserted in contemporaneity, and systematization of the bibliography on the 

theoretical framework, for a critical evaluation of the pastoral methodology used in SAL 

Mission. Next, we held back at the case study, which aimed the pastoral methodology of SAL 

Mission in Santo André, that was analyzed through the participant observation and 

unstructured interviews with the residents of the house. This dissertation is composed of three 

chapters. The first one aimed to present the leftover people, who are part of an army of 

excluded and marginalized, and live on the streets in urban centers, pointing their relationship 

with the city. The second one presented the results obtained in the case study of SAL Mission. 

And, finally, the third chapter aimed to point the way for the family living methodology, in 
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the pastoral action, for the leftover of urban centers, such as one that can contribute to the 

autonomy of this population. 

 

Keywords: mission, pastoral, pastoral methodology, leftover people, family living, 

citizenship. 
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INTRODUÇÂO 
 

 

 

O tema desta dissertação foi gerado durante o desenvolvimento de um projeto de 

Iniciação Científica sob o título: Análise Crítica do discurso imobilizador para uma práxis da 

solidariedade cristã junto à população em situação de rua. O projeto de Iniciação Científica, 

financiado pelo CNPq/PIBIC, foi também o Trabalho de Conclusão de Curso na graduação 

em Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, em 2012. 

Durante a produção do projeto de Iniciação Científica, tive contato com a tese de 

doutorado, Pastoral em situação de rua, de Jorge Schütz Dias, que investigou a ação pastoral 

junto a essa população desenvolvida pela Comunidade Metodista do Povo de Rua, em São 

Paulo, da Igreja Metodista. Em seu trabalho, Schütz provoca uma inquietação e uma questão 

para ser respondida: a metodologia pastoral desenvolvida não responde às necessidades 

relacionadas à população em situação de rua. Portanto, qual seria a metodologia para uma 

pastoral que responda às necessidades dessa população enquanto promotora do reinado de 

Deus? 

Em janeiro de 2011, estimulada pelo projeto de iniciação científica, estive na África 

do Sul, através do programa PROEDUC, da Universidade Metodista, para participar como 

voluntária junto à população em situação de rua, na cidade de Pretória. Através da Twsana 

Leadership Foundation, da qual fazem parte cinco Igrejas Cristãs (Metodista, Presbiteriana, 

Anglicana, Católica e Luterana), foi possível observar e participar da ação pastoral 

desenvolvida por aquela fundação com os moradores de rua. Além disso, durante o curso de 

Teologia, realizei um Estágio Supervisionado de Promoção Humana na Comunidade 

Metodista do Povo de Rua, e pude vivenciar de perto a ação pastoral adotada por aquela 

comunidade.  

Essas experiências com pessoas em situação de rua intensificaram e provocaram 

questionamentos acerca da metodologia de ação pastoral utilizada para essa população, 

despertando meu interesse pela pesquisa do tema aqui proposto, na tentativa de colaborar com 

a construção de uma metodologia de ação pastoral mais apropriada para nossa realidade.  
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A problemática vivenciada pela população em situação de rua tem desafiado a 

sociedade hodierna, pois sua presença está cada vez mais numerosa nos centros urbanos. Por 

isso, essa população heterogênea e complexa vem sendo alvo de pesquisas e discussões que 

buscam compreendê-la melhor e descrevê-la para delinear caminhos de intervenção em sua 

situação-limite que melhor contemple suas necessidades.  

As ações pastorais, por sua vez, aplicadas junto a essa população, predominantemente, 

de acordo com pesquisas anteriores, não têm conseguido responder a esses desafios de forma 

exitosa, uma vez que se têm fundamentado no proselitismo1 e assistencialismo2, acabando por 

reproduzir os mecanismos que os excluem e os tornam sobrantes em todos os aspectos da 

vida, inclusive da própria religião. Essa postura se explica por estar sua pastoral pautada no 

antigo paradigma de missão no qual o assistido não tem voz, tornando-se apenas um 

depositário de assistência e de dogmas.  

Nesse sentido, identificar ações pastorais alternativas que visem devolver a voz aos 

sobrantes dos centros urbanos, incluindo-os no processo de construção da ação pastoral, 

contribuindo para sua autonomia como incluído na sociedade, torna-se uma relevante 

contribuição para a atualidade.  

Na busca de uma ação pastoral alternativa, encontramos a Missão SAL, em Santo 

André, que realiza sua missão a partir da convivência familiar com pessoas sobrantes dos 

centros urbanos. A atitude de acolher na própria casa aqueles que sobram do convívio familiar 

e de todas as relações sociais formais, proporciona um campo de investigação interessante 

para a construção de uma metodologia de ação pastoral que tem a convivência como base. 

Isso porque, a convivência proposta nesta missão é de tempo integral e de envolvimento e 

relacionamento real e contínuo com os sobrantes que são acolhidos. 

Esta pesquisa, portanto, se propõe a analisar a metodologia de ação pastoral adotada 

na Missão SAL para verificar se esta é gerada na convivência com seus acolhidos e se ela 

atende a proposta de ser uma pastoral gerada na convivência, que promove a libertação e a 

cidadania dos sobrantes aos quais acolhe contribuindo para sua autonomia. Além disso, esse 

projeto buscará apresentar pistas para a construção de uma ação pastoral a partir da 

metodologia da convivência para a população sobrante dos centros urbanos.  

A importância desta pesquisa reside na necessidade da construção de uma metodologia 

pastoral que responda à mudança de paradigma emergente, diante do crescente interesse da 

                                                           
1 Prática de conquistar adeptos para uma religião 
2 O conceito é utilizado para referir-se a prática de organizar e prestar assistência a camadas mais carentes de 
uma sociedade, ao invés de atuar para a eliminação das causas de sua carência. 
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sociedade brasileira em relação à população em situação de rua. Por outro lado, tem sua 

importância por se relacionar com a práxis, trazendo reflexões que possam ter contribuições 

comunitárias, gerando caminhos teórico-pedagógicos que contribuam com a teologia da 

missão e ações pastorais pertinentes. Também poderá favorecer a elaboração de alternativas 

para superação das pastorais atuais que, em sua maioria, têm sido inócuas quanto à promoção 

da dignidade humana dos sobrantes dos centros urbanos. 

Para a realização desta pesquisa será adotado o método de abordagem dialético, uma 

vez que, conforme afirma Lakatos, esse método “penetra o mundo dos fenômenos através da 

sua ação recíproca, da contradição inerente do fenômeno, e da mudança dialética que ocorre 

na natureza e na sociedade.” (Lakatos, 2009, p.91). Como método de procedimento será 

utilizado o método histórico, uma vez que, de acordo com Lakatos, esse método “consiste em 

investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar sua influência na 

sociedade de hoje” (Lakatos, 2009. p.92). Além disso, será usado também o método 

monográfico, apropriado para o estudo de caso que esta pesquisa se propõe a realizar. 

A metodologia a ser seguida contará com dois momentos distintos. Iniciaremos com a 

sistematização de referencial bibliográfico sobre a população em situação de rua, o que 

convencionamos chamar de sobrantes, bem como o contexto em que está inserida na 

contemporaneidade. Também será sistematizada a bibliografia sobre o referencial teórico para 

uma avaliação crítica da metodologia de ação pastoral utilizada na Missão SAL. Em seguida 

passaremos ao estudo de caso, que terá como objeto a metodologia de ação pastoral da Missão 

SAL, em Santo André.  

Como coleta de dados no estudo de caso, utilizaremos a técnica da observação 

participativa e entrevistas não estruturadas com os moradores da casa para posterior seleção, 

codificação e tabulação para a análise e interpretação dos dados. 

Por fim, será aplicado o referencial teórico adotado para verificar a corroboração ou 

não da hipótese traçada. Assim, será possível apontar pistas para a construção de uma 

metodologia de ação pastoral para a população sobrante dos centros urbanos. 

Esta dissertação está composta de três capítulos. O primeiro buscará apresentar os 

sobrantes que fazem parte de um exército de excluídos e marginalizados, que vivem em 

situação de rua nos centros urbanos, apontando sua relação com a cidade. No segundo 

capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo, utilizado para conhecer a 

metodologia de ação pastoral adotada com os sobrantes na Missão SAL, em Santo André. E, 

por fim, no terceiro capítulo apontaremos caminhos para uma metodologia de ação pastoral 
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para a população sobrante dos centros urbanos, ação esta que propõe como alvo a promoção 

de sua libertação e cidadania. 
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CAPÍTULO 1 
PRISÃO SEM GRADES: FORMAÇÃO DA DOS SOBRANTES NOS 
CENTROS URBANOS 
 
 

 

Dentre os muitos desafios enfrentados pela sociedade brasileira contemporânea está a 

problemática vivenciada pelos sobrantes dos centros urbanos, a população em situação de 

rua em quantidade cada vez maior. Parte dessa população foi mensurada em 2008 pela I 

Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua3 e representa 0,061% da 

população das 71 cidades pesquisadas. A população sobrante em situação de rua é composta 

por vários grupos distintos, que podem ser observados a partir de gênero, idade, atividade 

que exerce, local que escolhe para pernoitar e etc. Essa população heterogênea e complexa 

vem sendo alvo de muitas pesquisas e estudos, tanto pelo Poder Público como pela 

academia devido a sua crescente expressão nas cidades de todo o país. Esse é o caso da 

dissertação de mestrado de Alcides Alexandre de Lima Barros (2011), bem como da tese de 

doutorado produzida por Jorge Schütz (2010), ambos da Universidade Metodista de São 

Paulo, que buscam quantificá-la e descrevê-la para delinear caminhos de intervenção em sua 

situação-limite, que melhor contemplem suas necessidades. 

Nesse sentido, a dinâmica das cidades tem “produzido” uma população cada vez mais 

numerosa, que será denominada, para fins dessa pesquisa, sobrante. Isto porque foi 

excluída, por etapas, do sistema de habitação, do trabalho formal, da família, da educação, 

da saúde, dos grupos sociais e até mesmo da religião. 

 

 

1 O crescimento das cidades e a “produção” da população em situação de 
rua 

 

A população brasileira hoje é majoritariamente urbana. Esse quadro começou a se 

formar com o processo de industrialização pelo qual passou o país a partir de 1930, com seu 
                                                           
3 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/sumario_executivo_pop_rua.pdf>.  Acessado em 
10/11/2012 
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auge nos anos 1950, desencadeando o movimento migratório da população do campo para 

as cidades, em busca de novas oportunidades. Devido a esse processo, o Brasil passou de 

país rural a país urbano em 60 anos, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Apenas 31,3% da população viviam nos centros urbanos em 1940 e em 2000 

esse número cresceu para 81% da população, conforme explicita o gráfico abaixo. 

 

 

Figura 1: Gráfico de crescimento populacional urbano 
Fonte: (IBGE, 2001) 
 
 

Essa porcentagem continua aumentando, de acordo com o Censo 2010, chegando a 

84% e tendo a Região Sudeste como a detentora da maior parcela de população vivendo em 

centros urbanos do país: 90,5%.4 

Entretanto, o acelerado processo de urbanização que esse quadro migratório requereu 

não teve eco nas políticas públicas dessas cidades, o que contribuiu significativamente para 

muitos problemas que até hoje têm desafiado o Poder Público, em especial na questão 

habitacional. 
Diante dessas dificuldades, os grupos mais pobres não tiveram opção, senão 
de ocupar ilegalmente o espaço urbano, produzido, assim, o surgimento de 

                                                           
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766>.  Acesso em 
30/03/2011.  

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766
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favelas em áreas públicas e privadas, de cortiços, loteamentos clandestinos e 
irregulares, invasões de conjuntos habitacionais e outros imóveis vazios, 
construção de barracões ao longo das rodovias, sob viadutos ou redes de 
energia elétrica, dentre outras formas de habitação. (GAMA, 2005, p. 8) 

 

Vale ressaltar que a formação de grandes centros urbanos promoveu a formação de 

outros centros-satélites, que inicialmente eram cidades dormitórios e hoje já alcançam uma 

expressão significativa em seu crescimento, culminando com os mesmos problemas ou mais 

que os grandes centros quanto ao seu planejamento urbano. Esse é o caso de Santo André, 

umas das cidades pertencentes ao grande ABCD5, em São Paulo, alvo de nosso interesse por 

sediar a Missão SAL, que destacamos para o estudo de caso. 

Essa configuração que surgiu com o crescimento populacional promoveu muitas 

situações-limites, que exigem da sociedade um olhar mais cuidadoso. Uma dessas situações-

limites é a vivenciada pela população em situação de rua, presente nas grandes cidades com 

cada vez mais frequência.  

O termo “população em situação de rua” foi adotado pela I Pesquisa Nacional 

promovida pelo Governo Federal para denominar os diversos grupos de pessoas que se 

utilizam da dinâmica das ruas para sua sobrevivência, tendo em comum a marginalidade de 

suas vivências.  

Essa população não faz parte do censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) justamente por não possuir domicílio regular, e as estatísticas existentes sobre 

ela ainda não são fiéis à realidade, o que revela como o tema ainda não alcançou a 

importância devida nas prioridades públicas. Mas algumas tentativas já foram feitas neste 

sentido, anunciando a dimensão da problemática a ser enfrentada. 

A mais recente e também mais abrangente pesquisa sobre a população em situação de 

rua existente, é a que foi promovida pelo Ministério de Combate à Fome, do Governo 

Federal, que realizou, em 2008, através do Instituto Meta, o já mencionado I Censo e 

Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, abrangendo 71 cidades 

brasileiras, das quais fez parte a cidade de Santo André. 

Foram entrevistadas 31.922 pessoas maiores de 18 anos, em situação de rua, morando 

em calçadas, praças, rodovias, viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, depósitos 

e prédios abandonados, becos, lixões, ferros-velhos ou em instituições (albergues, abrigos, 

                                                           
5 Parte da Região Metropolitana de São Paulo, que desenvolveu identidade própria por ser uma região 
tradicionalmente  industrial. A sigla refere-se as quatro cidades que integram essa região: Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. 
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casas de passagem e de apoio e igrejas). Esse contingente equivale a 0,061 da população 

dessas cidades.  

Além da coleta de informações básicas do Censo, foi realizado o aprofundamento da 

pesquisa em uma amostra de 10% dos entrevistados para melhor identificar seu perfil6. 

Não foram incluídas na pesquisa crianças e adolescentes, bem como pessoas que 

vivam em cortiços, “casas de cafetinas” ou ocupações irregulares, por questões 

metodológicas explicadas na divulgação dos resultados. No entanto, vale ressaltar que essa 

é uma fragilidade da pesquisa, pois exclui uma parcela significativa dessa população.  

Outrossim, deve-se destacar a importância da realização dessa pesquisa nacional para 

iniciar as discussões sobre o tema. A pesquisa mostrou algumas novidades sobre a 

composição da população pesquisada: a primeira delas é que a origem não é mais o campo. 

Há algumas décadas, a população em situação de rua era, em sua maioria, proveniente de 

outros Estados, como parte do processo migratório chamado êxodo rural, já pontuado 

anteriormente. Entretanto, de acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas em situação de 

rua de hoje são oriundas do próprio Estado, e a maior parte da mesma cidade, como 

ilustrado no gráfico abaixo. 

 

 
Figura 2: Gráfico da naturalidade da população em situação de rua 
Fonte: (I Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua) 

 
 

Outro dado que merece destaque anunciado por essa pesquisa é que a população em 

situação de rua está envelhecendo nas ruas, pois quase metade está na rua há mais de 2 

anos; cerca de 30%  está nas ruas há mais de 5 anos; sem falar que 1,3% já nasceram nas 

ruas. Essa nova situação aponta que tal população está cristalizando sua condição de 
                                                           
6 O levantamento de campo foi censitário (questionário com 19 perguntas) e amostral (questionário com 62 
perguntas). A amostra de 10,4% do universo foi selecionada utilizando a técnica de amostragem probabilística 
sistemática. 
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situação de rua. Em sua tese de doutorado, Jorge Schütz destaca o crescente número de 

crianças e adolescentes em situação de rua hoje e afirma que: 

Eles não chegam à situação de rua tão somente como elementos descartáveis 
de uma sociedade capitalista, mas por forças que promoveram este estado. 
Isso passa pela degradação familiar e por outros componentes sociais, tais 
como a criminalidade e a prostituição. (DIAS, 2010, p. 64) 

 
Segundo o Censo, a população pesquisada é composta, em sua maioria, por homens e 

grande parte são trabalhadores informais. Apenas 1,9% da população entrevistada está 

inserida no mercado formal de trabalho, com níveis de renda baixos e, ao contrário do que 

permeia o senso comum, apenas 15,7% pedem dinheiro. 

Três são as principais causas apontadas para a condição de situação de rua, de acordo 

com a pesquisa: o desemprego, o álcool e/ou as drogas e problemas familiares, melhor 

apontado no gráfico abaixo. 

 

 
Figura 3: Gráfico das causas da situação de rua 
Fonte: (I Pesquisa sobre a População em Situação de Rua) 
 

A pesquisa refere-se a desavenças familiares apenas com relacionamentos entre pai, 

mãe e filhos. Destacamos, entretanto, que “separações e decepções amorosas”, que somam 

16,1% dos entrevistados, foram contabilizadas separadamente das “desavenças familiares”, 

e que se forem somadas perfazem um total de 45,2%, passando a ser o principal motivo de 

deslocamento para a situação de rua. Esse fato nos confere um importante dado, uma vez 

que se percebe nessa dinâmica que a falta de possibilidade de manter um ambiente familiar 

é a grande responsável pela origem da condição de situação de rua para a maioria dos 

entrevistados. Nesse sentido, uma análise séria da problemática da situação de rua não pode 

deixar de considerar o restabelecimento das relações primárias dessas pessoas. 
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Na pesquisa de campo realizada junto à Missão SAL, essa realidade se confirmou, 

pois todos os entrevistados tiveram os laços familiares rompidos como o início de seu 

processo para a condição de sobrantes.  

Apesar de boa parte dos entrevistados pelo Censo declararem manter algum contato 

com os familiares, conforme expomos no gráfico abaixo, nota-se que esses vínculos não são 

fortes o suficiente para evitar a situação de rua. 

 
Figura 4: Gráfico de frequência de contato com familiares 
Fonte: (I Pesquisa Nacional sobre a População e m Situação de Rua) 

 

Os motivos alegados pelas mulheres como causas de estarem em situação de rua, 

entretanto, foram diferentes dos homens. Para elas, a maior causa de sua situação de rua é a 

perda da moradia (22,56%) seguida de problemas familiares, drogas e alcoolismo (11,56%) 

e desemprego. As mulheres em situação de rua são mais novas e menos escolarizadas que os 

homens. A pesquisa confirmou também a maior vulnerabilidade da mulher em situação de 

rua, por causa da violência. Estas precisam estar acompanhadas de um companheiro para 

não serem violentadas.  

Lima Barros destacou uma impressão interessante quanto à presença masculina nas 

ruas ser muito maior do que de mulheres. Segundo ele, a cultura brasileira com fortes 

marcas patriarcais, cumulada com a sociedade do consumo, exerce uma pressão sobre a 

figura do homem como aquele que deve sustentar a família e quando isso não acontece, essa 

pressão social pode “empurrá-lo” para a situação de rua.  
 
Além das dificuldades concretas da sobrevivência, essa situação abala a 
imagem do provedor, que conferiu legitimidade ao chefe de família. 
(BARROS, 2011, p. 35) 
 

Jorge Schütz Dias segue a mesma direção sobre a pressão social que essas pessoas 

receberam, sob a perspectiva da sociedade de consumo e destaca que: 
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O ingresso do trabalhador no segmento social do ex-trabalhador significa 
mais do que simplesmente perder o emprego e o salário. Segundo a ética do 
trabalho na perspectiva capitalista, na qual a vida do indivíduo é dignificada 
não pelo emprego que ocupa ou pelo salário que recebe, mas por sua 
capacidade de consumo, isso significa, sobretudo, perder a visibilidade 
social. Significa desembocar no espaço dos objetos descartáveis, com 
possibilidade, ainda que rara, de reutilização. (DIAS, 2010, p. 45) 

 

Por outro lado, a mulher, pela mesma pressão sociocultural, na maioria das vezes 

permanece em casa, suportando situação de violência e opressão, tendo a situação de rua 

como última opção.  

Quanto às condições de alimentação, higiene e saúde das pessoas em situação de rua, 

como esperado, são muito precárias, de acordo com pesquisa. A maioria das pessoas 

consegue fazer ao menos uma refeição por dia, mas 19% ainda tem dificuldade de garantir a 

comida diária. Além disso, o acesso ao serviço de saúde é mínimo. Enquanto cerca de 30% 

dos entrevistados afirmam ter pelo menos algum tipo de doença como hipertensão, 

problema psiquiátrico, diabetes e HIV (5,1% - muito alto em relação à população em geral), 

contudo, apenas 18,7% fazem uso de medicamentos.  

Assim, a Pesquisa Nacional disponibilizou informações que motivam algumas 

questões. Nesse sentido, este fenômeno urbano não pode ser analisado sem levar em 

consideração sua complexidade de influências, como as relações econômicas, sociais, 

culturais e políticas da sociedade brasileira, que o promove e sustenta. 

 

 

2 O neoliberalismo e a sociedade de consumo geram “descartáveis” sociais 
 

O rumo econômico que o mundo capitalista tomou nas últimas décadas, merece 

destaque na análise dessa população que foi se formando em torno das ruas nas grandes 

cidades. A partir dos anos 1980, a promoção das políticas neoliberais como padrão para os 

países capitalistas, iniciadas pelos dirigentes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, 

respectivamente Ronald Regan e Margareth Thacher, provocou profundas mudanças no 

quadro econômico mundial.  

Antônio Prado (2007), em sua tese de doutorado, em que defende a incompatibilidade 

entre o neoliberalismo e o desenvolvimento, destaca as políticas que passaram a ser 

adotadas pelo neoliberalismo: 

Reduzir o papel do Estado às suas funções mínimas, desmontar as políticas 
sociais, desarticular e privatizar o setor produtivo estatal, desestruturar os 
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sindicatos, impor o contratualismo no mercado de trabalho, abrir os 
mercados nacionais, libertar os fluxos de capitais de seus freios é a ladainha 
missionária dos novos fundamentalistas, mais ortodoxos do que a esquerda 
stalinista. (PRADO, 2007, p. 4) 

 

Políticas que possam promover distribuição de renda, pleno emprego, segurança no 

trabalho e cidadania, perdem a centralidade com o avanço neoliberal. Agora, é “a mão 

invisível do mercado” que deve conduzir a economia para chegar, naturalmente, ao 

crescimento, através do estímulo ao consumo. 

Entretanto, o êxito dessas políticas exigia uma mudança cultural e ética, uma vez que 

a ética protestante era a ética da acumulação, muito adequada para as revoluções industriais, 

mas não para a fase do consumismo. Era preciso mudar a mentalidade da população para 

criar uma sociedade baseada no consumo. Para isso, surge um novo conceito: o da 

insatisfação controlada, que estimula o consumo permanente de símbolos e não mais de 

necessidades. O novo cidadão da sociedade neoliberal é aquele que consome e consome 

símbolos que, uma vez conquistados, são descartados, viram série, algo vulgar. Não é a 

função da coisa consumida que mais importa, mas sim seu poder de diferenciação e 

hierarquização. 
De acordo com a lógica de mercado, para se estar incluído no atual sistema, 
é necessário que o indivíduo seja capaz de consumir e tenha um mínimo de 
domínio dos aparatos tecnológicos, o que deixa de fora um enorme 
contingente de massas humanas, que, excluídas, não têm salvação e são 
destinadas à própria busca de sobrevivência ou mesmo passíveis de 
eliminação pela morte. (CUNHA, 2002, p. 21) 
 

.A dificuldade estava, contudo, em criar o consumista hedonista e desregrado, sem 

romper com a disciplina e dedicação ao trabalho, tão necessárias ao sistema capitalista. Mas 

essa dificuldade foi sanada, aos poucos, pelo estabelecimento do crédito como nova forma 

de dominação, mais sutil para esse novo consumidor, que não só cumprirá a meta de ter a 

renda totalmente gasta, mas ainda mais, estará sempre estruturalmente endividado. 

Se do ponto de vista da cultura religiosa predominante o século XIX foi o século do 

puritanismo, o século XX passa a ser o século do consumismo, tornando o que era pecado 

em virtude, o desregramento em sinal da graça.  
A morte do transcendente facilita esse movimento. Os rigores da vida correta 
e simples, dedicada ao todo poderoso, são substituídos pelas facilidades do 
carnê de longo prazo, embaladas por um narcisismo crescente e uma 
profunda indiferença pelo sofrimento alheio, tornado ele também matéria de 
consumo. (PRADO, 2007, p. 54) 
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Trata-se da máxima: “fora do mercado não há salvação”. Essa linguagem religiosa 

adotada pelo discurso neoliberal é também apontada por Sung, ao denunciar a idolatria do 

mercado que aceita sacrifícios humanos para se manter. 
O próprio sistema tira das pessoas a esperança da possibilidade de 
transcender o sistema opressor vigente, tirando do povo a sua subjetividade, 
a sua capacidade de desejar e de construir uma sociedade mais humana. 
Dessa forma, assassina-se em nome de deus e apresenta-se a morte e o 
sacrifício como únicos caminhos da salvação, caminhos queridos por deus. 
(SUNG, 2008, p. 27). 
 

O ideário neoliberal resgata o Darwinismo Social defendido pelo sociólogo 

americano, William Graham Sumner, de que a desigualdade é elemento fundamental do 

processo de competição.  

É o período das teorias da empregabilidade, cuja responsabilidade da inclusão no 

emprego é exclusiva do empregado e este deve ser capaz de adaptar-se rapidamente às 

mudanças de ambiente produtivo, buscar capacitação permanente e desenvolver cada vez 

mais qualidades que possam torná-lo empregável. Tudo por um salário variável, mais baixo, 

por jornadas parciais, contratos temporários e nenhum espírito sindical. 

Assim, a proteção do mais fraco é considerada, na perspectiva neoliberal, um 

impedimento para criar uma sociedade mais forte e perfeita. Proteger ao que não se 

adequava ao sistema é considerado um erro pelo qual a espécie humana pagaria em longo 

prazo. “Deixar o mais fraco sobreviver seria comprometer o vigor da raça e desestímulo 

para os mais dotados” (PRADO, 2007, p. 15). Aos poucos, o pobre ou o abandonado pelo 

sistema passa a ser um incômodo. 

No Brasil, o sistema neoliberal foi muito bem recepcionado. Clovis de Castro se 

debruça na análise de Marilena Chauí (1998) sobre a matriz mítico-teocrática do Brasil7, 

para compreender o processo histórico-cultural da participação pública da sociedade 

brasileira e conclui que esta matriz privilegia uma apatia política e uma exaltação do poder 

populista na sociedade brasileira, que para ele é terreno fértil para o neoliberalismo. 

 

É por isso que o neoliberalismo, sendo essencialmente um projeto de 
encolhimento do espaço público e ampliação do espaço privado, se adaptou 
tão bem em terras brasileiras. (CASTRO, 2000, p. 62) 

 

                                                           
7 A matriz mítico-teocrática, desenvolvida por Chauí, tem quatro elementos constitutivos: a visão do paraíso, a 
perspectiva providencialista da história, o milenarismo, a figura jurídico-teocentrica do governante pela graça de 
Deus. (CASTRO, 2000) 
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Em terras brasileiras as teorias da dependência, que tiveram importante papel para as 

esquerdas nos anos 60 e 70, foram vencidas pela cristalização das leis do mercado. “O ser 

humano deixa de ser sujeito (consciente) histórico principal e aparece em cena o mercado 

como o verdadeiro sujeito, supra-humano” (SUNG, 1998, p.30). 

Esse processo é alimentado pelo sentimento generalizado de descontinuidade histórica 

e insegurança, nominada por muitos de pós-modernidade. A decepção com o espaço público 

levou a humanidade a recolher-se, cada vez mais, à esfera privada. 

Nesse sentido, os marginalizados e excluídos, ou melhor, os sobrantes das nossas 

cidades, não são, na maioria das vezes, sequer notados por grande parte da sociedade 

brasileira e, quando notados, geralmente são criminalizados. 
 
 
3 Os sobrantes na situação de rua: delimitando o objeto da pesquisa  

 
Os termos utilizados para denominar essa população que vai se formando na 

marginalidade das grandes cidades são variados, mas nenhum deles é capaz de expressar a 

complexidade dessa população. O termo em inglês é homeless – sem lar, que abarca não só 

os que não possuem uma moradia, um teto, mas todos aqueles que não possuem um lar, com 

sentido de lugar digno de descanso, refúgio e privacidade.  

No Brasil, é comum nos depararmos com textos que utilizam termos como morador de 

rua ou sem teto, mas o que tem prevalecido nos últimos tempos é o termo população em 

situação de rua. São os sem-lugar, os nômades de nosso tempo, produzidos em larga escala 

em nossas cidades. (BARROS, 1998. p.39)  

De acordo com a definição da Secretaria de Assistência Social (SNAS) e o Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) do Governo brasileiro:  

 
A população em situação de rua é um grupo populacional heterogêneo, 
constituído por pessoas que possuem em comum a garantia da sobrevivência, 
por meio de atividades produtivas desenvolvidas nas ruas, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência de moradia 
regular. (BRASIL, 2006, p.24) 

 

Trata-se, contudo, de uma população heterogênea e muito complexa, como bem 

enfatizou Dias (2010) em sua pesquisa. Dentre os aspectos da complexidade dessa 

população por ele apontados, vale destacar o do estilo de vida adotado por essas pessoas, 

que são as mais variáveis possíveis. Dentro dessa população, existem pessoas diferentes 

quanto à origem de sua condição como pessoa em situação de rua, quanto à forma pela qual 



23 
 

  
 
 

se utilizam da rua (trabalhos formais, informais ou ilegais), quanto ao gênero, à idade, até 

mesmo ao tipo de espaços dos quais se apropriam como moradia. 

A vulnerabilidade dessa população passa por diferentes esferas da vida: escolaridade, 

renda, habitação, alimentação, ocupação e acesso a serviços de saúde e até mesmo da 

religião, uma vez que essa também tem tido uma tendência seletiva de seus sujeitos a partir 

da mesma lógica neoliberal. Um dos acolhidos da Missão SAL disse, em entrevista, que 

chegou a ser expulso de uma Igreja evangélica. 

Kowarick (2009) ao tratar do processo massivo de vulnerabilidade socioeconômica e 

civil das cidades atuais, abordou essas vulnerabilidades de forma diversa. O autor destaca 

que essas pessoas não são excluídas do processo produtivo, no sentido pleno da palavra, 

mas “incluídas” de forma perversa e até “indecente”, uma vez que fazem parte da 

engrenagem desse sistema produtivo, seja através da terceirização, do crescimento do 

exército de reserva, do crescimento de atividades legais bem como das ilegais. 

Problematizando o conceito de desfiliação utilizado por Robert Castel (1998), 

Kowarick utiliza o conceito de desenraizamento social e econômico para definir o 

enfraquecimento do mundo do trabalho e dos laços de sociabilidade primária. Trata-se da 

perda de raízes, que se situa no universo semântico dos que foram desligados, desatados, 

desamarrados, transformados em sobrantes e desabilitados para os circuitos básicos da 

sociedade. (KOWARICK, 2009. p. 86). 

Ele defende, porém, a aplicação do conceito de exclusão à vulnerabilidade dos direitos 

civis (igualdade e liberdade) e dos direitos sociais, que vai chamar de princípio de exclusão 

social, como o “não conhecimento do outro, tido como subalterno e inferior, diverso e 

adverso”. (KOWARICK, p. 90). 

Acentua-se, assim, um imaginário social que associa às camadas pobres a crescente 

violência que impregna o cenário das grandes cidades. Conforme define:  

 
Estou denominando princípio de exclusão, pois não se trata apenas de isolar, 
confinar ou banir, mas, seguindo as trilhas de Hannah Arendt, de negar ao 
outro o direito de ter direitos: é o instante extremo em que representações e 
práticas levam à exclusão do outro, tido e havido como encarnação da 
periculosidade e, portanto, passível de ser eliminado. (KOWARICK, 2009, 
p. 92) 

 

A sociedade hodierna, conduzida nessa “mentalidade exterminatória”, mantém com os 

“descartáveis econômicos” uma relação de desqualificação e/ou de evitação, que entende a 

casa como um lugar de convivência, mas a rua como um lugar de adversidade. 
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A principal questão social para Kowarick, portanto, reside na dificuldade de expandir 

os direitos de cidadania. Segundo ele, cresce o campo de investigações quanto à fragilização 

da cidadania, enquanto perda ou ausência de direitos e precarização de serviços coletivos 

que garantam proteção para os grupos que deles necessitam. Além disso, a 

desresponsabilização do Estado em relação aos direitos de cidadania é destacada como uma 

crescente nos tempos hodiernos no Brasil.  

Entretanto, gostaríamos de destacar na abordagem de Kowarick, a importância do 

tema da vulnerabilidade formada pelo enfraquecimento de laços da sociabilidade primária, 

ou seja, com a família, parentela, bairro, vida associativa e o próprio mundo do trabalho, 

que são laços importantes para, num contexto de fraca presença da ação estatal, enfrentar os 

desafios decorrentes da fragilidade dos direitos sociais e quanto aos direitos civis básicos.  

Nesse sentido, optamos por utilizar o conceito de sobrantes, para depositar a ênfase no 

fato de serem pessoas que sobram não só do sistema formal de habitação, ou do sistema de 

formal de produção, mas também da convivência familiar, do acesso aos serviços públicos 

básicos, de todas as relações sociais convencionadas. São aqueles que não encontram lugar 

no formato estabelecido socialmente, aos quais é vedada a condição de ser reconhecido 

como pessoa, como ser que tem voz, é vedada sua cidadania. 

 

 

4 Como são tratados os sobrantes da cidade? 
 

A sociedade de consumo atual, orquestrada pelo neoliberalismo e pelo 

enfraquecimento dos direitos políticos, o pobre não é tido como cidadão, pois na prática, 

cidadão é aquele que consome. O pobre, ao contrário, normalmente é abandonado pelo 

sistema e sua alternativa é a marginalização e a exclusão. 
 
A culpa do desemprego passou a ser do desempregado, devido à sua baixa 
empregabilidade. A queda do salário real da vítima do downsizing é 
responsabilidade da baixa iniciativa do trabalhador, que não investe no seu 
capital humano através de uma requalificação permanente. (PRADO, 2007, 
p. 116) 
 

Além disso, o marginalizado e excluído vira objeto de consumo, pois nesta sociedade 

o medo é a mercadoria mais vendida nas redes de televisão.  

Esse frenesi promove uma profunda indiferença pelo sofrimento alheio e valores como 

solidariedade, igualdade e afetividade são suprimidos e substituídos pela competição, 

hierarquização e utilitarismo. 
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No livro Se Deus existe, por que há pobreza? Jung Mo Sung aborda o tema da 

insensibilidade social diante pobreza e do sofrimento humano. Para o autor, esta 

insensibilidade está diretamente relacionada com o sistema neoliberal, onde o livre mercado 

é quem dita as regras em nossa sociedade atual. Nesse sistema que ele vai chamar de 

idolátrico, pois se utiliza de sacrifícios humanos para ser mantido, o autor vai detectar a 

exclusão, cada vez maior, daqueles que não fazem parte do grupo seleto de cidadãos 

consumidores. 
O pobre da nossa sociedade idolátrica é considerado, portanto, uma pessoa 
sem valor, indigna, incompetente. Alguém que não tem valor e dignidade 
também não tem direitos. (SUNG, 2008. p. 66) 
 

Esse sacrifício humano começa pelos mais pobres, portanto, os sobrantes das cidades 

são os primeiros a serem sacrificados. Para essa população, a indiferença ao seu sofrimento 

começa a ser substituída por outra reação: a repulsa. 

Não é sem razão que a população em situação de rua constantemente é vítima de 

violência, seja por parte de policiais, de civis ou até mesmo de seus pares. A relação com a 

sociedade é de inimizade e revolta.  

Durante as entrevistas na Missão SAL, notamos que essa realidade de violência está 

muito presente nas histórias de vida dos acolhidos pela Missão. Um ex-morador das ruas 

antes de ir para a Missão, tinha acabado de sair do hospital por ter sido agredido por outro 

morador de rua. Com os travestis, essa realidade é mais crítica, aliada à questão do 

preconceito sexual. Todos os travestis entrevistados na Missão SAL sofreram violência 

física por mais de uma vez. 

A mídia está constantemente relatando casos de violência contra moradores de rua. 

Dentre os tantos, registra-se aqui alguns exemplos que culminaram em morte do morador de 

rua.  
Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi encontrada morta na 
madrugada desta segunda-feira em frente a uma associação de aposentados 
na região central de Maceió (AL). De acordo com a Polícia Militar, ela 
estava grávida e foi assassinada a pedradas. O assassino fugiu.8 
 
O autônomo Vanderlino Rodrigues dos Santos Filho, 23 anos, foi encontrado 
morto na madrugada de ontem na Rua Escorpião, altura do número 144, na 
Vila Guiomar, em Santo André. (...) Segundo testemunha, o jovem era 
travesti, visitava a cidade pela primeira vez e havia saído para fazer 

                                                           
8 Folha.com. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u700622.shtml>. Acesso em 
30/03/2011. 
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programa levando o celular e uma bolsa, que não foram achados no local do 
crime.9 
 
Na madrugada do dia 11 de maio, cinco moradores de rua foram 
assassinados enquanto dormiam no bairro do Jaçanã, região norte de São 
Paulo. Segundo investigações da Polícia Civil, eles foram mortos a tiros por 
duas pessoas ainda não identificadas, que fugiram em uma moto.10 

 

Um caso recente de violência contra um morador de rua marcou o início de 2013 nas 

redes sociais. Uma foto postada em rede social mostrava um jovem, que se declarava 

neonazista, enforcando um morador de rua em uma praça de Belo Horizonte. 

 
A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou três homens que foram presos 
após a polêmica gerada por uma foto postada na internet onde um deles, 
Antônio Donato Baudson Peret, de 25 anos, enforcava um morador de rua 
com uma corrente na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. Segundo a 
polícia, Peret foi indiciado por racismo, divulgação do nazismo, formação de 
quadrilha e corrupção de menores. No perfil dele em uma rede social, 
haviam várias imagens postadas com referências racistas e apologia ao 
nazismo.11 

 

O “Conexão Repórter”, programa jornalístico do SBT, em março de 201312 destacou o 

tema na matéria "Os homens sem sobrenome", revelando cenas de violência contra os 

moradores de rua, muitas delas praticadas por guardas civis metropolitanos e seguranças 

particulares no centro de São Paulo. Segundo a reportagem, com relação a essa parcela da 

população das cidades prevalece “o ódio, o preconceito, o abuso de poder e a intolerância”. 

A população em situação de rua é geralmente tratada pelos demais concidadãos de 

forma preconceituosa, recebendo adjetivos tais como: vadios, bêbados, ladrões, malandros, 

fedidos, vagabundos, incapazes e outros. São despojados de qualquer cidadania. A repulsa 

social para com este grupo já é percebida até mesmo em construções feitas, seja pela 

sociedade civil, seja pela administração pública, que cercam e modificam espaços públicos 

para impedir a permanência daqueles que utilizam as ruas para dormirem. São as chamadas 

construções “anti-mendigos”: calçadas pontiagudas, grades, sistemas de lançamento de água 

nas marquises e outras engenhocas que seguem promovendo cada vez mais sua exclusão 

social.  

                                                           
9 Diário do Grande ABC. Disponível em: < http://www.dgabc.com.br/Noticia/97801/travesti-e-encontrado-
morto-em-santo-andre>. Acesso em 22/07/2013. 
10 Folha.com. Disponível em: < http://www.dgabc.com.br/News/5813428/violencia-faz-parte-do-cotidiano-de-
moradores-de-rua.aspx>. Acesso em 30/03/2011.   
11 G1. Minas Gerais. Disponível em: < http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/04/policia-civil-conclui-
inquerito-de-grupo-skinhead-preso-em-belo-horizonte.html> Acesso em 22/07/2013. 
12 Conexão Repórter. Disponível em: < http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/noticias/9616/Conexao-
Reporter-revela-a-violencia-contra-moradores-de-rua.html> Acesso em 22/07/2013 

http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/belo-horizonte.html
http://www.dgabc.com.br/Noticia/97801/travesti-e-encontrado-morto-em-santo-andre
http://www.dgabc.com.br/Noticia/97801/travesti-e-encontrado-morto-em-santo-andre
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/04/policia-civil-conclui-inquerito-de-grupo-skinhead-preso-em-belo-horizonte.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/04/policia-civil-conclui-inquerito-de-grupo-skinhead-preso-em-belo-horizonte.html
http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/noticias/9616/Conexao-Reporter-revela-a-violencia-contra-moradores-de-rua.html
http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/noticias/9616/Conexao-Reporter-revela-a-violencia-contra-moradores-de-rua.html
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Figura 5: Exemplo de arquitetura “anti-mendigos” 

Fonte: (httpflaviojose.blogspot.com.br201208arquitetura-anti-mendigo.html) 

 

Devido ao crescimento assustador de casos de violência em todo o Brasil com a 

população em situação de rua, foi instituído, em abril de 2011, o Centro Nacional de Defesa 

dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável 

(CNDDH), ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

Nos últimos dois anos o CNDDH registrou 1.075 denúncias de violações diversas em 

todo o Brasil, como agressões, assassinatos, abuso de autoridade de instituições de 

segurança, recusa de atendimento em serviços públicos, dentre outras. Recentemente, o 

centro publicou uma nota de repúdio13 contra a violência sofrida por essa população, bem 

como contra as políticas higienistas adotadas por grande parte do Poder Público de Belo 

Horizonte. 

A violência, nesse sentido, é uma constante na vida daqueles que se encontram em 

situação de rua, seja como estratégia de sobrevivência desenvolvida pelo próprio grupo, seja 

pelo tratamento dispensado a eles pela maioria da sociedade. 

Na observação de Kowarick, surge uma cultura de violência que se justifica na 

culpabilidade dos mais pobres e dos diferentes. 
 
Acentua-se um imaginário social que associa as camadas pobres a um modo 
e condição de vida que estaria nas raízes da crescente violência que 
impregna o cenário das grandes cidades. (KOWARICK, 2009, p. 85) 
 

 

                                                           
13 Nota de Repúdio. Disponível em: < http://www.consciencia.net/nota-de-repudio-do-centro-nacional-de-
defesa-de-direitos-humanos-da-populacao-em-situacao-de-rua-e-catadores-de-materiais-reciclaveis/> Acesso em 
15/07/2013 

http://www.consciencia.net/nota-de-repudio-do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populacao-em-situacao-de-rua-e-catadores-de-materiais-reciclaveis/
http://www.consciencia.net/nota-de-repudio-do-centro-nacional-de-defesa-de-direitos-humanos-da-populacao-em-situacao-de-rua-e-catadores-de-materiais-reciclaveis/
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O I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua também 

registra a violência sofrida pelo grupo quanto ao seu direito de ir e vir. 

 

 
Figura 5: Gráfico de discriminações sofridas pela população em situação de rua 
Fonte: (I Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua) 

 
 
Com relação a sua organização social, alguns movimentos sociais dessa população já 

são percebidos desde 1960, período de efervescências dos movimentos populares. No 

entanto, assim como os demais movimentos, foram reprimidos no contexto brasileiro e 

perderam força no período da ditadura militar, e ainda sofrem suas consequências até hoje. 

Ao final dos anos 1990, esses movimentos tomaram novo fôlego, com participação e 

colaboração de organizações civis. 

Contudo, hoje existem algumas iniciativas associativas dessa população que têm 

lutado por um mínimo de dignidade humana, tais como o “Movimento Nacional de 

População de Rua”, criado em 200514 e que tem sido uma importante voz nas discussões 

políticas nas últimas décadas, bem como as Cooperativas de Catadores de Lixo15. 

O movimento Fala Rua expõe em sua página na internet a seguinte declaração:  
A base dessas manifestações e reivindicações se deu, principalmente, em 
torno da violência e preconceito sofridos pela população de rua, da ausência 
de políticas públicas de atendimento eficazes e capazes de saídas autônomas 
da situação de rua e, principalmente, em torno da certeza de que se não 
houvesse organização e persistência neste caminho de lutas e de 
enfrentamento, as conquistas não seriam efetivadas.16 

                                                           
14 Fala Rua. Disponível em: <http://falarua.org/>. Acesso em 30/03/2011. 
15Cooperativa de Catadores de Lixo. Disponível em: 
<http://www.aticoadm.com.br/html/paginacao.asp?edicao=30&pasta=edicao_30&pag=8>. Acesso em 
30/03/2011 
16 Fala Rua. Disponível em: 
<http://falarua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=88>. Acesso em 30/03/2011. 
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Esse processo político vem ganhando força no Brasil, mas em ritmo muito lento, 

frente à real necessidade dessa população. Assim, algumas respostas, vêm, timidamente, 

sendo dadas pelo Poder Público.  

Destacamos, para melhor visualização, as iniciativas do Governo Federal a respeito da 

população em situação de rua, constantes no site oficial do Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS)17: 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS. A PNAS reconheceu a 
atenção à população em situação de rua no âmbito do SUAS18. 
 
Lei nº 11.258 de 2005 - inclui, no parágrafo único do Artigo 23 da Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, a prerrogativa de que, na 
organização dos serviços da Assistência Social, deverão ser criados 
programas destinados às pessoas em situação de rua. 
 
Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006 – instituiu o Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI), coordenado pelo MDS, com a finalidade de elaborar 
estudos e apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social da 
população em situação de rua. 
 
Portaria MDS nº 381, de 12 de dezembro de 2006 do MDS – assegurou 
recursos do cofinanciamento federal para municípios com mais de 300.000 
habitantes com população em situação de rua, visando apoio à oferta de 
serviços de acolhimento destinados a este público. 
 
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 
11 de novembro, de 2009.  
 
Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 – instituiu a Política Nacional 
para a População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento.  
 
Instrução Operacional conjunta Secretaria Nacional de Assistência 
Social - SNAS e Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC Nº 
07, de 22 de novembro de 2010 - reúne orientações aos municípios e Distrito 
Federal para a inclusão de Pessoas em Situação de Rua no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CADUNICO). 
 
Resolução da Comissão Intergestores Tripartite – CIT nº 7, de 07 de 
junho de 2010 - pactuou critérios de partilha de recursos do cofinanciamento 
federal para a Expansão dos Serviços Socioassistenciais 2010, com recursos 
advindos do Plano Integrado de Enfrentamento ao crack e outras Drogas 
(Decreto 7179, de 20 de maio de 2010).  
 
Portaria Nº 843, de 28 de dezembro de 2010 – Dispõe sobre o 
cofinanciamento federal, por meio do Piso Fixo de Média Complexidade - 

                                                           
17 Ministério de Desenvolvimento Social – População em situação de Rua. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/mediacomplexidade/perguntas-e-
respostas/arquivos/populacao-em-situacao-de-rua-inclusao-no-cadstro-unico.pdf > Acesso em 22/07/2013. 
18 Sistema Único de Assistência Social 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/mediacomplexidade/perguntas-e-respostas/arquivos/populacao-em-situacao-de-rua-inclusao-no-cadstro-unico.pdf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/mediacomplexidade/perguntas-e-respostas/arquivos/populacao-em-situacao-de-rua-inclusao-no-cadstro-unico.pdf
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PFMC, dos serviços socioassistenciais ofertados pelos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social - CREAS e pelos Centros de 
Referência Especializados para População em Situação de Rua, e dá outras 
providências.  
 

Dessas iniciativas, sublinhamos a criação da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), de 1993, que regula no âmbito federal, estadual e municipal a área da Assistência 

Social que, juntamente com a Saúde e Previdência, compõem o sistema de Seguridade 

Social, garantindo a “proteção social”. Sua contribuição para a população em situação de 

rua está na abertura de possibilidade de criação de parcerias entre o Poder Público e 

organizações diversas, conforme descrito em seu artigo vinte e seis: 

 
Os incentivos a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-ão em 
mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas 
governamentais e em sistemas de cooperação entre organismos 
governamentais, não governamentais e da sociedade civil. (LOAS, art.26) 

 

Outra resposta importante dada pelo Poder Público às demandas dos movimentos 

sociais representativos da população em situação de rua foi a promoção do I e II Encontro 

Nacional sobre População em Situação de Rua, que aconteceu em 2005 e 2009, 

respectivamente, onde foram discutidos os desafios, as estratégias e as recomendações para 

a formulação de políticas públicas nacionalmente articuladas para essa parcela da 

população. Essa iniciativa foi a motivadora para I Censo e Pesquisa Nacional sobre a 

População em Situação de Rua (em 2007 e 2008). 

Entretanto, as ações existentes ainda são tímidas frente à complexidade e à urgência 

da problemática dos sobrantes das nossas cidades. Na verdade, na maioria das vezes são 

ações que não se opõem à estrutura opressora que produz essas situações-limites. “Dançam” 

a mesma música orquestrada pelo neoliberalismo, que reduz as ações sociais à esfera do 

assistencialismo. Maria Antonieta e Costa Vieira, afirma: 
 
A política social no Brasil se mantém opaca, sem visibilidade, sem 
identidade, sem direção clara, germinando e proliferando numa caótica rede 
de instituições públicas produtoras de assistências e serviços sociais, que se 
apresentam marginais até mesmo para seus agentes técnicos (...). Tratada 
residualmente, voltada aos necessitados e desamparados como um pronto 
socorro social e econômico, ao se apresentar como ajuda, complementação 
excepcionalidade, a assistência social não consegue assumir o perfil de uma 
política no campo de reprodução social. Sua política não é a política (...) 
configurando-se o assistencial como espaço marginal e compensatório de 
atendimento aos excluídos. (VIERIRA; BEZERRA; ROSA, 1992, p. 141) 
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Essa lógica também faz parte do processo opressor neoliberal, atuando apenas como 

um pronto-socorro social (por vezes bem precário) que oferece paliativos emergenciais, mas 

que não contribuem para a reintegração ou autonomia dessa população. 

Vale ressaltar que, ainda hoje, na maioria das grandes cidades, a administração 

pública sequer promove o assistencialismo e está mais preocupada em reprimir esta 

população. A interferência do poder público, através dos mecanismos do “Bem Estar 

Social” 19, se utiliza de instrumentos que criam dependência e silenciam os sujeitos na 

estrutura que alimenta a desigualdade ao colocá-los no nicho dos que não têm poder 

político. 

Alcides Barros reproduz em sua tese o depoimento de um morador de rua sobre sua 

visão desse sistema: 
Vocês estão vendo a fachada desta faculdade de Direito (refere-se a 
Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco), aonde os homens e 
mulheres aprendem a ciência das leis para praticar no Fórum João Mendes 
ou em qualquer outra parte do país, como em Brasília? Agora olhe pra praça, 
o largo São Francisco, aonde estamos; veja estas crianças que estão 
cheirando cola, esses jovens que estão se drogando, esses homens e mulheres 
que estão trabalhando arrumando seu papelão para vender e sobreviver. São 
ignorantes, pessoas tidas como loucas, inúteis; se não se sujeitarem a esse 
estado de coisas, de exclusão a que se encontram, a obediência das leis que 
essa faculdade determina e produz, sabe onde elas vão parar se não 
obedecerem? no Carandiru. Esse povo que está na rua é educado pra ser 
assim, e as instituições do povo de rua agem assim; determinam 
acomodando eles a essa situação. (BARROS, 2011, p. 169) 

 

Entretanto, essa visão crítica por parte da população em situação de rua é muito rara, e 

sua participação política está cada vez mais escassa, a despeito da resistência de alguns 

movimentos. Segundo o Censo Nacional, a maioria das pessoas em situação de rua (94,5%) 

não participa de nenhum movimento social que o representa. 

É bem verdade que os movimentos populares que se intensificaram nas décadas de 

1980 e 1990 foram mitigados nas décadas seguintes também pela atual política econômica, 

impedindo uma emancipação real, especialmente da população de rua. Isso também é 

reflexo de uma democracia vulnerável e em construção como a brasileira, onde parte 

significativa da população está à margem do processo democrático. 

Para Clovis Castro (2000, p. 33), a igualdade social não pode ser desarticulada da 

liberdade e participação política. Na verdade, essa igualdade só é promovida com essa 

participação, especialmente no sistema capitalista, no qual quem dita às regras é o mercado.  

                                                           
19 Estado de bem-estar social é basicamente uma concepção de governo no qual o estado exerce um papel-chave 
na proteção e promoção do bem-estar social e econômico dos cidadãos. 
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Neste sentido, o processo de educação para a cidadania é fundamental para que a 

lógica seja invertida e promova a igualdade. Contudo, os programas de assistencialismo têm 

a tarefa de perpetuar o que já está posto e manter a invisibilidade social. O sistema se 

retroalimenta, mantendo e sustentando suas bases e condições. 

 
Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a 
debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa 
generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente 
generosos, têm necessidade, para que a sua “generosidade” continue tendo 
oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. A “ordem” social 
injusta é a fonte geradora, permanente, desta “generosidade” que se nutre da 
morte, do desalento e da miséria. (FREIRE, 2008, p. 17) 

 

Para Freire, a compreensão de libertação é aquela que é construída no processo 

dialógico entre o educador-educando. A estrutura social contemporânea impõe a 

desumanização tanto do opressor quanto do oprimido e, segundo ele, a luta pela 

humanização é a luta do ser humano enquanto “ser para si”, enquanto ser autônomo. Freire 

define pedagogia da libertação como:  

 
Aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. (2008a, p.26)  
 

A maioria dos serviços que atendem aos sobrantes das nossas cidades é mantida por 

instituições religiosas. Contudo, em sua maioria, mantém o mesmo padrão de atendimento: 

oferecem comida, mas antes os obriga a participar de uma atividade religiosa. A 

preocupação da Igreja, via de regra, é oferecer sua assistência como pretexto para lhes 

apresentar a religião.  

Em sua maioria, as igrejas também possuem uma natureza de assistencialismo que 

mais exclui do que inclui, como verificou Jorge Schultz Dias, ao analisar a ação pastoral 

desenvolvida na Comunidade Metodista do Povo de Rua, na cidade de São Paulo: “a 

Comunidade Metodista do Povo de Rua não dá conta de desenvolver uma proposta de 

Inclusão Social, quando muito, integração à sociedade, ainda que de maneira precária” 

(2010, p.153). 

Barros (2011) registrou que todos os entrevistados responderam que creem em Deus. 

Segundo ele, os próprios moradores de rua que se utilizam dos serviços oferecidos pelas 

igrejas a eles, não concordam que para pegar uma refeição, uma roupa, ou utilizar um 

serviço básico, tenham que passar antes por alguma prática religiosa. Diante dessa 

realidade, uma ação pastoral proselitista não encontra êxito.  
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Para Freire, a verdadeira solidariedade se manifesta através dessa libertação e não em 

uma caridade que não transforma a realidade. Como ele mesmo afirma:  

 
Solidarizar-se com estes é algo mais que prestar assistência a trinta ou a cem, 
mantendo-os atados, contudo, à mesma posição de dependência. Solidarizar-
se não é ter a consciência de que explora e “racionalizar” sua culpa 
paternalistamente. A solidariedade, exigindo de quem se solidariza, que 
“assuma” a situação de com quem se solidarizou, é uma atitude radical. 
(FREIRE, 2008, p.19)  

 

Nesse sentido, devolver a voz às pessoas sobrantes faz-se imprescindível. Freire 

resume essa importância ao abordar o conceito de palavra dita:  
 
Quando tentamos um adentramento no diálogo, como fenômeno humano, se 
nos revela algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra (...). Mas, 
se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o 
mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 
todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra 
verdadeiramente sozinha, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, 
com o qual rouba a palavra aos demais. (FREIRE, 2008, p.44)  
 

É no diálogo, portanto, que se promove a libertação mútua do educador-educando, 

aqui aplicada aos agentes de pastorais e a população sobrante dos centros urbanos. Nesse 

processo “ninguém se liberta sozinho e ninguém liberta ninguém”.  

A igreja cristã sempre foi portadora de “boas novas” para aqueles que só convivem 

com as “más velhas”. Apesar de muitas incoerências narradas pela história, ela sempre teve 

um papel importante diante das dificuldades de seu tempo. Historicamente, foram as Igrejas 

que iniciaram o trabalho com os mais empobrecidos, pois estes eram seus alvos de cuidado 

e atenção. Essa postura da igreja pode ser remontada desde a sua tradição judaica e é 

mantido no cristianismo.  

A partir dessa perspectiva, é desafio constante para a Igreja buscar ser coerente com 

sua herança bíblico-teológica que elege, especialmente, com os mais necessitados para o 

cumprimento da sua missão. Entretanto, a realidade de hoje, sumariamente traçada, traz 

novos desafios para a igreja, exigindo dela uma revisão de suas práticas pastorais para 

melhor cumprir o seu papel profético de promover o Reino de Deus.  

Assim, a percepção da existência de uma população crescente que tem as ruas como 

moradia e sobrevivência, a superação de um modelo de intervenção baseado na caridade e 

assistencialismo, a promoção da cidadania e engajamento político dessa população e a 

construção, a partir dessa população, de novas propostas para sua problemática, são alguns 
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dos muitos desafios postos diante da sociedade brasileira, especialmente da igreja, para a 

construção de um novo caminho. 
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CAPÍTULO 2 
ESTUDO DE CASO: A MISSÃO SAL E SUA AÇÃO PASTORAL 
 
 
 

A busca por ações pastorais alternativas ao modelo instaurado na atualidade remeteu à 

escolha da Missão SAL para a análise. Essa escolha ancora-se no fato de que esta missão, 

que tem como núcleo uma família, acolhe, em sua casa, em seu convívio familiar, pessoas 

sobrantes dos centros urbanos. 

A atitude de acolher na própria casa aqueles que sobram do convívio familiar e de 

todas as relações sociais formais, proporciona um campo de investigação interessante para a 

construção de uma metodologia de ação pastoral que tem a convivência como base. Isso 

porque a convivência proposta nesta missão é de tempo integral e de envolvimento e 

relacionamento real e contínuo com os sobrantes que são acolhidos na casa.  

 
 
1 Localizando a Missão SAL: os sobrantes de Santo André 

 
A Missão SAL está localizada na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, 

onde funciona sua sede, a casa de convivência, e de onde provém grande parte dos acolhidos 

na Missão, especialmente os profissionais do sexo - prostitutas e travestis.  

Santo André possui uma população de 673.914 habitantes, segundo dados do IBGE20, 

e essa população é exclusivamente urbana. Santo André foi uma das 71 cidades que fizeram 

parte da a I Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua e, segundo a pesquisa, 

foram localizadas 407 pessoas em situação de rua na cidade. Lembramos, entretanto, que essa 

pesquisa foi delimitada a adultos que pernoitam nas ruas ou em albergues, o que deixou uma 

grande parcela da população em situação de rua fora da contagem. 

                                                           
20 De acordo com o Censo 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=354780&search=sao-paulo|santo-andr%E9>. 
Acessado em 22/07/2013 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=354780&search=sao-paulo|santo-andr%E9
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Está em andamento uma pesquisa promovida pela sociedade civil denominada Projeto 

ABC Integrado21, que tem seu foco nas crianças e adolescentes em situação de rua na região 

do ABCD.  A pesquisa já identificou que 47% das crianças e adolescentes encontrados nos 

116 pontos levantados, ficam no entorno de corredores de comércio, bares e restaurantes, 

enquanto outros 12% se concentram próximos aos paços municipais, praças e calçadões. 

Santo André foi identificado como o município com maior número de concentração de 

crianças e adolescentes em situação de rua dentre as cidades do ABCD. 

Outro segmento importante na formação dos sobrantes das grandes cidades, que 

também tem presença expressiva na cidade de Santo André, é o constituído pelos 

profissionais do sexo: prostitutas e travestis. Como já dito, os números apontados pelas 

pesquisas não abarcam esse grupo, uma vez que a maioria deles não pernoita nas ruas e nem 

em albergues, mas nas chamadas “casas de cafetinas”, cortiços, repúblicas e hotéis.  

Existem algumas poucas iniciativas em algumas cidades brasileiras22 para mensurar e 

qualificar esse grupo, mas nenhuma a nível nacional. Entretanto, pela marginalidade de sua 

atividade e sua condição de vulnerabilidade, esse grupo deve ser considerado na formação 

dos sobrantes das nossas cidades. 

A previsão feita pelos meios de comunicação é de que somente na Avenida Industrial, 

uma das ruas mais conhecidas como ponto de prostituição em Santo André, exista mais de 

350 travestis. A Industrial é referência nacional de prostituição e essa atividade específica começou 

no local há cerca de 50 anos.23 

                            
   Figura 6: Foto da Prostituição na Avenida Industrial, em Santo André 

   Fonte: (http://paradiversidade.com.br/2010/?p=6346) 

                                                           
21 Projeto ABC Integrado. Disponível em:<http://www.metodista.br/gestaodecidades/projetos/projetos-de-
pesquisa/executados/projeto-abc-integrado. Acesso em 06/05/2013 
22 Algumas iniciativas forma feitas no Distrito Federal e Uberlândia (ver sites: 
<http://paroutudo.com/blogs/estruturacao/wp-content/uploads/2010/04/pesquisa-transgeneros-df.pdf> e 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_508.pdf>) Acesso em 22/07/2013 
23 Reportagem da Rede bom Dia: A luta pelo emprego das travestis no ABCD. Disponível em: 
<http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/7274/A+luta+pelo+emprego+das+travestis+no+ABCD>. 
Acesso em 22/07/2013. 

http://paradiversidade.com.br/2010/?p=6346
http://paroutudo.com/blogs/estruturacao/wp-content/uploads/2010/04/pesquisa-transgeneros-df.pdf
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_508.pdf
http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/7274/A+luta+pelo+emprego+das+travestis+no+ABCD


37 
 

  
 
 

Grande parte dos acolhidos na Missão SAL é oriunda desse grupo de profissionais do 

sexo e não existe nenhuma política pública em Santo André para esse segmento, a não ser o 

da repressão através da polícia.24 Também não identificamos nenhum grupo religioso que 

tenha como alvo o atendimento aos profissionais do sexo em Santo André, além da Missão 

SAL. 

A Prefeitura de Santo André mantém uma rede de Proteção Social Especial, que tem 

como alvo “indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social”. Como parte 

dessa rede, o município dispõe do Programa de Atenção a Pessoas Adultas em Situação de 

Rua que possui um albergue noturno, com 69 vagas masculinas e 11 femininas e duas Casas 

Moradias (que são utilizadas por um período maior do que o pernoite) com 85 vagas para 

público masculino e 15 vagas femininas.  
 
O Programa de Atenção às Pessoas Adultas em Situação de Rua tem como 
objetivo a construção, progressiva, de políticas públicas para inclusão social 
deste segmento, garantindo a oferta de serviços de moradia e convivência, 
padrões éticos de dignidade, direitos de cidadania, visando resgate da 
identidade pessoal e social e o restabelecimento de vínculos comunitários e 
familiares.25 

 

O atendimento é feito a partir do CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social Casa Amarela, que também é um espaço de acolhida durante o dia, com 

capacidade para atender 120 pessoas adultas por dia, com espaço para guarda de pertences, 

higiene pessoal, alimentação, atendimento e acompanhamento social para provisão de 

documentação civil, encaminhamento para a rede de serviços (moradias e albergues), 

retomada dos vínculos familiares, retorno à cidade de origem, atendimento psicossocial 

individual e grupal. Oferece atividades socioeducativas, culturais e oficinas de artesanato. 

Além dos usuários espontâneos, pessoas chegam ao local por meio do Serviço de 

Abordagem Social, que funciona 24 horas por dia. 

Essa iniciativa do Poder Público, entretanto, é muito questionada quanto ao alcance do 

objetivo de promover a autonomia e inclusão da pessoa em situação de rua, uma vez que 

nesses espaços, normalmente há apenas um ajuntamento de pessoas, sem convivência e 

diálogo. Na Missão SAL, um acolhido revelou que havia sido agredido em um Centro de 

                                                           
24 Reportagem do Diário do Grande ABC: Operação detém 90 travestis em Santo André. Disponível em: 
<http://www.dgabc.com.br/Noticia/138961/operacao-detem-90-travestis-em-santo-andre>. Acessado em 
22/07/2013. 
25Programas de Proteção Social Especial da Prefeitura de Santo André. Disponível em: 
<http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/content/article/30-secretarias/inclusao-social/291-
programas-de-protecao-social-especial>. Acessado em 22/07/2013 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/138961/operacao-detem-90-travestis-em-santo-andre
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/content/article/30-secretarias/inclusao-social/291-programas-de-protecao-social-especial
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/content/article/30-secretarias/inclusao-social/291-programas-de-protecao-social-especial
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Referência por outro morador de rua por causa de desavenças de jogo e ele não queria 

retornar para aquele local com receio de ser agredido novamente. 

Também faz parte da rede da Prefeitura de Santo André, o Programa Andrezinho 

Cidadão - Educação Social de Rua, que aborda crianças e adolescentes nas ruas para a 

participação de atividades socioeducativas, em parceria com organizações civis.  

Existem, também, iniciativas da sociedade civil, como o Projeto Meninos e Meninas 

de Rua26, que atende crianças e adolescentes em situação de rua, com sede em São Bernardo 

do Campo e atendimento também em Santo André, além das iniciativas religiosas como a da 

Cáritas Diocesana de Santo André, conhecida como Casa Acolhida, que atende 71 homens 

em situação de rua, a maioria com distúrbios psiquiátricos e o Recanto da Esperança Dom 

Décio Pereira, acolhe oito homens em situação de rua. 

Além do acolhimento, muitos grupos religiosos fazem constantemente distribuição de 

alimentos e roupas aos moradores das ruas de Santo André. Contudo, sabemos que essas 

ações não contemplam toda a complexidade dos sobrantes da cidade. 

A cidade de Santo André certamente não é a única que possui o desafio de enfrentar a 

problemática oferecida pela população em situação de rua e que exige uma política pública 

mais eficaz. Para isso, a cidade precisa desenvolver ações que rompam com a roda 

assistencialista, em parceria com a sociedade civil, a fim de promover a autonomia dos seus 

sobrantes. 

A igreja também não tem conseguido responder a esses desafios de forma exitosa, de 

acordo com pesquisas anteriores, como por exemplo, a dissertação de mestrado de Alcides 

Alexandre de Lima Barros (2011), bem como da tese de doutorado produzida por Jorge 

Schütz (2010), ambos da Universidade Metodista de São Paulo. Isso por que ela tem 

fundamentado sua ação pastoral no proselitismo e assistencialismo, acabando por reproduzir 

os mecanismos que os excluem e os tornam sobrantes em todos os aspectos da vida, 

inclusive da própria religião, como é o caso dos travestis e prostitutas, que comumente não 

são alvo das iniciativas existentes. Essa postura se explica por estar sua pastoral pautada no 

antigo paradigma de missão no qual o assistido não tem voz, tornando-se apenas um 

depositário de assistência e de dogmas.  

Nesse sentido, é necessário identificar ações pastorais alternativas que visem devolver 

a voz aos sobrantes dos centros urbanos. Contudo, só tem sentido uma pastoral pertinente 

nesses termos, se gerada pela convivência com esses sobrantes, cuja finalidade seja 

promover sua autonomia. 
                                                           
26 Projeto Meninos e Meninas de Rua. Disponível em: <http://www.pmmr.org.br>/. Acesso em 06/05/2013. 
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2 O surgimento e o funcionamento da Missão SAL 
 

A Missão SAL foi idealizada e fundada pelo pastor Paulo Cappelletti, conhecido por 

muitos das ruas como Pastor Macarrão, que, juntamente com sua esposa e filhos iniciaram o 

projeto. O casal Cappelletti declarou em entrevista que convivem com pessoas há mais de 

15 anos, desde o tempo em que ainda fazia parte de outra instituição, a CENA (Clube de 

Esperança Nova Aurora).  

A CENA foi estabelecida na década de 1990, por um grupo de pessoas das quais fazia 

parte Paulo Cappelletti. Inicialmente eram feitos cultos em uma borracharia na Rua Aurora, 

no bairro conhecido como Boca do Lixo. Depois passaram para uma loja na Rua General 

Osório, em São Paulo (SOUZA, 2006). A "igrejinha” como era chamada pelos 

frequentadores, além dos cultos na sexta-feira à noite, realizava o atendimento aos que 

necessitavam de acolhimento naquela região. Com o passar do tempo, o espaço já estava 

pequeno para a quantidade de pessoas que passaram a procurar assistência.  

Nesse momento, Paulo Cappelletti tomou a iniciativa de mediar a mudança para um 

lugar maior para a comunidade. Com ajuda financeira externa, comprou o antigo Clube dos 

Alemães e lá é foi fundada a sede da CENA. O clube passou a ser um local de acolhimento 

diário para pessoas em situação de rua, proporcionando a eles um local para banho, lavagem 

de roupa e alimentação. O local não possuía camas, mas muitas pessoas utilizavam o espaço 

comum para dormir, longe da violência da rua. 

Essa iniciativa se entendeu para a criação de uma Casa para recuperação de 

dependentes químicos, a Fazenda Nova Aurora, em Juquitiba. Entretanto, muitas dessas 

pessoas que saíam da Fazenda, depois de recuperados, não tinham para onde ir, precisando 

de acolhimento para sua ressocialização. Diante desse desafio, surgem as chamadas Casas 

Família, onde uma família missionária passava a acolher, em sua casa, aqueles que saíam da 

Fazenda, proporcionando um espaço de recuperação das relações afetivas e primárias de 

convivência. 

Esse modelo foi inspirado em um projeto alemão que Paulo e Silvia Cappelletti 

conheceram em 1998, em uma visita àquele país. Um senhor chamado Pfaifer, liderava o 

projeto há mais de vinte anos. A novidade estava em que esse acolhimento era feito em um 

modelo familiar, em casas lideradas por casais missionários. Ao refletir sobre o modelo, 

Paulo ficou preocupado com a questão da segurança familiar, mas ao indagar Pfaifer sobre 

essa questão recebeu a resposta que ele afirma ter marcado sua vida: “O Evangelho é correr 

o risco de morrer”. 
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Essa experiência deixou o casal Cappelletti impressionado e incentivado a 

experimentar o desafio. Assim, passaram a acolher em sua casa pessoas recém-saídas da 

Fazenda Nova Aurora (casa de recuperação) para o que eles chamariam de processo de 

reintegração social. Nesse período, chegaram a morar com quase quarenta pessoas. 

Paulo e Silvia Cappelletti contam em entrevista, que esse período inicial foi um 

período muito interessante de adaptação ao novo estilo de vida que passaram a adotar, após 

a aprovação dos dois filhos, que tinham 5 e 1227 anos à época. Naquele momento, segundo 

Paulo, eles foram confrontados com seus egoísmos e ganâncias, pois na casa, tudo era 

compartilhado. 

O casal Cappelletti se desvinculou da CENA entre os anos de 2006-2007, pois, 

segundo Paulo, a estrutura da CENA já estava grande demais e ele pretendia continuar um 

trabalho de “desbravamento”. Foi então que eles iniciaram o trabalho atual, chamado 

Missão SAL - Salvação, Amor e Libertação. 

A Missão SAL foi fundada como organismo social, em 17 de setembro de 2007 na 

cidade de Santo André, São Paulo, cujo objetivo era sair do círculo assistencialista de apoio 

aos excluídos dos centros urbanos para contribuir no seu “Resgate, Restauração e 

Reintegração”28 à sociedade através do evangelho integral. A Missão SAL é uma 

Associação que possui uma comissão diretiva e Paulo Cappelletti é o diretor executivo. 

Segundo o site oficial, a Missão SAL é: 

 
Uma missão que tem por objetivo alcançar pessoas em situação de exclusão 
nos centros urbanos. Seu trabalho não está baseado no assistencialismo, mas 
em levar todos os que sofrem à verdadeira liberdade que está em Cristo 
Jesus.29 

 

Conforme afirma a própria missão, “as pessoas atendidas pela missão são, na maioria, 

moradores de rua e profissionais do sexo (travestis e prostitutas)”. Segundo a Missão, essas 

pessoas “enfrentam barreiras morais” das igrejas, que as veem com preconceito e por isso 

mesmo elas são acolhidas pela missão para serem alvo de sua ação pastoral. A metodologia 

de trabalho adotada pela Missão SAL é a da convivência, afirmando que “a casa procura ser 

família com eles, através do convívio e do amor que há em Cristo Jesus”.  

O modelo foi aprimorado do modelo da Casa Família utilizado pela CENA, que era 

instrumento de reintegração social para aqueles que saiam da Fazenda Nova Aurora. 
                                                           
27 O filho do casal, Estevão, faleceu em um acidente, aos 14 anos de idade. 
28 Inicialmente, esse modelo previa essas três etapas em ambientes diferentes de tratamento. Na Missão SAL, 
essas três etapas são trabalhadas juntas, na casa Comunidade Nova Chance. 
29 Definição contida no site oficial da Missão SAL 
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Cappelletti, hoje, entende que a internação em uma casa de recuperação pode ser suprimida 

no tratamento com dependentes químicos, pois a convivência familiar supre a abstinência 

dessas pessoas na maioria dos casos. Assim, os dependentes químicos são acolhidos na 

Missão sem precisar passar por uma comunidade terapêutica.  

Silvia Cappelletti nos contou que a utilização do nome “SAL”, que representa 

salvação, amor e libertação, foi escolhido também para significar a participação da Missão 

na vida das pessoas excluídas, comparada ao sal de cozinha, que é necessário para dar gosto 

ao alimento, mas que, ao cumprir seu papel, desaparece, pois se agrega ao mesmo. 

A Missão SAL tem como base de sua ação pastoral a manutenção da casa de 

acolhimento chamada Comunidade Nova Chance, em que a convivência é diária e integral 

entre a família Cappelletti30, mantenedora do projeto, os missionários e os acolhidos31.  A 

partir da sua base de ação pastoral (a Comunidade Nova Chance), a Missão também 

desenvolve vários projetos externos que se relacionam ao convívio da casa. Todos os projetos 

têm relação com a casa, seja no preparo dos alimentos, na acolhida de visitantes ou na 

organização dos eventos. Os projetos têm como alvo: 
 

a) Comunidade do Cigano – O projeto envolve voluntários que atuam com crianças e 

adolescentes carentes que moram na comunidade do Cigano, no bairro Utinga, em Santo 

André. Os trabalhos são realizados com as crianças em uma casa alugada pela Missão para o 

projeto, com o objetivo de, por meio de princípios cristãos, oferecer incentivo à leitura e ao 

estudo, recreação e música. A missão 

também promove com essas crianças e 

adolescentes trilhas culturais e 

educacionais, acampamentos e eventos 

festivos, além de distribuição de cestas 

básicas e construção ou reforma de casas. 

 

 

 
Figura 7: Reconstrução de casa 
Fonte: (Carta da Missão aos colaboradores32) 

                                                           
30 A família Cappelletti hoje é composta pelo casal, Paulo e Silvia, o filho Geovani e as filhas adotadas Maressa 
(10 anos) e Fernanda (27 anos).  
31 Utilizaremos essa divisão de termos para melhor compreensão dos sujeitos envolvidos da pesquisa. 
32 Disponível em: <xa.yimg.com/kq/groups/24929881/601584878/name/carta > Acesso em 22/07/2013 
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b) Profissionais do sexo e moradores de rua – às quintas e sextas feiras, os profissionais do 

sexo e moradores de rua são visitados nos locais em que trabalham ou dormem que são, 

normalmente, em viadutos, na Praça do Carmo, na Av. Industrial, em volta de algumas 

grandes igrejas, e outros locais da cidade de Santo André. O objetivo da visita é 

desenvolver relacionamentos de amizade e vínculos de confiança com essas pessoas. Os 

abordados na rua são convidados para visitar a Comunidade Nova Chance para tomar 

um café e conversar, e muitos vão. Além disso, são realizados eventos de convivência, 

como o acampamento para travestis, o chá nordestino, dentre outros.  
 

c) Cracolândia de São Paulo – Todos os domingos, voluntários saem da casa Comunidade 

Nova Chance com chá, pão e cobertores e se dirigem à cracolândia de São Paulo com o 

mesmo objetivo do projeto com moradores de rua e profissionais do sexo: desenvolver 

relacionamentos e vínculos com essas pessoas.  
 

 
Figura 8: Cracolândia 
Fonte: (Carta da Missão aos colaboradores) 

 

Hoje, a principal fonte de sustento da Missão é o Bazar, que funciona diariamente, em 

horário comercial, nas dependências da Missão, vendendo roupas, acessórios e enfeites de 

casa recebidas em doação33. A segunda fonte de sustento são pessoas físicas, seguida de 

Igrejas e Empresas. 

No momento da pesquisa, a Missão SAL estava vivendo uma fase singular, uma vez 

que recebeu a doação de um terreno e de uma casa em Itaquaquecetuba, São Paulo, e estava 

em fase de transição do projeto para aquela localidade. Eles pretendiam permanecer com a 
                                                           
33 No primeiro dia da pesquisa em loco, o Bazar rendeu R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 
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sede em Santo André, mantendo um tipo de triagem na atual casa e com os trabalhos 

desenvolvidos nas favelas e junto aos travestis e prostitutas daquela localidade. Mas têm 

como planejamento a construção de um polo de convivência no terreno que ganharam. 

 
Figuras 9 e 10: Casa e Terreno doados para a Missão SAL 
Fonte: (Carta da Missão SAL aos colaboradores) 

 

Nesse sentido, a Missão SAL, no momento da pesquisa, estava alocada em dois locais 

diferentes, na mesma rua, em Santo André, São Paulo. A casa da Comunidade está na antiga 

república da Missão, um sobrado, com capacidade de acolhimento menor e por isso, está com 

um número reduzido de pessoas acolhidas. Os acolhidos, pelo mesmo motivo, no momento 

são só homens, pois só há um quarto para acolhimento no local transitório. A família 

Cappelletti, está alocada em uma casa cedida pela Editora Academia Cristã, parceira da 

Missão, mas toda convivência diária (alimentação e tarefas) está sendo feita no sobrado com 

os acolhidos. 

O sobrado possui, no primeiro andar, sala e cozinha amplas. Na parte superior são dois 

quartos e uma suíte. Um quarto é usado como dormitório para os acolhidos e o outro está 

desativado, servindo para guardar coisas fora de uso. Na suíte, mora um casal missionário. A 

área externa possui um banheiro, uma área para lavar roupa, uma garagem (utilizada para 

guardar as cosias do bazar) e um quintal pequeno na frente, com área de circulação na lateral, 

onde funciona o bazar da Missão SAL. Ainda na área externa, há um quarto em cima da 

garagem, onde mora um missionário. 

A Comunidade Nova Chance, a casa onde convivem os moradores da Missão, no 

momento da pesquisa estava comportando dezoito pessoas, entre acolhidos, missionários e a 

família Cappelletti.  
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Para fazer parte da Comunidade nova Chance, o acolhido precisa concordar em 

cumprir algumas regras de convivência e de conduta que lhe são apresentadas desde o início, 

em sua chegada à Comunidade.  

A regra principal para fazer parte da casa é o desejo de mudar de vida.  Mudar de vida 

significa, em primeiro lugar, querer parar com as drogas e/ou com a prostituição e com a 

prática homossexual. Para permanecer na casa, o acolhido não pode usar drogas, nem cigarro, 

nem álcool e precisa se abster de sexo34. 

O voluntariado é ensinado e exigido de todos os que moram na casa, desde os 

acolhidos, missionários e família Cappelletti, como também dos visitantes. Para estar presente 

na casa a pesquisadora precisou garantir que estaria participando das tarefas diárias. 

Outra regra é que para morar na casa, o travesti tem que cortar o cabelo. Segundo 

alguns acolhidos, esse ação é sugerida pela casa e só é realizada com a aprovação do acolhido, 

mas todos que estavam na casa no momento da pesquisa haviam cortado o cabelo. Ao ser 

perguntado sobre essa regra, Paulo afirmou que tem pensado nisso e que não tem certeza se 

essa exigência deverá continuar na casa.  

A rotina da comunidade é parecida com uma rotina de uma casa comum, com alguns 

horários e tarefas definidos. Não é imposto um horário para que os acolhidos se recolham para 

dormir à noite, mas todos os acolhidos tem que estar na mesa para o café no horário marcado.  

O café está na mesa às oito e quinze da manhã, seguido de uma devocional que é 

conduzida por um dos missionários, ou pela Silvia, ou pelo Paulo. Nesse aspecto, a Missão 

SAL traz um diferencial, pois, normalmente, os serviços realizados pela igreja com os 

sobrantes só são oferecidos após o momento religioso, para que a pessoa seja obrigada a 

participar do momento religioso para obter o serviço. Na Missão SAL, o café é servido antes, 

mas todos devem permanecer na mesa para a devocional. 

Após o café e a devocional, todos iniciam as tarefas de limpeza e organização da casa. 

A limpeza é uma coisa muito exigida na Comunidade. A cozinha é bem limpa todos os dias e 

após todas as refeições. Diariamente, os armários da cozina e geladeira são limpos por dentro 

e o chão da cozinha é lavado. A princípio não existe escala de trabalho. Cada pessoa se dispõe 

a fazer uma tarefa de acordo com sua vontade, mas todos têm de fazer alguma coisa. 

Entretanto, notamos a existência de certa hierarquia em algumas tarefas. Por exemplo, a 

preparação da comida não é feita por pessoas que está há pouco tempo na casa. De acordo 

                                                           
34 A abstinência sexual é temporária seguindo o regulamento da maioria das Comunidades terapêuticas que 
tratam da dependência química. 
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com a justificativa da Silvia, os recém-chegados precisam ainda aprender questões de higiene 

pessoal e do ambiente primeiro, já que muitos perderam esse hábito nas ruas. 

Por outro lado, os recém-chegados à casa assumem a tarefa de cuidar dos panos de 

chão. Pelo menos percebemos que foi assim com os dois últimos acolhidos que chegaram à 

casa no período da pesquisa. Lavar louça não é uma tarefa muito concorrida na casa, tanto que 

passa a ser castigo quando a pessoa está cometendo erros. A Silvia contou que esse castigo foi 

aplicado por duas vezes: uma com adolescentes, no passado, que não se tratavam bem um ao 

outro e, recentemente, com o acolhido L. que estava falando muito palavrão. 

A rotina na casa Comunidade Nova Chance é semelhante à de uma família, onde todos 

têm responsabilidades e partilham tudo o que têm. Eles saem juntos às vezes, para jantar ou 

lanchar, ir ao cinema, parque, teatro, praia etc. No momento da pesquisa, os moradores da 

casa haviam acabado de chegar de suas férias, que foram tiradas em uma casa de praia. 

 
Figura 8: Comunidade lanchando fora de casa 

Fonte (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393808694167242&set=t.100000615125723&type=3&theater) 
 

As devocionais, com uma leitura bíblica seguida de uma explicação rápida e oração, 

são realizadas toda manhã, depois do café, na mesa e quando existe alguma discórdia ou 

assunto pendente, também é na mesa que eles resolvem o assunto, todos juntos sob a 

orientação do Paulo. Existem dois cultos na semana, um na quarta feira à noite e outro no 

domingo pela manhã, realizado por uma comunidade que se reúne na Missão SAL35. 

                                                           
35 Paulo conta que essa comunidade foi surgindo na sua casa, pois ela é frequentada por muitas pessoas, 
voluntárias, ex acolhidos, missionários, pastores e hoje, a Comunidade Evangélica Livre se reúne na Missão sob 
a condução do pastor Lucas. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393808694167242&set=t.100000615125723&type=3&theater
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Todos os moradores são envolvidos de alguma forma nas atividades dos projetos 

externos. Segunda, terça, quarta e quinta é desenvolvido o trabalho na Comunidade do 

Cigano, sob a direção da Fernanda, pela manhã e tarde. Uma vez no mês, eles realizam o 

OPEN (o problema é nosso), um baile com discussões sobre temas relevantes, com 

adolescentes da Comunidade no local alugado para o projeto. Esse trabalho é coordenado pelo 

casal missionário Erick e Marcelli. Além disso, frequentemente, as crianças e adolescentes da 

Comunidade do Cigano estão visitando a casa. 

Na quinta e sexta feira à noite é feito evangelismo e visitação aos travestis e prostitutas 

na região, e no domingo à noite, os moradores da casa ajudam na preparação do chá e pão 

para entregar na cracolândia, feita por missionários da casa e outros voluntários. 

É nesse ambiente que a ação pastoral é vivenciada pela Comunidade na Missão SAL, 

diariamente, a partir dos relacionamentos entre os moradores e das tarefas cotidianas que são 

compartilhadas. 

 

 

3 Salvação, amor e libertação na convivência da Missão SAL 
 

“O que queres que eu te faça?” Essa pergunta contida no texto bíblico do livro de 

Lucas 18.41, foi tema de uma palestra de Paulo Cappelletti no congresso “Missão na 

íntegra”36, em 2012. Na ocasião, Paulo defendia que aqueles que tinham necessidades eram 

ouvidos por Jesus e que a igreja precisa imitá-lo, ouvindo os necessitados e fazendo a mesma 

pergunta. 

Entendemos que esse tem sido o ponto principal da discussão das pastorais 

normalmente adotadas pelas iniciativas das igrejas com os sobrantes da cidade. Não existe, 

em primeiro lugar, a preocupação em incluí-los no processo de ação pastoral como sujeitos 

ativos de seu processo de autonomia, mas, ao contrário, estes têm sido apenas depositários de 

conceitos e dogmas, limitando suas ações em assistencialismo, o que não contribui para a 

autonomia dos sobrantes.  

A ação pastoral adotada pela Missão SAL – Salvação, Amor e Libertação, em Santo 

André foi escolhida para esta análise, por ser uma alternativa dos modelos que prevalecem 

atualmente, uma vez que sua ação pastoral está baseada na convivência diária e constante com 

pessoas sobrantes dos centros urbanos. Intuímos que essa convivência diária, na qual os 

                                                           
36 Missão na íntegra: O que é Missão Integral. Disponível em: < http://vimeo.com/33685656> Acesso em 
27/07/2013. 

http://vimeo.com/33685656
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agentes de pastorais dividem o mesmo espaço e as mesmas vivências com as pessoas 

sobrantes que acolhem, pode ser um ambiente muito propício para gerar possibilidades de 

ações pastorais que rompam com o tradicional assistencialismo. 

Para isso, além do procedimento metodológico adotado, foi realizado um estudo de 

caso, tomando como objeto a metodologia de ação pastoral adotada pela Missão SAL, em 

Santo André, para responder à questão norteadora dessa pesquisa: A ação pastoral adotada 

pela Missão Sal possui suas bases em uma metodologia da convivência, que promova o 

diálogo, devolvendo a voz às pessoas sobrantes que acolhe, contribuindo para a construção 

de sua autonomia e cidadania? 

Antônio Carlos Gil define estudo de caso da seguinte forma: 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 
de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. (GIL, 
2006, p. 32) 

A pesquisa de campo foi realizada através da inserção total na Comunidade Nova 

Chance, a casa de acolhida da Missão SAL, pelo período de sete dias, através da participação 

na convivência da casa em todas as suas atividades. Como coleta de dados na pesquisa de 

campo, utilizamos a técnica da observação participativa e entrevistas individuais não 

estruturadas com os moradores da casa para posterior seleção, codificação e tabulação para a 

análise e interpretação dos dados. 

A coleta de dados foi realizada no período de 21 a 27 de janeiro de 2013, com inserção 

total no ambiente da casa. Foram observadas a rotina da casa, as atividades, os 

relacionamentos, os costumes, a linguagem e as condutas dos moradores da casa. 

As entrevistas foram gravadas em vídeo37, com as devidas autorizações e buscaram 

ouvir as pessoas de forma livre, com algumas perguntas norteadoras para o propósito da 

pesquisa, cujo roteiro pode ser consultado em anexo. No momento da pesquisa conviviam na 

casa um total de dezoito pessoas, entre acolhidos (dez pessoas), missionários (três pessoas) e a 

família Cappelletti (cinco pessoas). 

 

a. “A casa é como uma família” 
 
Haviam dez acolhidos na Comunidade Nova Chance no momento da pesquisa, dos 

quais entrevistamos seis. Deixamos de entrevistar quatro acolhidos por estarem na casa 

                                                           
37 Todas as entrevistas e devocionais, além do culto foram gravadas e perfazem um total de 13 horas e 21 
minutos de gravação. 
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apenas por um período temporário38, ou por que chegaram à casa no meio da semana da 

pesquisa. Três pessoas solicitaram a moradia na casa, durante o período da pesquisa de 

campo, mas apenas um pôde ser acolhido, por falta de vaga. O que foi recebido já havia 

passado pela casa antes39.  

“A casa é como uma família”. Essa foi uma frase comum a todos os entrevistados, 

quando perguntados sobre considerarem ou não a convivência da Comunidade como familiar. 

Entretanto, percebe-se que as tensões relacionais são mais intensas nesse grupo, pois se trata 

de pessoas com as mais variadas origens e histórias de vida, que têm em comum o fato de 

chegarem à condição de sobrantes, cujas análises das entrevistas expomos a seguir. 

 

Acolhido L. – 22 anos (duração da entrevista – 1h59min45s). 

O acolhido L. é natural do Rio Grande da Serra, São Paulo e estava na casa 

Comunidade Nova Chance há seis meses no momento da pesquisa. Ele é ex-morador de rua e 

dependente químico. L., desde criança, sofreu com muita pobreza e violência em casa. Sua 

mãe tinha problemas mentais, decorrente de um acidente que havia sofrido e não tinha 

condições nem psicológicas, nem financeiras para cuidar de L. Além disso, seu padrasto o 

espancava. Diante dessas dificuldades, com quatro anos de idade L. começou sua 

peregrinação: morou com a avó, morou com a tia, voltou a morar com a mãe, mas por fim, foi 

ter espancado. L. tem muitas lembranças tristes de violência que sofreu por parte da própria 

família e não tinha boas referências do Cristianismo, pois sua tia, com a qual morou durante 

parte de sua infância, era cristã, mas segundo ele, não o tratava de forma igual aos seus 

primos, dizendo que ele seria “ladrão ou estuprador”, acusações que o machucaram muito, 

emocionalmente. Ele lembra que viveu muitas decepções também no abrigo em que morou 

até os seus dezoito anos. Quando saiu do abrigo, já trabalhava na área de informática. 

L. entende hoje que tinha muita carência afetiva e, para ser aceito, se envolveu com as 

drogas. Já dependente da droga, começou a render pouco no trabalho e a empresa o 

encaminhou para uma internação em uma clínica por um mês, mas acabou perdendo o 

emprego e foi morar na rua, e depois em um Albergue. O acolhido critica a sistema de 

                                                           
38 Um acolhido estava na casa apenas para se recuperar fisicamente de uma agressão que sofreu na rua e sua mãe 
havia chegado do Ceará para buscá-lo. Outra acolhida, que já havia morado na casa no passado, estava se 
recuperando de um surto psiquiátrico. Ela estava na casa da Editora junto com a família Cappelletti e não 
participava da convivência da casa de forma plena.  
 
39 Deixamos de entrevistar o acolhido que chegou à casa no meio da semana por não termos tempo hábil para a 
entrevista. 
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Albergue e de Tendas40 que, segundo ele, “só tiram as pessoas do alcance dos olhos da 

sociedade, mas não cuida do necessitado”.  

L. relata que antes de ser acolhido na missão, havia ido parar no hospital por ter sido 

espancado por outro morador de rua por causa de briga em jogo de xadrez, na Tenda. Ele 

lembra como se sentiu terrível, enquanto estava no hospital, por que não tinha ninguém para 

visitá-lo, pois não tinha família. Além disso, relata que sentiu na pele mais uma vez a 

indiferença das pessoas pelo sofrimento dos outros, já que era tratado pelos profissionais 

como uma “coisa” e que ninguém se importou com sua situação. Ele conta que ficou muito 

revoltado e perguntou para si mesmo: 

Por que que a humanidade esfriou o amor... como aprendi na 
Missão: por que a humanidade perdeu a hombridade e o cuidado 
com o próximo? Por que o próximo só vale o que tem e não o que é? 

 

Nessa época revela que não acreditava mais em Deus, pois não entendia como um 

Deus poderia deixá-lo sofrer tanto. Para ele, só havia uma forma de Deus existir: se 

manifestando no próximo e por isso, Deus não existia pra ele. 

Ao sair do hospital foi procurar ajuda em outro lugar, pois tinha medo de ficar no 

albergue, por causa do outro morador que o tinha agredido. Tinha ouvido falar da Missão 

SAL, quando estava dormindo na rua, através de um voluntário da casa e foi até lá. 

Inicialmente, L. estava procurando um lugar para ficar. Ele não queria largar as drogas para 

sempre, pois achava que não conseguiria, mas aos poucos foi acolhendo a proposta da casa. 

L. conta que o que o fez começar a mudar de ideia foi um episódio vivido por ele com 

o Paulo Cappelletti. Certo dia, ele estava passado mal devido a uma salsicha que comeram na 

casa e que estava passada, quando o Paulo Cappelletti foi até sua cama e perguntou: “como 

você está?” e em seguida saiu para comprar remédio para ele. L. conta que naquele momento 

começou a ver que Deus existia sim, pois há muito tempo ninguém se preocupava com ele 

dessa forma. 

L. afirmou que se adaptou bem às regras da casa, como: não usar droga, não fumar 

cigarro e não beber. Mas, para ele, a principal regra é o respeito ao próximo, além da 

disciplina com horário e tarefas. Ele contou que por se atrasar para o café por muitas vezes, 

foi colocado para fazer o café por uma semana para aprender a cumprir o horário. L. afirma, 

contudo, que algumas regras são flexíveis, podendo mudar com opinião dos acolhidos, mas 

outras são prerrogativas do Paulo. 
                                                           
40 As Tendas são centros de referências da Prefeitura de São Paulo para atendimento à população em situação de 
rua durante o dia, com ambientes para higiene pessoal e espaço comum. 
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Segundo L., a missão não só tira a pessoa das drogas, mas a reintegra socialmente. Ele 

entende que agora tem uma família que “passeia junto, que vai à praia, a restaurantes, tem 

internet, TV a cabo41 e onde todos são iguais”. Ele diz que tem aprendido muitas coisas na 

Missão, uma delas é que apesar de ter sido vítima da sociedade, ele tem a possibilidade de 

mudar sua história.  

Quando perguntado sobre a tensão na convivência, afirmou que a convivência não é 

simples, pois são muitas subculturas juntas e todas as pessoas têm a opção de ir embora 

quando quiserem, portanto, é uma escolha estar na casa. Mas para L. o desafio está em 

conviver com a diversidade e aprender a viver para o outro, que é um dos valores mais 

ensinados na Comunidade. 

A referência de família de L. é a da família Cappelletti. Ele observa como o Paulo trata 

sua esposa, seus filhos e a todos os moradores. Ele chamou o Paulo de pai e a Silvia de mãe, 

por muitas vezes, com mais frequência depois da entrevista, que certamente influenciou na 

síntese da sua vivência e relacionamento na Comunidade. A Comunidade Nova Chance é para 

L. a melhor forma de se acolher o necessitado, mas só serve para quem quer mudar de vida. 

L. está estudando e pretende terminar os estudos e se dedicar à capelania para cuidar 

de pessoas: “Meu papel é levar as pessoas até a cruz para que Cristo as cure”, diz ele. 

A entrevista com L. foi a mais longa de todas. Foram quase duas horas de gravação. 

Ele contou toda a sua história, desde a infância, relatando todos os acontecimentos que o 

marcaram. Ouvi-lo foi muito rico para compreender seus sofrimentos, pois ele os expôs sem 

reservas. Ficou evidente durante a entrevista, que L. nunca havia se sentido em família até 

estar na casa da Missão SAL. Por isso, a casa é família para ele. Paulo é uma referência muito 

forte para ele também. Notamos que, apesar do pouco tempo na casa, ele tem se identificado 

bastante com o estilo de vida adotado pela Comunidade. 

 

Acolhido N – 32 anos (duração da entrevista 24min44s). 

N. é natural de São Carlos, São Paulo e estava na Comunidade Nova Chance há dois 

meses, no momento da pesquisa. N. é travesti e dependente químico. Ouviu falar do trabalho 

da Missão SAL através de uma assistente social que conheceu quando foi buscar cesta básica 

e passagem em um órgão da Prefeitura da São Paulo, o CRAS42. Ao revelar que gostaria de 

deixar de ser travesti, foi indicado ao trabalho da Missão SAL. 

                                                           
41 O acolhidos podem assistir televisão a partir das dezoito horas, mas não podem ver Big Brother, nem novela. 
42 Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo 
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Na época, N. morava na Casa de Apoio Brenda Lee43, que acolhe pessoas portadoras 

de HIV, situada à rua Major Diogo, no centro de São Paulo. Mas N. queria sair de lá, pois 

desejava deixar a prostituição e deixar de ser travesti, entretanto, nessa casa ele não encontrou 

apoio para essa decisão. 

N. relata que sua infância foi difícil. Sua mãe precisou se prostituir para sustentá-lo 

quando ele era criança e aquele ambiente, segundo sua análise hoje, o conduziu a 

homossexualidade. Conta que foi violentado, quando tinha de seis a sete anos, pelo vizinho e 

depois pelo padrasto. Se sente culpado por ter gostado quando o padrasto o procurava. 

Geralmente isso acontecia quando o padrasto estava bêbado e sua mãe já havia desmaiado de 

tanto beber e não via nada, e por isso não sabia. O ambiente da casa também era muito 

violento, pois seu padrasto batia em sua mãe. Revela que tinha sentimentos contraditórios: 

desejava o padrasto, mas também o odiava. 

N. começou a se prostituir e, aos dezesseis anos, saiu de casa e foi para uma casa de 

prostituição, pois a convivência com sua mãe não estava mais sendo possível devido à sua 

opção sexual. Nesse tempo passou a ser travesti. Ele conta que já sofreu várias agressões 

físicas por preconceito, desde a escola como nas ruas e também por clientes. 

O acolhido conta que inicialmente não usava drogas, nem álcool, devido a lembranças 

que tinha da infância. Entretanto, há cerca de quatro anos, não estava mais gostando de se 

prostituir e para permanecer no ofício, passou a usar álcool, mas, segundo ele, “perdeu o 

controle”. Conta que acordou por três vezes jogado no chão da rua sem lembrar o que havia 

acontecido, além de ter sido roubado várias vezes e sofrido muitas agressões. Sem falar que 

estava perdendo a boa aparência que atraía os clientes. Então buscou ajuda e frequentou os 

Alcoólicos Anônimos por um ano.  

Seu envolvimento com as drogas foi mais recente, há um ano. Ele havia parado de 

beber, mas buscou na cocaína uma forma de se manter na prostituição. N. também conta que o 

dinheiro que ele ganhava já estava sendo todo gasto em drogas. Percebeu que precisava deixar 

tudo: prostituição, drogas e opção sexual quando, então, procurou a Missão SAL. 

Na Comunidade Nova Chance, N. diz que se sente muito acolhido, mas notamos que 

ainda não se sente parte da casa. Durante as devocionais, N. fica em um banco fora da mesa, 

na maioria das vezes. Ele confessa que evita falar na mesa, pois não se sente compreendido. 

Acreditamos que essa sua impressão tinha relação com uma vez que ele contestou a Silvia 

durante uma devocional, quando esta contou que havia colocado o L. para lavar louça por 

                                                           
4343Informações disponíveis no site: <http://www.brendalee.org.br/>. Acessado em 22/07/2013 

http://www.brendalee.org.br/
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castigo por ele estar falando muito palavrão. De acordo com N. sua contestação não foi bem 

aceita. 

N. deseja tirar o silicone dos seios e deixar crescer a sobrancelha, pois, segundo ele, 

está com “aparência de monstro”, mas no momento está cuidando da saúde, pois é 

soropositivo e está com a imunidade muito baixa. 

O depoimento de N. revelou uma história de vida permeada por violência, 

especialmente devido ao preconceito por sua opção sexual e com laços familiares 

completamente rompidos. N. está há pouco tempo na casa e talvez por isso ainda esteja se 

sentindo deslocado, entretanto, declarou que o ambiente é muito agradável e acolhedor. N. é 

uma pessoa muito questionadora, sempre tem perguntas durante as devocionais e os cultos. 

Parece que o ambiente religioso é novidade para ele, e contou que tem dificuldade para 

entender a bíblia sem ajuda. Mas N. ainda não se sente à vontade para contrariar as pessoas da 

casa. Demonstrou durante a entrevista que se sente culpado por muitas coisas e talvez por isso 

se sinta inferior. Assim, ele vê o Paulo, a Silvia e os missionários como superiores a ele e não 

deseja contrariá-los. 

 

Acolhido W. – 46 anos (duração da entrevista – 1h6min42s) 

W. é natural da Bahia, mas cresceu em São Paulo. Ele estava na casa há um ano e três 

meses, no momento da pesquisa. W. é dependente químico e já teve envolvimento com o 

tráfico, motivo pelo qual ficou preso por um tempo. Há tempos atrás, conta que estava jurado 

de morte por seu primo por causa de dívida de drogas e foi para a Bahia para fugir dele. 

Quando soube que seu primo estava preso voltou para São Paulo a pé. W. conta que levou seis 

meses para chegar a São Paulo.  

Em São Paulo tentou ficar sem usar droga, mas acabou conhecendo o crack, que 

segundo ele foi sua desgraça, pois “quem usa crack não pode vender e só se afunda cada vez 

mais”. Por causa da droga teve que sair da casa de sua mãe e irmãs e ficou na rua. Morou em 

alguns albergues, como o Pedroso44 e o Glicério, e chegou a dormir nas calçadas, quando 

buscou ajuda e foi internado na Fazenda Nova Aurora, em Juquitiba, da Missão CENA, no 

ano 2000. 

Depois de sua recuperação, W. ficou doze anos sem usar drogas, mas devido a uma 

decepção amorosa, voltou a usar drogas novamente. Estava na cracolândia quando ouviu falar 

da Missão SAL e por já conhecer o Paulo da CENA, resolveu procurar ajuda. 

                                                           
44 Comunidade Metodista do Povo de Rua, conhecido como Pedroso. 
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W. destaca que para morar na casa é preciso seguir algumas regras, que ele resume em 

três: não mentir, ser obediente e ser voluntário. Perguntado quanto ao obedecer a quem seria, 

disse que obedecer aos missionários, ao Paulo, ou a alguém que pedir alguma coisa. Lembra 

que outra exigência é não ficar de mau humor, quando contrariado ou não atendido em algum 

pedido.  

W. tem contatos esporádicos com a família, mas diz que a convivência na casa é 

familiar e que não falta nada para ele. Sempre teve tudo: “roupa, comida, carinho, cuidado, 

ensinamento”. Mas sente falta de sua privacidade. Para W., essa tem sido uma grande 

dificuldade, pois ele entende que precisa de mais liberdade para fazer o que quer, como por 

exemplo, caminhar pela manhã. Revela que tudo que for fazer fora da casa tem que ser 

autorizado. Mas ao mesmo tempo, diz saber que ainda é tempo de obedecer, pois ainda tem 

coisas a aprender. 

Essa certeza estava se consolidando em W., pois há pouco tempo atrás do período da 

pesquisa, W. havia sido acusado de uma atitude errada, que ele não quis revelar, e a qual ele 

diz não ter feito. Essa situação o tem deixado muito triste e sentindo-se injustiçado por alguns 

que, segundo ele, o tratam com preconceito. Ele conta que na escola em que estuda, as 

pessoas não o olham com desconfiança, mesmo conhecendo de toda a sua história, enquanto 

na casa essa atitude acontece. W. revela que pensou em sair da casa no momento da crise, 

pois chegou a ter uma oferta de emprego, mas decidiu ficar. Foi aconselhado pelo Paulo a 

aprender a lidar com essas situações pois, segundo ele, as pessoas são preconceituosas mesmo 

e que isso não pode entristecê-lo. 

W. estuda radiologia, um antigo sonho que foi proporcionado pela Comunidade e ele 

pretende terminar o curso primeiro, que vai levar mais um ano e talvez conseguir um emprego 

para depois sair para sua própria casa e construir sua família, com mulher e filhos. Diz que a 

escola está sendo muito saudável para ele, pois tem aprendido a conviver em um “outro 

mundo” e desenvolvido boas amizades. 

Ele pontua que, diferente das comunidades em que passou, na Missão ele não se sente 

obrigado a orar. Não há na casa uma rotina exaustiva de oração e culto. W. acha que o modelo 

da Missão leva a pessoa a assumir sua responsabilidade por orar e ler a Bíblia por si mesma. 

W. é muito grato ao Paulo e o admira muito. Diz que ele é duro muitas vezes e alguns 

acham que ele é radical, mas entende que é necessário ser duro, pois muitos dos acolhidos têm 

o que ele chama de “malandragem da rua”. Quando contrariado por ele, não se sente 

humilhado nem inferiorizado, mas amado por alguém que o acolheu na sua própria casa e que 

cuida dele. 
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W. vê o Paulo com um verdadeiro cristão, “um homem de Deus”. Destaca que sua 

vida foi mudada pela pregação do Paulo, pois ele vive o que prega. Segundo W., ele prega o 

verdadeiro evangelho, que é humildade e amor ao próximo. Lembra que todos são ensinados a 

ajudar o próximo sempre que esse precisa. 

W. se sente livre para se expressar em sua opinião, mas nem sempre é atendido, mas 

acha isso normal na convivência entre várias pessoas diferentes.  

Ficou claro durante a entrevista com o acolhido W., sua preocupação em não discordar 

com o modelo adotado na Comunidade, pois se sente muito grato por ter sido acolhido e 

cuidado durante todo esse tempo. Segundo ele, muitos não teriam tido paciência nessa tarefa. 

Mas W. faz algumas pontuações interessantes para a pesquisa. Sua necessidade de 

privacidade revela uma crise de um homem já maduro, com quarenta e seis anos, que precisa 

pedir autorização para fazer coisas simples, como caminhar pela manhã. Talvez o controle 

exercido pela casa, para W., esteja impedindo a consolidação de sua autonomia. Entretanto, 

essa é uma questão de difícil avaliação. 

Outro ponto destacado pelo acolhido W. que nos chama a atenção é a existência de 

atitudes preconceituosas dentro da casa. Essa situação, aliada a outras revela que a casa não 

está livre das contradições e influências da perspectiva social quanto aos sobrantes, apontando 

um desafio importante a ser enfrentado. 

 

Acolhido E. – 23 anos (duração da entrevista – 30min19s). 

E. é natural de Fortaleza, Ceará e no momento da pesquisa, estava há dois anos na casa 

da Missão SAL. Era o que estava há mais tempo na casa, dentre todos os acolhidos. E. é o 

único que já está trabalhando e está se preparando para deixar a casa e ir morar sozinho. 

Filho de mãe evangélica, da Assembleia de Deus e de pai ausente, pelo qual mantém 

um sentimento de raiva, E. assumiu sua homossexualidade com quatorze anos e a convivência 

com sua mãe ficou insustentável. Sofreu muito preconceito quando frequentava a igreja na 

adolescência e era acusado de ter “uma pomba gira”. Desde cedo, ainda criança, já se 

prostituía para conseguir as coisas que queria: roupas, cortar cabelo; e conta que chegou a ser 

abusado por “crentes”. Destaca que o Paulo foi o primeiro homem que se relacionou com ele 

sem querer nada em troca e com o qual aprendeu que dois homens podem ser amigos. 

Com quinze anos foi aliciado por uma cafetina, que custeou sua viagem para São 

Paulo, onde passou a se prostituir como travesti. Está em São Paulo há sete anos.  



55 
 

  
 
 

Não tinha boas referências de cristãos. Afirma que nunca foi abordado por nenhuma 

outra comunidade além da Missão SAL e que, certa vez, procurou uma igreja, mas foi mal 

tratado e impedido de entrar. 

Conheceu a Missão SAL na rua, atuando como travesti, através do evangelismo da 

Missão. Morava em uma casa de cafetina na época, e foi convidado a participar do 

acampamento para travesti, evento realizado anualmente pela Missão SAL. Para E., o 

acampamento foi um momento muito importante em sua vida, pois percebeu que havia 

pessoas que não tinham nojo nem preconceito dele, mas que o aceitavam e o acolhiam. 

Após essa experiência, procurou a Missão SAL para deixar as drogas, mas aos poucos 

percebeu que não queria deixar de ser travesti e, com cinco meses na casa, quando já estava 

livre das drogas, decidiu voltar para a prostituição. Contudo, da mesma forma que iniciou nas 

drogas, usando com os clientes, voltou a usá-las novamente, até o ponto de se ver em uma 

situação difícil, na qual todo o dinheiro que ganhava era para comprar drogas. Foi quando 

sofreu um acidente de carro e quebrou o pé e se viu em apuros, pois não tinha para onde ir, 

sem dinheiro e não teria como se prostituir com o pé quebrado. Nesse momento, pediu ajuda 

ao Paulo, que o visitou no hospital e o levou para a Missão. E. conta que o Paulo foi a única 

visita que ele recebeu no hospital. 

Para permanecer na casa, segundo E., é preciso querer mudar de vida e a primeira 

coisa que é proposta para um travesti é que ele corte o cabelo. E. afirma que ele não foi 

obrigado, precisou decidir fazer isso e que entende que esse ato é necessário, pois enquanto 

ele se visse no espelho como travesti, teria mais dificuldade de deixar de sê-lo. 

Na convivência da casa, é proposto aos acolhidos que estes busquem sempre a 

mudança de vida, procurando dar bom testemunho de uma vida cristã. Para E., a casa é uma 

família, com pai e mãe e tarefas domésticas de limpeza e convivência familiar. Ele mantém 

contato com sua mãe, mas é na casa que ele possui relação de convivência familiar. 

Ele conta que a casa estimula os acolhidos a voltar a estudar. E. tinha parado de 

estudar na sexta série, e a princípio não queria voltar a estudar, por medo do preconceito, mas 

acabou começando a estudar e gostou muito. Estava indo para o Ensino Médio no momento 

da pesquisa. 

A proposta da casa é trabalhar com os sonhos dos acolhidos, estimulando e 

proporcionando sua realização, especialmente com relação à formação educacional e 

profissional. Seu sonho era ser professor de história, mas agora, quer ter sua casa, com uma 

vida normal primeiro. Ele diz querer viver essa experiência de autonomia. O Paulo queria que 

ele fizesse primeiro uma faculdade, mas ele quis ir embora. Disse que se sente como “uma 
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borboleta que saiu fora do tempo: com alguns defeitos, mas que dá pra sobreviver”. Está indo 

embora para sua casa, mas diz que será como um filho que foi morar sozinho, mas que não 

vai deixar a convivência com a casa. 

Para ele, a passagem pela Missão fez sua vida de novo. Mudou tudo. Ele “não trocaria 

os dois anos que passou na casa pelo resto da sua vida”. Hoje, E. entende a homossexualidade 

como opção, estilo de vida, e não possessão demoníaca. Mas segundo ele, é possível mudar, 

se a pessoa quiser. Todo dia é um não aos seus desejos, mas que para ele, vale a pena. O 

exemplo da casa fez mudar sua opinião sobre a igreja. Fica feliz por saber que Deus não o vê 

como “uma pomba-gira”, mas sim como imagem e semelhança dele, “ainda que um pouco 

distorcida”. 

O acolhido E. nos ajuda a perceber a perspectiva de alguém que já passou um tempo 

expressivo na convivência da casa. Percebemos que foi formado com a casa um vínculo 

familiar significativo. A casa é para E. a referência de família que ele tem e que, segundo ele,  

não tinha nem quando era criança. 

Outra informação importante é de que se confirma, na experiência de E., a dificuldade 

que a igreja em geral tem em se aproximar dos travestis, revelando seu preconceito que os 

afasta dessa realidade, e promove nesse grupo uma certa ojeriza do que eles chamam de “os 

crentes”. A Missão SAL, mesmo pregando e exigindo a transformação daquele que deseja 

ficar na casa, consegue manter com eles um relacionamento saudável. 

 

Acolhido EG – 30 anos (duração da entrevista – 28min29s). 

EG. É natural de Fortaleza, Ceará e no momento da pesquisa estava na casa há seis 

meses. Chegou a São Paulo em 2001, para se prostituir, mas já se prostituía no Ceará, desde 

os dezesseis anos. Na prostituição, se envolveu com as drogas que, segundo ele, usava 

esporadicamente, no início. EG conta que quando a “coisa apertava” em São Paulo ele voltava 

pra casa da mãe, no Ceará e ela o ajudava. Chegou a ir para uma comunidade terapêutica, em 

Fortaleza, mas não ficou por lá muito tempo, pois queria voltar para São Paulo. Em São 

Paulo, também foi internado em outra comunidade terapêutica e ficou lá por dois anos e meio. 

Ao sair recaiu de novo no uso de crack.  

Conheceu a Missão SAL na rua (prostituição), através do trabalho de evangelismo da 

Missão e ia fazer algumas refeições na casa, de vez em quando. Antes de chegar à casa para 

morar, estava morando na rua há dois dias.  

Para ficar na casa, EG conta que foi obrigado a cortar o cabelo. Ao ser perguntado 

sobre as regras afirmou que a grande regra é que a pessoa tem que querer mudança com 
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relação a sua homossexualidade e a todo o estilo de vida. Para ele, o mais difícil foi se 

adequar às tarefas cotidianas, pois não estava acostumado a fazer nada. 

É sugerido que eu não diga não pra nada, é sugerido que eu tenha 
boa vontade pra fazer as coisas. É sugerido que eu tenha bom humor. 
Até o humor d’agente aqui é cobrado. 

 

O acolhido EG. demonstrou não só na entrevista, mas na convivência da casa de que 

ele não deseja deixar de ser homossexual. A linguagem que utiliza e como recebe as 

proposições da casa são para ele obrigações. Confessou durante a entrevista que tem muita 

vontade de voltar a ser travesti e que sente muita falta do que ele chama do “glamour” da vida 

de travesti. Quando perguntado por que não volta à antiga vida, inicialmente respondeu que 

isso não agradava a Deus, depois disse que “uma coisa chama outra”, se referindo à droga e a 

condição em que ele acabou se encontrando antes de vir para a casa, de morar na rua. Deixou 

claro que tem vergonha disso. 

Além da entrevista gravada, o EG tinha contado um pouco de sua história, logo após o 

momento da mesa45. Na ocasião, EG. levou à mesa uma discussão que ele teve com a 

missionária Marcelli no dia anterior. A conversa foi conduzida pelo Paulo Cappelletti com a 

presença de todos da casa, como sempre é feita e todos tiveram liberdade para falar sobre o 

assunto. Paulo, neste dia corrigiu EG por ter alterado a voz com a missionária e faltado com o 

respeito com ela. Falou sobre a importância de tratar as pessoas com respeito e de que são 

todos iguais na casa. 

EG estava bem tenso quando contou sua história após esse evento e disse que achava 

que seu tempo na casa estava acabando, pois tinha medo de ser desligado da casa. Mas 

quando a entrevista foi gravada, disse que iria seguir em frente, tentando vencer seus desejos, 

pois não gostaria de decepcionar o Paulo, pois lhe era muito grato. 

EG declara não ter religião, mas acredita em Deus. Vê o Paulo como alguém que tem 

autoridade sobre ele, mas é grato por sua acolhida.  

A casa é como uma família, apesar das brigas cotidianas, que são normais, mas para 

ele, nunca vai substituir a família biológica. Apesar disso, se refere à casa como sua também.  

EG terminou o Ensino Médio e chegou a cursar dois semestres na faculdade Estadual 

do Ceará, antes de conhecer as drogas. Agora espera fazer um curso profissionalizante, de 

preferência de cabeleireiro. Ele revela que está aprendendo a se relacionar com as pessoas, 

                                                           
45 A mesa é o momento após a devocional da manhã em que se colocam as questões conflituosas da casa, quando 
elas acontecem e quando o Paulo está presente. 
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questões simples apontadas por ele, mas que agora entende que são muito importantes para 

sua vida, como pedir “por favor”, pedir desculpas e aprender a assumir seus erros.  

EG demonstrou estar bastante confuso ou estava se esforçando para dizer coisas nas 

quais não acreditava realmente. Isso foi percebido porque, durante a entrevista, muitas de suas 

respostas eram duplas, ora diziam uma coisa e ora dizia exatamente o contrário. Além disso, 

EG. procurou a pesquisadora para conversar logo após a “mesa”, antes da entrevista gravada. 

Algumas informações dadas por ele nas duas conversas foram contraditórias. Deve-se levar 

em conta, entretanto, que um processo radical de mudança de estilo de vida leva tempo e 

parece que para EG esse tempo ainda não terminou. De qualquer forma, para fins de nossa 

análise, EG nos revelou que, pelo menos para ele, as regras são impostas e ele se sente 

desconfortável com isso, apesar de se submeter por não querer voltar para à situação em que 

se encontrava anteriormente. 

 

Acolhido A. – 25 anos (duração da entrevista – 50min25s) 

É natural de Londrina, Paraná e no momento da pesquisa, estava na casa da Missão 

SAL há duas semanas. Ele se declara homossexual e é dependente químico.  

Durante a entrevista, o acolhido contou sua história e como ela o levou até a Missão 

SAL. Ele conta que já foi preso e, ao sair da prisão, procurou uma comunidade terapêutica 

para parar com as drogas. Mas segundo ele, essa comunidade era muito rígida e ele não ficou 

muito tempo lá. Procurou a outra comunidade terapêutica, a Casa do Oleiro, e lá ouviu falar 

da Missão SAL, através de um interno que havia passado pela Missão e havia recebido a 

visita do Paulo Cappelletti enquanto ele estava lá. 

Saiu do Paraná desejando chegar a Santo André, e veio parando e morando, por um 

tempo, de cidade em cidade. Chegou a se internar de novo por duas vezes e destaca a última 

comunidade terapêutica por onde passou, em Sorocaba. Lá ficou por um ano e meio, e ele a 

distingue como aquela que o ajudou a sair das drogas. Critica as outras comunidades que viam 

o problema das drogas como ação demoníaca. Descobriu na terapia “dos doze passos”46 a 

solução, pois viu que “a dificuldade estava nele e não nas drogas ou no diabo”. 

Afirma, entretanto, que sua homossexualidade o levava às drogas novamente, pois os 

parceiros normalmente usavam drogas. Por isso, decidiu buscar a Missão SAL para deixar a 

homossexualidade.  

                                                           
46 A terapia dos doze passos é um modelo utilizado por muitas comunidades terapêuticas que procuram levar o 
dependente a entender sua dependência e buscar ajuda em um poder superior e entre seus pares. Para saber mais: 
BURNS, John E. O caminho dos doze passos: o tratamento de dependência de álcool e outras drogas. São Paulo, 
Loyola: 2002. 
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Sobre sua homossexualidade conta que a assumiu sua opção perante sua família aos 12 

anos. Na época, segundo ele, era bastante “gay”, referindo-se à forma feminina de se 

expressar. Naquele tempo ele frequentava a Assembleia de Deus com sua mãe e esta não 

aceitou sua opção sexual. Por esse motivo, A. teve que sair de casa e ir morar com outras 

pessoas, que eram “espíritas” 47. Foi também nessa idade que ele afirma ter começado a se 

envolver com as drogas. 

Ele conta que, para não sofrer mais preconceitos por causa da sua homossexualidade, 

aprendeu a “ser como menino”, mudando sua forma de se expressar. Na época, trabalhava em 

uma borracharia e pegar peso o fez criar músculos, o que o ajudou também nesse processo. 

Chegando à Missão SAL, não teve dificuldades com as regras de permanência, pois 

passou por quatro comunidades, segundo ele, mais rígidas quanto ao horário e as atividades. 

Destaca que na Missão SAL, o ambiente é de um lar, de uma casa comum, onde “as pessoas 

comem juntas, conversam, dão risadas, brigam”, como qualquer família e onde as pessoas têm 

liberdade para escolher o que fazer das tarefas cotidianas. 

 Para o acolhido, a casa é como uma família, mas ele ainda não se sente incluído nessa 

família. Ele reclamou que tem medo de expressar suas opiniões e ainda não encontrou 

segurança para fazê-lo, talvez pelo pouco tempo em que está na casa. Ele entende que, na 

Missão SAL, ele não é discriminado pela homossexualidade, mas talvez seja pela sua forma 

de pensar, especialmente suas opiniões sobre a religião, pois afirma que gosta de conhecer o 

funcionamento e ensinamentos de outras religiões, e de discutir sobre a Bíblia. Segundo ele, 

por todas as comunidades onde passou, sempre foi criticado por discordar de alguns 

ensinamentos bíblicos, e tem medo de que aconteça o mesmo na Missão SAL e ele não seja 

aceito também. Exatamente por isso, se sente como escondendo seu verdadeiro “eu”.  

Além disso, aponta que, na convivência da casa, existe falta de afeto, paciência e 

carinho, em sua opinião. Critica a forma com que os missionários se relacionam com os 

acolhidos, que ele aponta como uma postura de superioridade aos demais. Reprova a forma de 

correção que é de julgar, apontar os erros passados, levantar o tom de voz e usar de 

xingamentos. Segundo ele, esse é um problema “universal”, pois a forma de lidar com os 

acolhidos tem sido igual em todas as comunidades por onde passou. Ele diz: 

Eu acredito que... é... isso deve ser universal, né? A pessoa... é... 
mesmo que ele não queira, isso deve ser instinto, dele se sentir um 
pouco maior, um pouco superior ao outro. Querer deixar o outro 
mais embaixo, sabe? Eu não acho isso legal.48 

                                                           
47 O acolhido se referia à religião umbandista. 
48 Trecho da entrevista concedida durante o estudo de caso, na Missão SAL 
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Ao ser lembrado do discurso do Paulo na mesa, em que ele ressaltava que ali todos 

eram iguais e todos tinham o direito de ajudar o próximo em suas dificuldades, afirmou que 

aquele poderia ser um discurso que não acontecia na prática. Contou que, naquele dia, os 

acolhidos comentaram no quarto, que talvez o Paulo tenha falado daquela forma por que havia 

a presença de uma pesquisadora ou por que ele teria acabado de chegar de viagem e estaria 

calmo. 

O acolhido A. tem como objetivo de vida cumprir uma antiga profecia que recebeu na 

Igreja evangélica quando ele era criança, de que um dia ele seria missionário e, apesar de ter 

experimentado outras religiões, deseja seguir o Cristianismo e ser missionário. 

A entrevista com o acolhido A. foi bastante interessante para essa pesquisa, porque ele 

apontou algumas divergências interessantes. É bem verdade que o fato desse acolhido estar na 

casa há pouco tempo, tem uma grande influência na sua maneira de observar a convivência da 

casa. Por um lado, ele ainda não se sente parte desse convívio e traz muitas inseguranças 

devido às experiências anteriores com comunidades terapêuticas. Mas por outro lado, essa 

convivência recente também proporciona uma visão pouco influenciada pelo discurso e mais 

atenta à real convivência na casa. 

Dois pontos muito interessantes para a pesquisa surgiram na entrevista. O primeiro 

ponto é com relação à liberdade de opinião, que para o acolhido ainda não foi estimulado. E o 

segundo ponto, que está relacionado a este, é a relação de hierarquia existente entre os 

acolhidos e os missionários e a família Cappelletti, segundo o acolhido A. 

 

 

b. O que pensam os missionários da Missão SAL 
 

Existiam, no momento da pesquisa, três missionários morando na comunidade. Um 

casal, que tem um trabalho específico com crianças e adolescentes em dois projetos da Missão 

e que também atuam na comunidade, e outro que já foi acolhido da Missão e agora é 

missionário. As perguntas elaboradas para os missionários foram semelhantes às que foram 

feitas para os acolhidos. 
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Missionário Rouvanny. 38 anos (duração da entrevista – 39min35s) 

Rouvanny é natural de Belém do Pará e estava como missionário 

na casa há mais de um ano, no momento da pesquisa. Entretanto, 

o missionário mora com a família Cappelletti há cerca de oito 

anos, pois já foi um acolhido no passado. Ele é o missionário que 

está mais presente na convivência da casa e é o responsável 

direto pelo funcionamento e organização da limpeza da casa e do 

Bazar que funciona diariamente na parte externa da casa, em 

horário comercial. Apenas ele e o acolhido W., quando a Silvia não está, podem atender 

clientes no bazar. Silvia explicou que ela solicita essa tarefa apenas dos mais antigos na 

Comunidade, pois eles precisam lidar com dinheiro. 

Sua história de vida é parecida com a de muitos que chegam à casa. De família 

evangélica, foi expulso de casa aos treze anos de idade, por causa da sua homossexualidade e 

passou a morar com famílias, trabalhando em suas casas, até começar a se prostituir. Foi de 

Belém do Pará para São Paulo, para se prostituir como travesti, pois, segundo ele, enfrentaria 

menos preconceito. Na prostituição acabou se envolvendo com drogas mais pesadas, pois 

desde quinze anos usava maconha.  

Foi resgatado na cracolândia pela Missão CENA e foi para a Fazenda Nova Aurora, 

em Juquitiba, e depois de um ano e quatro meses na Fazenda, foi morar com o Paulo 

Cappelletti, na Casa Família. Quando o Paulo saiu da CENA, Rouvanny continuou morando 

com a família Cappelletti, e conta que aprendeu a pintar parede, fazer portão, consertar as 

coisas, fazer instalação elétrica, aprendeu muitas coisas e conseguiu alguns serviços fazendo 

essas coisas. Agora recebe uma ajuda de custo para ser missionário em tempo integral. 

Sobre as regras da casa, afirmou que agora está muito fácil, pois o Paulo mudou muito. 

Segundo Rouvanny, Paulo agora “é trouxa e os meninos fazem o que querem com ele”. Ele se 

refere à forma de correção que Paulo tem utilizado, que para Rouvanny mudou muito em 

comparação com o tempo em que ele o conheceu. 

Em nossa observação, percebemos que o missionário é mais rigoroso no tratamento 

com os demais. Ele cobra mais as tarefas e briga se eles não fizerem. Usa um tom mais 

agressivo e é mais autoritário, e, quando contestado por algum deles, ele diz: “eu sou 

diferente”. 

Ele também critica que os acolhidos chamem o Paulo de pai, pois segundo ele, Paulo 

nunca será um pai, um amigo sim, mas um pai, nunca. 
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A entrevista com o missionário confirmou a tensão de percepções que existe na casa 

quanto ao tratamento uns com os outros. Há uma tentativa, por parte do Paulo, de que todos 

tenham igualdade de tratamento, mas não foi sempre assim, de acordo com o depoimento de 

Rouvanny, e ele acredita que o modelo mais autoritário funciona melhor, certamente por que 

foi o tratamento que recebeu e com o qual aprendeu a lidar com as pessoas. 

 

Missionários Erick e Marcelli, naturais de São Paulo 

Os missionários Erick e Marcelli são casados e Marcelli estava grávida no momento 

da pesquisa. Eles estão mais presentes nas devocionais pela manhã e nos trabalhos externos, 

mas durante o dia convivem menos na casa do que o missionário Rouvanny. 

Antes de vir para a Missão SAL, o casal já 

desenvolvia um trabalho com as crianças da Armênia e 

entregavam marmitex para moradores de rua. Mas nesse 

trabalho se decepcionaram com a igreja, pois não tiveram o 

apoio prometido por ela. Quando faziam o trabalho com os 

moradores de rua, encontraram a dificuldade de tirá-los da 

rua quando esses queriam sair, pois não tinham para onde levá-los. Eles contam que, ao 

realizarem esses trabalhos, foram, por muitas vezes, criticados por estarem trabalhando sem o 

apoio da igreja, pois deveriam estar dentro da igreja e não fora dela. 

O casal nutre uma profunda crítica ao que tem se tornado a maioria das igrejas que 

existem hoje. Segundo eles, não se trata da verdadeira igreja, mas de um ajuntamento de 

pessoas, que deixaram de fazer o que a Bíblia diz pra fazer e o que Jesus fazia, que é ajudar os 

necessitados. Eles contam que o que os uniu com a Missão SAL foi a forma de pensar o 

Evangelho. Revelam que há muito tempo não viam pastores que queiram andar com os 

excluídos. “A maioria não quer andar nem com suas próprias ovelhas”, disse Marcelli. 

Durante uma visita à Missão SAL o casal foi convidado a morar na casa como 

missionários e a Missão assumiria o trabalho em uma ocupação na Armênia com eles. 

Para Erick e Marcelli, a ajuda aos necessitados é ter vínculo com eles e não dar 

comida somente. A diferença do cristianismo ao lidar com os sobrantes, para eles, é priorizar 

a convivência. Eles veem na Missão SAL uma resposta cristã ao clamor dos excluídos. 

Criticam o albergue por apenas tirar as pessoas da rua para dar comida e dormida, mas não há 

acolhimento. Assim como a Tenda, que, segundo o casal, é apenas uma forma de tirar as 

pessoas da rua para escondê-los da sociedade, mas não promove nenhuma mudança na vida 

deles. 



63 
 

  
 
 

A Missão, diferentemente, é uma família. Todos comem a mesma coisa, vivem da 

mesma forma. As crianças com as quais eles trabalham, na Armênia e também na comunidade 

do Cigano, são trazidas para a casa também para estar junto com eles e participarem de uma 

convivência saudável. É uma convivência que possui diferenças e discussões, mas que 

procura soluções cristãs, através do perdão e do serviço ao próximo. A casa procura mostrar 

como é uma convivência familiar saudável, os relacionamentos de um casal entre eles, com os 

filhos, e lidar com as responsabilidades. Para Érick, “Paulo ensina, na prática, como viver o 

evangelho e não só em discurso, como faz a maioria das igrejas”. 

O casal missionário pretende ficar morando na casa por mais um ano. Depois Erick vai 

se dedicar a sua profissão, enfermagem. Mas pretende continuar contribuindo com o trabalho 

da Missão SAL, especialmente no trabalho que eles fazem com as crianças, pois não querem 

abandoná-las como muitos fazem. 

A chegada do bebê vai mudar a rotina, mas eles acreditam que o filho deverá ser 

participante da missão, e que isso também será muito saudável para a criança e para eles. 

 

c. “Fazemos junto com eles e não para eles” 
 

A entrevista com o casal Cappelletti foi colhida por último, para possibilitar que as 

perguntas surgissem a partir da observação e das demais entrevistas feitas com os acolhidos e 

com os missionários no período da pesquisa de campo na casa. Essa estratégia possibilitou, 

ainda, uma melhor análise do conjunto, ao permitir a comparação das observações feitas e das 

demais entrevistas com a concedida pelo casal. 

Não entrevistamos os filhos do casal Cappelletti. A Maressa, por ser criança, o 

Giovani, por passar a semana na faculdade49, e a Fernanda porque não quis dar entrevista. 

Paulo Cappelletti é graduado em Teologia pelo Seminário Batista e Mestre em 

Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Sua esposa, Silvia 

Cappelletti é formada em Serviço Social.  

Paulo e Silvia contam que eles se converteram e se 

casaram na Igreja Batista da Paz, mas hoje o trabalho que 

realizam na Missão SAL é inter-denominacional e sem 

ligação direta com uma denominação específica. Eles 

lembram que, desde sua conversão, sempre tiveram um 

olhar para os mais necessitados e que os processos da 

                                                           
49 Giovani faz faculdade de Física na USP 



64 
 

  
 
 

vida os levaram a estar atualmente morando com pessoas excluídas pela sociedade e pela 

Igreja. 

O casal teve dois filhos biológicos, Estevão, que faleceu aos quatorze anos, em um 

acidente e Giovani, que no momento da pesquisa estava com dezenove anos. Adotaram 

Maressa, que foi deixada na sala da casa do casal quando recém-nascida e, no momento da 

pesquisa estava com dez anos. A Fernanda, com vinte e oito anos, mora com o casal desde os 

treze anos de idade, e eles estão em processo de legalização de sua adoção. 

Paulo e Silvia Cappelletti moram com pessoas há mais de quinze anos e todos que 

passaram e que moram na casa são “aqueles que a sociedade não quer”: moradores de rua, 

dependentes químicos, profissionais do sexo. 

Para o casal, a melhor forma de se atender a esses necessitados é proporcionar a eles 

um lar, onde possam experimentar a convivência saudável com outras pessoas. Segundo 

Paulo, o ambiente do lar é muito importante para as pessoas que estão na rua e nas 

comunidades carentes, pois essas pessoas têm necessidade de ser respeitadas, de ser acolhidas 

– “de ser gente”. 

As pessoas que estão no extremo das ações humanas, vivem em um ambiente de 

marginalidade que os ensinaram a ser imediatistas, a não querer ajudar e nem respeitar 

ninguém. Muitos dos que chegam à Comunidade Nova Chance estavam nas ruas, “nos lixos 

da rua” e precisam reaprender a valorizar o lar. Assim, o convívio da casa é uma reeducação 

para a vida. 

Por isso o casal ressalta a preocupação que eles têm de que a casa da Missão SAL seja 

um lugar aconchegante, bonito, limpo e bem cuidado. As regras da casa, segundo eles, são 

para promover a convivência saudável e condutas adequadas, especialmente de respeito com o 

próximo. 

De acordo com o casal Cappelletti, ao chegar à casa, o acolhido é estimulado, 

primeiramente, a aprender a cuidar de si mesmo, de sua restauração física, de sua higiene 

pessoal, e depois é inserido nas tarefas diárias da casa. 

A maior preocupação, segundo eles, é ensiná-los o voluntarismo, a ajuda ao próximo, 

como um valor importante. Eles contam que, na medida em que o acolhido vai demonstrando 

seu voluntarismo na casa e de uns com os outros, eles vão oportunizando novas etapas, como 

ir para escola ou cursos. 

O casal destaca que eles procuram trabalhar os sonhos de cada um para que estes 

sejam retomados e eles tenham um objetivo de vida. A inserção na escola é fundamental para 

o processo de autonomia dos acolhidos, pois é uma excelente forma de desenvolverem 
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convívio social e perceberem os outros de forma diferente. Mas ressaltaram que, primeiro, os 

acolhidos devem estar bem consigo mesmos.  

Eles deram o exemplo do acolhido N. que chegou há pouco tempo na casa. Ele era 

travesti e tem seios de silicone e sobrancelha definitiva, mas não quer mais ser travesti. Ele 

ainda está confuso sobre sua aparência, tem vergonha, portanto, ainda não pode frequentar 

uma sala de aula, onde poderá sofrer preconceito, o que não o ajudaria neste momento do 

processo. 

Paulo destaca que o objetivo em acolher as pessoas é “resgatar, restaurar e reintegrar 

para ter vida digna”. O evangelho que é pregado é o de compartilhar e dividir as coisas. 

Trabalhar é o último passo, pois os acolhidos, segundo Paulo e Silvia, precisam aprender a 

conviver com outros primeiro. Caso contrário, eles não suportam “pressão” da vida, e acabam 

desistindo da mudança.  

A passagem de um acolhido pela casa não tem tempo pré-definido, bem como não 

existe tempo definido para que ele possa ir para a escola ou começar a trabalhar. Cada um tem 

seu próprio tempo e a casa procura respeitar isso. 

Com relação à atuação da igreja junto aos sobrantes da cidade, Paulo critica o sistema 

educacional de pastores, que os estimulam a fazer a igreja crescer em número às vezes a 

qualquer custo. Nesse sistema, o marginal, o excluído, não tem lugar, pois ele só vai dar 

despesa. Silvia acrescenta que a igreja também não sabe lidar com travesti e que ainda tem 

muito preconceito com eles.  

Para Paulo, a igreja precisa “parar de se defender do inferno e se envolver na causa da 

cidade”, indo contra toda atitude que gera morte. Mas ela não tem feito isso. Ele diz: “Nós 

pregamos muito vida pós-morte, mas existe uma vida antes da morte”. Segundo ele, a casa da 

Missão SAL é uma denúncia para igreja: “Nossa casa é um ato profético para igreja”. 

Paulo Cappelletti nos revela que teve uma mudança radical em sua forma de pensar 

depois do seu mestrado. Segundo ele, o Jung50 o ajudou a entender que o acolhido pode 

ajudar na sua própria conversão. A convivência é uma troca e ele entende agora, que ele não 

só ensina, mas também aprende com os acolhidos, pois eles o possibilitam entender melhor a 

vida. Assim, aprenderam que não se deve fazer coisas para eles, e sim junto com eles. Os 

acolhidos devem ser incluídos em seu processo de autonomia. Por exemplo, não dizer o que 

eles precisam buscar, mas descobrir o que eles sonham e ajudá-los a conquistar esses sonhos. 

É claro que esse não deve ser um processo simples, pois ambos os lados, acolhidos e 

acolhedores, mantêm tensões nessa relação, que sempre foi de hierarquia e subordinação. Isso 
                                                           
50 Jung Mo Sung foi orientador de mestrado do Paulo Cappelleti. 
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fica evidente na forma como os acolhidos se dirigem ou se referem especialmente ao Paulo. 

Há uma profunda preocupação em todos de que ele não seja decepcionado. Paulo e Silvia 

afirmam que eles já trazem essa submissão das ruas. Os acolhidos os veem como diferentes, 

como supridores, mas os Cappelletti insistem em afirmar que eles trabalham para ensiná-los 

que o respeito deve ser ao outro, ao seu igual, e não apenas a alguns. 

Nessa caminhada de tantos anos vivendo cotidianamente com pessoas e pessoas 

sobrantes das cidades, Paulo e Sílvia concluem que realmente aprenderam muito. Eles contam 

que foram transformados em muitos aspectos. Um deles é a transparência de quem são, pois já 

passaram por tanta exposição nessa convivência que não há mais medo de ser quem é. Paulo 

costuma receber um acolhido ou um visitante com a seguinte frase: “Aqui nós vamos te 

mostrar Deus e o diabo”. Referindo-se à forma transparente com que procuram conviver na 

Comunidade. 

Notamos que as percepções que surgem na convivência têm influenciado as ações 

adotadas pelo casal na comunidade. As regras são flexíveis. Notamos isso, por exemplo, com 

relação à regra do corte do cabelo exigido do travesti para morar na casa, que está sendo 

reavaliada. Outras regras são reavaliadas constantemente.  

Outra coisa interessante que, segundo o casal, surgiu na convivência foi a percepção 

da importância do relacionamento em volta da mesa. Segundo Paulo e Sílvia, eles perceberam 

que na mesa, os acolhidos se sentiam iguais. A mesa proporciona o aprofundamento das 

relações, pois revela o outro de forma mais “desarmada”. Na mesa surge a liberdade de falar o 

que querem, de revelar como se sentem, até mesmo em um olhar, e isso tem sido muito rico 

para a convivência da casa, segundo o casal. Essa percepção da importância da mesa 

proporcionou o surgimento de um momento importante na convivência que eles chamam de 

“a mesa”, quando os conflitos e divergências são trazidos para serem resolvidas, mas esse 

momento só ocorre quando o Paulo está presente. Para o Paulo, o verdadeiro culto é o que 

acontece na mesa, especialmente no sábado, dia em que eles passam mais tempo na 

devocional, fazendo perguntas e dando suas opiniões sobre o texto bíblico. 

Perguntados sobre qual seria a metodologia utilizada na casa da Missão SAL, Paulo e 

Silvia resumiram em na palavra: “convivência”. 

A entrevista do casal Cappelletti foi colhida por último, e isso possibilitou que 

algumas informações obtidas anteriormente fossem subsídio para algumas perguntas, bem 

como para confrontar com as respostas dadas pelo casal, o que enriqueceu bastante a 

entrevista. Nesse processo, pudemos explorar a questão da “mesa”, momento interessante da 

casa, observado durante a pesquisa, bem como a questão da subordinação dos acolhidos aos 
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missionários, especialmente ao Paulo. Apesar de o Paulo prezar pelo tratamento igualitário 

entre missionários e acolhidos, notamos que nem sempre isso é uma realidade na prática dos 

relacionamentos na casa. Essa contradição, que aparece na prática, foi detectada e explicada 

pelo casal como um processo lento e trabalhoso pelo qual todos passam juntos. 

A partir do material coletado nas entrevistas e nas observações, passamos a expor as 

percepções que obtivemos do campo. 

 

4 Percepções do campo de pesquisa 
 

A pesquisa de campo proporcionou uma aproximação com a metodologia de ação 

pastoral utilizada pela Missão SAL, a partir da observação participativa e das entrevistas 

aplicadas. Durante o período da pesquisa, buscou-se observar a rotina da casa e as relações 

estabelecidas entre os sujeitos envolvidos, para que, junto com as entrevistas, pudessem 

formar um quadro aproximado da realidade de suas vivências. É certo que a presença da 

pesquisadora no ambiente pesquisado, bem como sua participação na rotina da casa e as 

entrevistas realizadas, tiveram certa influência no comportamento dos sujeitos, mas 

procurou-se minimizar essa influência, utilizando-se a técnica da participação e cooperação. 

Além disso, a pesquisadora visitou a Missão antes do momento da pesquisa para facilitar a 

aproximação com os moradores da casa. 

As entrevistas com os acolhidos foram feitas individualmente e em local privativo, 

possibilitando que os mesmos se sentissem à vontade para dar seu depoimento com relação 

a sua história de vida, bem como emitir suas opiniões livremente, sem a presença de outro 

morador da casa, que pudesse deixá-los constrangidos em falar. As entrevistas com os 

missionários seguiram a mesma linha dos acolhidos, diferenciando apenas no fato do casal 

missionário ter sido entrevistado junto. Já a entrevista com o casal Cappelletti foi feita no 

último dia da pesquisa de campo, depois de colhidas as demais entrevistas e feitas as 

observações, para melhor subsidiar perguntas ao casal. 

A observação e as entrevistas com os acolhidos procuraram entender quem são esses 

acolhidos, de onde vieram, quais as suas necessidades, o que procuram obter na Missão 

SAL, além de entender quais suas dificuldades e percepções com o trabalho desenvolvido 

na SAL. Por outro lado, com os missionários e com a Família Cappelletti, que mantém o 

projeto, buscou-se saber qual o objetivo com a ação pastoral adotada e qual a metodologia 

utilizada. Procurou-se perceber se a ação pastoral surge na convivência e se essa 

convivência é privilegiada na missão, além de perceber como são vistos os acolhidos e se 
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eles têm voz e participação na promoção de sua autonomia. As entrevistas com os 

acolhidos, quando analisadas e comparadas mostraram alguns resultados, as quais 

sistematizamos no quadro abaixo. 

 

Tabela A – Acolhidos e seus perfis 

 Acolhido L Acolhido N Acolhido W Acolhido E Acolhido EG Acolhido A 

Qual a 

condição que 

gerou busca 

por ajuda 

Dependente 

químico 

 

 

Dependente 

químico e 

Travesti 

 

Dependente 

químico 

 

 

Dependente 

químico e 

Travesti 

 

 

Dependente 

químico e 

Travesti 

 

Dependente 

químico e 

Homossexual 

Onde morava 

antes de ir 

para a Missão 

SAL 

Albergue e Rua 
Casa de 

acolhida 
Cracolândia 

Casa de 

cafetina e Rua 
Rua 

Comunidade 

Terapêutica e 

Rua 

Causa do 

rompimento 

dos laços 

familiares? 

Violência Opção sexual Drogas Opção Sexual Prostituição Opção sexual 

Sofreu 

violência 

física? 

Sim Sim Não Sim Sim Não 

Em que 

trabalhava? 
Não trabalhava Prostituição Não trabalhava Prostituição Prostituição 

Não 

trabalhava 

Está 

estudando? 
Sim Não Sim 

Sim e está 

trabalhando 
Não Não 

 

A análise confirmou alguns dados da I Pesquisa Nacional sobre População em 

Situação de Rua. As três principais causas da condição da situação de rua apontadas na 

pesquisa estão presentes nos acolhidos da Missão SAL: problemas familiares, drogas e/ou 

álcool, desemprego. Todos os entrevistados são dependentes químicos e todos estavam 

desempregados, ou praticando atividade ilegal (prostituição) - metade dos entrevistados era 

profissional do sexo - e a maioria estava morando na rua antes de ser acolhido na Missão 

SAL. 

Mas o dado que chama a atenção é o fato de que todos os entrevistados tiveram seus 

laços familiares rompidos como uma das causas de sua condição de sobrante. A pesquisa 
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Nacional apontou o rompimento dos laços familiares como a grande causa da condição de 

rua desses sobrantes - desavenças familiares somados a separações – o que se confirmou na 

pesquisa de campo.  

Os laços familiares foram rompidos quando os acolhidos eram muito novos, que não 

passaram dos 15/16 anos com a família biológica. Todos afirmam não terem experimentado 

uma convivência familiar saudável. Esse é um fato importante para avaliar a convivência na 

casa e levar em consideração que viver em grupo de forma coletiva e compartilhada é 

novidade para a maioria deles. Eles sempre tiveram que se “virarem” sozinhos, por isso 

desenvolveram uma autodefesa, muitas vezes agressiva, para sobreviverem, e isso também 

vem à tona na convivência da casa.  

Kowarick afirma que a sociabilidade primária, que envolve os laços familiares, bem 

como com o bairro, com a vida associativa e com o próprio mundo do trabalho, deve ser 

alvo de preocupação na promoção da autonomia desses sobrantes. Para ele, é importante 

promover o fortalecimento da sociabilidade primária desses sujeitos, num ambiente de fraca 

presença estatal que lhes garanta direitos básicos. 
 
A sociabilidade primária é importante para, num contexto de fraca presença 
da ação estatal, enfrentar os desafios decorrentes da fragilidade dos direitos 
sociais e quanto aos direitos civis básicos. (KOWARICK, 2009, p. 90) 
 

Nesse sentido, os sobrantes da cidade são mais do que qualquer outra coisa, sobrantes 

da cidadania, pois a perda ou ausência de seus direitos básicos tornam sua cidadania 

fragilizada. Portanto, é nesse aspecto que deve repousar a preocupação para uma ação 

pastoral que promova a autonomia desses sujeitos. 

Assim, oportunizar aos sobrantes da cidade um ambiente familiar que os “enxertem” 

novamente à sociedade, promovendo vida associativa com a cidade, revela-se um caminho 

importante a se fazer. 

As perguntas mais subjetivas proporcionaram verificar a perspectiva dos acolhidos 

com relação à convivência na casa. Entretanto, justamente por serem subjetivas são de 

difícil sistematização. Nesse sentido, buscamos identificar os destaques principais de cada 

acolhido sobre cada um dos temas apontados, para uma melhor análise do conjunto. 
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Tabela B – Acolhidos e suas percepções da Missão SAL 

 Acolhido L Acolhido N Acolhido W Acolhido E Acolhido EG Acolhido A 

 

Impressão da 

sociedade 

Preconceituosa Preconceituosa - Preconceituosa Preconceituosa Preconceituosa 

 

Impressão de 

outras 

pastorais 

 

Insensível ao 

sofrimento 

humano 

Não tinha Muito rígida Preconceituosa Não tinha 
Sem 

preparação 

 

A casa é 

como uma 

família? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Se sente 

parte dessa 

família? 

Sim Não Sim Sim Sim/não Não 

 

Há 

hierarquia de 

poder e saber 

com os 

missionários? 

Não Sim Não Não Sim Sim 

 

Como vê as 

regras da 

casa 

Flexíveis Rígidas Flexíveis Flexíveis Rígidas Fáceis 

 

Acha que 

tem “voz” na 

casa? 

Sim Não Sim Sim Sim/não Não 

 

O que não 

gosta na 

Missão? 

- 
Não ser 

compreendido 

Não ter 

privacidade 

Não ter 

privacidade 

Ter que 

obedecer 

Não ser 

compreendido 

 

O que gosta 

na Missão? 

Evangelho 

pregado é 

serviço 

Não tem 

preconceito 

Não obriga 

religião 

Ambiente 

familiar 

Ambiente 

familiar 

Ambiente 

familiar 
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Todos os acolhidos manifestaram, em seus depoimentos, terem tido uma relação de 

adversidade com a sociedade em geral. O preconceito está presente em todas as histórias e, 

na maioria, a violência física foi uma realidade enfrentada.  

A maioria dos acolhidos teve uma origem religiosa, grande parte evangélica, mas 

quase todos afirmam terem tido uma relação de adversidade com essas religiões. Os 

acolhidos que eram travestis foram expulsos de casa na adolescência, por causa da opção 

sexual, e os que frequentavam a igreja, também na adolescência foram tratados com 

preconceito.  

Por outro lado, quando perguntados sobre suas experiências com outras ações 

pastorais todos, que passaram por outras experiências com pastorais, concordaram de que 

elas não foram adequadas as suas necessidades, seja por sua invisibilidade para com eles, 

seja pela forma preconceituosa com que elas se relacionaram com eles, seja pela rigidez que 

adotam em sua pastoral, ao obrigá-los a praticar a religião. 

Essa informação confirma as outras pesquisas citadas nessa dissertação acerca das 

pastorais adotadas com os sobrantes da cidade. Quando acontecem, em sua maioria, não 

promovem a autonomia do sujeito acolhido, os tratando como depositários de dogmas e nas 

quais a assistência é utilizada como um pretexto para obrigá-los a praticar a religião. 

O acolhido W. e o acolhido A. destacaram esse tema em seus depoimentos, relatando 

que, em experiências anteriores, eram obrigados a orar e a participar de vários cultos para 

permanecerem na casa de acolhida e que, na Missão, não existe essa obrigatoriedade. Existe 

o ensino de que os acolhidos devem ter sua prática pessoal, mas segundo eles, essa prática 

não é imposta. 

 Observamos, durante a pesquisa, que na Missão SAL existem apenas dois cultos 

semanais e as devocionais são diárias, mas apenas uma vez ao dia, o que comparado com 

outras casas de acolhida religiosas, é bem pouco. Também percebemos que a devocional é 

depois do café, pois a maioria das casas ela é feita antes do café e só pode tomar café quem 

participa da devocional. Entretanto, notamos que todos os acolhidos devem estar nas 

devocionais e nos cultos. Assim, existe sim, uma obrigatoriedade de participação na rotina 

religiosa da casa, mas, certamente, essa rotina não é exaustiva como são as outras 

comunidades, como apontado pelos acolhidos. 

A comunidade é uma família para os acolhidos, segundo suas percepções, uma vez 

que a maioria declarou nunca ter tido convivência familiar. Todos ressaltaram a convivência 

como muito boa, apesar das discussões e dificuldades nos relacionamentos. Notamos que o 

diferencial apontado por eles está na partilha de tudo por todos os moradores, incluindo os 
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missionários e a família Cappelletti, especialmente com relação à alimentação e aos 

passeios. Além disso, todos são estimulados a servir e a perdoar o outro.  

Contudo, apesar de todos declararem que a comunidade é como uma família, nem 

todos se sentem incluídos ainda nessa família, como é o caso dos acolhidos N. e A. Talvez 

por estarem há pouco tempo na casa ainda se adaptando à mesma, mas aponta para uma 

fragilidade no acolhimento dos recém-chegados. 

Destacamos, entretanto, que metade dos acolhidos percebe a postura dos missionários 

como de superioridade em relação a eles. Durante a entrevista, aprofundamos essas 

informações e notamos que essa percepção é influenciada pelas relações pastorais anteriores 

a chegada à Missão SAL, como é o caso dos acolhidos N. e A. Enquanto o acolhido EG., 

apesar de dizer que todos na casa são iguais, manifestou muita preocupação em obedecer 

seus “superiores” no que fosse preciso, para se manter na casa. Os outros três acolhidos 

declararam que sentem liberdade em se expressar, mesmo entendendo que, nem sempre, são 

atendidos em suas reivindicações, porque em uma comunidade precisa haver consenso. 

Esses temas são bastante pertinentes para a pesquisa, por possibilitar uma melhor 

investigação da metodologia adotada na ação pastoral da Missão SAL, já que procuramos 

identificar se essa metodologia está ancorada na convivência entre os sujeitos. 

Vale lembrar que a convivência aqui apontada é no sentido pleno da palavra, como 

aquela que privilegia a participação ativa de todos os envolvidos no processo de pastoral, 

possibilitando sua participação com “voz” nas decisões, levando em consideração sua 

opinião e seu ponto de vista. Não se trata apenas de pessoas morarem juntas, 

compartilhando o espaço físico e algumas atividades, mas sim de ter a convivência como 

metodologia de ação pastoral, a partir de uma vivência em diálogo, que promove, no próprio 

processo de pastoral, as mudanças necessárias, revisando-as constantemente.  

O diálogo, bem explicado por Freire, deve ser o berço da ação pastoral que pretende 

promover a libertação dos sujeitos. 
 
O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Porque é 
encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser doação do 
pronunciar de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser 
manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista do outro. 
A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não 
a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens. 
(FREIRE, 1987, p. 137) 
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O diálogo, portanto, é aquele que promove o surgimento de novas possibilidades. Essa 

relação dialética entre os sujeitos e seu contexto foi apontada como significativa no 

exercício das pastorais de acordo com Balbinot e Benincá. Os autores problematizam a 

questão da metodologia utilizada nas pastorais, pois entendem que não se trata de uma 

instrumentalização da teoria, mas que deve suscitar esta a partir da práxis a ser construída. 

Se esta metodologia está em concordância com o conceito atual de missão, como aquela que 

valoriza o outro no processo missionário, esta ação pastoral será afinada com uma 

metodologia que privilegia o diálogo e a participação do sobrante no processo de construção 

de sua autonomia e cidadania. 

Entretanto, essa relação pautada no diálogo enfrenta tensões na prática pastoral, como 

observada na pastoral da Missão SAL. Teoricamente, o caminho traçado para a ação 

pastoral na missão SAL é a que privilegia o diálogo e a participação dos acolhidos. Paulo 

Cappelletti afirmou que todos os sujeitos da casa devem ser iguais e terem “voz”, 

entretanto, o missionário Rouvanny entende que os acolhidos não devem ser ouvidos em 

suas opiniões, pois eles não sabem o que seria melhor para eles. Essa tensão na forma de 

tratamento com os acolhidos está presente na casa da Missão SAL. 

Por outro lado, além dessa tensão existente sobre a forma de tratamento que melhor 

atende os acolhidos, que para Cappelletti é a da igualdade e para o Rouvanny é a 

superioridade, também há a tensão da transição de concepção. Esta, segundo Rouvanny e o 

próprio Paulo Cappelletti, tem mudado nos últimos anos. 

Os acolhidos, por sua vez, também estão aprendendo a manifestar sua “voz”, uma vez 

que sempre foram impedidos de falar e ensinados que sua opinião não era importante, 

aprenderam a se ver sempre como inferiores e dependentes da assistência de outros. Trata-

se, assim, de uma libertação mútua, que não é um processo simples e instantâneo, mas que, 

se perseguido, encontra bons resultados quanto à emancipação de ambos os sujeitos – 

acolhedor e acolhido. 
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CAPÍTULO 3 
PISTAS PARA UMA METODOLOGIA DA CONVIVÊNCIA COMO 
UMA EXPRESSÃO DO “ROSTO DA MISSÃO” PARA OS SOBRANTES 
DOS CENTROS URBANOS 
 

 

 

O campo pesquisado confirma a importância de atentarmos para a metodologia a ser 

adotada na execução de uma ação pastoral, se esta pretende ser promotora da autonomia de 

seus sujeitos. A metodologia da convivência, com base no diálogo, promove uma ação 

pastoral que proporciona a participação ativa dos sobrantes na busca de sua autonomia, 

além de proporcionar aos agentes de pastorais a elaboração de uma pastoral baseada na 

práxis. 

 Assim, podemos afirmar que a metodologia revela a intenção da ação pastoral, assim 

como a expressão facial revela a intenção do rosto. Essa comparação pode ser pensada 

quando levamos em consideração a afirmação de Longuini Neto (2002) de que o novo 

“rosto da missão” é a ação pastoral. Partindo dessa afirmação, podemos dizer que a 

metodologia é uma expressão do rosto da missão, que vai apontar para o que diz esse rosto 

e como é a missão. Dessa forma, para se falar da metodologia de ação pastoral, precisamos 

entender qual a concepção de missão de que dispomos. 

 

 
1 A missão na cidade  

 

A história da humanidade seguiu rumos imprevisíveis diante do avanço da ciência e 

tecnologia no último século. Havia uma expectativa otimista de que estes seriam 

responsáveis pela solução dos problemas da humanidade, mas diante das duas Grandes 

Guerras, dos governos totalitários, dentre outros acontecimentos na História, restou o que 

muitos têm nominado como um novo desencantamento do mundo51. O progresso falhou. 

                                                           
51 Para Max Weber (1993), a “modernidade” seria caracterizada por uma intensa perda dos sentidos existenciais 
e essenciais de tempos passados. Segundo a teoria Weberiana, o desenvolvimento científico a partir da 
racionalização seria uma das causas do que ele chamou de “desencantamento do mundo”.  Esse conceito  tem 
sido retomado para explicar a decepção vivida pela sociedade hodierna, chamada por muitos de “pós-moderna” 
com expectativa otimista que havia sido depositada no progresso da ciência e da tecnologia. 
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Uma característica marcante da chamada pós-modernidade é esse desencantamento 

com a ciência e a razão, cujas técnicas e verdades não podem suprir as outras facetas da 

vida humana. Consequentemente, surge o desencantamento com as utopias e com a 

possibilidade de alterar a história, visto que os mecanismos que regem a sociedade se 

tornaram tão independentes e complexos que não podem ser alcançados pelo “sujeito 

comum”. 

Para Sung (2006), entretanto, não se trata de um novo desencantamento, mas sim um 

encanto desumanizante, uma vez que o sentido da vida vai sendo imposto por temas como o 

neoliberalismo, cultura de consumo, cultura midiática, filosofias e artes pós-modernas, 

globalização econômica e a mundialização da cultura. 

Mette (2008), nesse mesmo sentido, destaca o que ele chama de marcos “centrais dos 

processos de modernização”: universalização da racionalidade econômica; racionalização de 

padrões de orientação direcionados de ação; racionalização da atividade laborativa; 

racionalização do domínio político. Para ele, esses marcos provocam mudanças e 

instabilidades para a humanidade, gerando medo, angústia, incerteza e perda de orientação, 

como por exemplo, a “crise de legitimação e motivação com a qual a cristandade 

institucionalizada se confronta” (2008, p. 28), pois a filosofia pós-moderna rejeita qualquer 

autoridade.  

Nada merece lealdade, dedicação, sacrifício. Há uma falta de sentido na vida, falta de 

identidade pessoal, falta de encontrar valores que valham a pena buscar. Nesse sentido, ao 

contrário do que se previa, a religião não só não desapareceu, como também pode e deve ser 

retomada na construção do sentido da vida para a sociedade hodierna. Sendo assim, é 

necessário repensar, à luz da nova mentalidade que se instaura, novas formas de atuação da 

igreja frente às necessidades que se colocam na contemporaneidade. 

A partir desse contexto, o conceito de missão tem experimentado uma grande 

transformação nas últimas décadas frente a algumas realidades que se mostram impossíveis 

de serem negadas. O processo de secularização, a globalização, a descristianização do 

Ocidente, o pluralismo cultural e religioso, e a constatação da formação de um mundo 

dividido entre pobres e ricos são algumas dessas realidades que acabam por trazer incertezas 

sobre a validade da missão que se fazia até então. 

Estas reflexões desencadearam diversas conferências, entre elas, a Conferência 

Missionária Mundial, realizada em Edimburgo, em 1910, que estimulou a reflexão 

sistemática e abrangente sobre o trabalho missionário protestante na América Latina. Até a 

Conferência de Edimburgo, em 1910, missão se conceituava como a expansão da igreja 
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cristã do Ocidente para o Oriente pagão. O mundo estava dividido entre mundo cristão e 

mundo pagão, e a conversão dos pagãos era o objetivo da igreja cristã. As conferências 

missionárias, a partir de Edimburgo, diante dos desafios de sua época, seguiram agregando 

novos horizontes para a compreensão da missão. Assim, o século XX foi marcado pelo 

debate em torno da missão da igreja em termos de desenvolvimento, presença cristã na 

sociedade, justiça e paz, diaconia e outros conceitos. 

Na Conferência Mundial de Missão em Willingen, em 1952, o conceito de missão foi 

significativamente alterado quando o termo “missio Dei” foi cunhado pela influência de 

Karl Barth52. 
Na tentativa de incorporar o conceito de missio Dei, pode-se dizer o 
seguinte: na nova imagem, a missão não é primordialmente uma atividade da 
igreja, mas um atributo de Deus. (BOSCH, 2007, p. 390) 

 

Nessa direção, David Bosch (2007) já havia provocado à reflexão ao afirmar que as 

últimas décadas têm manifestado uma crise que ele vai identificar como uma profunda 

mudança de paradigma, não só na teologia e na missão, mas no pensamento do mundo. Para 

ele, essa nova configuração mundial traz muitas mudanças na experiência do pensamento 

humano, uma mudança de paradigma. É bem verdade que em todos os ramos das ciências 

cresce a consciência de que entramos em uma era de completa mudança na forma de pensar 

e compreender a realidade. 
 
O arrependimento tem que começar com um reconhecimento intrépido de 
que a igreja-em-missão está hoje diante de um mundo fundamentalmente 
distinto de tudo que enfrentou antes. Esse fato, por si só, demanda uma nova 
compreensão de missão. Vivemos em um período de transição, na zona 
limítrofe entre um paradigma que não mais satisfaz e um outro que ainda é, 
em grande parte, amorfo e opaco. Uma época de mudança de paradigma 
constitui, por sua própria natureza, um tempo de crise. (BOSCH, 2007, p. 
439)  

 

Entretanto, Bosch destaca que essa crise traz consigo, não só um perigo, mas também 

uma oportunidade para a igreja cristã, uma vez que, ao contrário do que previa o paradigma 

iluminista, a religião não desapareceu, mas tem tomado novas formas de expressão.  

A missão, enquanto missão de Deus na qual a Igreja tem uma tarefa, é apontada por 

Bosch como aquela que está sob a influência de um novo paradigma que ele vai denominar 

de ecumênico. Com base na subdivisão histórico-teológica sugerida por Hans Küng, Bosch 

                                                           
52 Teólogo protestante alemão falecido em 1968. Conhecido como criador da Teologia Dialética do século XX. 
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aposta que o novo paradigma que desponta, manifesta-se como “uma unidade que preserva 

a diversidade e uma diversidade que se empenha por unidade” (BOSCH, 2007, p. 227).  

Essa nova concepção rompe completamente com a concepção adotada até então, uma 

vez que antes, era a igreja quem fazia missão, levando Deus ao mundo pagão. Agora, na 

concepção que surge, a missão é de Deus, e é ele quem promove a missão quando se move 

ao mundo, para salvá-lo. Assim, a Igreja não envia Deus, mas é enviada por ele, já que a 

Missão é de Deus.  

Nessa perspectiva, a Igreja participa do processo que se origina em Deus, por isso, a 

igreja só é igreja se for enviada ao mundo. Quem salva o mundo é Deus e a igreja participa 

desse processo. Igreja, portanto, é missão, essa é sua natureza. Ora, se a igreja é missão, ela 

realiza sua missão onde está inserida. Assim, a divisão do mundo em cristão e pagão, é 

refutada porque a missão também deve acontecer no Ocidente cristão, pois é lá que a igreja 

está inserida. 

Diante dessa nova compreensão, o paradigma anterior da missão, que se resumia na 

propagação da fé, com a conversão dos pagãos e fundação de novas igrejas, com ênfase na 

prática do proselitismo, enquanto adesão a um grupo religioso está em xeque. O novo 

conceito de missão deve mudar completamente: agora é o mundo quem deve dar a agenda 

para a igreja, pois Deus se move ao mundo em suas necessidades. A igreja passa de 

conquistadora do mundo a solidária com o mundo.  

Mas, como afirma o próprio Bosch, o paradigma que surge não extingue o anterior, 

deixando este no passado, mas eles convivem juntos às práticas missionárias. No campo de 

pesquisa, por exemplo, um dos acolhidos nos contou que deseja se tornar missionário, para 

cumprir uma profecia que recebera quando criança. Na sua concepção de missão, ele afirma 

que é mais do que conviver com pessoas, como ocorre na Missão SAL, mas que é “sair por 

aí para ganhar almas”, de preferência em outros países, usando como exemplo países da 

África. 

David Bosch, após delinear toda trajetória da missão, partindo da bíblia até chegar aos 

tempos atuais, demonstra que essa mudança no pensamento da humanidade revela uma 

necessidade de se abandonar a postura missionária anterior, que repousava na arrogância de 

exportar a teologia e a prática pastoral para os “campos de missão”. Contudo, ele propõe, 

entretanto, não formular apenas uma concepção de missão, anulando as demais, mas 

colaborar com uma nova visão que não exclua outras. Para ele, as muitas concepções podem 

formar um mosaico enriquecedor e contestante entre si. Sendo assim, a Missio Dei pode ser 

cumprida através da missão da igreja que, não necessariamente deve ser apenas uma, mas 
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várias, enquanto várias formas de se cumprir a Missio Dei. Aqui reside a diferença entre a 

Missão de Deus e as missões da igreja, estas últimas relacionadas com tempos, lugares ou 

necessidades específicas de participação na Missio Dei. 

Müller (1995), na mesma direção, vai apontar para a necessidade de uma missão que 

testemunha o amor, seja através da ajuda ao desenvolvimento, seja na promoção da justiça e 

da paz e na promoção da libertação dos pobres. 

 
Missão significa não só proclamação do Evangelho entre os não-cristãos, 
mas, de forma mais fundamental ainda, mandato da Igreja que abrange o 
‘anúncio’ e a ‘ação social’. (p. 195). 
 

A missão de Deus é salvar a humanidade, assim, a salvação é tão ampla e profunda 

quanto são as necessidades humanas. Em 1966, na Conferência sobre Igreja e Sociedade em 

Genebra, Richard Shaull afirmou que “este mundo é a principal arena da atividade de Deus 

e o lugar em que a salvação pode se tornar concreta”.  

Comblin definiu salvação como sendo “ao mesmo tempo ação individual e social. O 

seu efeito não é uma elevação a uma ordem intemporal, e sim uma transformação do 

homem.” (1980, p. 15). Para ele, salvação consiste na conversão do ser humano ao próximo 

e à sua humanidade.  

Nesse sentido, o envio deve ser compreendido como a ação de Deus no mundo, para 

uma salvação encarnada, na concretude da vida. Assim, precisamos de uma compreensão 

contemporânea da Missio Dei, para melhor compreender o papel da igreja cristã no projeto 

de Deus para o mundo. Para tal, a nova compreensão de missão exige uma coerência com a 

realidade que se apresenta no mundo. A igreja deve ir ao encontro do ser humano, pois é 

isso que faz dela “igreja peregrina”.  
 
Os verdadeiros sinais dos tempos da missão são os passos dados para sair ao 
encontro dos outros: esses passos são os lugares da manifestação de Jesus 
Cristo na luz do Espírito. (COMBLIN, 1980, p.73) 

 

A missão contemporânea, portanto, deve levar em consideração os desafios 

emergentes da humanidade, pois a tarefa missionária é tão coerente, ampla e profunda 

quanto está em sintonia com as necessidades e as exigências da vida humana.  

Ao voltarmos os olhos para as necessidades humanas, entretanto, somos conduzidos a 

considerar o contexto das cidades. A explosão urbana é um fenômeno mundial. O mundo 

em que vivemos hoje é cada vez mais urbano e essa realidade já está consolidada no Brasil, 

onde mais de oitenta por cento da população está concentrada nas cidades.  
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Junto com o processo de urbanização mundial, ocorreu também o processo da 

metropolização53, ou seja, o crescimento exacerbado de algumas cidades mais do que 

outras, fazendo surgir grandes metrópoles (um milhão de pessoas) ou megalópolis (mais de 

10 milhões de pessoas), como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, existem 

algumas cidades no mundo que podem ser consideradas como verdadeiras “cidades globais” 

como indica Davey: 

Um dos grandes paradoxos do nosso tempo é o fato de que o “lugar” e a 
“localização” estão se tornando categorias críticas na prática econômica e 
social. Cidades globais, como Nova York, Londres, Tóquio e Paris, possuem 
altas concentrações de funções de comando e empresas de fabricação e 
serviços de alto nível orientado aos mercados mundiais, além de elevado 
grau de internacionalização em sua vasta estrutura social. (Castro, 2000, 
p.53) 

 

A cidade, assim, passa a ser o principal objeto de investigação para o desenvolvimento 

de um povo. É na cidade, no município, que as principais relações humanas se dão. É na 

cidade que a vida humana acontece. Nesse sentido, uma missão que leve em consideração a 

realidade humana, não pode deixar de observar as necessidades que se apresentam no 

contexto das cidades. 

Paulo Cappelletti, em sua entrevista, deixou claro que essa tem sido sua preocupação 

na promoção da missão de Deus. Ele afirma: 
 
(...) então, a Igreja, ela tá muito na defensiva e ela não vê o inferno social, o 
inferno político. Ela não se envolve na causa da cidade. A Igreja, ela não ... 
ela não pode ser inerte às dificuldades da cidade. O papel da igreja é ir 
contra toda atitude que gera morte pras pessoas.54 

 

Mas ainda existe muito pessimismo a ser enfrentado acerca da vida urbana no 

imaginário cristão. O protestantismo se deu na construção de uma identidade rural.  

 
Houve e ainda há uma idealização da vida rural como se ela fosse mais 
favorável a uma vivência de fé, a uma vida moral e à fidelidade ao 
evangelho. (COMBLIN, 1996, p.14) 
 

 Apesar de reconhecer que é na cidade que estão em conflito as ambições pessoais e a 

solidariedade social, Comblin apela para a superação do ideário da cidade em seus aspectos 

negativos para a missão, como o centro do materialismo e individualismo, e centro de poder 

para destacar a cidade em seu aspecto positivo para a missão, como um centro de relações 

                                                           
53 De acordo com o Censo 2010, 22% da população brasileira vivem em 14 cidades. 
54 Trecho da entrevista do casal Cappelletti, concedido a pesquisadora no dia 26 de janeiro de 2013. 



80 
 

  
 
 

humanas. Ele vai apontar a cidade como um lugar que proporciona liberdade das 

dependências tradicionais do campo e mais liberdade para inventar a vida.  

A missão urbana, portanto, é uma prioridade em todas as partes. A cidade, com todo 

seu poder desumanizante, possui a necessidade de um evangelho com poder para 

transformar a totalidade da vida. Num mundo que está se urbanizando rapidamente, a cidade 

é, sem dúvida, um desafio para a igreja, para que essa possa participar da construção de 

cidades mais justas, inclusivas, solidárias, onde todos tenham direito à vida. 

 

 

2 Libertação para a cidadania: alvo da ação pastoral  
 

A mudança na compreensão da missão, necessariamente, vai desencadear a 

necessidade de uma mudança também nas ações pastorais, para que estas sejam encarnadas 

nas realidades com as quais dialogam. 

A ação pastoral é aqui entendida como a ação do povo de Deus na realidade cotidiana, 

na qual, na relação tempo e espaço, o ser humano se encontra. A preocupação básica da 

pastoral é a eficácia e a relevância da fé cristã. Pastoral é ação intencional, sistemática e 

organizada coletivamente. É fruto do esforço missionário da igreja que busca mudanças, 

vislumbrando novos tempos na perspectiva do Reinado de Deus. 

Assim, a ação pastoral na cidade deve se articular em duas frentes: “ad intra e ad 

extra” (CASTRO, 2000, p. 110). Por um lado, é responsável pela formação da consciência 

pública-cidadã e por outro, pela busca criativa de caminhos que viabilizem o testemunho 

(pela palavra e pela ação) público dos cristãos nas cidades. 

Conforme destaca Longuini Neto, “a ação pastoral é o novo rosto da missão” (2002, 

p.75), entendendo ação pastoral como aquela que é desenvolvida por todos os segmentos da 

igreja. Assim, as práticas pastorais a serem adotadas pelas igrejas precisam ser norteadas 

por essa nova compreensão de missão, tendo como ponto de partida a necessidade humana e 

como horizonte o reinado de Deus. Longuini insiste que:  

 
Sem missão não pode haver pastoral, tanto que esta existe em virtude e 
função da missão. Por isso, a fé bíblica apresenta Deus como um Deus 
missionário que atua pastoralmente na história. (2002, p.75)  
 

Diante da realidade dos sobrantes de nossas cidades, a igreja precisa enfrentar os 

desafios que se apresentam a partir dessa realidade e que exigem dela uma revisão de suas 

práticas pastorais. A ação pastoral é desafiada a avançar de forma mais radical, que atue na 



81 
 

  
 
 

raiz do problema que se coloca para ser superado. Para isso, intui-se a busca e contribuição 

para uma metodologia de ação pastoral que se utilize dessa pedagogia libertadora proposta 

por Paulo Freire (1987), prezando por ações que humanizem através do diálogo. Não 

integrando o oprimido à estrutura que o oprime, mas transformando-o para que “possam 

fazer-se seres para si”.  

Neste sentido, várias reflexões têm surgido sobre a presença pública da igreja ou sobre 

a pastoral que por ela deve ser adotada com ênfase urbana e social, na tentativa de apontar 

caminhos que promovam soluções para o nosso tempo. 

Magali Cunha (2006) apresenta quatro modelos de pastorais assumidos pelas Igrejas, 

frente ao desafio do nosso tempo, destacando que eles estão presentes de forma mesclada 

nas diferentes denominações.  

O primeiro modelo, ela vai chamar de isolacionista ou Igreja versus Cidade. É aquele 

que adota total indiferença com a cultura da cidade e as “questões terrenas”, devido à 

influência puritana e dualista que permearam a origem do protestantismo no Brasil.  

O segundo modelo apontado pela autora, é o adaptativo ou a Igreja da cidade. É 

aquele que se amolda à lógica do capitalismo globalizado. Por isso “da cidade”, pois 

compõe a engrenagem de sua estrutura e sistema. Fazem parte desse modelo as teologias 

que estimulam a prosperidade e a guerra espiritual e que cultivam a competição, o 

individualismo e a ausência de compromisso público.  

Outro modelo, apontado por Magali Cunha, é o intervencionista ou a Igreja para a 

cidade. Este modelo que teria sua gênese no Brasil, com a chegada do Evangelho Social55, 

trazido pelos missionários metodistas, deu novo enfoque pastoral para o protestantismo 

brasileiro, construindo escolas, creches, hospitais etc. A responsabilidade social da Igreja 

passa a ser a ênfase nesse novo modelo. Entretanto, a preocupação com o social não passa 

da esfera da caridade, sem maior engajamento na transformação das estruturas que 

promovem a exclusão social.  

O assistencialismo e o paternalismo56 são reforçados com a perspectiva da 

“responsabilidade social”, como um movimento próprio das políticas do capitalismo 

globalizado que amenizam a exclusão social. Trata-se da conquista de um maior número de 

                                                           
55 O Evangelho Social foi criado por Walter Rauschenbusch. Que buscava pôr na prática a teologia dos valores 
morais de Albretch Ritschl. Para Rauschenbush, a mensagem do Reino de Deus tem alcance social. 
56 Trata-se do termo utilizado para referir-se a uma modalidade de autoritarismo, na qual uma pessoa exerce o 
poder sobre outra combinando decisões arbitrárias e inquestionáveis, com elementos sentimentais e concessões 
graciosas. 
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consumidores por meio de “boas ações”, sem discutir ou interferir nas causas estruturais ou 

políticas que geram a necessidade dessas intervenções. 

Por fim, a autora elege como ideal o que ela vai chamar de modelo responsável, ou 

Igreja na Cidade, como o modelo de pastoral que avança na reflexão do Evangelho Social e 

melhor responde às questões latentes de hoje. Trata-se de uma responsabilidade social da 

Igreja, que rompe com o sistema posto e propõe soluções reais para as questões de nosso 

tempo. A perspectiva profética é enfatizada no engajamento em causas comunitárias e no 

anúncio das possibilidades de mudança de situações de injustiça sociopolítica e econômica. 

A igreja é responsável pela justiça, paz e integridade de sua realidade. 

Esse modelo de pastoral vai além do assistencialismo até então adotado, tendo como 

ênfase a caridade, para assumir uma postura profética de denúncia da opressão e anúncio do 

Reinado de Deus, através de valores como o da solidariedade, que vai além de um ato 

isolado de caridade que não atinge a estrutura do problema.  

Como bem aponta Magali Cunha, a implantação do protestantismo no país teve 

influência puritana e de ideais liberais que contribuem para a formação da mentalidade 

negadora da sociedade e individualista, o que torna ainda muito presente o modelo 

isolacionista.  

Infelizmente, as teologias que têm tido maior repercussão em nossa sociedade hoje, 

são as que se enquadram no modelo chamado por Magali Cunha de adaptativo. São 

teologias que legitimam o discurso neoliberal, revestindo-o de uma autoridade sacra e 

transcendente, que corrobora para a explicação e manutenção da ordem imposta.  

Jung Mo Sung afirma que a população cristã, apesar de anunciar um Deus da Vida, ou 

seja, que se preocupa com a vida, e vida em abundância, têm seguido esta mesma lógica de 

mercado influenciada pela cultura do consumo, o que o autor vai identificar nos discursos 

religiosos e em teologias que legitimam esta insensibilidade.  

 
(...) É por isso que muitos, até mesmo cristãos, têm consciência tranquila e 
são insensíveis diante dos sofrimentos de milhões de pobres que passam 
fome numa sociedade em que proliferem luxuosos ambientes exclusivos, 
como shoppings, clubes prives e condomínios fechados. (SUNG, 2008, p. 
102) 
 

Outra vertente ainda presente no contexto das igrejas brasileiras, é aquela que percorre 

o caminho herdado pela influência do Evangelho Social, como é o caso da Igreja Metodista. 

A bem da verdade, essa sempre foi a ênfase metodista desde sua origem em John Wesley, 

para quem a santidade significava a prática do amor em justiça, como resposta ao amor de 
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Deus. Entretanto, assim como outras igrejas do nosso tempo, especialmente as tradicionais, 

como a Igreja Metodista, têm vivido essa tensão entre o social e o individual, entre “salvar 

alma” ou socorrer o corpo e, se escolhe ambos, qual vem primeiro?  

Assim, o que se percebe nessa dinâmica é que está havendo um retrocesso na atuação 

da Igreja. Esta deveria avançar do modelo intervencionista para o responsável, atualizando 

sua pastoral frente aos novos desafios. No entanto, está abandonado o modelo 

intervencionista, que promove o assistencialismo, a caridade, para o adaptativo, 

reproduzindo e alimentando o sistema. 

A lógica do consumo está presente até mesmo nas ações pastorais das igrejas, que se 

utilizam da ação social como proselitismo. O pobre, o necessitado, é seu cliente. Os 

necessitados são vistos como pessoas que precisam ser transformadas para fazer parte da 

Igreja. As ações pastorais, em sua maioria, estão mais para uma troca do que para uma 

tomada de consciência, com uma natureza de assistencialismo que mais exclui do que 

inclui, como verificou Jorge Schütz Dias (2010), ao analisar a pastoral desenvolvida na 

Comunidade Metodista do Povo de Rua, na cidade de São Paulo. “A Comunidade Metodista 

do Povo de Rua não dá conta de desenvolver uma proposta de Inclusão Social, quando 

muito, integração a sociedade, ainda que de maneira precária.” (DIAS, 2010, p. 191)  

Ou como verificamos nos depoimentos dos acolhidos na Missão SAL, à semelhança 

do caso do acolhido W. quando comparou a Missão SAL com as comunidades por onde 

passou antes. Ele afirmou que, nas outras comunidades, era obrigado a orar e, segundo ele, 

essa prática não era boa, já que não se decidia fazer isso por conta própria, mas era imposta 

pelos agentes de pastorais. Ele conta como isso acontecia: 
 
(...) de manhã cedo, sete e meia, oração. Depois é culto. Depois, trabalho (...) 
depois, duas oras, estudo bíblico. Depois, três oras, oração, e assim vai... 
Você é obrigado a levantar seis e meia pra orar. (...)57 

 

A Missão SAL define, em sua nomenclatura, qual o seu objetivo: proporcionar 

Salvação, Amor e Libertação àqueles que acolhem. Entendendo salvação como a que 

proporciona vida aos acolhidos, como proporcionar sua libertação das estruturas que os 

aprisionam na condição de sobrantes?  

Os sobrantes das cidades são aqueles aos quais foi negado ser parte da cidade, ser 

cidadão. Para Comblin, o novo nome da libertação repousa em “aprender a ser cidadão, 

membro da cidade” (COMBLIN, 1996, p. 32). Como parte do grupo de intelectuais, a igreja 

                                                           
57 Trecho da entrevista com o acolhido W. no dia 23 de janeiro de 2013. 
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tem muito a contribuir nesse contexto, através da promoção da cidadania, além de 

desempenhar um papel na preparação de uma geração política que esteja a serviço da nação. 

Para Castro (2000), a pastoral deve orientar-se para a promoção da cidadania, por 

meio do que ele vai chamar de fé cidadã, como a dimensão pública da fé. 

 
O propósito aqui é ver a fé como a fé cidadã: fé vista na perspectiva da ação, 
como fé participativa, que ativa a consciência ética do cristão, abrindo-lhe a 
possibilidade de inserção no espaço público, podendo assim expressar sua 
singularidade na pluralidade. (CASTRO, 2000, p. 109) 

 

Segundo ele, o recolhimento à esfera privada também é decorrente da decepção do ser 

humano com o espaço público, mas só é possível tornar-se indivíduo quando há superação 

do particular. Nesse sentido, a superação do individualismo é o maior desafio para o 

exercício da cidadania, cujo princípio fundamental é a pluralidade, a consciência do 

coletivo. 

Por outro lado, Castro alerta que a formação do sujeito cidadão requer a superação da 

matriz mítico-teológica, apontada por Chauí (1998), como responsável pela estrutura 

verticalizada e hierarquizada da sociedade brasileira. Essa é uma constante nas pastorais 

existentes com os sobrantes e mesmo no campo pesquisado, onde se procura essa superação, 

a estrutura hierarquizada está presente. 

Assim, uma área fundamental do que Castro vai denominar de Pastoral Cidadã é a 

pedagógica, uma vez que há a necessidade de se educar para a cidadania. Nos processos 

educativos, além dos fundamentos teóricos, faz-se necessário que o educando participe em 

situações reais, especialmente no nível do poder local. A educação para a cidadania 

acontece quando pessoas se envolvem em movimentos de participação popular. 

Na pesquisa de campo, observamos que a inclusão dos acolhidos nas dinâmicas da 

cidade é feita a partir da convivência familiar, que gera a vida associativa, educacional e do 

trabalho. Além disso, está presente nos discursos diários, através das devocionais e cultos, e 

das conversas cotidianas, a politização dos sujeitos envolvidos na Missão. Principalmente 

com relação à acumulação de bens materiais, como resistência à cultura de consumo. Na 

Missão SAL, o cotidiano é permeado pelo ensinamento de se viver de forma simples e 

compartilhada, tendo apenas o necessário, sem desperdício. É comum ouvirmos discursos 

contra a sociedade de consumo e isso está presente na fala de alguns acolhidos também, 

como é o caso de L., que durante a entrevista, contando como foi parar nas ruas, afirmou 

que era vítima do sistema: 
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Ah, vítima de injustiça, vítima de mídia com querer ter aquilo que não tem 
acesso, e também a ostentação que a mídia faz com que a gente também 
gaste além do que a gente possa, tomar umas atitudes imaturas e acaba 
perdendo alguns, alguns espaços né?58 
 

Contudo, não percebemos nenhuma participação dos sujeitos em movimentos sociais, 

tão importante nesse processo de autonomia. 

 

 

3 A convivência como metodologia de ação pastoral 
 

Para que as ações pastorais da igreja estejam em sintonia com a nova compreensão de 

missão, é preciso enfrentar a questão da metodologia a ser utilizada na ação pastoral, uma 

vez que esta vai conduzir a ação pastoral a ser adotada. 

De acordo com Balbinot e Benicar (2009), a metodologia pastoral deve ser vista muito 

mais do que um instrumento ou uma técnica, mas como a própria mística do agente de 

pastoral. Isto porque esta não está fora e separada dele, porém constitui: “um modo de ser, 

uma espiritualidade. Numa palavra, a metodologia é a mística que está por trás de nossas 

ações.” (2009, p.40).  

Partindo do princípio de que a metodologia pastoral é o espírito que constrói a ação 

pastoral, Benincá e Balbinot compreendem a ação pastoral como uma prática pedagógica. 

Eles destacam que a metodologia precisa ser inspirada a partir da prática e pedagogia de 

Jesus, na qual é possível identificar a promoção de uma práxis libertadora.  

Aqui reside uma percepção interessante para nosso objeto, uma vez que se a ação 

pastoral é uma prática pedagógica, ela vai definir o objetivo esperado na missão. Se esta 

metodologia está em concordância com o conceito atual de missão, como aquela que 

valoriza o outro no processo missionário, esta ação pastoral será afinada com uma 

metodologia que privilegia o diálogo e participação do sobrante no processo de construção 

de sua autonomia e cidadania, e contribuirá para uma práxis religiosa libertadora. 

Nesse sentido, alguns princípios são apontados pelos autores como importantes para 

serem considerados nesse processo pedagógico, como considerar que o ser humano está em 

construção, e que é importante a valorização de sua participação e do diálogo no processo. 

A intuição é de que essa metodologia seja guiada pelo diálogo, para que as pessoas 

respondam por si próprias a proposta do Reinado de Deus. 

                                                           
58 Trecho da entrevista com o acolhido L. em 24 de janeiro de 2013. 
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Os autores trazem à discussão a proposta de se trilhar um caminho teórico que tenha 

como ponto de partida para as reflexões, as práticas pastorais, utilizando o processo da 

metodologia: observação, registro, sessão de estudos e reencaminhamento.  

Na mesma linha, para Floristan (2002, p. 136) a ação pastoral não pode ser mera 

prática repetitiva e irrefletida, mas sim, uma ação refletida que gera transformação, uma 

ação criadora, libertadora e radical.  

A sugestão dada por Benincá e Balbinot é de que se busque uma metodologia que 

oportunize ao agente-observador observar a si mesmo, enquanto percebe a relação que se 

estabelece entre os sujeitos, pois ele também está no processo de evangelização. Da mesma 

forma, não se pode desprezar a relação que se estabelece entre agente-comunidade-contexto, 

entendida pelos autores como o próprio objeto de investigação. Portanto, o contexto em que 

a ação pastoral acontece não pode ser desprezado. Pelo contrário, este deve ser avaliado 

com atenção, pois é a partir dele que as demandas se impõem, e é nelas que as ações irão 

interferir.  

Igualmente, a metodologia de ação pastoral deve levar em conta sua ênfase 

pedagógica, que pode ser auxiliada pelo conceito Paulo-freiriano de libertação. Freire nos 

aponta a necessidade de compreendermos que o processo de libertação deve ser conquistado 

pelos sujeitos envolvidos no processo, por meio da relação. E esta libertação não pode ser 

doada, mas sim conquistada pela conscientização. 

 
A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce 
deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da 
contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. (FREIRE, 
2008) 

 

Assim, a relação estabelecida nas ações pastorais é definida pela metodologia adotada. 

Entretanto, como já apontado anteriormente, geralmente a metodologia utilizada pelas 

pastorais junto à população sobrante em situação de rua tem se ancorado no paradigma 

anterior de missão, que privilegiava a visão de superioridade do agente de pastoral em 

relação a essa população. Isso impede a construção de uma práxis religiosa, que seja 

transformadora. A resposta imediata e sem reflexão segue a lógica assistencialista. 

O modelo de ação pastoral, baseado na autoridade do agente de pastoral tem orientado 

as atitudes e práticas religiosas, especialmente com os sobrantes das cidades, nas quais os 

agentes de pastorais são os portadores da verdade e, por isso, só eles têm o poder de 

decisão, enquanto a comunidade é apenas uma depositária de dogmas, em posição de 

subalterna, o que gera atitudes de passividade. Nessa metodologia, o agente é o 
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determinante no processo, que utiliza o discurso e não o diálogo, sem considerar o contexto 

nem as pessoas. A relação é baseada em obediência às determinações, pois o poder e o saber 

estão nas mãos do agente e os conflitos são interpretados sempre como desvio da ordem e 

não se admite o questionamento. Essa metodologia se conduz dessa forma porque está 

intrinsecamente ligada ao antigo paradigma de missão, que reflete a mesma postura de 

superioridade da igreja em relação ao mundo pagão, como aquela que é quem leva Deus ao 

mundo.  

Na nova perspectiva, Deus é quem envia a igreja ao mundo, em suas necessidades. O 

ponto de partida passa a ser a necessidade que se apresenta. Os sobrantes das cidades têm 

necessidades de serem incluídos ao contexto da cidade, de serem emancipados para sua 

condição de cidadãos, que tem direito à vida e esse deve ser o ponto de partida. 

Cabe à igreja em sua metodologia de ação pastoral privilegiar a promoção da vida aos 

sobrantes. Paulo Cappelletti sustenta que esse objetivo da igreja é alcançado através do 

amor e da convivência: 

 
Amar é dar vida, ou, pelo menos ajudar a ter mais vida, já que somente Deus 
dá a vida. Amar é fazer com que o outro que não era seja - que aquele que 
estava rejeitado seja aceito - aquele que estava excluído seja incluído, 
somente amando podemos observar a justiça ser aplicada na sociedade 
através desta inclusão proporcionada exclusivamente pelo amor. (2012, p.) 

 

Isso exige uma postura mais participativa, na qual tanto o agente como a comunidade 

são compreendidos como sujeitos e ambos evangelizam e são evangelizados, e, juntos, 

constroem a realidade. Há diferenças de papéis, mas não há hierarquia de poder e saber, e 

sim relação dialética que exige, entretanto, o respeito às diferenças. Nessa metodologia, os 

conflitos não são ameaças, mas parte do processo de emancipação.  

Esse, notadamente, é um grande desafio presente na prática pastoral, uma vez que 

como bem disse Bosch (2007), um novo paradigma não substitui o antigo de forma linear, 

mas ambos convivem de forma simultânea.  

A pesquisa de campo realizada na Missão SAL possibilitou perceber essa realidade 

presente na convivência dos dois paradigmas da missão, que influenciam sua prática 

pastoral. Apesar de estar presente a perspectiva de uma metodologia baseada no diálogo e 

na igualdade, atitudes de superioridade e de submissão são constantemente notadas. 

É bem verdade, que no mundo contemporâneo a noção de coletividade e de 

solidariedade tem perdido espaço para a individualidade e competitividade, e essa postura 

social dificulta a convivência partilhada. Além disso, hoje existe a ilusão de que se pode 
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viver sozinho, sem manter relações afetivas. Essa ilusão, contudo, é insustentável, já que o 

ser humano é um ser social que carece de se relacionar. 

Rudolf Von Sinner, no artigo “Confiança e Convivência”, ressalta a importância da 

retomada da valorização da confiança nas relações humanas, que está em baixa na sociedade 

brasileira, uma vez que a confiança é o vínculo da convivência. O autor aponta que para 

isso, devem-se nortear as relações por uma ética maior, que no caso das igrejas é ver as 

pessoas como “imagem e semelhança de Deus, portadoras de uma profunda dignidade”. 

Nesse sentido, a convivência será real e não apenas uma coexistência entre pessoas e 

romper-se-á com a dinâmica infantilizadora do ser humano, como se este fosse uma 

“criança pequena que precisa ser guiada em tudo”. Para Sinner, a confiança na pessoa 

humana, assim, é o grande desafio do êxito dessa convivência. 

Veja que até mesmo a negativa social diante do sofrimento do outro, ou até mesmo 

atitudes de violência e de aparente insensibilidade, podem ser indicativos de que a confiança 

deve retornar a nortear as relações humanas, impregnadas de individualismo e competição. 

Nessa direção, Sung destaca um sinal de esperança, quando afirma que se existe algo que 

nos incomoda é o sofrimento do outro: 

 
Mesmo aqueles que dizem que são totalmente indiferentes aos sofrimentos 
de outras pessoas viram o rosto ou fecham os olhos quando veem o rosto de 
alguém que sofre. Essa reação imediata, instintiva, mostra que eles não são 
capazes de não sentir nada, revela que foram tocados. Uns reagem xingando 
e outros reagem virando a cara, mas foram tocados. (SUNG, 2008, p.168) 

 

Nesse sentido, a própria convivência oportuniza ambientes que desafiam a confiança, 

a partir das tensões e pode ser o caminho para sua superação. 

Altmann (1990) trabalhou os temas da solidariedade e da convivência a partir de uma 

aproximação pastoral com o povo indígena Kulina, destacando a convivência como aquela 

que vai contribuir para uma reeducação missionária, a partir do ponto de vista do povo com 

o qual se compromete. “O Evangelho passa a ser um caminhar junto, num diálogo fraterno e 

fecundo”. (1990, p.47). 

A convivência seria a metodologia de ação pastoral, enquanto aquela que promove a 

participação do sobrante no seu processo de emancipação. No diálogo, surgem as tarefas do 

agente e a possibilidade de superação de toda a forma de paternalismo e assistencialismo.  
 
A convivência continua sendo um meio privilegiado de conhecer, respeitar e 
partilhar a vida, do sofrimento e das esperanças deste povo. Eles devem ser o 
ponto de partida. Cada povo tem o direito de ser sujeito de sua própria 
história. Precisamos levar a sério isso, inclusive teologicamente. (1990, p.53) 
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Em sua dissertação de mestrado Eber Borges da Costa (2011) também privilegiou a 

convivência, ao analisar a prática missionária Scilla Franco junto aos índios Kaiowá e 

Terena, no Mato Grosso do Sul. Franco possibilitou, a partir de sua experiência e 

participação em Grupo de Trabalho, a definição das Diretrizes Pastorais para a Ação 

Missionária Indigenista na Igreja Metodista, nas quais a Pastoral da Convivência ocupa 

lugar de destaque. 

Conceitua-se como pastoral de convivência o estar presente o obreiro da 
Igreja na comunidade indígena, participando em todos os seus momentos, 
sem uma proposta prévia acabada, mas aprendendo e descobrindo com ela os 
caminhos para a formulação de uma pastoral indígena [...] Torna-se, pois, 
necessário buscar uma pastoral indígena, a ser aprendida em convivência 
com o índio, uma vez que as formas tradicionais de evangelização adotadas 
na cultura da sociedade maior não alcançam ou interpretam adequadamente 
os valores indígenas. (IGREJA METODISTA, 1999) 

 

Sendo assim, a convivência como metodologia para a ação pastoral, pode contribuir 

para a própria formação dessa ação pastoral para a população sobrante em situação de rua 

dos centros urbanos, uma vez que possibilita que esses tenham voz em seu processo de 

libertação e cidadania, pois só no diálogo pode ocorrer a verdadeira libertação. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

A pergunta de Jesus para o cego: “o que queres que eu te faça?”, contida em Lucas 

18.41, revela que a preocupação de Jesus estava em ouvir o cego sobre sua necessidade, para 

então, agir em seu favor. Nesse encontro entre o necessitado e o ajudador, existe uma 

cumplicidade, um diálogo, que estimula uma realidade nova, diferente. No texto de Lucas, o 

cego quer ver e a partir de seu pedido, o ajudador Jesus age. De igual modo, o encontro entre 

o ajudador e o necessitado de hoje deve possibilitar que este expresse seu pedido, sua voz, 

acerca de sua necessidade. A ação pastoral deve valorizar a voz daqueles que necessitam, para 

que eles mesmos expressem suas necessidades. Portanto, essa perspectiva bíblica pode ser 

norteadora para uma ação pastoral que seja pertinente à missão de Deus para os dias de hoje.  

O mundo hodierno tem apresentado muitos desafios. Um deles é o crescimento da 

população sobrante dos centros urbanos e sua cristalização na condição da situação de rua. 

Sobrantes como aqueles que sobram da convivência da cidade, sobram da cidadania, pois 

lhes é negado o direito de serem pessoas que se expressam e usam sua voz em seu favor. 

A preocupação social com essa questão tem se intensificado nos últimos anos, apesar 

de ainda ser insuficiente diante da proporção que a problemática tem anunciado. Em 

resposta aos movimentos sociais que surgem para proteção dos direitos da população em 

situação de rua, o Governo Federal realizou, em 2008, a I Pesquisa Nacional para População 

em Situação de Rua, na tentativa de mensurá-la, bem como delinear seu perfil. Apesar de 

essa pesquisa ter suas limitações, uma vez que deixou de fora grande parte dessa população, 

como crianças e adolescentes, profissionais do sexo e ocupadores de propriedades 

abandonadas, ela revelou algumas novidades sobre a composição da população pesquisada.  

A primeira novidade é que sua origem não é mais o campo, mas do próprio estado em 

que se encontra, e boa parte dessa população é proveniente da mesma cidade. Outra 

novidade revelada na pesquisa, é que essa população é majoritariamente masculina e 

trabalhadora, ainda que de maneira informal, e apenas uma minoria pede dinheiro. Outro 

dado que merece destaque, anunciado por essa pesquisa, é que a população em situação de 
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rua está envelhecendo nas ruas. Essa é uma situação nova, que aponta que essa população 

está cristalizando sua condição em situação de rua.  

Este fenômeno urbano tem grande influência do sistema neoliberal adotado no Brasil, 

que produziu uma sociedade do consumo, na qual a proteção do mais fraco é considerada 

um impedimento para criar uma sociedade forte e perfeita. Esse processo é alimentado pelo 

sentimento generalizado de descontinuidade histórica e insegurança, nominada por muitos 

de pós-modernidade. Nesse sentido, os sobrantes das nossas cidades não são, na maioria das 

vezes, sequer notados por grande parte da sociedade brasileira e quando notados, geralmente 

são criminalizados. 

Destacamos, entretanto, um dado importante revelado na Pesquisa Nacional e 

confirmado no estudo de caso: as principais causas para a origem da condição de situação 

de rua são os problemas familiares, seguido de desemprego, álcool e/ou droga. Essa 

realidade nos possibilita verificar que a sociabilidade primária deve ser alvo de preocupação 

na ação pastoral com os sobrantes da cidade. 

A vulnerabilidade da população sobrante passa por diferentes esferas da vida: 

escolaridade, renda, habitação, alimentação, ocupação e acesso a serviços de saúde e até 

mesmo da religião, que repete a lógica da sociedade. O enfraquecimento de laços da 

sociabilidade primária, ou seja, com a família, parentela, bairro, vida associativa e com o 

próprio mundo do trabalho, que são laços importantes num contexto de fraca presença da 

ação estatal, dificulta a enfrentar os desafios decorrentes da fragilidade dos direitos sociais e 

quanto aos direitos civis básicos.  

Assim, o processo de educação para a cidadania é fundamental para que a lógica seja 

invertida e promova a igualdade. Contudo, os programas de assistencialismo têm a tarefa de 

perpetuar o que já está posto e manter a invisibilidade social. O sistema se retroalimenta, 

mantendo e sustentando suas bases e condições.  

A maioria dos serviços que atendem aos sobrantes das nossas cidades é mantida por 

instituições religiosas que, em sua maioria, mantêm o mesmo padrão de atendimento: 

oferecem comida, mas antes tem a prática religiosa. A preocupação da igreja, via de regra, é 

oferecer sua assistência como pretexto para lhes apresentar a religião. Essa prática tem sua 

base no antigo conceito de missão, que privilegia o assistencialismo e o proselitismo. 

Entretanto, o conceito de missão tem experimentado uma grande transformação nas últimas 

décadas, frente a algumas realidades que têm se mostrado impossíveis de serem negadas, 

como o processo de secularização, a globalização, a descristianização do Ocidente, o 

pluralismo cultural e religioso, e a constatação da formação de um mundo dividido entre 
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pobres e ricos. O novo conceito de missão deve mudar completamente: agora é o mundo 

quem deve dar a agenda para a Igreja, pois Deus se move ao mundo em suas necessidades.  

A mudança na compreensão da missão vai desencadear a necessidade de uma 

mudança também nas ações pastorais, para que estas sejam encarnadas nas realidades com 

as quais dialogam. Assim, as práticas pastorais a serem adotadas pelas igrejas precisam ser 

norteadas por essa nova compreensão de missão, tendo como ponto de partida a necessidade 

humana e como horizonte o reinado de Deus. 

Para que as ações pastorais da Igreja estejam em sintonia com a nova compreensão de 

missão, é preciso enfrentar a questão da metodologia a ser utilizada na ação pastoral, uma 

vez que esta vai definir essa ação pastoral. Para isso, se faz necessário a busca e 

contribuição para uma metodologia de ação pastoral que se utilize de uma pedagogia 

libertadora, prezando por ações que humanizem através do diálogo, não integrando o 

oprimido à estrutura que o oprime, mas transformando-o para que “possa fazer-se ser para 

si”.  

A intuição é de que essa metodologia seja guiada pelo diálogo, para que as pessoas 

respondam por si próprias a proposta do Reino de Deus. Entretanto, geralmente a 

metodologia utilizada pelas pastorais junto à população sobrante em situação de rua, tem se 

ancorado no paradigma anterior que privilegiava a visão de superioridade do agente de 

pastoral em relação a essa população, que impedem a construção de uma práxis religiosa 

que seja transformadora. 

Na nova perspectiva, Deus é quem envia a igreja ao mundo, em suas necessidades. O 

ponto de partida passa a ser a necessidade que se apresenta. Os sobrantes das cidades têm 

necessidades de serem incluídos ao contexto da cidade, de serem emancipados para sua 

condição de cidadãos que têm direito à vida, e esse deve ser o ponto de partida. Cabe à 

igreja, em sua metodologia de ação pastoral, privilegiar a promoção da vida aos sobrantes.  

A busca por ações pastorais alternativas ao modelo instaurado na atualidade remeteu à 

escolha da Missão SAL para a análise. Essa escolha ancora-se no fato de que esta missão 

tem como núcleo uma família que acolhe, em sua casa, em seu convívio familiar, pessoas 

sobrantes dos centros urbanos. A Missão SAL tem sua sede em Santo André, cidade 

exclusivamente urbana. Grande parte dos acolhidos na Missão SAL é composta por 

profissionais do sexo – travestis e prostitutas, para as quais não existem intervenções 

públicas ou de pastorais. A SAL foi idealizada e fundada pelo pastor Paulo Cappelletti, que 

junto com sua família, convive com pessoas há mais de 15 anos e tem como objetivo sair do 
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círculo assistencialista de apoio aos excluídos dos centros urbanos para contribuir no seu 

“Resgate, Restauração e Reintegração” à sociedade através do evangelho integral.  

A base de sua ação pastoral é a manutenção de uma casa de acolhimento chamada 

Comunidade Nova Chance, em que a convivência é diária e integral entre a família 

Cappelletti, mantenedora do projeto, os missionários e os acolhidos.  A Missão também 

desenvolve vários projetos externos que se relacionam ao convívio da casa.  

A pesquisa de campo realizada na Missão SAL procurou analisar sua metodologia de 

ação pastoral, para verificar se esta é gerada na convivência com seus acolhidos, e se ela 

atende à proposta de ser uma pastoral que promove a libertação e a cidadania dos sobrantes 

aos quais acolhe, contribuindo para sua autonomia. Como devolutiva para a Missão SAL, 

será enviada uma cópia dessa dissertação. 

Concluímos que a convivência é a metodologia utilizada como base da ação pastoral 

da Missão SAL, apesar de sua aplicação ainda enfrentar as tensões pertinentes a uma 

mudança de mentalidade na própria concepção de missão atual. Foi possível verificar que 

estão presentes na convivência da casa, os dois paradigmas da missão que influenciam sua 

prática pastoral. Por um lado, a compreensão que se tem da metodologia de ação pastoral é 

de que esta deve ser pautada no diálogo e na igualdade, mas por outro lado, atitudes de 

superioridade e de submissão são constantemente notadas na convivência diária. 

Os acolhidos, por sua vez, também estão aprendendo a manifestar sua “voz”, uma vez 

que sempre foram impedidos de falar e ensinados que sua opinião não era importante, 

aprenderam a se ver sempre como inferiores e dependentes da assistência de outros. Trata-

se, assim, de uma libertação mútua, que não é um processo simples e instantâneo, mas que, 

se perseguido, encontra bons resultados quanto à emancipação de ambos os sujeitos – 

acolhedor e acolhido. 

Sendo assim, a mudança de hábitos pastorais de superioridade do agente é um dos 

grandes desafios a serem enfrentados para o avanço no acolhimento dos sobrantes da cidade, 

para incluí-los no processo de ação pastoral como sujeitos ativos de seu processo de 

autonomia.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE PERGUNTAS APLICADAS 

AOS ACOLHIDOS E MISSIONÁRIOS 

1. Como a pessoa entrevistada conheceu a Missão SAL? 

2. Há quanto tempo a pessoa entrevistada está morando na Comunidade? 

3. Onde a pessoa entrevistada morava antes de vir para a Comunidade Nova Chance? 

4. O que a pessoa entrevistada fazia antes de morar na Comunidade? E agora? 

5. Quais as regras passadas para a pessoa entrevistada poder morar na Comunidade? 

6. Onde está a família da pessoa entrevistada e como é o relacionamento com ela? 

7. Para a pessoa entrevistada, como é a relação entre os moradores da Comunidade? 

8. Para a pessoa entrevistada, a convivência na Comunidade é como de uma família? 

9. A pessoa entrevistada participa das decisões na casa? 

10. A pessoa entrevistada entende que sua vida mudou? Se mudou, de que forma? 
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS APLICADAS 

AO CASAL CAPPELLETTI 

1. Quando começaram a morar com pessoas?  

2. Quais são as pessoas que vocês acolhem e por que pessoas excluídas/sobrantes? 

3. A Missão SAL tem algum vínculo institucional com alguma denominação? 

4. Como a Missão SAL se sustenta? 

5. Qual o significado do nome SAL? 

6. Qual o objetivo da Missão para a pessoa que acolhe? 

7. O acolhido terá que passar a ser cristão? 

8. Durante o tempo de existência da Missão SAL houve mudanças na forma de ação 

pastoral? Pode-se dizer que ocorre uma conversão mútua? 

9. O que vocês acham da postura dos acolhidos de subordinação? 

10. Quais são as regras para morar e permanecer na casa da Missão? 

11. Quais são as atividades que os acolhidos desenvolvem? 

12. Existe um prazo para o acolhido permanecer na Missão? 

13. Qual a importância da “mesa” para a convivência na casa? 

14. Os acolhidos participam de alguma forma dos projetos externos desenvolvidos 

pela Missão SAL? 

15. Por que acolher em casa? Qual a importância de morar junto com essas pessoas? 

16. Se pudesse resumir o trabalho desenvolvido na casa, qual seria a metodologia de 

ação pastoral adotada? 

17. O que vocês pensam da postura mais autoritária do missionário? 

18. Em sua opinião, qual o papel da Igreja com relação aos sobrantes de hoje? 
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