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Resumo 

A presente pesquisa de Iniciação Científica visa investigar a função da religião e dos 

meios de comunicação de massa na construção do Ethos que forma a cultura da 

intolerância e do fundamentalismo religioso na sociedade contemporânea. A 

formação dos conflitos ético e religiosos que crescem por uma comunicação que 

concedeu a cada pessoa o poder de demonstrar seus ideais numa escala que era 

municipalizada e agora é global. A pesquisa busca compreensões fundamentais da 

Ética para contextualizar a problemática vigente.  

 

Introdução 

No mundo contemporâneo existe uma intolerância nos diálogos pessoais e virtuais, 

o estímulo à convivência é barrado pela falta de civilidade e bons costumes na 

sociedade. Diante da problemática da intolerância nos diálogos, a nossa pesquisa 

procura entender a função da religião e da comunicação de massa no processo 

como um todo. Temos o costume de não notarmos a perspectiva que a religião está 

presente na quase totalidade das manifestações humanas, e, no entanto, quando 

trazida para o debate, esbarra nas dificuldades que impedem seu entendimento e 

valorização.  

 

Objetivos 

Identificar a influência da religião e dos meios de comunicação de massas no 

cotidiano das pessoas. E, com isso, destacar os fenômenos que geram relações de 

intolerância, ausência de dialogo, e, fundamentalismo religioso nas relações de 

convivência entre as pessoas nas sociedades secularizadas. 

 

Metodologia  

   Estudos bibliográficos em livros, revistas científica, monografias, 

dissertações, teses e internet que contemple o fenômeno da intolerância religiosa e 

do fundamentalismo religioso nos tempos hodiernos e na tradição do pensamento 

político, ético e religioso da modernidade. Aplicação de questionário qualitativo, 

entrevista semiaberta com os agentes religiosos e dos meios de comunicações de 

massas, para compreender os fatores e as influencias da formação do ethos da 

intolerância na sociedade contemporânea.  
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Desenvolvimento 

O presente projeto iniciou em fevereiro de 2016 com duração até dezembro do 

mesmo ano. A pesquisa encontra-se no estágio de execução e de desenvolvimento 

parcial. Até o atual momento, a elaboração da pesquisa se constituiu em dois 

momentos. Primeiro momento: leitura dos pressupostos teórico do problema em 

questão. Segundo momento: aplicação de questionário qualitativo- entrevista 

semiaberta com os agentes religiosos, professores de antropologia religiosa, filosofia 

e teologia para compreender os fatores e as influencias da formação do ethos da 

intolerância na sociedade contemporânea. 

 

Resultados Preliminares 

A pesquisa no seu estágio atual estudou e criou uma interação com os 

agentes religiosos e dos meios de comunicação de massas, por meio, de um 

questionário. Tal procedimento procurou verificar como todos os itens estudados 

interferem de maneira ampla no nosso modo de ser, sentir, acreditar e pensar na 

sociedade contemporânea para compreender os pressupostos do 

nosso Ethos constituído pela cultura da intolerância em seus aspectos mais amplos 

e específicos, como o religioso. 
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