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1. RESUMO 

 

O trabalho investiga a disciplina de Antropologia Religiosa como base do           

reconhecer a existência do outro. A investigação tem como base fundamental o            

com-viver, ou seja, o viver com. A pesquisa exploratória foi o primeiro passo da              

pesquisa, partindo para a leitura antropológica do “que é o homem” auxiliando no             

fragmentar das diversas particularidades da formação do homem, demonstrando         

que o homem é em si diferente em um conjunto de razões e que essa distância é                 

natural do ser humano no seu cotidiano com a sociedade. Como segundo momento,             

foi constatado a leitura humana espiritualista de Leonardo Boff como projeto           

humano infinito, criando princípios na formação do ser humano com a sua            

característica da consciência conquistar a reforma íntima. O acordar da consciência           

pelo reconhecimento da existência do outro nasce na identificação do outro como            

ser humano diferente, com diferentes preferências, opiniões e o respeito iniciante           

dessa perspectiva inaugura a convivência justa e respeitosa.  

A investigação no segundo semestre tomará pesquisa empírica em campo com           

professores de filosofia, antropologia religiosa/ética, e alunos de Comunicação         

Social do 8º semestre do Centro Universitário Salesiano de São Paulo.  

Em resumo, a formação salesiana com base no amor é a ponte feita pelo              

esclarecimento do reconhecer a existência do outro de forma a caracterizar a            

Antropologia Religiosa em uma universidade com identidade e ensino cristão. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

Partindo do princípio que a Antropologia Religiosa\Teológica nos faz alargar o           

modo como vemos e vivemos na sociedade a partir do respeito ao diferente, o              

estudo da relação da disciplina em conformidade com nossas ações diárias, tendem            

a nos dar entendimento dos fenômenos e as consequências para os atos de             

superficialidade que são concebidas através da pouca profundidade referente ao          

entendimento do caso. “Devemos observar preliminarmente que a dialética das          

 



 

estruturas fundamentais do ser humano, tal como foi articulada, teve em vista as             

estruturas formais da expressividade ou da constituição do homem como sujeito”.           

(VAZ, 1992) 

Para tanto, deve-se a partir do estudo, referenciar o essencial na busca, edificação,              

construção dos aspectos da atitude ética que estão inseridas na abordagem do            

contemporâneo para que sirvam como estimuladores do que é “ser” humano em sua             

complexidade de convivência. Com o avanço, será problematizado as perspectivas          

que concedem reflexão para nossa problemática no contexto da proposta de           

formação no componente curricular Antropologia Religiosa no curso de         

Comunicação Social.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma pesquisa teórica e empírica sobre            

os pressupostos básicos da antropologia religiosa\teológica na educação da         

formação do universitário salesiano, especificando o estudo no curso de          

comunicação social, observando a conjuntura desenvolvida por ideologias e         

aplicações na prática da circunstância de convivência. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Estudos bibliográficos em livros, revistas científica, monografias,       

dissertações, teses e internet que contemplem religião, educação, teologia e         

filosofia. Observando como podem ser a linha de raciocínio para a educação que             

observa a problemática encontrada. Aplicação de questionário qualitativo e        

gravação de vídeos reflexivos sobre o tema abordado para disseminar o estudo            

proposto.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 



 

Iniciando pelo fichamento de leituras bibliográficas obrigatórias para o         

desenvolvimento da pesquisa, a análise feita foi construída a partir dos textos, assim             

dando discernimento ao conteúdo da pesquisa, que neste 2º semestre tomará base            

em pesquisa em campo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Observou-se que o homem é diferente na sua construção como ser-humano, em            

suas direções biológicas, crenças, econômicas, culturais, sociais e os demais          

fatores que formam o ser-humano. Nessa perspectiva, viver em conjunto é um            

grande desafio e que o reconhecer a existência do outro toma partido principal na              

nossa relação de convivência.  
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