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INTRODUÇÃO 

O que é o homem?” Essa é a pergunta primordial que a antropologia filosófica tem a tarefa de 

responder ou pelo menos de indagar e tentar tecer reflexões. Desde os mais antigos pensadores até os 

mais atuais filósofos se perguntam pelo homem, escrevem tratados sobre o homem, procuram tornar 

questionável o próprio homem e a sua humanidade. Contudo, de um certo período da época Moderna 

até a contemporaneidade, a pergunta e a compreensão pelo homem adquiriu um novo caráter 

modificando a definição clássica de antropologia de tal maneira que, Romano Guardini, filósofo e 

teólogo do século XX, afirma no seu livro, “O Fim da Idade Moderna”, que o homem projetado pela 

Idade Moderna foi uma espécie de ilusão chegando ao ponto de afirmar ele não ter existido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na idade Moderna surgem novas 

e grandes invenções da humanidade que 

tiveram e têm o poder de transformar a 

vida das pessoas. Certamente a mais 

famosa e importante delas é a tecnologia. 

Sem dúvidas, ela pode melhorar as 

condições de vida das pessoas, poupar o 

cansaço, reduzir os riscos e exprimir a 

atenção de uma gradual superação de 

certos condicionamentos materiais. 

Contudo o homem seduzido por esse 

novo mundo tecnológico, que lhe é tão 

importante e necessário, transforma-se a 

ponto de afirmar que aquilo que lhe era 

intrínseco, lhe era caro e próprio seu, 

torna-se questionável. Resta perguntar ao 

homem dos dias atuais então: quem é ele? 

Onde é o seu lugar no mundo? O que lhe 

é próprio? 

Os resultados que se apresentam 

em relação a discussão proposta 

delineiam-se em torno do conceito de 

pessoa na concepção do homem 

contemporâneo e do progresso 

tecnológico que valoriza 

exacerbadamente a cientificidade e o 

pensamento lógico-racional, utilitarista e 

individual. 

 

METODOLOGIA 

O método de abordagem predominante será de 

enfoque analítico-interpretativo. 

 OBJETIVO 

Descrever o conceito de pessoa na visão do 

filósofo e teólogo Romano Guardini e 

analisar a relação de sua conceituação com 

as implicações éticas presentes no processo 

do progresso científico e tecnológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa expõem o homem a uma 

degradação cultural e comunitária, bem como a uma 

diminuição nas capacidades de criatividade, política e 

histórica da humanidade. Assim urge uma atitude de 

revolução no modo de pensar o homem que possa 

compreender o homem atual e colocá-lo no lugar que 

lhe é próprio, para que no seu processo de crescimento 

e amadurecimento ele possa alcançar o mais alto grau 

de felicidade, que é uma vida boa. 
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