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Resumo
Este trabalho que fala sobre o O Homo religiosus: a antropologia filosófica de
Viktor Emil Frankl tem como objeto a antropologia frankliana e visa, como
objetivo, compreender a antropologia frankliana e sua dinâmica espiritual na
vivência da religiosidade. A partir de uma pesquisa teórico-bibliográfica, tendo
como obras principais A presença ignorada de Deus (1948), O homem
incondicionado (1949), Homo patiens (1950) e A busca de Deus e questionamentos
sobre o sentido da vida (1984), a pesquisa versa sobre a antropologia frankliana, a
dimensão espiritual, a busca do sentido e o relacionamento com Deus. A pesquisa é
dividida em três momentos, sendo o primeiro uma contextualização e crítica, o
segundo uma proposta e o terceiro momento a vivência do Homo religiosus.
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Sentido último.

Abstract
This work, entitled The Homo religiosus: the philosophical anthropology of Viktor
Emil Frankl, is rooted in the anthropology of Frankl and aims to understand
Frankl’s anthropology and its spiritual dynamic in religious experience. Using
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theoretical-bibliographical research with these main works—The Ignored Presence
of God (1948), The Unconditioned Man (1949), Patient Man (1950), and The
Search for God and Questions about the Meaning of Life (1984)—this work
traverses through Frankl’s anthropology, the spiritual dimension, the search for
meaning, and one’s relationship with God. The work is divided into three parts. The
first part consists of contextualization and critique. The second part puts forward a
proposal, and the third part discusses the experience of the Homo religiosus.
Keywords: Homo religiosus. Frankl’s anthropology. Viktor Frankl. Utlimate
meaning.
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