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Project abstract:Project abstract:

Esta pesquisa concentra-se em analisar o fenômeno religioso do cristianismo na pós-modernidade

à luz da hermenêutica niilista de Gianni Vattimo que se apoia sobre a filosofia de Nietzsche e

Heidegger para compor sua operação filosófica. Considerando as tensões provocadas a partir da

questão sobre qual espiritualidade é possível no contexto da pós-modernidade, pretende-se abordar

o conceito de Idade do Espírito de Gioacchino de Fiori, analogamente entendido por Vattimo

como a era pós-moderna, aceitando a premissa de que a experiência religiosa é uma experiência

hermenêutica. Deste modo, a Idade do Espírito efetua-se por sua perspectiva hermenêutica da

“linguagem espiritualizada” que na compreensão vattimiana é uma “linguagem enfraquecida” por

seu caráter localizado no pensiero debole. Questionar a espiritualidade na pós-modernidade

possibilita a compreensão da experiência religiosa fora da construção medieval e moderna da onto-

teologia, abrindo caminhos para a consideração de uma nova experiência contemporânea do

fenômeno religioso que aparece com outras faces na sociedade hodierna sem a pretensão de se

estabelecer de forma dogmática, peremptória e institucional. A filosofia de Vattimo pode ser

operada como referencial teórico para a análise e a compreensão desta nova vivência do fenômeno
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religioso que se encontra na circunstância existencial do sujeito que experiencia a espiritualidade

como experiência hermenêutica no cristianismo não religioso de Vattimo. A partir deste tomamos

o nosso objeto que é a vivência do cristianismo na era da pós-modernidade, sobre cuja religião

pretende-se compreender sua face hermenêutica e própria da experiência do sujeito.
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VattimoVattimo

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Por se tratar de pesquisa teórica, os dados coletados são provenientes de bibliografia especializada

no tema e se referem exclusivamente à obra do filósofo italiano Gianni Vattimo e seus

comentadores. Os principais materiais consultados foram livros que abordam a temática sejam

nacionais ou estrangeiros, obras de Vattimo traduzias ou em original em Italiano e artigos

acadêmicos publicados em periódicos reconhecidos pela área de Ciências da Religião e Teologia

(Área 44 da CAPES).

Da coleta de dados, originou-se documentos de trabalho como fichamentos, anotações e textos que

compõe a pesquisa que podem ou não ser publicados. Também houve a geração de documentos de

divulgação da pesquisa da seguinte natureza: artigos (em avaliação pelas revistas), comunicações em

eventos nacionais e estrangeiros e resumos expandidos publicados em Anais de Congressos. Vale

considerar que também a dissertação será publicada como divulgação da pesquisa na rede mundial

de computadores.

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os dados foram coletados e criados a partir da leitura e sistematização dos materiais bibliográficos

pertinentes para realização da pesquisa, bem como a partir da análise crítica operada na confecção do

texto de dissertação. Também coletou-se dados a partir de aulas, congressos e diálogos com

pesquisadores do tema e com o grupo de pesquisa.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Os meta-dados utilizados são palavras-chave, título, resumo e ficha catalográfica que podem ser

localizados íntegro ou parcialmente a partir de busca pela Internet e acessados pelos sites de

divulgação da pesquisa como Biblioteca Virtual da FAPESP e o Sistema de Teses e Dissertações da

PUC-Campinas assim que o material completo for publicado. 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance
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How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

O autor da pesquisa está ciente das boas práticas na pesquisa acadêmica e preza pelos dados

coletados dando-lhes o devido crédito quando oriundos de outros pesquisadores. Neste sentido, o

autor está ciente da preservação e compartilhamento de dados e não reproduz indevidamente as

fontes. Todas as obras consultadas para a composição do material final da dissertação estão

devidamente referenciadas no corpo do texto seguindo as normas da ABNT, bem como aparecem

nas referências finais completas.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados oriundos desta pesquisa poderão ser utilizados por terceiros sem restrições desde que sejam

referenciados o autor, orientador, instituição da pesquisa e agência de fomento.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

Todos os dados coletados da pesquisa estão armazenados simultaneamente em SSD interno do

computador do pesquisador e no Microsoft OneDrive como armazenamento na nuvem. 

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

Para a segurança dos dados optamos pelo backup em redundância, sendo que os arquivos de dados

são armazenados em SSD no computador pessoal do pesquisador, na nuvem e em HD interno e

externo pertencentes ao pesquisador.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Durante a vigência da pesquisa os dados foram armazenados e preservados pelo pesquisador, sendo

alguns deles publicados em congressos da área por meio de comunicações e anais. No entanto,

publicou-se apenas dados tangenciais ao objeto de pesquisa. 

Os dados também estão em avaliação por periódicos acadêmicos para serem compartilhados com a

comunidade científica da área e, uma vez publicados, passam a ser responsabilidade dos periódicos o

armazenamento desses dados em suas plataformas. Da parte do autor, há o registro de todas as

versões encaminhadas para publicação.
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What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados obtidos serão publicados no repositório do Sistema de Teses e Dissertações da PUC-

Campinas na forma de dissertação. Não há prazo para expirar a preservação da pesquisa, bem como

não há custo no armazenamento da mesma.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os dados foram compartilhados em eventos acadêmicos através de comunicações e textos

publicados em Anais de Congresso. Também serão publicados dados da pesquisa em revistas

acadêmicas qualificadas da área, futuramente os dados poderão ser ainda publicados em livro. A

dissertação estará disponível integralmente no repositório de Teses e Dissertações da PUC-

Campinas.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Não há restrições para o compartilhamento dos dados da pesquisa por terceiros desde que seja

respeitada a citação da fonte.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

É responsável pelos dados o pesquisador e aluno do Mestrado em Ciências da Religião da PUC-

Campinas, Felipe de Queiroz Souto, e seu orientador, Newton Aquiles von Zuben.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Não há necessidade de recursos adicionais.
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