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INTRODUÇÃO: 
O texto trata do problema da legitimidade religiosa no cenário pós-moderno. Para 
tanto nos serviremos dos escritos do filósofo e político italiano, Gianni Vattimo, 
considerado um dos principais expoentes da pós-modernidade europeia. A partir de 
alguns dos escritos de Vattimo (1989; 1996; 2003; 2006; 2016) buscamos compreender 
o problema da legitimidade religiosa no contexto pós-moderno. Para isso o texto inicia 
tratando do fenecimento da modernidade para em seguida tratar da ideia de 
cristianismo não religioso como proposta de legitimação.      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O texto desenvolvido é de cunho teórico e tem sua metodologia calcada em atividades 
de leitura dirigida, ploblematizações a partir dos textos, discussão e reelaboração de 
conceitos. Nossos estudos, centraram-se no filosofo italiano Gianni Vattimo, 
considerado um dos principais expoentes do pós-modernismo europeu. 
Nos concetramos, inicialmente na mais recente obra traduzida "Adeus à verdade" 
(2016), onde em dialogo com outras obras (1989; 1996; 2003; 2006), Vattimo 
questiona a legitimidade religiosa na pós-modernidade. Assim, ancorados em seus 
textos, tomamos suas indagações e propor-mo-nos a inverstigar a fundo o mundo 
comtemporâneo, complexo e plural, desenvolvendo o presente artigo na pretensão de 
senar algumas duvidas e possibiliram o surhimento de outras tantas.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Acolher a ideia de legitimidade da experiência religiosa, na perspectiva de Vattimo 
(2016, p.92), significa que o cristianismo necessita “desenvolver sua própria essência 
como religião da caridade e não do dogma, abrindo-se ao acolhimento de todas as 



 

culturas e as mitologias religiosas, fiel ao espírito de hospitalidade e de dissolução da 
violência do sagrado que é o âmago da pregação de Jesus”. Isso reafirma a ideia de 
que o cristianismo pode coexistir em um mundo pluar e complexo.      
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


