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Ementa 
 
Esta disciplina inicia uma série de leituras das narrativas interpretativas da 

história ocidental que, em sua formulação, enfatizam ou criticam o 

cristianismo. A meta é discutir um tema filosófico conhecido, com significativo 

impacto na história intelectual, que é a crítica de Nietzsche ao cristianismo, em 

especial, ao que Nietzsche entende como sendo o papel nefasto de Paulo na 

história do pensamento europeu. 

Metodologia de leitura: após apresentação inicial do contexto exegético-

teológico do século XIX e, em especial, posição de Overbeck e a de Nietzsche, 

assim como a continuação desses debates no século XX, será realizada a leitura 

do evangelho de João – sobretudo considerando-se criticamente a instigante 

interpretação de Bultmann –, bem como a exposição do desenvolvimento da 

exegese do Novo Testamento desde o século XIX até os debates atuais 

envolvendo, entre outros temas, as novas interpretações do gnosticismo após 

os achados de Nag-Hammadi. A análise do evangelho de João levará a 

reposicionamentos que permitirão uma leitura de Nietzsche diferente das 

realizadas até hoje. Do mesmo modo, a questão do gnosticismo permitirá 

levantar questões importantes referentes às cartas sob o nome de Paulo. 

Preparando a continuação da disciplina em um posterior semestre, serão 

também comentados, ainda que apenas brevemente, alguns pensadores para 

os quais o gnosticismo é tema importante, tais como Taubes e Blumenberg 

Metodologia hermenêutica: os textos serão lidos em multiperspectiva, ou seja, 

as diferentes formas de leitura serão consideradas simultaneamente e, assim, 

serão recorrentemente contrapostas. Nesse primeiro semestre, será priorizada 

a leitura de Bultmann (seu livro sobre João) e de interpretes recentes sobre o 

Novo Testamento, bem como cartas de Paulo (será quando as leituras de Barth, 

de Taubes, de Detering e de Price serão comentadas). Trata-se, portanto, de 

uma preparação para que, no próximo semestre da disciplina, seja possível 



desenvolver uma leitura de Nietzsche que considere aspectos até agora pouco 

valorizados ou deixados de lado. 

A disciplina visa a contribuir para a área de Saúde Coletiva e, em particular, para 

a Bioética, pondo em debate uma compreensão histórica do cristianismo e do 

conceito religião que venha a possibilitar um entendimento mais amplo de 

questões éticas e jurídicas recentes referentes à religião (e, em particular, ao 

cristianismo), assim como novos questionamentos da prática no artigo 18 da 

Declaração Universal do Direitos Humanos e suas contradições.  

A proposta desta disciplina é a de ser a primeira de uma série que tem como 

objetivo aprofundar a compreensão do que se entende como religião e como 

cristianismo, assim como a construção histórica dos saberes que legitimam ou 

criticam esses conceitos e instituições. 

Atenção: a leitura critica de textos referentes ao início do cristianismo é, de 

fato, trabalhosa, exigindo o conhecimento de diversos autores que não são 

usualmente considerados na Saúde Coletiva; no entanto, as aulas versarão 

sobre textos bem selecionados, sempre se considerando a formação dos/as 

participantes da disciplina, enfim, as tarefas estarão de acordo com os 

conhecimentos esperados em Saúde Coletiva (por isso, também, é que o tema 

não será tratado em somente um semestre). 
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