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Resumo: Esta pesquisa objetiva desenvolver estudos sobre os intelectuais e os
processos de produção, edição, circulação, controle e censura do texto escrito na
Antiguidade Tardia. Propõe-se,
Propõe se, em especial, analisar a escrita como uma das formas de
linguagem utilizadas no Império Romano para preservar e afirmar sistemas religiosos e
práticas culturais;
lturais; formular teorias políticas e discutir o poder monárquico. Este recorte
temporal permitirá acompanhar as mudanças nos discursos elaborados entre o momento
da legalização do cristianismo e a sua vivência enquanto culto oficial; entre a
construção da basileia e a sua afirmação. Com este propósito selecionamos dois corpora
constituídos por textos produzidos por escritores pagãos e cristãos e organizamos a
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análise da documentação conforme a perspectiva teórico
teórico-metodológica
metodológica do
Estruturalismo Genético de Lucien Goldmann e de uma técnica semiótica, a da leitura
isotópica.
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