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Resumo:  

 

O objetivo dessa pesquisa é perscrutar como a cultura escrita, no Império Romano do 

século IV d.C, contribuiu para elaborar e fixar interpretações de mundo que legitimaram o 

exercício do poder por determinados grupos e os autorizaram a disciplinar a sociedade, 

julgar, marginalizar e condenar práticas e ideias. Nesta perspectiva, a produção de 

intelectuais, vinculados a distintas orientações religiosas e concepções políticas do 

período, foi selecionada e analisada para identificar as mudanças nos discursos elaborados 

entre o momento da legalização do cristianismo e sua instituição enquanto culto oficial; 

entre a construção da basileia e sua afirmação. O estudo deste corpus, a partir da 

conjuntura e dos grupos sociais dos quais faziam parte a elite letrada romana, permite 

evidenciar a função estratégica da cultura escrita numa sociedade em disputa e na 

formulação de um pensamento hegemônico. O corpus utilizado neste projeto é constituído 

por escritores pagãos e cristãos do Império Romano do século IV d.C e sua análise segue 

conforme os pressupostos teórico-metodológicos do Estruturalismo Genético de Lucien 

Goldmann.  

 


