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Data de aprovação na assembleia departamental:   
Ementa: Oralidade e escritura; sentido e existência; corpo, corporalidade e gesto; oralidade, escritura e 

formas de compreensão do sentido na Idade Moderna. 
Conteúdo programático (forma de texto explicativo): 

Gilles Deleuze, tomando como ponto de partida Marcel Mauss e os estoicos, afirma que a noção de 

sentido ultrapassa a tríade signo-significante-significado e, com isso, ele destaca a força plural da 

existência, isto é, como o evento histórico ou a realidade é movimento e transformação. Nega-se, assim, 

uma sucessão contínua de tempo (chronos) e se enfatiza o instante que não cansa de se dividir ou a 

pluralidade do mundo (aîon). Para Deleuze, isso implica a compreensão da dita realidade ou do que 

acontece pelas formas e maneiras como os homens se comunicam, enfrentam-se e dão uma 

inteligibilidade abstrata e ao mesmo tempo concreta ao que acontece na pluralidade do evento e do 

instante, ultrapassando, portanto, a noção de semântica.  

Essa noção serve-nos como ponto de partida e meio de investigar e discutir as passagens e 

entroncamentos entre oralidade e escritura, bem como corpo e expressões oral e escrita na Idade 

Moderna, na França. Ao se indagar sobre as relações múltiplas, contínuas e disjuntivas entre a oralidade, 

a escrita e as formas de se compreender e constituir a realidade social francesa moderna, buscamos pensar 

as formas de se compreender a dinâmica social e política da França entre os séculos XVI e XVIII. Há de 

se considera o predomínio de uma cultura tradicional e oral na França, mesmo durante o começo da 

Revolução, daí ser importante que se discuta como se repensar uma aproximação da oralidade e das 

gestualidades presentes na sociedade francesa moderna a partir de fontes plurais, sejam elas imagéticas 

ou escritas. No limite, investigam-se as relações entre oralidade, escritura e corpo, performance e espaço, 

bem como as formas de sociabilidade vivenciadas nesse momento. 

 

Objetivos: Examinar os elementos constitutivos da modernidade europeia (séculos XIV a XVIII) no 

âmbito da cultura, da política, da religião e da sociedade. 
Metodologia :  

• aula expositiva e dialogada (utilizando recursos virtuais: PowerPoint);  

• sugestões de leitura de texto;   

Atividades avaliativas:  

A avaliação será realizada através de duas atividades avaliativas, com base nas leituras, e com vistas a 

que o aluno apresente comprovantes de leitura e análises de textos.   

Cronograma = a ser disponibilizado no primeiro encontro 
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