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Ementa: 
Compreendendo a contribuição pioneira e inovadora de pensadores e semioticistas russos que 
contemplaram fortemente a tradição popular e as culturas do universo oral, a disciplina tem analisado, em 
sequência conceitual e cronológica, as obras de alguns desses pensadores, como R. Jakobson, P. 
Bogatyriov, V. Propp, M. Bahktin, Olga Freidenberg, I. Lotman, A. Gurévitch, E. Meletinski e V.N. 
Tóporov. 
Nesse sentido, põe em relevo a importância desses estudos para o universo contemporâneo da 
comunicação, da cultura e das artes. Este curso procura agora verticalizar, concentrando as investigações 
e discussões críticas na obra de Iuri Lotman, o grande semioticista de Tártu, e que tem sido estudado por 
muitos professores e alunos do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC/SP. 
Para além do conceito de Semiosfera, apresentamos novas traduções e pomos em discussão a última etapa 
dos trabalhos de Lotman. Está em curso a preparação de um volume, que retoma, em antologia, textos 
fundamentais. Tem-se por objetivos o entendimento de conceitos básicos, sua divulgação e ao mesmo 
tempo uma abertura para novos modos de ler e compatibilizar a pesquisa aos temas e tempos do presente.  
A metodologia será a apresentação e discussão dos textos em português (em tradução de BS) e em línguas 
ocidentais. A fundamentação teórica se faz a partir dos estudos de Desiderio Navarro, Manuel Cáceres e 
de pesquisadores brasileiros. Contando ainda com a colaboração do curso de Russo da USP, de jovens 
doutores que têm se dedicado a esse autor, e de eventuais convidados. Pretendemos assim avançar mais 
um passo no entendimento da monumental obra do mestre de Tártu. A avaliação se dará com a realização 
de seminários por parte dos alunos. 
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