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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 analisa, 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, a disciplina visa
discutir a importância desses estudos para o universo contemporâneo da comunicação, da
cultura e das artes. Em especial estudaremos o papel pioneiro de Aby Warburg na
proposição de uma grande área de investigação denominada “Ciências da Cultura”
(Kulturwissenschaften), dentro da qual se desenvolveriam disciplinas específicas mas em
intensa e viva trans- e interdisciplinaridade, apenas recentemente encontrou a necessária
acolhida pela investigação científica. Nos moldes de sua legendária biblioteca, hoje em
Londres, Warburg entendia o estudo da cultura (dentro do qual é dedicado um especial
papel ao estudo da imagem, não apenas artística!) como estratégica para compreender a
complexa e conflituosa modernidade a partir de suas raízes mais profundas, frequentemente
soterradas ou mesmo destruídas pelas culturas que as sucederam. Assim lançou as bases
para uma específica teoria da imagem que embasa os modernos estudos voltados para a
imagem mediática e oferece frutífera inspiração para a atual investigação da comunicação
mediática..
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