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SEMISEMIÓÓTICA RUSSATICA RUSSA



HISTÓRICO

• Na segunda metade do século XIX, 
surge na Rússia, paralelamente ao que 
ocorria no mundo, o que poderia 
denominar de “uma consciência 
semiótica”.

• A “consciência semiótica” na URSS tem 
uma tendência para uma visão 
globalizadora da cultura.



PRECURSSORES
• 1868 – Baudouin – Teoria do fonema
• 1870 – A.N. Viesselovski – Poética
• 1865-1934 – N.I. Marr – “Teoria 

Estadial”
• 1874 – Potiebniá – Estudo sobre o 

signo
• 1880 – Emile Littré – a vida dos signos 

e a comunicação



M. BAKHTIN

• 1924 – Escreve o ensaio “O problema 
do conteúdo, do material e da forma na 
obra artística vocabular”.

• Cria o conceito de gênero: gêneros 
primários – comunicação oral e escrita; 
gêneros secundários – literatura, 
documentos, relatos científicos, música, 
filmes.



• O período Stalinista – 1924-1935 –vetou 
várias obras de diversos autores 
dificultando assim durante anos a 
divulgação destes estudos.

• Posteriormente a visão globalizadora da 
cultura recebe a contribuição de Iúri 
Lotman e B. Uspênski.

• As atividades semióticas tiveram um 
rico começo, mas somente a partir de 
1930 que os trabalhos puderam se 
desenvolver.



• A disciplina “Semiótica da Cultura”
surgiu nos anos 60, na Universidade de
Tartu, Estônia, após vários encontros 
de semioticistas,  promovidos pelo 
professor de Literatura I. Lotman.

• Surge da necessidade de entender as 
relações entre comunicação e a cultura 
e compreender os mecanismos 
geradores do signo na cultura.



I. Lotman



• Cultura – um conjunto unificado de 
sistemas (um grande texto) como: mito, 
religião, literatura, teatro, artes, 
arquitetura, música, cinema, moda, ritos 
comportamentos.

• Sistemas  - São códigos culturais.
• A cultura é um sistema de textos, um 

sistema semiótico.
• O relacionamento entre os sistemas da 

cultura foi chamado de modelização.
• Modelizar – compreender a signicidade

dos objetos culturais.



• A Cultura edifica-se sobre a língua natural  
e sua relação com ela constitui um de seus 
parâmetros essênciais.

• Cada tipo de cultura possui uma hierarquia 
de códigos(códigos culturais).

• Códigos Culturais são sistemas 
semióticos(modelizantes).

1. Sistemas modelizantes primários: língua 
natural.

2. Sistemas modelizantes secundários: mito, 
religião, arte, literatura, etc.



Conceitos Centrais da 
Semiótica da Cultura

• Códigos Culturais
• Cultura
• Gênero
• Língua
• Linguagem
• Modelização
• Sistemas modelizantes



Modelização

• Modelizar é ler os sistemas de signos a 
partir  de uma estrutura: a da linguagem 
natural. É compreender a signicidade 
dos objetos culturais.

• Modelizar é semiotizar.
• Os semioticistas russos inicialmente se 

voltaram para os sistemas 
modelizantes: mito, arte, religião e 
literatura.



Sobre a possibilidade de um estudo 
tipológico-estrutural de alguns 

sistemas semióticos modelizantes

• A teoria da semiótica da cultura 
aplicada à analise da religião ou 
mitologia.

• O sistema semiótico é construído como 
resultado da interação entre o 
observador e os  fatos observados. Os 
sistemas religiosos e mitológicos são 
chamados de “texto”.



• Os textos são os fatos observados 
(material primário) e podem ser 
distinguidos de acordo com sua 
substância – homogênea ou 
heterogênea.

• Homogêneo- Texto do Alcorão.
• Heterogêneo(elementos combinados)-

Canto gregoriano – melodia+discurso; 
pintura mural – discurso escrito+ 
representação pictórica+elementos da 
arquitetura.



• Ao lidar com um texto de várias 
camadas o pesquisador deve 
estratificar este texto e para isto, este 
deve ter comprimento suficiente.

• Texto – Dados disponíveis.
• Comprimento – A correlação entre os 

elementos essenciais e os não-
essenciais.

• Ao analisar um texto, seus signos são 
codificados pelas unidades de um 
código de nível inferior- a linguagem.



• A complexidade de um texto depende da 
quantidade de sistemas de níveis diversos 
empregados na sua construção, exemplo:
– A parábola – É constituída de elementos da 

linguagem e é uma unidade na transcrição 
informacional do texto religioso.

“A inclusão no texto de elementos que não entram 
no alfabeto do código de cujas unidades este é
construído, leva nesse sentido a uma 
complexidade maior do texto, o que pode ser 
utilizados para certos fins semióticos, estéticos 
em particular.” pag. 88.



Sistemas

• Semântica – Interpretação do sistema.
• Para solucionar os problemas da 

semântica deve-se considerar a ligação 
entre instrumento e objeto de estudo.

• Instrumento – pesquisador e ou 
informante.



Tipologia Estrutural

• Análise tipológica dos vários sistemas-
Teoria das relações entre os sistemas.

• As correspondências entre estes vários 
sistemas servem para a construção de 
um novo sistema, considerado como 
destinado à descrição de todos os 
outros.



Formalismo e Estruturalismo

• Formalismo – A obra analisada é o centro da 
investigações e os aspectos psicológicos, 
filosóficos e socilógicos são recusados. A 
obra de arte possui significados próprios. 
Autores: Jakobson, Tynianov, v. Propp.

• Estruturalismo – Procura explorar as inter-
relações(estruturas) em que os significados 
são produzidos dentro de uma cultura.


