
Oficina de iniciação ao russo e ao vocabulário de Hegel
presente nos Cadernos Filosóficos de Lênin 

 

Programação

12 de setembro - “Particularidades do alfabeto russo “

 Introdução ao alfabeto russo e suas dissonâncias e consonâncias 
com o alfabeto latino. 

 O alfabeto cirílico e sua particularidade fonética. 
  O que é a transliteração? Do português ao russo. Do russo ao 

português.  

19 de setembro - “Particularidades do alfabeto russo na singularidade textual de
Lênin”

 Identificação das palavras semelhantes russo/português no 
sentido genérico. E leitura em voz alta. 

 Identificação das palavras semelhantes russo/português presentes 
nos Cadernos Filosóficos de Lênin.  Leitura em voz alta. 

 Identificação dos substantivos em russo e suas respectivas 
traduções: em busca de uma identificação categorial. 

  
26 de setembro -       “Em busca de uma conceituação das categorias”

 O que é uma categoria para a tradição dialética?
 Breve histórico da tradução da Ciência da Lógica para o russo. 
 A adoção marxista das categorias de Hegel. 

03 de outubro -        “Lênin e as categorias hegelianas”

 O encontro com Hegel e a evolução do vocabulário de Lênin.  
 Categorias hegelianas e algumas dificuldades para a tradução em 

português.
 Categorias hegelianas presentes na edição russa dos Cadernos 

Filosóficos de Lênin 
                                         

10 de outubro -  “Proposições e sentenças da lógica dialética”

 Análise comparativa (russo/português) de “proposições” 

presentes nos Cadernos Filosóficos. 
 Análise comparativa (russo/francês) de “proposições” presentes 

nos Cadernos Filosóficos. 
 Análise comparativa (russo/inglês/espanhol) de “proposições” 

presentes nos Cadernos Filosóficos. 



17 de outubro -  “O movimento lógico-categorial e a problemática da tradução”

 Análise comparativa da tradução dos Cadernos Filosóficos para o
português (uso de citações). 

 Análise comparativa da tradução dos Cadernos Filosóficos para o
francês (uso de citações). 

 Análise comparativa da tradução dos Cadernos Filosóficos para o
espanhol/inglês (uso de citações). 

Horário das 18h às 19h30
Responsáveis Sílvio Rosa, Virgínio Gouveia e Mariia Batanova
Local Unifesp, campus Guarulhos, sala 112
Vagas Unifesp 32
Certificados Emitidos ao final da oficina

A oficina integra as atividades do LELPrat - Laboratório de Estudos da 
Linguagem e Práticas de Tradução


