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Oficina de Língua Russa 

 

A presente oficina elementar (A1-) de língua russa em oito encontros tem como objetivos 
principais o ensino do alfabeto cirílico e de expressões cotidianas, capacitando o aluno a 
apresentar-se e a formular perguntas fáticas; bem como a exposição sumária, por meio do 
método comunicativo, de categorias gramaticais alheias ao português, tais como a declinação 
nominal e o aspecto verbal. O vocabulário trabalhado dará ênfase a expressões relevantes para 
a filosofia praticada na Rússia a partir do séc. XIX. Todo o material listado na bibliografia será 
oferecido ao longo da oficina, com ênfase no vocabulário de autores como Piotr Tchaadáev 
(1794-1856), Ivan Kirêievski (1806-1856), Vissarion Belíski (1811-1848), Alexandr Herzen 
(1812-1870), Vladímir Soloviov (1853-1900), Georgui Plekhánov (1856-1918), Vladímir 
Lênin (1870-1924) e Nikolai Berdiáev (1874-1948). 

 

Às segundas-feiras, das 18:00 às 19:30. 

De 12 de agosto a 30 de setembro de 2019. 

Carga horária: 12 horas. 

 

Ministrante: Rafael Frate, mestre em Literatura e Cultura Russa e doutorando em Letras 
Clássicas pela Universidade de São Paulo. 

Professores responsáveis: Paulo Ferreira (Filosofia-UNIFESP) e Silvio Rosa Filho (Filosofia-
UNIFESP) 

 

Público-alvo: interessados em línguas em geral e em cultura russa. 

Vagas: 60.  

 

Programa Preliminar 

 

12 de agosto  1ª aula. O alfabeto. 

Noções gerais do alfabeto cirílico: um pouco de história. 

Reconhecimento de letras similares por palavras estrangeiras: алфавит; Бразилия (nomes 
CEP); nomes com radicais gregos; nomes de produtos russos famosos (vodka, borsch, ikrá). 

Ilustração do alfabeto com termos relevantes para a filosofia (mundo, poder, palavra, ciência, 
verdade, forma, essência, lei, objeto, justiça, humano etc.) 

Tratamento das vogais e das consoantes. 

Regras de pronúncia. 
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19 de agosto  2ª aula. Primeiras saudações. 

Foco: Gênero nominal e terminações. Introdução aos adjetivos. 

Autor abordado: Piotr Tchaadáev e a questão ocidentalista. 

 

26 de agosto  3ª aula. 

Foco: As duas conjugações verbais fundamentais. Verbos: Работать (trabalhar), понимать 
(entender), писать (escrever), думать (pensar). 

Autor abordado: Ivan Kirêievski e a eslavofilia. 

 

02 de setembro 4ª aula. 

Foco: Primeiras noções de flexão nominal: introdução à declinação como existente em 
português (eu, me, mim etc.): я Рафаел / меня зовут Рафаел – Ты Петр / как тебя зовут? O 
que é um caso gramatical? Casos nominativo e acusativo. Verbos: Знать (saber), Любить 
(amar), Говорить (falar). 

Autores abordados: Belíski, Herzen, Stankiévitch e a “geração notável”. 

 

09 de setembro 5ª aula. 

Foco: Pronomes possessivos. Мой, моя, мое. Caso genitivo. 

Autor abordado: Vladímir Soloviov. 

 

16 de setembro 6ª aula. 

Foco: Verbo: быть. Formação do passado (был, а, о, и). Formação do futuro (буду). Caso 
prepositivo. Где? Pronomes pessoais, substantivos, adjetivos. 

Autores abordados: Plekhánov e Lênin. 

 

23 de setembro 7ª aula. 

Foco: Aspecto verbal: noções fundamentais. Aspecto verbal em português: qual a diferença 
entre pretérito perfeito e imperfeito? Verbos: (c)делать, (по)cмотреть, (про)читать. Caso 
dativo (Кому?). 

Autor abordado: Nikolai Berdiáev. 

 

30 de setembro 8ª aula. 

Revisão geral. 
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