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O projeto "Leitura, análise e método: contos de Anton Tchekhov e Liev Tolstói" tem por objetivo oferecer um 
ambiente virtual de discussão e análise literária acerca de obras selecionadas dos dois grandes escritores russos da 
literatura universal, buscando um público adulto composto por membros da Universidade e da comunidade. Trata-se 
de um projeto da Secretaria de Educação a Distância (SEAD), em que serão promovidas discussões virtuais 
utilizando-se das ferramentas de EAD oferecidas pela plataforma Moodle, como fóruns, webconferências e chats, 
conforme as necessidades apresentadas durante a realização dos encontros virtuais. A leitura dos textos servirá de base 
para discussões sobre o contexto sociocultural russo retratado pelos autores e sobre o método de composição do conto. 
Propõe-se a análise dos estilos literários de cada escritor e a identificação de semelhanças e contrastes entre suas 
produções literárias. A partir disso, serão promovidas análises de seus respectivos métodos, considerando-se aspectos 
como estilo de narração e de linguagem, uso de discurso, composição dos personagens, tempo cronológico, 
ambientação, dentre outros. As discussões virtuais objetivam: compartilhar impressões sobre textos de literatura; 
impulsionar o contato com a obra dos autores; permitir reflexão sobre a sociedade russa de sua época; compreender os 
aspectos de composição do conto; possibilitar leituras maduras e tornar aguda a percepção crítica de leitores adultos. 
Será levada em conta a posição desses leitores como público brasileiro e as consequências de se ler literatura 
traduzida. O projeto foi idealizado a partir da ação de extensão presencial "Leitura e análise de contos de Anton 
Tchekhov", em que ocorreram discussões com comparações a Tolstói. A elaboração e realização do curso tem o 
suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância (NAPEAD).


