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Resumo: 

 

O projeto trata de oferecer, para o público leitor em geral, uma ferramenta virtual que aborda temas relacionados 

ao universo cultural russo. O leitor terá uma ferramenta didática que oferecerá uma visão panorâmica do sistema 

literário russo no século XIX. O trabalho procura manter uma coleção geral de gêneros e obras, mas o leitor 

iniciante, que provavelmente nunca teve contato com a literatura russa, será convidado a usufruir do trabalho de 

acordo com suas preferências: haverá uma introdução sobre os tipos de autores e obras encontrados no guia. 

Justamente por ser um livro didático, o aprofundamento será dado em etapas bem seccionadas: para leitores com 

mais experiência – seja essa experiência adquirida por interesse anterior de literatura russa ou com experiência 

adquirida com o guia – haverá, então, a introdução ao sistema literário russo no século XIX e, em seguida, 

sugestões de obras, autores e referências bibliográficas. Na sugestão de autores, o leitor tem à sua disposição 

uma breve biografia e suas principais obras. Seguindo o esquema de aprofundamento paulatino, a etapa seguinte 

será destinada a roteiros de leituras, em que; questões mais filosófico-literárias serão abordadas, como a questão 

da mulher e a representação feminina, o processo do homem supérfluo ao homem pequeno, críticas sociais e 

políticas, emigração, o humor, o fantástico na literatura russa. Após feito todo o processo de apresentação da 

literatura russa e de seus aspectos teóricos e filosóficos, o último capítulo se destina a convidar o leitor a 

continuar seus estudos nessa área. Serão dadas indicações de leituras de críticas literárias das obras previamente 

citadas no guia, também será oferecida uma lista de autores russos e de obras traduzidas no Brasil. Propomos, 

também, uma diversidade de recursos de multimídia: com galeria de fotos, áudios e vídeos.  Aproveitaremos o 

formato digital para fornecer links externos a fim de que o aprendizado on-line não se encerre no guia. 

Pretendemos cativar leitores de diversos níveis para que a literatura russa. Nossa meta é enriquecer o leitor, 

proporcionando mais compreensão da alteridade e da diversidade sociocultural de um povo de número, e cultura, 

imensuráveis. 


