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Português na Rússia e sua projeção nos BRICS 

Resumo: O artigo Português na Rússia e sua projeção nos BRICS trata da história do ensino de 

Português na União Soviética e na Rússia, fala dos fundadores das escolas de ensino em várias 

universidades e apresenta os primeiros manuais de Português da época soviética. Descreve-se o impacto 

de acontecimentos históricos sobre o ensino de Português: depois de 1974, na URSS foram abertos cursos 

de Português de 3, 6 meses ou um ano de duração, e os professores que antes falavam a variante 

brasileira, se viram obrigados a aprender a variante ibérica. A dissolução da URSS desatualizou os 

manuais antigos, enquanto a difícil situação econômica obrigou muitas pessoas a emigrar da URSS, em 

particular, para Portugal.  

Agora o Português é ministrado em 12 universidades do País. O artigo trata do aspeto profissionalizante 

do seu ensino na Universidade de Relações Internacionais de Moscou e fala das novas tendências que se 

revelam nesta área devido às relações existentes entre a Rússia e o Brasil dentro do grupo BRICS.  

Tags: Português na Rússia, manuais de Português, ensino de Português, BRICS. 

O Português é ministrado na Rússia desde os anos 60. A prioridade no ensino de Português 

pertence à Faculdade de Letras da Universidade de Leningrado (hoje São Petersburgo), onde a 

primeira turma foi aberta em 1962. Os primeiros professores de português em Leningrado foram 

a Dra. Helena Gólubeva, autora do livro Introdução à fonética da língua portuguesa (Gólubeva, 

1981), que falava uma impecável variante coimbrã, e Anatóly Gah, um ucraniano nascido no 

Brasil que voltou à URSS aos 15 anos de idade. A história da língua portuguesa na Universidade 

Estatal de Leningrado foi ministrada por uma notável linguista Olga Vassiliéva-Chvede. 

Em Moscou o ensino de Português começou praticamente simultaneamente, nos inícios dos anos 

60, no Instituto de Relações Internacionais (hoje em dia Universidade de Relações 

Internacionais, a MGIMO), e no Instituto Linguístico (agora Universidade Linguística). As 

fundadoras destas duas escolas de estudos portugueses foram, respectivamente, Natália Vóinova, 

uma bilingue e filha de emigrantes que voltou do Brasil aos 30 anos de idade e começou a dar 

aulas no Instituto Linguístico, e Margarita Rodiónova, professora de Espanhol que se tinha 

casado com um brasileiro e tinha aprendido Português no Brasil. Esta regressou à Rússia e 

começou a ensinar Português no Instituto de Relações Internacionais. Na Universidade Estatal 

Lomonóssov, ainda durante a II Guerra mundial, na evacuação, o Português era ensinado como 

curso optativo pela eminente linguista Ernestina I. Lévintova, e a partir de 1965, pela sua aluna e 

amiga, uma brilhante erudita, linguista e historiadora da língua Helena Wolf que em 1985 foi 

eleita Sócia correspondente do Instituto de Coimbra.  

Na União Soviética, a escola linguística iberoromânica sempre foi bem forte. Ainda em 1964 foi 

publicada a Antologia da literatura portuguesa e brasileira (séculos XIX-XX) (Vassiliéva-

Chvede e Gah, 1964). Em 1971 Helena Wolf publicou o seu Dicionário Inverso da Língua 

Portuguesa (Wolf, 1971) (que não existe sequer nos países de expressão portuguesa), em 1983, a 

Formação das Línguas Românicas Literárias (Língua Portuguesa) (Wolf, 1983) e em 1988, a 

História da Língua Portuguesa (Wolf, 1988). Muitas destas obras foram criadas antes da 



Revolução dos Cravos, e o interesse dos autores pela língua portuguesa não foi condicionado por 

razões conjunturais.  

Vamos descrever o quadro histórico e a situação com o ensino das línguas estrangeiras na URSS 

nos anos 70. Entrei na Universidade Estatal Lomonóssov em 1971 e formei-me em 1976. O país 

viveria ainda muitos anos atrás de uma cortina de ferro, em plena guerra fria. Para nós era 

praticamente impossível ir ao estrangeiro, visitar os países capitalistas. As línguas vivas 

estudavam-se para trabalhar na URSS com as delegações estrangeiras e mostrar a realidade 

soviética aos turistas. A maioria dos textos dos manuais eram politizados.  

 

Com Portugal, as relações diplomáticas estavam cortadas. O Portugal de então era um estado com 

regime autoritário e ditatorial, primeiro de António de Oliveira Salazar, depois de Marcelo 

Caetano. Antes do 25 de Abril, na URSS não se vendiam livros, revistas nem jornais portugueses. 

Os contatos com o Brasil, no entanto, eram bastante intensos. O Brasil manifestava um grande 

interesse pelo nosso país por ocasião do primeiro voo espacial de Yúri Gagárine e devido à 

primeira exposição industrial da URSS no continente latinoamericano. Por isso a maioria dos 

lusitanistas, que ainda eram poucos, falavam a variante brasileira.  

 

Depois da Revolução dos Cravos começaram a desenvolver-se impetuosamente os contatos com 

Portugal, anteriormente fechado. Os lusitanistas que existiam naquele período, requisitados para o 

trabalho de professores e intérpretes, viram-se obrigados a aprender a variante ibérica que tem suas 

peculiaridades e diferenças lexicais e sintáticas, sem falar da pronúncia. Nas universidades 

abriram-se inúmeros cursos de Português de seis meses, de um ano, de três anos. Os que 

completavam esses cursos iam para Angola na qualidade de intérpretes, trabalhavam em África 

lusófona como cooperantes ou começavam a dar aulas e aprendiam, ensinando (como se diz, 

“Docendi disces”).   

 

Quanto à literatura nas línguas estrangeiras, no país vendiam-se edições dos países do campo 

socialista, havia muitas traduções para várias línguas de materiais informativos sobre a URSS e 

das obras de autores soviéticos feitas pelos tradutores russos da editora “Progress”. Quanto aos 

países capitalistas, vendiam-se jornais e revistas de partidos comunistas estrangeiros: L’Humanité, 

Daily Worker, Morning Star, L’Unitá, Avante!, Les Lettres Françaises. Os textos de fiçcão na 

versão original não estavam à venda. Nosso professor de Português usava nas aulas excertos de 

livros de autores portugueses que tinha trazido das suas viagens, e nós copiávamo-los à máquina 

ou à mão, porque não havia fotocopiadoras.  

 

O primeiro manual de Português apareceu ainda em 1963: foi o Manual para audodidactas do 

diplomata Piotr Ievsiukov (Ievsiukov, 1963, 2.ª ed. 1972) que fez o primeiro compêndio gramatical 

de língua portuguesa e assim deu um grande contributo para o ensino da primeira geração de 

lusitanistas no nosso país. Depois durante quase vinte anos não foi publicado nenhum manual na 

área de ensino da língua portugesa. A seleção de textos e a sua aprovação nas aulas levava décadas, 

e o período de publicação, dois ou três anos. Em 1981 foi editado o Livro de Português para o 3° 

e 4° anos (hoje em dia níveis B2 – C1) de Margarita Rodiónova (Rodiónova, 1981). Era um manual 

tradicional, baseado no princípio temático. Os textos representavam excertos de textos de bons 

autores brasileiros e portugueses dos finais do século XIX – 1ª metade do século XX. As unidades 

tratavam do caráter humano, variantes da língua portuguesa, história do Brasil e de Portugal, 

educação, segurança social, sistema de saúde pública, desporto e arquitetura portuguesa. A par 

destes temas socio-culturais, existiam os temas políticos, segundo o imperativo da época soviética: 

História dos partidos comunistas português e  brasileiro; O movimento democrático em Portugal 

nos anos de fascismo; Eleições; Condições de vida dos trabalhadores nos países capitalistas etc. 

Este manual lançou os alicerces da metodologia do ensino de Português no País (textos originais, 



princípio temático das unidades, glossário para cada tema, exercícios de gramática e de 

vocabulário baseados nos exemplos originais). 

 

O Livro de Português de Natália Vóinova (Vóinova, 1983) que era bilingue, fundadora da escola 

de estudos portugueses na Universidade Linguística e co-autora do melhor dicionário russo-

português existente até agora, baseava-se nos textos especialmente escritos pela autora para esta 

edição. No entanto, sendo que muitas unidades tinham um caráter ideológico (por exemplo, O 

socialismo e a luta pela paz, A União das Repúblicas Socalistas Sоviéticas – nova forma de 

organização estatal), depois da dissolução da União Soviética estes textos ficaram desatualizados.  

 

Os manuais de Margarita Rodiónova e de Natália Vóinova deram início a toda uma série de 

materiais didáticos publicados na Rússia. O tempo foi passando e exigindo outros livros de 

Português que tivessem uma orientaçao comunicativa, que dessem a conhecer a cultura e a 

realidade dos países de expressão portuguesa. No novo milénio já não se podia ensinar os alunos, 

usando os manuais da época soviética.  

 

Como já foi dito, o ciclo de publicação era muito longo, e o trabalho se prolongava por muitos 

anos e até décadas. Aconteceu que o primeiro manual Curso Básico de Português para o 1° e 2° 

Anos das Universidades, oficialmente autorizado como tal pelo Ministério da Educação russo para 

o ensino superior, apareceu em 1991, no ano da dissolução da URSS (Rodiónova, Petrova, 1991). 

Eu participei na criação da sua segunda parte, o nível B1, e fiz a primeira descrição completa do 

uso do modo subjuntivo que representa para nós, os russofalantes, uma grande dificuldade. As 

gramáticas originais não davam lista de conjunções que exigem o emprego obrigatório do presente 

ou do futuro do subjuntivo, e eu tive que deduzir as regras do seu uso de inúmeros exemplos, 

tirados dos textos de bons autores portugueses e brasileiros. Este manual teve uma vida longa e 

foi reeditado ilegalmente, pelas editoras anônimas, para os emigrantes da ex-URSS.  

 

Portugal depois de entrar na União Europeia em 1986 vivia um período de estabilidade e expansão 

económica, o nível de vida melhorou. Construíam-se estradas, edifícios públicos e privados. Nas 

obras de construção faltava mão de obra. No espaço pós-soviético os salários eram baixos. Um 

grande fluxo de emigrantes afluiu para Portugal; parte deles eram ilegais, oriundos dos países da 

ex-União Soviética. Eram ucranianos e moldavos, por vezes com diplomas universitários, que 

trabalhavam como pessoal de limpeza, operários de construção etc. Os ucranianos representavam 

a terceira comunidade de emigrantes em Portugal, depois dos brasileiros e cabo-verdianos.  

Portugal legalizou a maioria dos emigrantes clandestinos, desde que tivessem um contrato de 

trabalho com uma empresa portuguesa. Eram 30 mil, segundo as estatísticas oficiais, e 300 mil, 

segundo as estimativas não-oficiais (Zditovetskyi, 2001), (Kitchíguina, 2008).  Eles tinham que 

aprender Português, e compravam o nosso manual que descrevia em Russo – língua franca na 

URSS – a gramática portuguesa. Não podiam usar os autênticos livros portugueses – não sabiam 

ler nem compreender em Português.  

 

Estes processos históricos foram descritos, em particular, numa edição impressionante 

Lusofonística na URSS e na Rússia (Tókarev, 2014). É um livro concebido pelo historiador e 

lusitanista André Tókarev que escreveu a história de todos os estudos referentes a Portugal, Brasil, 

África e Ásia de expressão portuguesa publicados no nosso país. É um compêndio completo que 

inclui a informação bibliográfica sobre os livros de caráter científico, didático ou literário, 

dicionários, guias de conversação, prontuários, teses de doutoramento e memórias que se referem 

aos países lusófonos. O livro contém também dados biográficos de cientistas, professores, 

tradutores, jornalistas e diplomatas que dedicaram as suas vidas à CPLP, tendo muitas ilustrações, 

fotografias  e imagens.  



 

Agora o Português é ensinado em 12 universidades e escolas superiores da Rússia. Não há ensino 

de Português na escola secundária. Nós, os lusitanistas, ainda não somos muito numerosos.  

Aqui têm um quadro que representa o estado atual do ensino de Português: 

 
Moscou 

 
Escolas públicas: 
 

• Universidade de Relações Internacionais – mais de 100 pessoas, 12 turmas de PLE-1, 6 turmas 
de PLE-2, 5 turmas de PLE-3 
 

• Universidade Linguística – 60 pessoas  
 

• Universidade Lomonóssov - 19 pessoas (12 de licenciatura, 4 de mestrado, 3 de doutoramento) 
 

• Universidade Militar – 5 turmas, cerca de 40 pessoas. Cursos de 5-6 meses para oficiais 
intérpretes – 25 pessoas 

 
• Escola Superior de Economia – turmas de PLE-2 e PLE-3  

 
• Universidade Social Estatal – 2 turmas de PLE-2 (11 pessoas) 

 
• Escola Superior do FSB (não há dados) 

 
Escolas particulares:  
 

• Português.ru (cerca de 200 pessoas) – variante portuguesa 
 

• Portugalist – variante brasileira 
 
São Petersburgo:  
 

 Universidade Estatal de São Petersburgo - 7 pessoas (PLE-1), 5 de licenciatura, 2 de mestrado 

 

• Universidade Pedagógica Herzen: 9 pessoas (PLE-2) 

 

• Piatigorsk (Cáucaso): Universidade Estatal de Piatigorsk – duas turmas de PLE-2 

 

• Rostov: Universidade Estatal do Don – 18 pessoas (PLE-2) 

 

• Kazan (Tartaristão): Universidade Federal de Kazan – 7 pessoas (PLE-2) 

 

• Igevsk (Udmúrtia): Universidade Estatal da Udmúrtia - 7 pessoas (PLE-2) 

 

• Novossibirsk (Sibéria): Universidade Estatal de Novossibirsk -  28 pessoas 

 

A Universidade Autônoma de Relações Internacionais de Moscou (a MGIMO) em que eu 

trabalho é a mais antiga Escola Superior de ciências políticas na Rússia: em 2014 completou 70 

anos. Tem 7 faculdades e 6 institutos:  

Faculdades: 
• Relações Internacionais 
• Direito Internacional  
• Relações Econômicas Internacionais 
• Ciências Políticas 
• Jornalismo Internacional 
• Negócios e Administração Pública  



• Economia Aplicada e Comércio 
Institutos:  

• Gestão 
• Direito Europeu  
• Política energética e diplomacia 
• Escola de negócios e competências internacionais 
• Instituto Europeu 
• School of Government and International Affairs 

 

Em negrito, estão as faculdades em que se ensina Português. Há 12 anos eu fiz um relatório 

sobre o ensino de Português na Rússia para o Instituto Camões. Naquela altura o departamento 

de Português da MGIMO-Universidade tinha 5 professores e 44 alunos,  hoje  tem 9,  inclusive 

um leitor português, e mais de cem alunos. Então havia 6 turmas de PLE-1, e uma turma de PLE-

2. Hoje em dia temos 12 turmas de PLE 1, 6 turmas de PLE-2, 3 turmas no mestrado, duas nas 

Relações Internacionais e uma nas Relações Públicas e Jornalismo.   

 

Na MGIMO-Universidade, de acordo com as diretivas e necessidades do Ministério das Relações 

Exteriores, ministram-se 52 línguas estrangeiras, inclusive as línguas orientais e línguas das ex-

Repúblicas Federadas da União Soviética. A MGIMO já entrou no Livro Guiness dos recordes 

como a universidade em que se ensina o maior número de línguas estrangeiras no mundo. A 

Universidade forma diplomatas, economistas, especialistas em Relações Internacionais e Relações 

Públicas, jornalistas e juristas, todos eles vocacionados para carreiras internacionais. Daí o 

Português não ser para os nossos alunos um objeto de pesquisa, mas um instrumento de trabalho. 

Os alunos estudam Português para fins específicos, e cada faculdade tem o seu próprio curso de 

língua profissional, curso de tradução específica e de correspondência diplomática, económica, 

jurídica etc.  

O cartão de visita da nossa universidade sempre foi o ramo professionalizante do ensino. Com a 

pauta de 340 horas anuais, 10 horas semanais, 5 vezes por semana, e as turmas de 6-8 alunos, os 

estudos são muito intensivos. Os alunos começam a aprender português a partir do ciclo zero. 

Nos primeiros dois anos aprende-se toda a gramática normativa. Das 10 horas semanais ao 

menos duas são dedicadas ao trabalho no laboratório, onde os alunos aprendem a compreender a 

língua coloquial e a traduzir os noticiários em linha. No 3o ano começa a profissionalização: os 

juristas começam a estudar a terminologia e a problemática jurídica, os economistas, a 

terminologia económica, os jornalistas – os textos que dizem respeito aos problemas de meios de 

comunicação social e relações públicas, etc. No quarto ano de licenciatura a profissionalização 

torna-se ainda mais profunda. Das 10 aulas semanais, 6 são de língua profissional e tradução.  

Outra especifidade da nossa Universidade é que os professores estão formados, na sua maioria, 

em Letras, enquanto os alunos estão orientados para outras áreas. Para dar a matéria, é preciso 

entender de ciências políticas, econômicas, jurídicas etc. aprender mais uma (ou duas, três) 

disciplinas. Para falar em Português de igual para o igual com o aluno da conjuntura 

internacional, relações económicas entre os nossos países, vários processos jurídicos, para 

traduzir, por exemplo, a Convenção da ONU sobre os contratos de compra e venda 

internacional de mercadorias, é preciso não só falar Português, mas entender de direito. O 

professor nunca para de estudar, de aprender, nunca deixa de produzir novos materiais. Para nós 

é um permanente curso de reciclagem. Eu, por exemplo, estou agora empenhada no Direito 

Internacional. Com os meus alunos juristas acabámos de traduzir a Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares. Discutimos os casos do direito internacional: o caso de WikiLeaks и Julian 

Assange, o caso da sentença consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a 

autoproclamação da independência do Kosovo, o caso de Edward Snowden etc.  



Deste trabalho resulta o material didático que diz respeito tanto ao Português para fins específicos, 

como ao Português coloquial. Já podemos dizer que ao cabo de 39 anos do meu trabalho a nossa 

equipe de professores criou livros e manuais para o ensino de Português a russofalantes a todos os 

níveis, e em quase todas as faculdades: 

1. Para o primeiro ano: Galina Petrova, João Carlos Mendonça João. Português para 

Principiantes. Níveis A1-A2. (Petrova, Mendonça, 2011) 

2. Para o segundo ano: Galina Petrova, João Carlos Mendonça João. 

Português. Curso intermediário. Nível B2. (Petrova, Mendonça, 2014). 

3. Para o terceiro e o quarto anos: Galina Petrova, Helena Gavrílova, Irina Tolmatchova. 

Português. Curso avançado. (Petrova, Gavrílova, Tolmatchova, 2003) 

4. Para PLE-2: Helena Gavrílova, Irina Tolmatchova. O ABC da língua portuguesa. Partes 1-2. 

(Gavrílova, Tolmatchova, 2010) 

5. Leitura de casa: Galina Petrova, Helena Gavrílova. Leituras em português. (Petrova, 

Gavrílova, 2004) 

6. Tradução econômica: Marina Konoválova. Português para economistas: Níveis В2-С1. 

(Konoválova, 2010) 

7. Tradução jurídica: Galina Petrova, Sergei Selivérstov. Português de negócios. (Petrova, 

Selivérstov, 2014) 

 

Se na época soviética os linguistas e professores de Português produziam os seus próprios 

materiais didáticos, porque no País não se vendiam os livros originais, na época pós-soviética 

continuámos a criar o materal didático por vários motivos: já que o Russo é uma língua eslava e 

tem uma estrutura gramatical bem distinta, os principiantes que nunca antes estudaram línguas 

românicas têm muitas dificuldades em compreender uma estrutura diferente da sua língua materna. 

Na etapa inicial do ensino-aprendizagem de línguas tipologicamente distintas não podemos rejeitar 

radicalmente a explicação gramatical, porque as diferenças estruturais entre a língua materna e o 

Português dificultam a produção oral e escrita e geram erros provenientes de mentalidade 

linguística diferente. Por isso tentamos aproveitar na aprendizagem as afinidades existentes entre 

a língua materna e o Português e procuramos explicar e salientar as diferenças estruturais.  

Mais uma razão pela qual temos que produzir os nossos próprios manuais é que em nenhum país 

do mundo há cursos de tradução política (jurídica, económica) de Russo para Português e vice-

versa.  

Mas ainda falta muito; todos os anos aparecem novos cursos específicos. Falta também o manual 

de tradução política que estamos a conceber agora. O problema está também no que os materiais 

didáticos ficam rapidamente desatualizados, mas desde que o nosso público-alvo é pouco 

numeroso, são raramente reeditados.  

O ensino da língua é diretamente relacionado com o conhecimento do país, a sua história e 

cultura. Na MGIMO há um curso curricular de História do Brasil e um curso opcional de Cultura 

portuguesa, ministrado pelo leitor português. O conhecimento da cultura faz-se também nas 

aulas de Português, através dos textos originais dos melhores autores portugueses e brasileiros, 

textos tirados dos jornais e revistas, filmes, internet e programas televisivos. No fim da 

licenciatura enviamos o melhor aluno do Departamento para Portugal como bolseiro do Instituto 

Camões, e esta bolsa é um grande incentivo para o estudo da nossa língua.  

A nova geração é talentosa e desinibida. Sabe trabalhar, mas também sabe divertir-se. Quase 

todos dançam e cantam, muitos tocam instrumentos musicais, todos têm dom artístico. Os 

estudantes têm a oportunidade de exibir estes dons e talentos na nossa tradicional festa da língua 



portuguesa que se realiza todos os anos em abril por ocasião da Revolução dos Cravos em 

Portugal. Convidamos para participar e assistir a ela alunos e professores  das outras 

Universidades e funcionários de embaixadas dos países lusófonos. 

O Centro BRICS do Instituto das Pesquisas Internacionais da MGIMO foi inaugurado em 2011 

e é encabeçado pela Professora Doutora Ludmila Ókuneva, historiadora e pesquisadora de 

grande projeção internacional, autora de uma obra histórica monumental: (Ókuneva, 2008). 

Em Novembro de 2011 o Centro BRICS realizou uma grandiosa conferência sob o lema:  

“Os BRICS como países-gigantes com mercados emergentes: novo papel no sistema das relações 

internacionais, projeção global das políticas externas, análise comparativa dos modelos nacionais 

de modernização. Experiências para a Rússia”. A Conferência contou com a participação dos 

eminentes peritos em problemas de geopolítica, teoria das relações internacionais, especialistas 

em cada país dos BRICS, diplomatas. Estavam presentes pesquisadores da MGIMO-

Universidade, dos institutos pertencentes à Academia das Ciências russa, da Universidade 

Lomonossov de Moscou, da Escola dos Estudos Superiores em Economia, da Universidade 

Russa de Amizade dos Povos. Ao mesmo tempo participaram da conferência os embaixadores 

do Brasil, da China, da África do Sul e o ministro plenipotenciário da embaixada da Índia em 

Moscou. As Atas da Conferência foram publicadas sob o título Estados emergentes. BRICS: o 

seu papel na política global e na estratégia de modernização (Estados emergentes 2012). 

Em 2013 e 2014 foram realizadas as conferências estudantis sobre os problemas dos BRICS e as 

suas actas foram intituladas, respetivamente, BRICS:Tendências e perspetivas do 

desenvolvimento (BRICS:Tendências e perspetivas 2013) e BRICS na etapa atual (BRICS na 

etapa atual 2014).  

Entre os autores estão, evidentemente, os nossos alunos que se dedicam aos problemas dos 

países BRICS. Eles escrevem os seus trabalhos de fim de curso e teses de mestrado sobre os 

temas relacionados com o Brasil;  por exemplo, um mestrando escreve sobre A parceria 

estratégica entre o Brasil e a China nos finais do sec. XX – inícios do sec. XXI, outra investiga 

Os contatos culturais entre os países BRICS, o terceiro, As perspetivas do desenvolvimento do 

complexo militar industrial do Brasil. Todos os anos aos melhores trabalhos estudantis são 

atribuídos prêmios do Centro Iberolatinoamericano da MGIMO.  

A 26-28 de outubro passado no palco da MGIMO-Universidade a Agência Federal da Juventude 

realizou um Fórum das Universidades dos BRICS que reuniu os representantes de mais de 400 

universidades dos BRICS, com a participação do Ministro das relações exteriores russo e  

titulares de ciência e educação dos países BRICS. Foi um certame oficial nos quadros da 

presidência da Rússia nos BRICS. Os nossos alunos  participaram nele como organizadores e 

voluntários.  

Neste trabalho de pesquisa os alunos aproveitam as habilitações adquiridas nas aulas de 

Português. Vimos que depois da Revolução dos Cravos em Portugal de 1975 no ensino e na 

prática da língua se deu uma viragem para a variante portuguesa, enquanto hoje em dia 

observamos uma nova viragem: no cenário político-econômico difícil para a Rússia o futuro dos 

nossos alunos passa a estar ligado à cooperação entre a Rússia e o Brasil no quadro dos BRICS, 

o que os leva a optar pela variante brasileira.  

Referências 

 

BRICS: Tendências e perspetivas (2013), Cтраны БРИКС: тенденции и перспективы 

развития. = BRICS:Tendências e perspetivas do desenvolvimento. Moscou: MGIMO.  

 



BRICS na etapa atual (2014), БРИКС на современном этапе = BRICS na etapa atual. Atas da 

conferência. Moscou: MGIMO.  

 

Estados emergentes (2012), Восходящие государства-гиганты. БРИКС: роль в мировой 

политике. Стратегии модернизации. Сборник научных трудов. = Estados emergentes. 

BRICS e o seu papel na política global. Estratégias de modernização. Atas. Moscou: MGIMO. 

 

Gavrílova, Helena G., Tolmatcheva, Irina I. (2010), Португальский язык. Базовый курс. Части 

1, 2. = O ABC da língua portuguesa. Partes 1-2. Moscou: MGIMO. 

 

Gólubeva, Helena G. (1981), Фонетика португальского языка. Вводный курс. = Introdução à 

fonética da língua portuguesa. Moscou: Vyschaya Chkola. 

 

Ievsiukov, Piotr N. (1963), Самоучитель португальского языка. = Manual para audodidactas. 

Мoscovo: Mejdunaródye otnochéniya.  

 

Kitchíguina, Natália (2008), “Украинцев в Португалии знают все. Интеграция начинается с 

близких отношений” = “Todos conhecem ucranianos em Portugal. Integração começa com 

relações estreitas”, Semanário 2000, 10.04. Consultado a 25.07.2015 em 

http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/38293 

 

Konoválova, Marina P. (2010), Португальский язык для экономистов. Уровни B2-C1 = 

Português para economistas: Níveis В2-С1. Moscou: MGIMO. 

 

Ókuneva, Ludmila S. (2008), Бразилия: особенности демократического проекта: Страницы 

новейшей политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.–2006 г.). = 

Brasil: particularidades do projeto democrático. Páginas da história política moderna do gigante 

latinoamericano. Moscou: MGIMO. 

 

Petrova, Galina V., Gavrílova, Helena G., Tolmatcheva, Irina I. (2003), Португальский язык 

для старших курсов = Português. Curso avançado. Мoscou: Filomatis.  

 

Petrova, Galina V., Mendonça, João Carlos (2011), Португальский язык для начинающих 

(уровни А1-А2) = Português para Principiantes (níveis A1-A2). Мoscou: Filomatis. 

 

Petrova, Galina V., Mendonça, João Carlos (2015), Португальский язык для второго курса 

(Уровень В 1). = Curso Intermédio de Português (Nível B 1). Мoscou: Filomatis. 

 

Petrova, Galina V., Selivérstov, Sergei S. (2014), Деловой португальский. = Português de 

negócios. Moscou: Filomátis - Omega-Λ, 2.ª ed.  

 

Petrova, Galina V., Gavrílova, Helena G. (2004), Книга для чтения на португальском языке.= 

Leituras em português. Мoscou: Filomatis. 

 

Rodiónova, Margarita A. (1981), Пособие по португальскому языку для старших курсов 

институтов и факультетов иностранных языков. = Livro de Português para o 3° e 4° anos de 

institutos e faculdades de línguas estrangeiras. Мoscou: Vyschaya Chkola. 

 

Rodiónova, Margarida A., Petrova, Galina V. (1991), Португальский язык. Учебник для 1-2 

курсов институтов и факультетов иностранных языков. = Curso básico de português para o 

1° e 2° anos das universidades. Мoscou: Vyschaya Chkola. 

 

Semanário%202000
http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/38293


Tókarev, Andrei (2014), Португалистика в СССР и России. О португалистике и 

португалистах. = Lusofonística na URSS e na Rússia. De lusofonística e lusofonistas. Moscou: 

Vess mir. 

 

Vassiliéva-Chvede, Olga K. e Gah, Anatoly M. (1964), Антология португальской и 

бразильской литературы (XIX-XX вв.). = Antologia da literatura portuguesa e brasileira 

(séculos XIX-XX), Leningrado: LGU. 

 

Vóinova, Natália I. (1983), Начальный курс португальского языка для институтов и 

факультетов иностранных языков: Учебное пособие для студентов институтов и 

факультетов иностранных языков. = Curso inicial de Português: Materiais didáticos para 

estudantes de institutos e faculdades de línguas estrangeiras. Мoscou: Vyschaya Chkola. 

 

Wolf, Helena M. (1971), Обратный словарь португальского языка. = Dicionário inverso de 

Português. Moscou: Nauka. 

 

Wolf, Helena M. (1983), Формирование романских литературных языков. Португальский 

язык. = Formação das línguas românicas literárias (língua portuguesa). Moscou: Nauka. 

 

Wolf, Helena M. (1988), История португальского языка. = História da Língua Portuguesa. 

Moscou: Vischaya Chkola. 

 

Zditovetskyi, Alexandre (2001), “Выслать нельзя, легализировать”. = “Não se pode deportar, 

legalizar” Jornal “Estrangeiro” 09 (62). Consultado a 04.01.2016 em  

http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=62&idart=6211. 

 

 

 

 

 

http://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/history/2753/
http://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/history/2753/
http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=62&idart=6211

