A REVOLUÇÃO DAS MULHERES:
EMANCIPAÇÃO FEMININA NA RÚSSIA SOVIÉTICA

A Revolução das Mulheres
é o título do último
livro da pesquisadora,
tradutora e professora
Graziela Schneider, que
esteve no UniBrasil Centro
Universitário no dia 03 de
maio de 2018. Sua palestra
e lançamento de livro
aconteceram como parte
das atividades do Projeto
Academia UniBrasil, que
nos últimos anos vem
desenvolvendo atividades
tanto para o público
interno quanto para demais
pessoas interessadas em
debater ideias e temas
de variados interesses.

Graziela Schneider Urso é uma estudiosa não só da língua Russa, posto
que fez sua graduação em Russo e Português, mas também uma atenta
observadora, uma tradutora no sentido mais sensível e ao mesmo
tempo criterioso que a noção de tradução pode nos trazer como
resultado da experiência narrativa, já que tradução é também narração
e interpretação do “outro”. Graziela seguiu um coerente caminho,
fazendo também seu mestrado e doutorado em literatura e cultura
russa pela Universidade de São Paulo. Tradução, auto tradução, teoria
literária, estudos pós-coloniais e descoloniais, além dos estudos de
gênero e feminismos são seus interesses; &quot;atualmente desenvolve
pesquisas e organizações de livros relacionados à área da História das
Mulheres, em especial russas e soviéticas, além de traduções. Também
participou de projetos de tradução de diversos autores e autoras, como
Tolstói, Nabókov, Petruchévskaia, Teffi etc. Estamos, portanto, diante
de uma fala comprometida no melhor dos sentidos com a experiência
da diversidade, na cultura, na língua, na história e nas percepções de
mundo. Nos olhares e experiências que muitas vezes ficaram esquecidas
ou ocultadas pelas narrativas hegemônicas de acontecimentos que
marcaram importantes rupturas no pensamento científico, na cultura,
na política e nos processos históricos que transformaram as vidas de
sociedades inteiras. Ver e ouvir sobre a vida humana em suas diferentes
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Jucimara Bandeira, Benjamin Perez Maia, Graziela Schneider Urso, Fátima Branco
Godinho de Castro, Fátima Freitas.
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Ana Carolina Clève, Graziela Schneider Urso e Ana Roseli Pedroso.
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revolucionário russo de antes e durante sua

Elza Campos, Graziela Schneider Urso, Glacielli Thaiz Souza de Oliveira.
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consolidação, em 1917, Aleksandra Kollontai

silenciadas? Eram mulheres escritoras, poetas,
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das narrativas esquecidas, do apagamento delas
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nas narrativas oficiais. Afinal, a revolução foi uma

permitindo assim que tenhamos acesso ao

conquista de homens e mulheres. Ela também

olhar feminino sobre os acontecimentos da

nos ensina que temos que desconfiar de nossos

revolução russa, que culminou na consolidação

materiais de pesquisa, que temos de procurar

da sociedade soviética na primeira metade

nos lugares menos esperados e, portanto, menos

do século XX. E que, independentemente de

consagrados. O que nos leva a pensar nas lutas
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Em sua palestra, para um público formado

sobre a importância da propagação das vozes de

por alunas e alunos da Escola de Educação

todas as mulheres.

e Humanidades do UniBrasil e também para
o público em geral, ela nos pergunta: onde

Ao final do evento, ficamos tod@s curios@s por ler

estão elas, as mulheres, as escritoras russas? Se
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povo na Rússia revolucionária.

de sociedade e poder, como elas são ou foram
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