
Ouro Preto, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

Prezados Colegas, 

 

No dia 8 de novembro de 2021 a UFOP e a Universidade Allameh Tabataba'i, de Tehran, 

especializada no ensino e pesquisa das ciências humanas de Letras, assinaram convênio contando 

com a presença e o engajamento de ambos os reitores, de ambos responsáveis de pesquisa, dos 

departamentos de História, Literatura, Filosofia e Artes. Poucos meses antes a UFOP fez o mesmo 

com a maior universidade do Irã, a Universidade de Teerã. 

Sabemos que o Brasil carece de departamento de língua e civilização persas e sabemos que o 

Irã carece de departamento de civilização e língua portuguesa. Na maior parte dos departamentos de 

História do Brasil o ensino da história do mundo muçulmano, que hoje representa um quinto da 

humanidade, estuda-se em poucas horas de aula para contar a expansão fulgurante do mesmo entre 

os séculos VII e VIII da nossa era. 

Se bem o poeta mais lido e traduzido no mundo é Jalaluldin Rumi Balkhi, Maulana, poeta 

do século XIII nascido em Balkh (hoje no Afeganistão) recitou toda a sua poesia em língua persa e 

que a frase que nos acolhe na ONU pertence ao poeta persa Saadi, pouco mais sabemos desta 

imensa literatura poética e menos ainda da civilização persa antiga de mais de cinco mil anos. 

Consideramos que os convênios assinados entre a UFOP e as universidades iranianas podem 

nos ajudar ademais de conhecermos mutuamente e a diminuir a ignorância sobre as diversas 

culturas do mundo muçulmano, em especial as da Ásia Central. Hoje é impossível negar a 

influência que o Irã ocupa na geopolítica internacional, na espiritualidade (desde os tempos do 

budismo, do primeiro monoteísmo, zoroastra e maní), na literatura, na tradição oral, na filosofia, nas 

ciências matemáticas, na linguística, nas artes, na música, nas ciências médicas e as engenharias e 

nos processos civilizatórios da humanidade. 

Por isto queremos convidar a todos os professores e técnico-administrativos da UFOP que 

possam estar interessados em quaisquer das áreas de diálogo e de enriquecimento mútuo a criarmos 

juntos um centro de estudos, de administração horizontal e colaborativa, que acolha e ofereça 

intercâmbio de conhecimentos entre as civilizações persas e lusófonas. Um centro de estudos, de 

pesquisa e de ensino internacional, principalmente online, onde todos possamos nos enriquecer e 

viver a experiência de intercambiar riquezas específicas às nossas áreas de interesse, de ensino e de 

pesquisa. 

A Universidade Allameh Tabataba'í nos propôs de organizarmos 7 conferências semestrais 

(em língua inglesa ou espanhola) durante os nossos primeiros dois anos de parceria, começando no 

semestre 2021.2. As sete conferências semestrais que a UFOP oferecerá nestes primeiros dois anos 

querem servir de introdução de introdução às culturas e ciências do Brasil e da lusofonia. Os nossos 

colegas da Allameh Tabataba'í oferecerão uma introdução equivalente ao mundo persa.  

Gostaríamos de propor uma reunião informativa para todos os membros da UFOP que 

possam estar interessados a colaborar com esta tão singular parceria. Propomos uma reunião 

informativa e de troca de ideias no dia 17 de dezembro de 2021, sexta-feira, das 10 às 11h30min 

no link: https://meet.google.com/mkz-ksbc-udg 

Ficamos à sua disposição para qualquer dúvida assim como ficaremos muito felizes de 

receber propostas a compartilhar com os nossos colegas iranianos. 

Atenciosamente, 

 

Elisa Toledo Todd 

Departamento de Artes Cênicas 

Instituto de Filosofia, Arte e Cultura - IFAC 

UFOP 

elisatoledo@ufop.edu.br 
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