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RESUMO

Língua e Cultura Árabe, é um projeto de extensão (PROEX/UNILAB) que visa a reforçar e dinamizar as
propostas da Unilab, principalmente nas questões ligadas à integração. “Desfazendo diferenças: Língua e
Cultura Árabe no Campus dos Malês”, cujo objetivo, por sua vez, é valorizar a cultura árabe e desconstruir as
visões preconceituosas que veiculam no Ocidente sobre os árabes em geral e muçulmanos em particular;
pretende-se também, na comunicação, falar sobre a importância e contribuição que o estudo da língua e da
cultura árabe pode oferecer para a superação de preconceitos e para promover trocas culturais motivadoras.
O projeto já executou dois módulos do curso de Língua Árabe e pretende organizar outros eventos e jornadas
de estudos sobre o tema. São e serão ainda apresentadas as principais características linguísticas do árabe e
comentados alguns aspectos da cultura árabe e da religião muçulmana, que se resumem nesta palavra: paz –
muito contrariamente ao que se propaga no Ocidente, que demoniza tudo o que está ligado a esses
elementos, assim como demoniza as manifestações culturais africanas. Desse modo, verifica-se que o projeto
se alinha às diretrizes da Unilab e oferece oportunidade para enfrentarmos e superarmos os desafios que a
integração nos propõe; igualmente, a língua, a religião e a cultura árabes são patrimônio cultural que precisa
ser valorizado, cultivado e respeitado, como todas as outras manifestações culturais de todos os outros povos.
No entanto, a própria universidade da integração internacional, precisa ser divulgada, na cidade onde se
encontra, nas cidades vizinhas e até além-fronteiras.
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