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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público com o sexto número da REVISTA 
MINARETE. Agradecemos pela grande 
repercussão e aceitação que a revista teve nos 
mais variados meios de comunicação. Nosso 
objetivo é exatamente esse: despertar as 
pessoas quanto à pertinência e necessidade de 
conhecer e debater o Islã e sua situação atual.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

Gostaríamos de agradecer a todos que tem 

divulgado, lido e nos mandado várias 

sugestões de temas. Esperamos poder agradar 

o nosso público leitor. 

Que a paz esteja convosco! 

O Editor 
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Foto de Capa: 
Mohammad Ali segurando uma edição 
Muhammad Speaks , agora conhecido como "O 
Chamado Final", foi um dos jornais mais lidos 
de todos os tempos já produzidos por uma 
organização afro-americana . Era o jornal oficial 
da Nação do Islã sob Malcolm X. Depois da 
morte de X foi renomeado várias vezes e vários 
jornais rivais também foram publicados, 
alegando continuar a mensagem do original. 

APOIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Speaks#cite_note-Washington-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspapers
https://en.wikipedia.org/wiki/African-American
https://en.wikipedia.org/wiki/Nation_of_Islam
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 Muhammad Ali mudou a 

visão do mundo sobre Islã 
Adaptado de Evelyn Rodrigues - 

Louisville, EUA 

 

 

Se tem um povo que vê em Muhammad 

Ali a personificação de um verdadeiro 

herói, esse é o povo muçulmano. 

Batizado como Cassius Clay ao nascer, 

Ali adotou o nome do profeta Maomé 

(em árabe) em 1964, quando se 

converteu ao islamismo - uma religião 

estranha à maioria dos americanos, em 

uma sociedade então fortemente 

marcada pela segregação racial. A 

mudança aconteceu na mesma época 

que ele conquistou o posto de campeão 

mundial peso-pesado no boxe, ao 

derrotar Sonny Liston. 
 

- Por que eu quero ser chamado de Ali? 

É o nome que meu líder me deu. É meu 

nome original. É o nome de um homem 

negro. Cassius Clay era nome de 

escravo. Não sou mais escravo - disse, 

ao anunciar o novo nome. 

 

Amado e ao mesmo tempo odiado por 

muitos americanos, o lutador, que viveu 

batalhas épicas dentro dos ringues, 

transcendeu o esporte e se transformou 

em um símbolo da luta pelos direitos 

civis e contra a discriminação racial. Para 

o islamismo, porém, o seu papel foi 

ainda mais importante: Ali usou a sua 

influência no boxe como uma 

plataforma para promover o Islã como 

uma religião pacífica.  

 

- Muhammad Ali é aquela personalidade 

que uniu milhares de pessoas em torno 

de objetivos comuns, mas, para mim, 

uma das coisas mais interessantes é 

que, mesmo no mundo de hoje, 

especialmente na política americana, há 

tanta gente contra negros americanos 

ou contra americanos muçulmanos, 

contra pessoas que não são a favor da 

guerra. Mas o Muhammad Ali é a 

antítese disso. Ele transformou o 

islamismo em algo digno, em algo 

bacana, fez com que as pessoas 

passassem a ver a nossa religião com 

outros olhos. Nós o homenageamos 

como um dos melhores boxeadores de 

todos os tempos, mas todo mundo sabe 

Muhammad Ali, em registro de 1965: "Alá 

é o maior" (Foto: AP Photo/Sal Veder) 

 

http://globoesporte.globo.com/atleta/muhammad-ali.html
http://globoesporte.globo.com/atleta/muhammad-ali.html
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 o que ele fez pelo lado humanitário e, 

principalmente, pelos seguidores do 

Islã, o que a sua família continua 

fazendo - diz o empresário Tariq Nalli. 

Nascido e criado em Louisville, Nalli 

lembra que Ali não era uma 

unanimidade em sua própria cidade 

natal: 

 

- Ele realmente é um ser único, mas há 

um grande número de pessoas em 

Louisville, Kentucky, que não aceita o 

Muhammad Ali. Louisville é um dos 

lugares que, quando ele estava no ápice, 

não conseguiu lutar ou celebrar aqui, 

porque ele tinha essa figura de uma 

pessoa política. Conforme o tempo foi 

passando, e as pessoas entendendo as 

coisas que ele dizia, o mundo e Kentucky 

se tornaram cada vez mais progressistas 

e as pessoas passaram a celebrar as 

coisas pelas quais ele estava lutando 

desde aquela época. Hoje, as pessoas 

entendem isso e Muhammad Ali. 

 

- Eu sou americana, negra e muçulmana, 

e o Muhammad Ali foi um embaixador 

muçulmano global. Ele foi único, era 

alguém que inspirava muita gente. Eu o 

vi na comunidade, ele veio para os 

nossos eventos, a família dele era muito 

ativa. Todo mundo o conhecia, mesmo 

com ele sendo essa celebridade tão 

popular. E a sua convicção, integridade, 

a fé que ele tinha em si mesmo e a 

convicção de defender seus princípios é 

algo que não tem paralelo nos dias de 

hoje. Ele desistiu de tantas coisas 

materiais por conta de suas crenças e foi 

um exemplo tremendo para mim. Meus 

pais quiseram ter certeza de que nós 

soubéssemos quem ele era, e que a 

gente o apoiasse. Meu pai, antes de 

morrer, costumava dizer “a campeã está 

aqui”, quando eu entrava no mesmo 

lugar que ele estava. Eu tenho apenas 

lembranças boas e positivas do 

Muhammad Ali.  

 

 

 

Os feitos do melhor lutador de todos os 

tempos continuam inspirando gerações, 

como a do pequeno Muhammad, de 10 

meses, que ainda não sabe a 

importância do homem do qual 

herdou o nome. 
 

- Ele ia se chamar Muhammad Ali, mas o 

pai não se chamava Ali e pediu para 

mudar, então ficou só Muhammad. Mas 

Muhammad Ali, em registro de 1998, com o 
Rei de Marrocos Hassan II (Foto: AP 
Photo/Jalil Bounhar) 
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 é em homenagem ao Muhammad Ali, 

que foi um profeta e eu espero que seu 

nome dê sorte e que o meu sobrinho 

também se torne um boxeador de 

sucesso um dia. Claro que ele 

provavelmente não vai ser tão grande 

quanto o Ali, mas se tiver um terço do 

caráter que o Ali teve, certamente já 

está de bom tamanho - disse a tia 

Jathara Ramsés. 

Em um ramo em que os atletas têm 

longevidade comprometida, ele passou 

duas décadas como um fora de série. Foi 

três vezes campeão e fez lutas 

memoráveis contra adversários 

soberbos como Sonny Liston, George 

Foreman e Joe Frazier.  Fora dos ringues, 

lutou pelos direitos civis dos negros, 

lutou contra a guerra do Vietnã e 

conseguiu a façanha de ser até maior do 

que era calçando luvas de boxe.  

 

Bibliografia 

 

Muhammad Ali , nome original Cassius 

Marcellus Clay, Jr. (nascido em 17 de 

janeiro de 1942, Louisville , Kentucky , 

EUA - faleceu em 3 de junho de 

2016, Scottsdale, Arizona), boxeador 

profissional americano e ativista social. 

 

Ali foi o primeiro lutador a vencer o 

campeonato mundial de pesos pesados 

em três ocasiões distintas; ele defendeu 

com sucesso este título 19 vezes. 

 

Cassius Marcellus Clay, Jr., cresceu no 

sul dos Estados Unidos em uma época 

de instalações públicas segregadas. Seu 

pai, Cassius Marcellus Clay, Sr., apoiou 

uma esposa e dois filhos pintando 

outdoors e cartazes. Sua mãe, Odessa 

Grady Clay, trabalhava como doméstica. 

 

Quando Clay tinha 12 anos, ele assumiu 

o boxe sob a tutela do policial de 

Louisville, Joe Martin. Depois de 

avançar pelas fileiras amadoras, ele 

ganhou uma medalha de ouro na divisão 

de 175 libras nos Jogos Olímpicos 

de 1960 em Roma e iniciou uma carreira 

profissional sob a orientação do 

Louisville Sponsoring Group, um 

sindicato composto por 11 homens 

brancos ricos. 

 

Em suas primeiras lutas como 

profissional, Clay era mais altamente 

considerado por seu charme e 

personalidade do que por suas 

habilidades no ringue. Ele procurou 

aumentar o interesse público em suas 

lutas lendo poesia infantil e fazendo 

frases auto-descritivas como "flutue 

como uma borboleta, pique como uma 

https://www.britannica.com/place/Louisville-Kentucky
https://www.britannica.com/place/Kentucky
https://www.britannica.com/place/Scottsdale-Arizona
https://www.britannica.com/sports/boxing
https://www.britannica.com/sports/boxing
https://www.britannica.com/sports/boxing
https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games/History-of-the-modern-Summer-Games#ref59615
https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games/History-of-the-modern-Summer-Games#ref59615
https://www.britannica.com/event/Rome-1960-Olympic-Games
https://www.britannica.com/art/poetry
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abelha". Ele disse ao mundo que ele era 

"o Maior”. 

 

Em 25 de fevereiro de 1964, Clay 

desafiou Sonny Liston pelo campeonato 

dos pesos pesados do mundo. Liston foi 

amplamente considerado como o mais 

intimidador e poderoso lutador de sua 

época.  Clay era um azarão 

decidido. Mas em uma das surpresas 

mais impressionantes da história 

do esporte , Liston se retirou para o seu 

canto depois de seis rodadas, e Clay se 

tornou o novo campeão. Dois dias 

depois, Clay chocou o establishment de 

boxe novamente ao anunciar que havia 

aceitado os ensinamentos da Nação do 

Islã . Em 6 de março de 1964, ele adotou 

o nome Muhammad Ali, que foi dado a 

ele por seu mentor espiritual, Elijah 

Muhammad . 

Nos três anos seguintes, Ali dominou o 

boxe da forma mais completa e 

magnífica que qualquer lutador já 

teve. Em 25 de maio de 1965, revanche 

contra Liston, ele surgiu com uma vitória 

no primeiro round de nocaute. Triunfos 

sobre Floyd Patterson , George 

Sonny Liston ao chão enquanto Cassius ergue os braços em 

triunfo após sua vitória  1965.Bettmann / Corbis 

 

https://www.britannica.com/biography/Sonny-Liston
https://www.britannica.com/sports/sports
https://www.britannica.com/topic/Nation-of-Islam
https://www.britannica.com/topic/Nation-of-Islam
https://www.britannica.com/biography/Elijah-Muhammad
https://www.britannica.com/biography/Elijah-Muhammad
https://www.britannica.com/biography/Floyd-Patterson
https://www.britannica.com/biography/George-Chuvalo
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 Chuvalo , Henry Cooper, Brian Londres e 

Karl Mildenberger seguiram. Em 14 de 

novembro de 1966, Ali lutou com 

Cleveland Williams. Ao longo de três 

rodadas, Ali conseguiu mais de 100 

socos, marcou quatro knockdowns e foi 

atingido um total de três vezes. Triunfo 

de Ali sobre Williams foi sucedido por 

vitórias sobre Ernie Terrell e Zora Folley. 

 

Então, no dia 28 de abril de 1967, 

citando suas crenças religiosas, Ali se 

recusou a servir o Exército dos EUA na 

guerra no Vietnã . Essa recusa seguiu-se 

a uma declaração contundente de Ali 14 

meses antes: "Não tenho nenhuma 

briga com eles vietcongues". Muitos 

americanos condenaram 

veementemente a posição de 

Ali. Chegou em um momento em que a 

maioria das pessoas nos Estados 

Unidos ainda apoiava a guerra 

no sudeste da Ásia . Além disso, embora 

isenções do serviço militar por razões 

religiosas estivessem disponíveis para 

qualificar opositores de consciência que 

se opunham à guerra em qualquer 

forma, Ali não era elegível para tal 

isenção, porque ele reconhecia que 

estaria disposto a participar de 

uma guerra santa islâmica . 

Ali foi destituído de seu campeonato e 

impedido de lutar por todas as 

comissões estaduais de atletas 

nos Estados Unidos por três anos 

e meio. Além disso, foi 

processado criminalmente e, em 

20 de junho de 1967, condenado 

por recusar a entrada nas forças 

armadas dos EUA e condenado a 

cinco anos de prisão. Apesar de 

permanecer livre sob fiança, 

quatro anos se passaram antes 

que sua condenação fosse 

unanimemente anulada 

pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos. 

 

Enquanto isso, à medida que a 

década de 1960 se tornava 

mais tumultuada , o impacto de Ali 

sobre a sociedade americana estava 

Muhammad  Ali 

1967.Ira Rosenberg  

https://www.britannica.com/biography/George-Chuvalo
https://www.britannica.com/place/London
https://www.britannica.com/biography/Ernie-Terrell
https://www.merriam-webster.com/dictionary/induction
https://www.britannica.com/topic/The-United-States-Army
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/place/Southeast-Asia
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conscientious
https://www.britannica.com/topic/holy-war
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conviction
https://www.britannica.com/topic/Supreme-Court-of-the-United-States
https://www.britannica.com/topic/Supreme-Court-of-the-United-States
https://www.merriam-webster.com/dictionary/tumultuous
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 crescendo, e ele se tornou um para-

raios para a dissidência. A mensagem de 

Ali de orgulho negro e resistência negra 

à dominação branca estava na 

vanguarda do movimento pelos direitos 

civis . Tendo recusado a indução no 

Exército dos EUA, ele também defendia 

a proposição de que “a menos que você 

tenha uma boa razão para matar, a 

guerra está errada”. Como o ativista 

negro Julian Bond mais tarde observou: 

“Quando uma figura heroica e amada 

como Muhammad Ali levantou-se e 

disse: 'Não, eu não irei', reverberou em 

toda a sociedade. ” 

Em outubro de 1970, Ali foi autorizado a 

retornar ao boxe, mas suas habilidades 

haviam diminuído. As pernas que 

permitiram que ele “dançasse” por 15 

rodadas sem parar, não o carregavam 

tão seguramente ao redor do 

ringue. Seus reflexos, ainda magníficos, 

não eram mais tão rápidos quanto 

antes. Ali prevaleceu em suas duas 

primeiras lutas de retorno, contra Jerry 

Quarry e Oscar Bonavena. Então, em 8 

de março de 1971, ele desafiou Joe 

Frazier , que se tornou campeão dos 

pesos pesados durante a ausência de Ali 

no ringue. Foi uma luta de proporções 

históricas, anunciada como a "Luta do 

Século". Frazier venceu uma decisão 

unânime de 15 rodadas. 

Após sua derrota para Frazier, Ali 

venceu 10 lutas seguidas, 8 delas contra 

oponentes de classe mundial. Então, em 

31 de março de 1973, um lutador pouco 

conhecido chamadoKen 

Norton quebrou a mandíbula de Ali no 

segundo round a caminho de uma 

decisão de 12 rounds. Ali derrotou 

Norton em uma revanche. Depois disso, 

ele lutou com Joe Frazier pela segunda 

vez e ganhou uma decisão unânime de 

12 rodadas. De um ponto de vista 

técnico, a segunda luta de Ali-Frazier foi 

provavelmente a melhor atuação de Ali 

no ringue depois de seu exílio no boxe. 

Em 30 de outubro de 1974, Ali 

desafiou George Foreman , que 

destronou Frazier em 1973 para se 

tornar campeão mundial dos pesos 

pesados. A luta (que Ali se referiu como 

o "Rumble in the Jungle”) aconteceu na 

improvável localização do Zaire 

(atual República Democrática do 

Congo ). Ali foi recebido pelo povo do 

Zaire como um herói conquistador, e ele 

fez a sua parte derrubando Foreman na 

oitava rodada para recuperar o título 

dos pesos pesados. Foi nessa luta que 

Ali empregou uma estratégia outrora 

usada pelo ex-boxeador Archie 

Moore .  A estratégia foi a de que, em 

vez de mover em torno do anel, Ali 

escolheu para lutar por longos períodos 

de tempo recostando-se nas cordas, a 

https://www.britannica.com/event/American-civil-rights-movement
https://www.britannica.com/event/American-civil-rights-movement
https://www.britannica.com/biography/Julian-Bond
https://www.britannica.com/biography/Jerry-Quarry
https://www.britannica.com/biography/Jerry-Quarry
https://www.britannica.com/biography/Joe-Frazier
https://www.britannica.com/biography/Joe-Frazier
https://www.britannica.com/biography/Ken-Norton
https://www.britannica.com/biography/Ken-Norton
https://www.britannica.com/biography/George-Foreman
https://www.britannica.com/topic/Rumble-in-the-Jungle
https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo
https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo
https://www.britannica.com/biography/Archie-Moore
https://www.britannica.com/biography/Archie-Moore
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 fim de evitar muitos dos golpes mais 

pesados do Foreman. 

 

Nos próximos 30 meses, no auge de sua 

popularidade como campeão, Ali lutou 

nove vezes em lutas que o mostraram 

ser um lutador corajoso, mas um lutador 

em declínio. O mais notável desses 

ataques ocorreu em 1 de outubro de 

1975, quando Ali e Joe Frazier se 

encontraram nas Filipinas , a 9,5 km de 

Manila, para lutar pela terceira vez. No 

que é considerado por muitos como o 

maior desafio de todos os tempos (o 

“Thrilla em Manila ”), Ali foi declarado o 

vencedor quando o canto de Frazier 

interrompeu a luta após 14 rodadas 

brutais. 

 

As performances finais da carreira do 

ringue de Ali foram tristes de se ver. Em 

1978 ele perdeu seu título para Leon 

Spinks , um boxeador novato com uma 

medalha de ouro olímpica, mas apenas 

sete lutas profissionais para o seu 

crédito. Sete meses depois Ali 

recuperou o campeonato com uma 

vitória de 15 rodadas sobre o 

Spinks. Então ele se aposentou do boxe, 

mas dois anos depois, ele fez um 

retorno mal-aconselhado e sofreu uma 

surra horrível nas mãos de Larry 

Holmes em uma luta que foi 

interrompida após 11 rodadas. O 

concurso final do ringue da carreira de 

Ali foi uma perda por decisão deTrevor 

Berbick em 1981.  

 

Lugar de Ali na história do boxe como 

um dos maiores lutadores de sempre é 

seguro. Seu recorde final de 56 vitórias 

e 5 derrotas com 37 nocautes foi 

igualado por outros, mas a qualidade de 

seus oponentes e a maneira como ele 

dominou durante o seu auge o 

colocaram em um patamar com os 

imortais do boxe. Os recursos mais 

tangíveis de Ali eram velocidade, 

excelente trabalho de pés e a 

capacidade de dar um soco. Mas talvez 

mais importante, ele teve coragem e 

todos os outros intangíveis que entram 

em fazer um grande lutador. 

 

Os últimos anos de Ali foram marcados 

pelo declínio físico. Danos ao cérebro 

causados por golpes na cabeça 

resultaram em fala arrastada, lentidão 

de movimentos e outros sintomas 

da síndrome de Parkinson . No entanto, 

sua condição diferia da encefalopatia 

crônica , ou demência pugilística, em 

que ele não sofria 

de déficits intelectuais induzidos por 

lesões . 

As visões religiosas de Ali também 

evoluíram ao longo do tempo. Em 

meados da década de 1970, ele 

https://www.britannica.com/place/Philippines
https://www.britannica.com/topic/Thrilla-in-Manila
https://www.britannica.com/biography/Leon-Spinks
https://www.britannica.com/biography/Leon-Spinks
https://www.britannica.com/biography/Larry-Holmes
https://www.britannica.com/biography/Larry-Holmes
https://www.britannica.com/biography/Trevor-Berbick
https://www.britannica.com/biography/Trevor-Berbick
https://www.britannica.com/science/parkinsonism
https://www.britannica.com/science/parkinsonism
https://www.britannica.com/science/chronic-traumatic-encephalopathy
https://www.britannica.com/science/chronic-traumatic-encephalopathy
https://www.britannica.com/science/chronic-traumatic-encephalopathy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual
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 começou a estudar o Alcorão 

com seriedade e voltou-se para o 

islamismo ortodoxo. Sua adesão  

anterior aos ensinamentos de Elijah 

Muhammad (por exemplo, que os 

brancos são “demônios” e não há céu 

nem inferno) foi substituída por um 

abraço espiritual de todas as pessoas e 

preparação para sua própria vida após a 

morte. Em 1984 Ali falou publicamente 

contra a doutrina separatista de Louis 

Farrakhan , declarando: “O que ele 

ensina não é em absoluto aquilo em que 

acreditamos. Ele representa o tempo de 

nossa luta no escuro e um tempo de 

confusão em nós, e não queremos ser 

associados a isso de forma alguma. " 

 

Ali casou com sua quarta esposa, Lonnie 

(née Yolanda Williams), em 1986. Ele 

teve nove filhos, a maioria dos quais 

evitou os holofotes dos quais Ali gostava 

tanto. Uma de suas filhas, no entanto, 

Laila Ali , seguiu uma carreira como 

boxeadora profissional, durante a qual 

ela foi invicta em 24 lutas entre 1999 e 

2007, enquanto captava vários títulos 

em várias categorias de peso. 

 

Em 1996 Ali foi escolhido para acender a 

chama olímpica no início dos Jogos 

da XXVI Olimpíada em Atlanta , 

Georgia. A efusão de boa vontade que 

acompanhou sua aparição confirmou 

seu status como um dos atletas mais 

amados do mundo.  

 

O período dramático de sua vida de 

1964 a 1974 foi o tema do 

filme Ali (2001), no qual Will 

Smith estrelou como Ali. Sua história de 

vida é contada no documentário I Am 

Ali (2014), que inclui gravações de áudio 

que ele fez ao longo de sua carreira e 

entrevistas com seus íntimos . Ali foi um 

membro da classe inaugural do 

International Boxing Hall of Fame em 

1990, e em 2005 ele foi premiado com 

a Medalha Presidencial da Liberdade . 

Muhammad  Ali, 

ABNA  

https://www.britannica.com/topic/Quran
https://www.britannica.com/topic/Quran
https://www.merriam-webster.com/dictionary/adherence
https://www.britannica.com/biography/Louis-Farrakhan
https://www.britannica.com/biography/Louis-Farrakhan
https://www.britannica.com/biography/Laila-Ali
https://www.britannica.com/event/Atlanta-1996-Olympic-Games
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 Sauditas Destruíram A 

Pedra Mais Sagrada Do Islã 

Ali AlAhmed 

A monarquia saudita destruiu a pedra 

mais sagrada do Islã, revelou um livro 

raro de um acadêmico austríaco. 

A chocante descoberta de um evento 

importante na história muçulmana, 

escondido por dois séculos, foi relatado 

por Alois Musil , um acadêmico tcheco-

austríaco do século 19, explorador e 

autor de vários livros sobre o Oriente 

Médio. 

Em seu livro “Al-Saud”, Musil relatou 

que a Pedra Negra, a pedra sagrada 

original na Caaba, o mais sagrado 

edifício do Islã visitado por milhões de 

peregrinos a cada ano, foi destruída pela 

dinastia saudita que saqueou a cidade 

na primavera de 1806. 

A Pedra Negra é a pedra mais sagrada do 

Islã e é procurado pelos muçulmanos 

quando eles visitam a Grande Mesquita, 

a mais venerada no Islã. Os muçulmanos 

que estão realizando uma peregrinação 

(hajj) ou peregrinação menor (umrah) 

normalmente saúdam a pedra ou a 

beijam por tradição profética. 

A Pedra Negra marca o início do ritual 

muçulmano de tawaf (circular entorno 

da Caaba sete vezes). Algumas fontes 

muçulmanas dizem que a Pedra Negra 

veio do céu pelo anjo Gabriel. Outros 

dizem que é a última pedra original 

usada na construção da Caaba pelo 

Profeta Abraão. 

O relato de Musil recebeu um aceno de 

um ourives de Makkah, cuja família 

mantém a pedra há mais de 100 

anos. Faisal Badr, o ourives encarregado 

de manter a Pedra Negra, disse à TV 

Caaba – Pedra Negra 

Gulfinstitute 

http://archive.aramcoworld.com/issue/200906/from.moravia.to.arabia.htm
https://youtu.be/hOqVNxghBGw
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Saudita AlArabiya em junho de 2017 

que apenas oito pequenos pedaços da 

pedra original permanecem 

até hoje. Ele disse que usa uma goma de 

árvore negra natural chamada luk para 

mantê-los juntos e dar ao orifício oval 

sua aparência preta brilhante.  

Badr disse que conserta a pedra de três 

a cinco vezes por ano, removendo a 

goma antiga e aplicando uma nova 

camada. Não há evidências 

independentes de que essas peças de 

pedra sejam partes da Pedra Negra 

original.  

 

Ideologia da Destruição da Arábia 

Saudita 

 

A descoberta de Musil permanece em 

grande parte desconhecida devido a 

enormes sensibilidades em torno da 

Caaba. A Monarquia Saudita, que se 

intitula líder muçulmana e guardiã das 

mais reverenciadas mesquitas sagradas 

do islã, manteve esse segredo 

embaraçoso escondido, com medo de 

revelar sua ideologia extremista e 

profundamente enraizada do 

wahhabismo e contradizer o próprio 

Islã. 

Destruir ou prejudicar a Pedra Negra 

enfraqueceria as reivindicações sauditas 

de que eles estão servindo ao Islã ou 

defendendo seus princípios 

básicos. Seria extremamente prejudicial 

para o clã dominante saudita se milhões 

de peregrinos muçulmanos que viajam a 

Meca anualmente e trazer bilhões de 

dólares para o estado Arábia 

percebessem que eles estavam se 

beijando uma goma de árvore e não a 

Pedra Negra celeste que eles 

aprenderam a venerar. 

Pedra Negra 

Gulfinstitute 

https://youtu.be/hOqVNxghBGw
https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/blackstone.jpg
https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/blackstone.jpg
https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/blackstone.jpg
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 É quase uma coincidência que a 

ideologia Wahhabi da Arábia Saudita, 

que destruiu a pedra mais sagrada do 

Islã e saquearam o lugar de descanso do 

Profeta Mohamed, também alimentou 

os ataques terroristas mais 

devastadores em todo o mundo visando 

muçulmanos e não muçulmanos. É uma 

linha comum que atravessa os ataques 

de 11 de setembro, as ondas terroristas 

que atingiram muitas capitais europeias 

e a multidão de ataques a bomba e 

assassinatos em massa no Iraque, na 

Síria, no Afeganistão e no Paquistão. 

Formando o sagrado, saqueando os 

artefatos do 

profeta,  

Musil também 

relatou que o clã 

saudita violou a 

santidade do 

túmulo do profeta 

Maomé e roubou 

seus tesouros, incluindo presentes dos 

governantes otomanos ao santuário. Os 

objetos de valor roubados do local de 

descanso do profeta incluíam um 

diamante caro conhecido como o 

Planeta de Valor Inestimável (AlKwakab 

AlDurri) , que foi encomendado e 

presenteado por Othman Sultan 

Ahmed, o Primeiro, em 1613, ao 

Santuário do Profeta Maomé. 

Foram os saques sauditas de Makkah e 

Medina que levaram os otomanos a agir 

e enviar o exército egípcio liderado por 

Ibrahim Paxá para saquear Al-Dariya, a 

capital histórica do Estado saudita e 

encerrar seu reinado. 

AlKwakab AlDurri foi recuperado por 

Ibrahim Pasha que destruiu Al-Dariya e 

levou seu líder saudita Abdullah Bin 

Saud a Istambul para julgamento e 

execução. AlKwakab AlDurri foi enviado 

de volta ao santuário em Medina até 

1917, quando o último governador 

otomano de Medina, 

Fahreddin Pasha, enviou a maior parte 

dos tesouros do santuário do Profeta 

para a Turquia, antes que Medina caísse 

às forças apoiadas pelos britânicos em 

janeiro de 1919. O diamante e outros 

tesouros permanecem nos museus 

turcos até hoje.  

O Instituto de Assuntos do Golfo obteve 

uma cópia de uma tradução árabe do 

livro raro escrito em alemão em 1917. O 

livro foi traduzido em 2003 pelo Dr. Said 

Caaba – Pedra Negra 

Gulfinstitute 

https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/AlKwakab-Al-Durri.pdf
https://www.gulfinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/AlKwakab-Al-Durri.pdf
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https://defence.pk/pdf/threads/fakhri-pasha-the-defender-of-madina.301299/
http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi3.html
http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi3.html
http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi3.html
http://fac.ksu.edu.sa/sfsaid/cv
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 Fayez Al-Said da King Saud 

University . Um autor saudita que 

queria que sua identidade 

permanecesse privada por razões de 

segurança disse que o governo saudita 

comprou os direitos de muitos livros 

ocidentais informando sobre as origens 

dos estados sauditas e alterando seu 

conteúdo. Este autor trabalha no King 

Abdulaziz Center, o principal braço 

saudita para tais compras. 

 

A longa história saudita de saques 

 

A revelação da Kaaba, por mais 

impressionante que seja, é apenas mais 

um fato em uma longa história dos 

esforços sistemáticos da monarquia 

saudita para erradicar todos os vestígios 

da cultura, história e tradições indígenas 

que considera incompatíveis com sua 

ideologia wahhabi. Nos últimos 40 anos, 

as forças sauditas destruíram cerca de 

mil marcos históricos em todo o país, 

incluindo antigas mesquitas, como a 

mesquita Ashams (o Sol),  de 1400 anos 

de idade em Medina, construída 

durante a vida do profeta Maomé. 

A história de pilhagem do Al-Saud foi 

refletida através de suas próprias 

fontes, incluindo “ A História da região 

de Najd de meados do século XVIII a 

meados do século XIX ” pelo historiador 

wahhabista Uthman. ibn Abdallah ibn 

Bishr. Ibn Bisher detalha os muitos 

assaltos sauditas e saques de santuários 

muçulmanos em Medina, Meca, Karbala 

e outras cidades árabes e o assassinato 

em massa de civis muçulmanos. 

Os santuários muçulmanos eram um 

dos alvos preferidos das forças sauditas, 

porque abrigavam tesouros 

inestimáveis, dotados das principais 

figuras da história islâmica por reis, 

enviados e pessoas ricas. Em abril de 

1802, as forças sauditas atacaram 

Karbala, uma cidade sagrada de 

muçulmanos xiitas no Iraque, e 

roubaram os tesouros do santuário do 

Imam Hussain, neto do profeta 

Muhammad. Forças sauditas incluiram 

as casas do profeta Muhammad em 

Meca e Medina, na década de 1980, o 

Monte Uhud, a localização do segundo 

campo de batalha no Islã, e dois antigos 

fortes - um forte de Ajyad com 800 anos 

de idade. Meca em 2002 e um Forte de 

AlNamas de 600 anos arrasaram em 

2013. Outros marcos históricos 

destruídos pela família governante 

incluem um distrito de AlMosawra de 

600 anos em AlAwamya em agosto de 

2017, e AlKuaibah, uma estrutura de 

lama e pedra de 2000 anos em Qatif 

arrasou em 2013. 

http://fac.ksu.edu.sa/sfsaid/cv
http://fac.ksu.edu.sa/sfsaid/cv
http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/wahhabi.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/wahhabi.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/wahhabi.html
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Ali ibn abu Talib e as 

perspectivas de diálogo 
Karolina dos Santos 

O islã atual é muito diverso, repleto de 

interfaces, possui conflitos, mas é uma 

religião muito rica, em textos, caligrafia, 

poemas. Parte da cultura e religiosidade 

islâmica  é desconhecida no mundo 

ocidental, e isso inclui seus personagens 

.E um dos grandes personagens se 

chama Ali ibn Abu Talib, mais conhecido 

como o príncipe dos crentes,o leão de 

Allah,o primo e genro do Profeta 

Muhammad(saws). Dentro do sufismo 

Ali, aparece como a chave do 

conhecimento, como a continuação 

desse conhecimento transmitido pelo 

profeta. É inegável a presença de Ali 

dentro do islã, independente da 

perspectiva religiosa seguida, Ali 

aparece no sunismo, xiismo e no 

sufismo, com diferentes interpretações, 

porém jamais devemos negar a sua 

presença, seu papel religioso, e suas 

experiências religiosas vividas ao lado 

do Profeta Muhammad(saws). 

Apesar de todas as divergências de 

opiniões no mundo islâmico referentes 

a ele, é inegável sua presença, e a sua 

religiosidade. E diante da modernidade 

e seus conflitos, Ali, com suas obras e 

escritos, aparece como uma chave, uma 

abertura para se pensar o diálogo, e a 

convivência. Ali apresenta valores que 

devem ser conhecidos pela 

humanidade, e relembrada pelos 

muçulmanos. 

Ali teve destaque na vida militar, era o 

comandante e o soldado invencível, 

participou de várias batalhas em defesa 

do Islã e do profeta, tais como as 

batalhas de Badr, Uhud, Khaibar, 

Hunain, os Confederados (al-ahzab) e 

outras. A vitória dependia dele e ele 

jamais foi derrotado. Juntamente com 

sua espada, Zulfiqar, lendária espada, 

que era do profeta, e que foi dada a Ali 

durante a batalha de Uhud. 

Contudo, Ali não era conhecido 

somente por esse lado, a sua sabedoria 

desde sempre, era também muito 

admirada por todos. Ele tinha um amplo 

conhecimento, tanto que o Profeta 

(saws) disse: “Eu sou a residência da 

sabedoria e Ali é seu portão”. Tal frase 

foi relatada por vários sábios, inclusive 

Ahmad ibn Hanbal. 

Ali era conselheiro dos muçulmanos, 

outros califas tais como Omar e 

Othman, se aconselhavam com ele, 

Hassan de Basra uma vez disse sobre 

Ali:” Ali é uma flecha direta do Arco de 

Deus, e é divino desta nação”.  

O objetivo desse artigo é trazer a tona 

novamente os pensamentos de 

Ali,encontradas em sua obra “Carta a 

Malik al Ashtar e mil aforismos 
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 preciosos do Imam” onde  é também 

encontrado seus ditos, frases, 

pensamentos para refletir e 

repensarmos nossos atos, e também sua 

principal obra, com seus sermões em 

Nahjul Balaghah. Seus ensinamentos 

são de grande contribuição para a 

humanidade, e diante de tantos 

conflitos na atualidade seus 

pensamentos podem contribuir para o 

campo do diálogo, e para se evitar 

conflitos. 

 

A necessidade do diálogo na 

modernidade: 

Leonardo Boff (2006),mostra que a 

religião é a cosmovisão comum da 

maioria da humanidade, com isso as 

religiões precisam de fato se 

autoconhecer e entrar em dialogo, e 

buscar convergências mínimas para que 

possam conviver pacificamente. O 

pluralismo religiosos existe de fato e 

deve ser reconhecido. Ainda em Boff, 

(2009),o caminho para a paz mundial 

passa pelo diálogo entre as religiões e 

pelo estabelecimento da paz entre elas, 

e para que isso ocorra, é necessário 

superar os fundamentalismos presentes 

em ambas as partes. É preciso buscar o 

diálogo e a cooperação universal, para 

evitar o choque de civilizações citada 

por Samuel Huntington. E quando esse 

choque é ressaltado, os traços de 

intercâmbio e diálogo são apagados. 

Precisamos de algo muito mais que a 

razão, é necessário termos uma 

sensibilidade cordial e espiritual com o 

outro. É preciso combater o próprio ego 

que nos impede de dialogar de nos abrir, 

e entender que nossa religião e cultura 

não são únicas. combater o ego requer 

desprendimento, assim também como o 

diálogo. Devemos nos desprender, e nos 

disponibilizar a conversar em prol de um 

bem maior, o bem da humanidade como 

um todo, como uma grande Ummah, 

uma grande irmandade. Ali ibn Abu 

Talib, citou uma vez em sua obra Nahjul 

Balaghah, “se não somos irmãos na 

fé,somos irmãos em humanidade.” A 

possibilidade de diálogo se mostra 

possível, existe uma porta de entrada, e 

mais uma vez precisamos reconhecer o 

pluralismo, citado anteriormente, há 

uma necessidade de abertura e 

acolhimento de ambas as partes, uma 

disponibilidade interior praticada. O 

diálogo vem acompanhado da empatia, 

da compaixão, e do cuidado com o 

outro, e o que o dificulta é o egoísmo, e 

a incapacidade de ver que a realidade 

não esta limitada a uma crença 

particular. 

O islã é uma crença que tem como 

objetivo promover a paz, e todos tem o 

direito de se beneficiar desta, o islã visa 
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 o bem estar comum, independente da 

crença religiosa. Somos todos iguais, 

com isso, devemos respeitar e sermos 

respeitados, porque no islã devemos 

tratar bem todas as pessoas de forma 

igualitária. Ali ibn Abu Talib, em um de 

seus aforismos relata: “O mais 

merecedor do tratamento benévolo é 

aquele que não ignora tratar os outros 

da mesma maneira.” 

 Leonardo Boff (2009) irá falar sobre a 

importância da generosidade, da 

simpatia, e do cooperativismo: 

“O ser humano pode ser cooperativo 

com seus semelhantes e torná-los 

aliados, amigos, irmãos e irmãs.(...)As 

tensões e os conflitos naturais são 

resolvidos pelo dialogo, pela negociação 

e pela capacidade de cada um de 

assumir compromissos que o 

responsabilizam e o comprometem com 

todos os demais.” BOFF,2009 p.83 

Precisamos resgatar o nosso espírito de 

gentileza, a nossa simpatia, porque é a 

falta dessas, que provoca as guerras e a 

violência de diversas formas .Ali ibn Abu 

Talib, ainda dentro de seus ditos, dentro 

da obra “ Carta a Malik al Ashtar” possui 

capítulos sobre a generosidade, 

benevolência e a simpatia, e  que é 

relatado em um dos capítulos :“A 

simpatia é um sinal de hospitalidade.” 

Faustino Teixeira (2017), teólogo, 

grande pensador a favor do diálogo 

entre as religiões, mostra que o conceito 

de hospitalidade usado  no diálogo 

ganha um significado essencial, é 

necessário nos deixar habitar pelo 

outro, e que o diálogo e a hospitalidade 

são expressões que se interagem e 

complementam, e o que devemos na 

verdade é nos permitir, o encontro e ao 

acolhimento. 

Ser cordial, e simpático com o outro, 

facilita o caminho para alcançarmos o 

tão precioso dialogo, o mundo necessita 

dessa disposição empática pelo outro, 

devemos nos desprender de nosso 

centro, nos colocar em contato com 

outro sem as amarrações do ego e das 

paixões. Ali, em seus aforismos possui 

um capítulo voltado para o combate as 

paixões, ao ego. 

“ O melhor, o ápice do jihad, é o 

combate do homem à suas paixões 

desmedidas.” 

“O combate que todos mais ignoram é o 

combate contra si mesmo” 

“A entrada no paraíso se dá através do 

combate às paixões” 

Quando combatemos o nosso ego nos 

disponibilizamos a ouvir o outro, eu 

passo a ver além de minha fronteira, e 

entendo as minhas dificuldades, e as 

dificuldades do outro, passo a ter um 

olhar empático, e um olhar amoroso, e 

entendo que fazemos parte da grande 
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 Ummah como um todo, a grande 

humanidade. 

Com isso, concluímos que podemos 

sempre buscar o nosso melhor, e que o 

islã possui uma essência de paz e amor 

ao próximo, que deve ser dita, e 

ensinada. Vimos a grande importância 

de Ali, o príncipe dos crentes para a 

religião, e o quanto seus ditos podem 

contribuir para a humanidade. Pensar, e 

trabalhar a questão do diálogo na 

modernidade é essencial, e trabalhar 

textos ,e ensinamentos que remetem a 

isso são de grande importância, pois 

gera um conhecimento empático, que 

deve ser ensinado, transmitido, 

almejando uma convivência possível 

para todas as partes. 

A contribuição de Ali ibn Abu Talib tanto 

em Nahjul Balaghah quanto Carta a 

Malik al Asthar,e mais mil aforismos 

preciosos do Imam, nos trazem uma 

forma mais amorosa e dialogal da 

religião ,e que nos remetem a essência 

deixada pelo profeta Muhammad 

(saws). Com isso deve ser trazida à tona, 

trabalhada, relembrada e sentida no 

coração. 
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 A Palestina Jamais foi Uma 

Terra Sem Povo 

Sayid Marcos Tenório 

 

Nos últimos anos a Organização das 

Nações Unidas para Educação a Ciência 

e a Cultura – UNESCO, a Assembleia 

Geral e o Conselho de Segurança da 

ONU aprovaram Resoluções que 

reafirmam o caráter de ocupante do 

regime de apartheid israelense nas 

cidades históricas palestinas. As 

Resoluções reiteram também que 

Jerusalém não faz parte de Israel.  

Jerusalém (Al-Quds), e as cidades de 

Hebrón (Al-Jalil), o lugar de falecimento 

e onde está enterrado o profeta 

Abrahão; e Belém (Bethlehem), a cidade 

santa onde nasceu o profeta Isa (Jesus), 

foram declaradas mais uma vez como 

parte integral da Palestina.  

É vasta a comprovação histórica que 

afasta qualquer ligação das cidades 

palestinas com os atuais ocupantes 

israelenses, ou com os antigos, citados 

nos livros sagrados e livros de história, a 

maioria com narrativas falsificadas para 

beneficiar os ocupantes sionistas 

política e historicamente.  

Resistência Palestina 

Foto:CEBI 
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 As sucessivas Resoluções da UNESCO 

representam a derrota da narrativa 

israelense de que aquelas cidades 

históricas da Palestina pertenceram a 

um chamado “povo de Israel” 

mencionado na Bíblia, mas que 

nenhuma relação guarda com os atuais 

ocupantes sionistas. 

Israel sabe que do ponto de vista do 

Direito Internacional, da Carta das 

Nações Unidas e das dezenas de 

Resoluções da Assembleia Geral e do 

Conselho de Segurança da ONU, 

Jerusalém não lhe pertence. Por isso 

insistem na falsa narrativa histórica, 

como forma de ludibriar a opinião 

pública mundial e seguir em frente com 

a ocupação e apartheid racista na 

Palestina. 

Senão vejamos:  

1) Jerusalém é parte integral da 

Palestina e seus vínculos são milenares. 

Judeus jamais dominaram Jerusalém 

por um tempo considerável. A 

insistência de Israel em tornar 

Jerusalém a “capital unificada” da 

Ocupação sionista na Palestina, viola o 

direito internacional e as diversas 

Resoluções da ONU. Como é possível 

que um punhado de colonizadores 

europeus, utilizando uma suposta razão 

religiosa, invada, saqueie, mate os 

verdadeiros donos da terra, utilizando 

como justificativa estarem ungidos pelo 

mandado divino? Há seis mil anos a 

terra pertence ao povo palestino. 

2) Desde a Resolução nº 56, de 19 de 

agosto de 1948, até a Resolução 2334, 

de 23 de dezembro de 2016 - que não 

foi contestada pelos Estados Unidos, o 

status internacional de Jerusalém, é o de 

cidade “Ocupada” pelas forças de Israel. 

3) Jerusalém é um Patrimônio da 

Humanidade e a terra em cujo solo 

estão os restos mortais de milhares de 

Profetas e lutadores por justiça. É a terra 

de Abraão, Moisés e Jesus. Cidade 

sagrada para as três principais religiões 

abraâmicas. Seus quatro bairros 

acolhem as comunidades cristã, 

muçulmana, judia e armênia, que 

habitavam há séculos a cidade de 

maneira pacífica e tolerante, até a 

chegada e ocupação dos sionistas.  

A luta do povo palestino por sua 

autodeterminação e a manutenção de 

Jerusalém como cidade sagrada para 

todos os povos e capital da Palestina, 

não é apenas uma questão de ordem 

política, mas de ordem religiosa e 

sagrada para todos os muçulmanos, 

sejam sunitas, xiitas ou sufis. A cidade é 

o terceiro lugar mais sagrado, depois de 

Meca e Medina. Foi a primeira quibla, o 
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 ponto para o qual os muçulmanos se 

voltam nas cinco orações diárias. E para 

onde o profeta Mohamed fez a viagem 

noturna de Mecca à mesquita sagrada 

de Al-Aqsa, de onde ascendeu ao 

paraíso, até a presença de Deus.  

É igualmente sagrada para cristãos, 

onde está localizada a Igreja do Santo 

Sepulcro, local de crucificação e 

sepultamento do profeta Jesus, e de sua 

ressureição ao terceiro dia de sua 

crucificação e morte, depois de ter sido 

acusado pela elite judaica de blasfêmia 

por se declarar Filho de Deus e 

sentenciado pelo procurador romano 

Poncio Pilatos. 

Arqueólogos israelenses como 

Wanklestein e Yuni Mizrahi, e o 

professor da Universidade de Tel Aviv 

Rafael Greenberg, afirmam que não há 

absolutamente nenhuma prova 

histórica da dominação de judeus em 

Jerusalém no passado, a não ser os 

registros históricos do Antigo 

Testamento, de tradução muitas vezes 

duvidosa, sobre a deportação dos 

judeus da cidade e a sua peregrinação 

no deserto do Sinai. E vão mais além: 

não há absolutamente nenhuma prova 

histórica e arqueológica da existência do 

templo de Salomão, no local onde Israel 

diz que se encontrava ou sobre a vitória 

de Josué, filho de Nun, na guerra contra 

os cananeus. 

É sabido que o profeta Moisés morreu 

no deserto sem conseguir chegar à 

Palestina e sem nunca ter ordenado a 

seus seguidores o massacre de outras 

tribos ou roubar suas terras, como 

fazem os israelenses atuais.  

O premiado escritor israelense Shlomo 

Sand, afirma em sua obra “A invenção 

do povo judeu”, que os judeus que 

habitam a Palestina ocupada não são 

descendentes dos judeus bíblicos, mas, 

em sua esmagadora maioria, formada 

por europeus convertidos ao judaísmo e 

levados à Palestina para dar sentido à 

falácia da “terra sem povo para um povo 

sem terra” e justificar o roubo do 

território palestino. Sand afirma em seu 

estudo que ninguém exilou o povo 

judeu da região, e que a diáspora é 

essencialmente uma invenção moderna 

e que a expulsão dos judeus da Palestina 

simplesmente nunca aconteceu. 

É necessário ressaltar que há uma 

diferença entre raça e religião. Judaísmo 

é uma religião, não uma raça. E que nem 

todos os judeus são israelitas e nem 

todos os israelitas são judeus. Mas a 

esmagadora maioria dos israelenses e 

dos judeus sionistas espalhados pelo 

mundo apoiam a limpeza étnica 
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 realizada por Israel nos territórios 

ocupados. Bem como importantes 

empresas e corporações com capital de 

famílias e investidores sionistas, que 

financiam o apartheid na Palestina. 

A ideia de regresso do “exílio” à “Terra 

Prometida”, ainda segundo Sand, era 

estranha ao judaísmo antes do 

nascimento do sionismo. Pelo contrário, 

durante 2.000 anos os judeus ficaram 

longe de Jerusalém porque a sua religião 

os proibia de regressar à cidade sagrada 

até que o Messias voltasse. 

Informações arqueológicas têm sido 

falsificadas em benefício do ocupante.  

Mesmo depois de anos de buscas 

incessantes, Israel não tem como 

demonstrar nenhuma prova da posse da 

Cidade Santa pelos judeus no passado. 

Não se tem evidência de nenhum objeto 

onde esteja escrito “Bem-vindo ao 

palácio de Davi”, como tem afirmado a 

organização direitista Al-Aad, que 

desenvolveu pesquisas sobre o assunto 

ao custo de milhares de dólares, sem 

que as conclusões e provas tenham sido 

apresentadas até hoje.  

 Nakba – O êxodo palestino de 1948 (wiki) 
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 O que a história registra é que os judeus 

chegaram a Canaã 1400 anos antes de 

Cristo, enquanto que os Cananeus – os 

árabes e palestinos dos nossos dias, já 

habitavam aquelas terras 4500 anos 

antes da chegada dos primeiros judeus. 

O rei David tomou e dominou Jerusalém 

por um curto período de 70 anos, ao 

longo de sua história de mais de seis mil 

anos. Jerusalém foi, então, denominada 

de “Cidade de David” no período de 

1010 a 1003 e de 1003 a 970 a.C, 

durante o denominado Reino Unificado 

de Israel e Judá. David foi sucedido por 

seu filho Salomão, que governou por 33 

anos. Naquele período, os israelitas 

eram uma força de ocupação e os 

judeus admitem que obtiveram o 

controle de Jerusalém por meio de uma 

guerra contra o poderoso povo da 

Palestina, enquanto que a presença 

árabe é permanente através da história. 

A libertação da Palestina é o tema que 

tem a maior dimensão internacional, 

humanitária e civilizacional. É uma 

necessidade da afirmação e do 

cumprimento do Direito Internacional, 

da verdade e justiça. 

O povo palestino tem o direito legítimo, 

garantido pela lei divina e pelas normas 

e leis internacionais, de resistir à 

ocupação, ao apartheid e à limpeza 

ética, com todas as medidas e métodos. 

É um ato de autodefesa e uma 

expressão do direito natural de todos os 

povos à autodeterminação. 

O respeito à justiça, exige que se cumpra 

com o direito ao Estado palestino 

totalmente soberano e independente, 

com Jerusalém como sua capital ao 

longo das fronteiras de 4 de junho de 

1967, com o retorno dos refugiados e 

deslocados de seus lares dos quais eles 

foram expulsos.  

Sayid Marcos Tenório é historiador e 

secretário-geral do Instituto Brasil-

Palestina (IBRASPAL).  

https://ibraspal.org/ 
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 Salvator Mundi, a Joia mais 

cobiçada de um Emirado 

Átila Soares 

O ano de 2013 será lembrado como de 

um dos maiores acontecimentos no 

mundo das artes: a confirmação feita 

pelo Dr. Robert Simon, da Universidade 

de Columbia, de uma pintura Salvator 

Mundi como sendo de autoria de 

Leonardo da Vinci. “Salvator” já era bem 

conhecida na literatura afim, porém, 

muito se polemizava sobre qual das 

tantas versões seria a original - se é que 

houvesse uma dentre as que surgiam. 

Para todos os efeitos, considerava-se 

como das possíveis cinco obras ainda 

desaparecidas de Leonardo. Em 2005, 

após as mais apuradas pesquisas, dentre 

os melhores “pretendentes”, revelou-se 

que o óleo em madeira, de 65cm x 

45cm, magistralmente restaurado pela 

expert Dianne Modestini, é, de fato, de 

autoria do grande gênio de Milão. Por 

ser muito superior aos demais em 

termos de técnica e tratamento, credita-

se a essa obra o status de original. 

Trata-se da representação de um tema 

corrente na iconografia cristã de desde 

a Idade Média, mas com raízes bem 

mais antigas: “Senhor dos Céus e da 

Terra”, pertencente ao período mais 

tardio da produção artística de Da Vinci, 

mostra Cristo em plano americano, mão 

direita em gesto de bênção e a outra 

segurando um globo (aqui, uma esfera 

translúcida, com implicações platônicas 

e físico-óticas). Seu primeiro registro 

data de 1649, sendo apontado como 

parte da Coleção Real de Carlos I 

(Inglaterra), ao que entrará na coleção 

Cook já no 

início do século 

XX - mas como 

um trabalho de 

Bernardino 

Luini (um dos 

mais notórios 

alunos de 

Leonardo).  

Em passagem 

pela Sotheby’s, 

a obra mudaria 

de proprietário 

Créditos Reuters 
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 e ingressa no consórcio privado 

americano R.W.Chandler de Nova York 

por US$ 80 milhões, quando seria 

repassada ao oligarca Dmitry Rybolovlev 

por US$ 127 milhões. Com isso, 

“Salvator”, juntamente com o retrato 

Ginevra de’ Benci, da National Gallery 

de Washington, chega a ser a segunda 

pintura de Leonardo radicada no Novo 

Mundo – ambas nos Estados Unidos e, 

de 9 de novembro de 2011 até 15 de 

fevereiro de 2012, ainda participará da 

exposição na National Gallery de 

Londres durante a mostra (sem 

precedentes no gênero) “Leonardo da 

Vinci: Pintor da Corte de Milão”. 

Anunciada pela Christie’s de Nova York, 

a pintura vai a leilão em 15 de novembro 

de 2017, onde seria vendida por 

US$450,3 milhões (bem além da 

estimativa-base dos US$ 100 milhões), 

passando, assim, a ser a obra de arte 

mais cara na história dos arremates. O 

novo dono, segundo o The New York 

Times, é o obscuro príncipe saudita 

Bader bin Abdullah bin Mohammed bin 

Farhan al-Saud, figura nada relacionada 

ao mundo do colecionismo de Arte. 

Mas, segundo nota emitida pela 

embaixada árabe em Washington, a tal 

transação teria sido em nome do 

Departamento de Cultura e Turismo da 

exótica Abu Dhabi. O que se suspeita é 

que ainda venha a ser revelada a filial do 

Museu do Louvre no emirado 

(inaugurada quatro dias antes do 

histórico evento) como destino final 

deste que era um dos últimos trabalhos 

de Leonardo ainda em mãos privadas. 

De fato, esta teoria ganhou maior fôlego 

ao ser divulgada para 18 de setembro de 

2018 a exposição aí de “Salvator Mundi” 

(o que, por razões ainda não-reveladas, 

a mesma não ocorreu). Se tudo der 

certo, também se programou sua 

participação no Louvre de Paris de 24 de 

outubro de 2019 a 24 de fevereiro de 

2020 (por ocasião dos festejos dos 500 

anos de morte de Leonardo). Seja como 

for, a ideia é que, após este, o quadro 

retorne a Abu Dhabi: "Perdido e 

escondido por um longo tempo, a obra 

de Leonardo da Vinci será nosso 

presente para o mundo", dirá 

Mohammed Al Mubarak, do 

departamento de Cultura e Turismo da 

instituição. 

 

O Prof.Átila Soares é especialista em 

História e Antropologia, e autor de A 

JOVEM MONA LISA e LEONARDO E O 

SUDÁRIO. Contato: 

asoarescf@zipmail.com.br 
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 Sheikh Nimr al-Nimr: 

Clérigo Xiita Era Um 

Espinho Para o Regime 

Saudita 

Mark Townsend 

O xeque Nimr al-Nimr, cuja execução 

pela Arábia Saudita provocou 

condenação em todo o Oriente Médio, 

alcançou proeminência internacional 

durante os protestos pró-democracia 

que eclodiram nas províncias do leste do 

país em 2011. 

O firme e firme apoio de Nimr ao 

movimento nas regiões onde os xiitas 

têm maioria, mas queixam-se 

frequentemente da marginalização, viu 

o homem de 56 anos citado como a 

força motriz por trás dos protestos, 

enquanto lhe proporcionava status de 

herói entre os jovens xiitas sauditas. 

 

Para a elite dominante do reino sunita, 

no entanto, Nimr havia se tornado um 

espinho de alto perfil em seu 

lado. Inspirados pela primavera árabe, 

os protestos contra o governo em massa 

da Arábia Saudita em 2011 incluíram 

discursos públicos de Nimr que pediam 

o fim da monarquia de Al Saud e 

Muçulmanos xiitas protestam contra a morte 

do xeque Nimr al-Nimr.(foto the guardian) 

 

https://www.theguardian.com/profile/marktownsend
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-execution-of-shia-cleric-sparks-outrage-in-middle-east
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-execution-of-shia-cleric-sparks-outrage-in-middle-east
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/23/top-10-oldest-monarchs-in-the-world
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/02/shia-muslims-protest-over-killing-of-sheikh-nimr-al-nimr-video
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/02/shia-muslims-protest-over-killing-of-sheikh-nimr-al-nimr-video
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 pressionavam pela igualdade da 

comunidade xiita do estado. 

Segundo seus partidários, o clérigo teve 

o cuidado de evitar pedir violência e 

evitou a oposição pacífica ao 

governo. Em uma ocasião, ele pediu aos 

manifestantes que resistissem às balas 

policiais usando apenas “o rugido da 

palavra”. À medida que seu papel nos 

protestos se tornava mais proeminente, 

ele alertou as autoridades sauditas de 

que, se eles se recusassem a "acabar 

com o derramamento de sangue", as 

tendências repressivas do governo 

corriam o risco de serem derrubados. 

A Agência Saudita de 

Imprensa estatal anunciou em julho de 

2012 que Nimr havia sido preso e 

acusado de instigar a agitação, um 

incidente caótico durante o qual o 

clérigo xiita foi baleado e ferido pela 

polícia. 

Nimr enfrentou uma série de acusações 

sérias, incluindo "desobedecer ao 

governante" e "incentivar, liderar e 

participar de manifestações", alegações 

de que grupos de direitos humanos, 

incluindo a Anistia, alegam ter violado 

as proteções de liberdade de 

expressão. O grupo passou a descrever 

a prisão de Nimr como parte de uma 

campanha das autoridades sauditas 

para anular todas as dissidências. 

Execução do clérigo xiita provoca 

indignação internacional - como 

aconteceu 

  A extensão da popularidade de Nimr foi 

articulada pelos dias de agitação e 

protestos em larga escala que se 

seguiram à sua polêmica 

detenção. Enquanto estava sob 

custódia, sua esposa, Muna Jabir al-

Shariyavi, morreu no hospital em Nova 

York, estimulando ainda mais a simpatia 

do público por ele. 

Por sua vez, ele iniciou uma greve de 

fome enquanto grupos de direitos 

humanos alegavam que ele parecia ter 

sido torturado e pediu apoio 

internacional para permitir o acesso de 

familiares e advogados. 

Em outubro de 2014, o tribunal criminal 

especializado da Arábia Saudita 

condenou Nimr à morte por procurar 

'interferência estrangeira' no reino 

junto com 'desobedecer' seus 

governantes e pegar em armas contra as 

forças de segurança ”. Seu irmão, 

Mohammad al-Nimr, twittou 

informações sobre a sentença de morte 

e foi prontamente preso no mesmo dia. 

Enquanto a notícia da sentença viajava, 

o chefe das forças armadas do Irã avisou 

a Arábia Saudita que "pagaria caro" se 

ousasse executar o clérigo. Poderoso e 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/nov/28/deadly-shootings-saudi-arabia-arab-media
https://www.theguardian.com/world/amnesty-international
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 proeminente na vida, é a natureza da 

morte de Nimr que poderia moldar seu 

legado. 

Nimr nasceu em 1960 na aldeia de al-

Awamiyah, na região de Qatif, no leste 

da Arábia Saudita . Depois de completar 

o ensino médio, ele se mudou para o Irã 

em 1979 para estudar em um seminário 

xiita antes de continuar seus estudos na 

Síria. 

Ele retornou à Arábia Saudita em 1994 e 

quase imediatamente sua relação com 

as autoridades se tornou frágil. Os 

serviços de inteligência do reino o 

questionaram com frequência, em 

grande parte por causa de seus pedidos 

por maior liberdade religiosa. Ele 

acabou sendo detido em 2003 por 

liderar orações públicas em sua cidade 

natal, onde se tornou um imã. 

Nimr ganhou proeminência nacional em 

fevereiro de 2009, quando os peregrinos 

xiitas no cemitério de al-Baqi entraram 

em confronto com a polícia religiosa e as 

forças de segurança. Quando os 

confrontos se espalharam pelas regiões 

orientais, Nimr fez um discurso 

acusando as autoridades políticas de 

encorajar a polícia religiosa a atacar a 

comunidade xiita. Ele também disse que 

a comunidade xiita do reino não seria 

mais mantida em silêncio, uma 

declaração de resistência que seus 

seguidores alegam que acabaria 

levando à sua execução. 

 

  Sheuk Nimr al-Nimr.(ABNA) 

 

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-arabia-executes-47-people-in-one-day-including-iranian-cleric
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-arabia-executes-47-people-in-one-day-including-iranian-cleric
https://www.theguardian.com/world/saudiarabia
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/02/shia-muslims-protest-over-killing-of-sheikh-nimr-al-nimr-video
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 Sistemas de Gestão de 
Recursos Hídricos no 
Mundo Islâmico Medieval 

Jorge William Corrêa 

 

No que diz respeito aos recursos 

hídricos e seu uso, as sociedades do 

Crescente Fértil destacam-se por serem 

historicamente bem sucedidas pelo 

levante de uma série de impérios 

ribeirinhos, como no caso da 

Mesopotâmia dos Rios Tigre e Eufrates, 

na Anatólia, como no caso dos 

Bizantinos ou no 

Norte da África, no Vale do Rio Nilo. 

Logo, a gestão destes recursos hídricos, 

sua disponibilização para irrigação e 

plantio, assim como para usos 

higiénicos, tais como para instituição de 

banhos públicos, como via-se em Roma 

e nas cidades-estado gregas, se fazia 

amplamente necessária. (HOURANI, 

2006) 

 

Diante do fato de as principais 

sociedades do Oriente Próximo terem 

modelos próprios de uso das águas 

disponíveis, com o surgimento e 

crescimento da civilização islâmica, à 

partir da Península Arábica, tais 

modelos precisaram ser melhorados e 

reformulados, diante do crescimento 

demográfico, e da centralização política 

trazida pelos muçulmanos. O alto grau 

de intercâmbio cultural nesse período, 

entre Ásia, Norte da África, 

Mediterrâneo Oriente Médio, resultou 

em alto grau de desenvolvimento de 

técnicas de irrigação, como o qanat 

(canal subterrâneo, desenvolvido na 

Pérsia) ou na nora (roda d'água), 

desenvolvida principalmente na Síria, e 

levada até a Península Ibérica. 

(HOURANI, 2006). Também surgira 

nesse período, a necessidade higiênica 

da prática da ablução religiosa, nas 

mesquitas, utilizando-se de sistemas 

hídricos de retroalimentação (LYONS, 

2011).  

 

À partir destes avanços científicos da 

sociedade islâmica medieval, é triste 

fato ver que as sociedades do mundo 

islâmico moderno foram subjugadas por 

extremismos e dissensões internas e 

que o Ocidente tenha contribuído, tanto 

para o agravamento desse palco, como 

para o esquecimento das contribuições 

do cientificismo islâmico para as 

sociedades antigas. Nesse sentido, este 

trabalho visa explorar algumas destas 

contribuições, no campo de gestão de 

recursos hídricos e engenharia sanitária, 

e discutir como foram 

aproveitadas essas técnicas há muito 

introduzidas e utilizadas no Ocidente, 

porém hoje esquecidas ou ignoradas, 
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 em favor de novas tecnologias, mais ou 

menos ambientalmente eficazes. 

 

Materiais e métodos 

 

Para realizar esta pesquisa, foi 

necessária pesquisa em fontes 

alternativas às bases de dados 

acadêmicas convencionais. Há uma 

grande deficiência de materiais em 

língua portuguesa sobre o assunto, de 

forma específica. Há predominância de 

artigos de fontes islâmicas, e no caso das 

fontes em português, artigos e teses 

escritas em Portugal e Espanha, onde a 

presença islâmica fora predominante. 

Ainda assim, há pouco enfoque nos 

sistemas de gestão em si, e mais nas 

questões de natureza histórico-política. 

O presente trabalho foi concebido 

devido ao fato de haver poucos 

materiais didáticos e históricos que 

abordam de maneira abrangente o 

cientificismo islâmico e seus os 

progressos na engenharia, e que 

foquem especificamente nos sistemas e 

seu funcionamento técnico. 

 

Devido a este conjunto de fatores, foi 

necessário recorrer a obras de literatura 

acadêmica, artigos disponíveis em sites 

islâmicos e materiais de divulgação 

islâmica, encontrados em mesquitas e 

salas de oração. Em função do risco de 

ocorrerem possíveis parcialidades no 

Figura 1 - Oriente Médio no Século VII 
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 trato dessas questões, por parte dos 

autores árabes e muçulmanos, foram 

consultados autores ocidentais, e 

através do cruzamento de dados, 

inseridas as informações. Autores como 

Albert Hourani, pesquisador britânico, e 

Jonathan Lyons, pesquisador da 

Universidade de Monash, na Austrália, 

foram os principais autores consultados. 

A realização dessa pesquisa mostra 

também um outro aspecto: a 

dificuldade de se encontrar estudiosos 

brasileiros. Mesmo contexto de fácil 

acesso via internet à informações, vê-se 

que o material produzido no país 

resume-se mais a traduções de outros 

trabalhos. Nesse aspecto, é necessário 

um maior esforço acadêmico, de 

muçulmanos e não muçulmanos para 

que se possa ter um entendimento 

maior dessa religião, suas 

peculiaridades, e seus pensadores. 

 

Breve histórico do desenvolvimento da 

ciência no mundo islâmico medieval 

 

No contexto do surgimento do 

islamismo, a península arábica era 

oponto de confluência de diversas tribos 

e possuía enorme fluxo cultural, advindo 

desde o Egito, até a Síria e 

Constantinopla, por meio, 

especialmente das caravanas de 

mercadores. Berço dos povos semitas, 

como os árabes (comumente chamados 

de ismaelitas) e os hebreus, a Arábia 

recebeu grande influência da 

civilizações egípcia, greco-romana-

bizantina e pérsica, juntamente ao 

paganismo politeísta dos povos árabes e 

o monoteísmo judaico, cristão e 

zoroastrista (HOURANI, 2006). A ciência 

e a filosofia da época era regida pelos “

princípios divinos” das sociedades 

teocráticas. Estudava-se principalmente 

Aritmética, Filosofia, Alquimia, 

Astronomia e Medicina (MASON, 1964) 

afinal, um império próspero necessitava 

do conhecimento das ciências naturais 

para assegurar a lealdade e o bem-estar 

de seus cidadãos. 

 

Diante deste complexo terreno 

multicultural e multiétnico, institui-se o 

primeiro califado islâmico, após o 

falecimento do Profeta Muhamad, o 

Califado Rashidun, o qual acabou com a 

morte de Ali, assim chamados de Califas 

Bem-Encaminhados (Rashidun). 

Durante esse período, instituiu-se o 

califado omíada, em Damasco. Tal 

califado foi caracterizado pela 

helenização cultural e a preservação e 

divulgação de textos gregos, bem como 

pela instituição de um observatório 

astronômico logo nos primeiros anos de 

reinado. Porém, os omíadas foram 

subjugados pelos abássidas, cuja 
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 influência científica era mais focada no 

desenvolvimento religioso, e na ciência 

persa, situando-se em Bagdá, lar 

posterior da Casa da Sabedoria, 

instituída pelo califa Al-Mamun. 

(MASON, 1964 LYONS, 2011). 

 

Devido a essa pluralidade de povos e ao 

alto intercâmbio cultural derivado da 

expansão islâmica, à leste, até os 

Pirineus, na Península Ibérica, e à oeste, 

até a Índia e às portas da China, o 

conhecimento científico avançou 

enormemente no período. Um hadith 

(dito ou feito do Profeta, narrado por 

seus familiares e companheiros) diz: “

A busca do conhecimento é obrigatória 

para todos os muçulmanos.” 

(Tirmidhi). Em outro hadith, o Profeta 

exorta os muçulmanos a "irem até 

mesmo à Índia" sentar com diferentes 

professores, em nome da busca pelo 

conhecimento, e considerava "a tinta de 

um erudito mais preciosa do que o 

sangue de um mártir". Esse sentimento 

ávido por conhecimento, como uma 

forma de entender a criação divina, fez 

com que ao longo dos séculos os 

islâmicos traduzissem, estudassem e 

levassem para o mundo afora, textos de 

filosofia grega, tratados de matemática 

védica, alquimia e geografia, além de 

desenvolver estudos próprios, muitos 

baseados, inclusive, nos textos 

corânicos. (LYONS, 2011) 

 

Destas tradições culturais e religiosas, a 

construção de prédios públicos, 

principalmente mesquitas, 

representantes do coração pulsante das 

sociedades islâmicas nascentes. No 

entorno das mesquitas erguiam-se 

madrassas (escolas religiosas), 

mercados, caravançarais, prédios 

oficiais e santuários. (HOURANI, 2006). 

Nesse sentido, complexas obras de 

engenharia no sentido de atender as 

necessidades dos crentes, desde a 

ablução antes da oração, até a irrigação 

para plantio, foram desenvolvidas. Entre 

os engenheiros mais célebres, conta-se 

Badi'al-Zaman Abū al-'Izz ibn Ismā'īl ibn 

al-Razāz al-Jazarī (1136–1206), mais 

conhecido apenas como Al-Jazari, autor 

da obra “O Livro do Conhecimento de 

Dispositivos Mecânicos Engenhosos”, 

onde enumera inúmeros dispositivos 

mecânicos e hidráulicos. Também é 

considerado o pai da robótica, devido à 

sua invenção de um robô humanoide 

programável, um autômato (LYONS, 

2011; Al-HASSANI, ?).  

Segundo o historiador Donald R. Hill, “ 

O impacto das invenções de al-Jazari 

ainda é sentido na moderna engenharia 

mecânica contemporânea” (HILL apud 

Al-Hassani, ?). Algumas de suas 
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 contribuições serão discutidas mais à 

frente. Gestão de águas no mundo 

islâmico Diante dos inúmeros avanços 

tecnológicos nas áreas de arquitetura, 

engenharia civil e sanitária, e medicina, 

a saúde pública obteve grandes 

avanços. Sociedades como a romana já 

possuíam sistemas de água canalizada, 

banhos públicos e termas. Os árabes, 

por outro lado, viviam no entorno de 

oásis, no deserto, e nas montanhas, 

próximos às nascentes, e nas margens 

dos rios, onde praticavam 

principalmente agricultura de 

subsistência (HOURANI, 2006). Não 

obstante, as primeiras grandes 

civilizações do passado, surgiram nessa 

região, apelidada de o Crescente Fértil. 

Diante desta relação quase sagrada com 

os recursos hídricos, e da necessidade 

de se purificar antes da reza, a 

sociedade muçulmana nascente 

canalizou oásis e poços. Segundo o 

Alcorão: 

“Ó fiéis, sempre que vos dispuserdes a 

observar a oração, lavai o rosto, as mãos 

e os antebraços até aos cotovelos; 

esfregai a cabeça, com as mãos 

molhadas e lavai os pés, até os 

tornozelos. E, quando estiverdes 

polutos, higienizai-vos; porém, se 

estiverdes enfermos ou em viagem, ou 

se vierdes de lugar escuso ou tiverdes 

tocado as mulheres, sem encontrardes 

água, servi-los do tayamum com terra 

limpa, e esfregai com ela os vossos 

rostos e mãos. Deus não deseja impor-

vos carga alguma; porém, se quer 

purificar-vos e agraciar-vos, é para que 

Lhe agradeçais.”(Alcorão, 5:6) 

 

Nesse sentido, a canalização dos 

recursos hídricos, e sua gestão se deram 

através de barreiras, aquedutos, 

sistemas de retroalimentação, canais 

subterrâneos, e rodas d’águas. Abaixo 

seguem alguns exemplos: 

 

1) Qanat (canal subterrâneo) 

Segundo a Enciclopédia Britânica, um 

qanat é  antigo tipo de sistema de 

abastecimento de água, desenvolvido e 

ainda usado em regiões áridas do 

mundo. Um qanāt usa fontes de água 

subterrâneas nas montanhas, presas 

dentro e abaixo das partes superiores 

dos leques aluviais e canaliza a descida 

de água através de uma série de túneis 

levemente inclinados, frequentemente 

com vários quilômetros de extensão, 

para os locais onde é necessário 

irrigação e uso doméstico. (Britannica) 

 

Surgido inicialmente nas regiões áridas 

da Pérsia, foi amplamente difundido e 

aperfeiçoado pelos muçulmanos, sendo 

levado até as regiões áridas do Iraque 

(HOURANI,2006), também ao norte da 
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 África, a Sicília, a Espanha e as Ilhas 

Canárias . O funcionamento do qanat, 

descrito por Muhamad Karaji, erudito 

persa do século X, consiste em um túnel 

escavado através do uso de um 

molinete, que retira os sedimentos. Um 

canal então era construído, com uma 

pequena declividade, onde um eixo 

motriz é afundado no aquífero, e em sua 

extensão, que poderia ter quilômetros, 

eram construídos poços, alimentados 

por túneis subterrâneos. Estes qanats 

levavam água para áreas de plantio. 

 

Na figura abaixo, representa-se um 

esquema em vista lateral de um Qanat, 

composto pelas seguintes partes: 

1) Parte do túnel de infiltração 

2) Parte do túnel de transporte de água 

3) Canal aberto 

4) Eixos verticais 

5) Pequeno lago de armazenagem 

6) Área de irrigação 

7) Areia e cascalho 

8) Camadas de solo 

9) Superfície do lençol freático 

 

Figura 2 - Esquema Geral para a construção de um Qanat 

(Fonte:Water History) 
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 2) Nora (roda d’água) 

Originalmente chamada, em árabe, 

como noria ou na’ura, a roda d’água 

é um sistema de gestão de água para 

plantio, introduzido na Europa através 

do domínio islâmico sobre a Sicília e a 

Península Ibérica (HOURANI,2006).  

 

Este complexo sistema de captação de 

água de poços, podendo ser utilizados 

para geração de energia ou para 

moagem de grãos (HENRY, 

2010,2011,2013). O sistema consiste em 

uma roda com alcatruzes em sua 

extensão, ligada a um eixo vertical por 

uma haste horizontal, a qual acopla um 

par de rodas dentadas. A nora por vezes 

utiliza-se de tração animal, como nos 

processos de moagem de grãos. No que 

concerne à retirada de água dos poços, 

o sistema de alcatruzes buscava água no 

fundo poço e depositava em um tanque, 

para regadio das hortas. 

 

Figura 3- Nora andaluza (Fonte: 

Wikipedia) 

 

 

3) As contribuições de Al-Jazari 

Al-Jazari, como dito anteriormente, fora 

um dos maiores engenheiros do período 

islâmico. Suas contribuições para os 

sistemas de manejo de águas, incluem: 

 

a) A bomba recíproca 

Composta por dois cilindros de cobre 

laterais, possuindo em seu interior 

pistões, conectados por uma haste. Esta 

era presa a um eixo conectado a uma 

roda de pás giratória, semelhante a 

nora. Podendo ser acionadas por tração 

animal, ou pela força hidráulica, as pás 

funcionavam por retroalimentação, e os 

pistões trabalham na sucção da água de 

poços. (AL-HASSANI, ?) 

 

Figura 4 - Desenho original de Al-Jazari 

da bomba recíproca(Fonte: Muslim 

Heritage) 
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b) A máquina de elevação de água 

Descrita também na obra de Al-Jazari, a 

diferença no funcionamento deste se dá 

pela complexidade maior, pois utiliza-se 

de uma roda que leva a água até o 

sistema de recipientes, também de 

funcionamento semelhante à nora. A 

rotação ocasionada pelo sistema aciona 

o funcionamento de pares de rodas 

dentadas as quais auxiliam no 

direcionamento da água para um 

aqueduto, por onde a água irá ser 

bombeada para uso no plantio. (AL-

HASSANI, ?) 

 

 

Figura 5 - Sistema de elevação de água 

de Al-Jazari(Fonte: Muslim Heritage) 

 

O Compêndio de Al-Jazari descreve 

ainda outras três máquinas de captação 

de águas, além de relógios d’água, 

fontes que mudam a forma dos jato d’

água automaticamente, e até mesmo 

sistemas de descanso de vinho (LYONS, 

2011; AL-HASSANI). Além dele outros, 

engenheiros se destacaram nos 

sistemas de captação de águas, como 

Taq Al-Din, o qual desenvolveu um 

sistema de bomba semelhante ao de Al-

Jazari, porém, com seis cilindros. Os 

sistemas do engenheiro eram usadas, 

não apenas no plantio, mas também no 

abastecimento de água em mesquitas e 

prédios públicos, e 

foram levados até a 

Península Ibérica, 

pela expansão 

islâmica na região. 

(HOURANI, 2006; 

LYONS, 2011; AL-

HASSANI, ?) 

 

4) Represas e 

reservatórios 

O processo de 

represar água não é 

necessariamente 

advindo do período 

de expansão do islamismo, pois 

romanos, fenícios e egípcios já 

utilizavam técnicas de barragens em 
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 rios. O diferencial do processo islâmico 

dá-se pela expansão desses sistemas 

para o Norte da África, como no caso das 

Represas de Qayrawan, na Tunísia. Tal 

sistema foi instaurado pela dinastia 

islâmica dos aglábidas, os quais 

dominaram a região da Tunísia e da 

Sicília, entre os séculos IX e X. 

(HOURANI, 2006) Considerada 

Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, o complexo sistema de 

represas incluía até três reservatórios, 

para decantação, armazenamento, e 

escoamento para irrigação e 

fornecimento de energia motriz para 

moinhos.(FTSC Limited). 

 

Conclusões 

O pensamento e a pesquisa científica no 

mundo muçulmano medieval, por 

conseguinte, constitui-se de rica 

herança de um conjunto de civilizações 

do 

Oriente e do Ocidente. Tal intercâmbio 

de 

conhecimentos 

auxiliou o 

Ocidente 

Medieval a 

chegar ao 

Renascimento 

Cultural e 

Científico no 

século XIV, às 

Grandes Navegações e a conquista das 

Índias pela circunavegação.  

 

Não obstante, os avanços na 

engenharia, na matemática, na 

astronomia e a difusão de técnicas 

agrícolas, não necessariamente 

advindas de pensadores islâmicos, mas 

amplamente difundidos em língua 

árabe, a língua do comércio e da 

religião, promoveram dentro e fora do 

mundo muçulmano inovações, desde 

autômatos a sistemas avançados de 

captação de água. Portanto, a 

necessidade de gestão de recursos 

hídricos, seja no plantio, seja na questão 

sanitária, levou a civilização islâmica a 

estudar, preservar e inovar tecnologias 

de uso dos recursos hídricos. Embora 

sejam pouco estudados e 

conhecidos no mundo moderno, os 

pensadores do mundo árabe-islâmico 

medieval deixaram profundas marcas 

Figura 6 - Reservatório em Qayrawan, Tunísia(Fonte: Wikipedia) 
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 na sociedade de sua época e rica 

herança civilizacional à nossa era. 
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 Uma Nova Arquitetura 

de Mesquitas: A Busca do 

Equilíbrio Entre 

Tradição e Modernidade  

MORENO, Thaienny 

 

  As mesquitas são mais do que lugares 

de culto — são espaços de reunião da 

comunidade que assumem uma 

variedade de formas, dependendo de 

seu contexto cultural e ambiental. 

Desde a fundação do Islã no século VII 

D.C., a arquitetura das mesquitas 

refletiu os vários papéis que 

desempenharam na sociedade 

muçulmana, incluindo propósitos 

educacionais, cívicos, cerimoniais, 

comemorativos e sociais, além de sua 

função primordial como um lugar de 

oração. 

          As leis do Islã não determinam a 

forma ou a configuração dos espaços 

sagrados em que os rituais de oração 

são realizados. Em outras palavras, a 

arquitetura de uma mesquita não é 

determinada primariamente pela 

doutrina religiosa. O único requisito 

essencial é que o espaço acomode 

fileiras de fieis atrás de um Imam. Isso 

por si só é suficiente; tudo o mais é 

discricionário. Ao longo dos séculos, as 

formas características das mesquitas 

evoluíram principalmente em resposta à 

variedade de funções seculares que 

apoiavam em diferentes momentos e 

em diferentes lugares. Além disso, o 

projeto de uma mesquita não é 

específico para nenhum rito ou 

denominação particular do Islã. Ao 

contrário da arquitetura das igrejas 

cristãs, por exemplo, que pode em 

alguns casos, designar se uma 

congregação é católica, protestante ou 

ortodoxa, toda mesquita serve como um 

local de oração para todos os 

muçulmanos. O design das mesquitas 

evoluiu como um reflexo de valores 

simbólicos e como uma expressão da 

identidade das comunidades 

muçulmanas ao longo dos tempos e 

através do mundo muçulmano. 

          As primeiras mesquitas — a 

palavra vem do árabe, masjid, que por 

sua vez deriva do verbo sajda, que 

significa "prostrar-se", portanto, 

estritamente falando, a palavra masjid 

significa "o lugar de prostração" ou o 

“lugar de adoração” — eram, em sua 

maioria, simplesmente apenas uma 

alocação de um espaço aberto no centro 

da cidade onde os muçulmanos podiam 

se reunir e rezar. A única característica 

espacial definidora consistente dessas 

mesquitas primitivas era sua orientação 

em direção a Meca, o local da antiga 

mesquita, chamada Masjid al-Haram, no 

centro da qual fica a sagrada Kaaba. 
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 Convenções espaciais e arquitetônicas 

adicionais começaram a surgir em 

resposta às condições sociais e 

climáticas. Por exemplo, uma seção 

coberta era frequentemente fornecida 

para abrigar os fiéis do calor extremo ao 

longo do muro de qibla voltado para 

Meca. Um nicho de oração, ou mihrab, 

costumava designar esse muro para que 

os peregrinos imediatamente 

entendessem o caminho para dirigir 

suas orações. 

          Além dessas características 

básicas, a maior parte do restante da 

mesquita se resumia a um pátio aberto, 

especialmente no caso de uma 

mesquita no centro da cidade, onde 

milhares de pessoas se congregariam as 

sextas-feiras para a oração comunitária. 

Esse protótipo espacial simples, legível e 

replicável evoluiria para a primeira 

expressão formal de mesquitas 

hipostilas cobertas, conhecidas por suas 

arcadas e colunas semelhantes a 

florestas. Variações deste modelo 

incluem a primeira mesquita em 

Medina, conhecida como Mesquita de 

Quba, estabelecida em 622 D.C; a 

Mesquita de Kairouan, na Tunísia (670 

D.C.); e a Mesquita de Umayyad em 

Damasco (715 D.C). Os dois últimos 

exemplos incorporaram colunas com 

detalhes de origens gregas e romanas, 

mas em uma vasta configuração em 

grade com arcos modificados. Mais de 

uma dúzia de portas conectavam o pátio 

aberto ao salão de orações coberto no 

lado mais próximo do muro de qibla. 

Apesar de suas variadas configurações, 

as mesquitas dos primórdios do Islã se 

desenvolveram de acordo com um tipo 

subjacente que é fundamentalmente 

mutável, capaz de acomodar expansões 

e melhorias ao longo do tempo. Em vez 

de uma forma fechada ou completa, a 

tipologia da mesquita exemplifica uma 

espécie de “forma aberta”. 

          As mesquitas subsequentes 

ganharam mais complexidade e 

diversidade em seus projetos. As salas 

de orações ficaram maiores e o pátio 

simples estava cercado por arcadas mais 

elaboradas. As torres de minaretes — 

funcionalmente projetadas para 

amplificar o adhan, o chamado para a 

salat em todo o bairro — foram 

elegantemente ornamentadas por 

artesãos. Certos traços ornamentais 

tornaram-se marcas de determinados 

períodos. As mesquitas do Califado 

Fatimid (909-1167 D.C) no norte da 

África, por exemplo, são notáveis por 

combinar motivos arquitetônicos 

orientais e ocidentais, assimilando 

tradições bizantinas, sírias, gregas e 

mamelucas dentro de um plano 

hipostilo. A dinastia seguinte, o Império 

Ayyubid (1167-1260), também baseada 
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 no Egito, inaugurou uma era de 

arquitetura de mesquitas de inspiração 

militar, como a Grande Mesquita de 

Alepo, construída no início do século XIII 

D.C. Do início ao meio do Império 

Otomano, em torno de 1300 a 1600 D.C, 

inaugurou magníficas mesquitas 

centralmente planejadas, reconhecíveis 

por suas abóbadas e meias-abóbadas, 

com motivos de inspiração bizantina. 

Hoje, a maioria dos estilos de mesquita 

ainda está associada a esses grandes 

períodos da arquitetura islâmica. 

          No entanto, tais classificações 

estilísticas denotam apenas um viés 

mais superficial, enquanto as diferenças 

mais substantivas residem na 

organização espacial e nas qualidades 

das mesquitas. A partir do século XII D.C, 

a principal sala de orações de 

importantes mesquitas começou a 

adquirir uma grande cúpula ou uma 

série de cúpulas apoiadas em pilares 

estruturais, criando um recinto mais 

espaçoso, sem colunas, acomodando 

centenas de fiéis em um gesto espacial 

unificado. O salão de oração abobadado 

tornou-se progressivamente a 

característica mais dominante das 

mesquitas, absorvendo o pátio aberto. 

          De fato, durante o período 

otomano, começando por volta de 1300 

D.C, o pátio foi reduzido a uma 

antessala. Em meados do século XVI, as 

mesquitas otomanas alcançaram um pé-

direito e imponência sem precedentes 

através da elaboração de uma série de 

domos em cascata que sustentam a 

cúpula principal sobre o salão de oração 

central, como visto na Mesquita 

Süleymaniye em Istambul (1550-1557) e 

na Mesquita Selimiye em Edirne (1569-

1575), ambas Patrimônios Mundial da 

UNESCO, projetadas pelo grande 

engenheiro e arquiteto Mimar Sinan. 

Madrasas (escolas islâmicas), um local 

coberto para o comércio, a torre do 

relógio e a biblioteca cercam a sala de 

oração da Mesquita Selimiye, 

exemplificando o papel social 

diversificado do complexo da mesquita. 

          Hoje, a maioria dos arquitetos fica 

admirada diante dos grandes edifícios 

que foram construídos no passado. A 

cúpula da Mesquita Selimiye (1574 D.C) 

cobre uma extensão de mais de 50 

metros sem um único pedaço de 

concreto. Tais mesquitas representam 

uma importante fonte de inspiração 

para os arquitetos modernos, mas 

também um enorme desafio para 

aqueles que tentam seguir seus passos. 

O design de novas mesquitas representa 

desafios consideráveis para os 

arquitetos contemporâneos, que devem 

honrar o passado, deixando espaço para 

a evolução contínua de um tipo de 

edifício vivo. 
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           Os arquitetos modernos tendem a 

abordar o desafio da arquitetura de 

mesquitas de três maneiras. O primeiro 

método é reproduzir, mais ou menos 

fielmente, as formas e ornamentos de 

edifícios respeitados do passado. Por 

exemplo, a Mesquita Khatem al-Anbiyaa 

(2005) no centro de Beirute evoca 

precedentes otomanos com sua cúpula 

central e quatro minaretes de cantos 

afilados. A Mesquita Siddiqa Fatima 

Zahra (2011), no Kuwait, lembra 

vagamente a forma do Taj Mahal. Uma 

versão mais contextual e menos literal 

dessa abordagem pode ser vista na 

Grande Mesquita Imam Turki Bin 

Abdullah de Riyadh (1992), onde o 

arquiteto jordaniano, de ascendência 

palestina, Rasem Badran “recriou e 

transformou o caráter espacial do 

idioma arquitetônico local Najdi sem 

copiá-lo diretamente” em suas palavras 

na declaração para o Aga Khan Award. 

          Uma segunda abordagem de 

design mais eclética para as novas 

mesquitas consiste em misturar e 

combinar estilos históricos. Os 

arquitetos que praticam este método 

visam consagrar em um edifício a 

riqueza de tradições e estilos 

arquitetônicos que surgiram ao longo da 

história do Islã. O exemplo mais 

importante dessa abordagem eclética é 

a Grande Mesquita Sheikh Zayed em 

Abu Dhabi (2007), cujo design do 

arquiteto sírio Yousef Abdelky combina 

o layout clássico do Império Mughal e o 

design de cúpula com arcos em estilo 

mourisco, minaretes em estilo árabe e 

outros elementos pan-islâmicos. 

          A terceira abordagem ao projetos 

de mesquitas hoje, ainda menos comum 

que as outras, é criar novas formas 

arquitetônicas para acomodar as 

funções religiosas e sociais da mesquita. 

Com essa abordagem mais criativa e 

aberta, os arquitetos adotam o 

potencial expressivo das tecnologias de 

construção contemporâneas, assim 

como seus antecessores, que séculos 

atrás forçaram os limites da construção 

de alvenaria e mosaicos de azulejos até 

atingirem a excelência hoje vista nos 

templos antigos. Como exemplo dessa 

nova metodologia temos o inovador 

projeto da Mesquita King Abdullah 

Financial District (KAFD) em Riyadh. O 

projeto do arquiteto indiano Sudhir 

Jambhekar — recentemente 

selecionado para o World Architecture 

Festival Award de 2017 — é baseado em 

um verso do Alcorão, que descreve Alah 

colocando seu trono em um vasto corpo 

de água antes de criar o mundo. A 

mesquita também é distintamente 

contemporânea, com inspiração na 

geometria da rosa do deserto, formados 

por cristais de areia, com uma forma 
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 angular, substituindo a cúpula 

tradicional e com elevações inclinadas 

fundindo-se em fachadas de placas 

facetadas. 

          Outras mesquitas 

contemporâneas recentemente 

construídas demonstram a flexibilidade 

da tipologia essencial da mesquita, que, 

em última análise, é definida apenas por 

um espaço para oração e uma clara 

orientação em direção a Meca. Tanto a 

Mesquita do Norte, em Bahrein (2010) 

como a Mesquita King Abdullah 

Petroleum Studies and Research Center 

(KAPSARC) em Riyadh (2014) têm 

espaços centrais monumentais em 

forma de cubo cuja simplicidade 

geométrica contrasta com a 

complexidade do ornamento e detalhes. 

A Mesquita do Norte, revestida de 

pedra, tem janelas triangulares em um 

padrão fora de alinhamento; enquanto 

a Mesquita KAPSARC, revestida 

parcialmente em vidro, é adornada com 

motivos altamente intrincados em seu 

exterior e no interior. Em Dubai, a 

Mesquita Abdul Rahman Siddique, em 

Dubai (2009), combina volumes de 

pedra sem adornos com telas de vidro 

com padrões geométricos, uma cúpula 

translúcida e um minarete assimétrico 

de pedra e vidro. Os arquitetos do 

escritório LEFT Architects aceitaram o 

desafio de converter uma estrutura de 

alvenaria já existente em Moukhtara, no 

Líbano, em uma mesquita que remete a 

uma caixa de joias, a Mesquita Amir 

Shakib Arslan, de apenas 100 metros 

quadrados (2016), adicionando um 

envelope secundário de chapas finas de 

aço pintado de branco alinhadas na 

direção de Meca. 

          Istambul nos últimos anos recebeu 

várias mesquitas arquitetonicamente 

interessantes, algumas das quais 

envolvem a tradição otomana e algumas 

das quais tomam inteiramente uma 

nova direção. O espaço central da 

Mesquita Yesil Vadi (2004) no distrito de 

Ümraniye é coberto por duas meias- 

abóbadas de diferentes diâmetros, 

permitindo que a luz natural adentre 

através da abertura hemisférica ao 

longo do casco de concreto. 

Subestimando a questão da forma, a 

sutilmente construída Mesquita 

Sancaklar (2012) é esculpida em uma 

encosta de terra nos subúrbios rurais de 

Istambul, enfatizando o papel da 

paisagem e da luz filtrada na formação 

da experiência religiosa do Islã. 

          As mesquitas menores e mais 

humildes podem ser tão desafiadoras — 

e recompensadoras — 

arquitetonicamente quanto as maiores. 

Por exemplo, a Mesquita Bait Ur Rouf, 

em Daca, Bangladesh, de 750 metros 

quadrados (2012), construída com 
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 tijolos, usando métodos tradicionais, 

coreografa um jogo de luz requintado. O 

pedestal em que a mesquita se encontra 

não só acomoda a rotação de 13 graus 

da estrutura quadrada no eixo com 

Meca, mas também cria um espaço 

público vibrante para a comunidade. Em 

outros lugares em Bangladesh, no porto 

de Chittagong, a minimalista Mesquita 

Chandgaon (2007) consiste em dois 

volumes monolíticos baixos com largas 

aberturas esculpidas em suas sólidas 

paredes de alvenaria, trazendo 

visualmente e fisicamente a paisagem 

para dentro do pátio. Uma cúpula 

dividida e uma claraboia formam uma 

abertura circular acima da sala de 

orações. 

          Mesquitas arquitetonicamente 

ambiciosas estão surgindo também em 

regiões fora do Oriente Médio também. 

A Mesquita Central de Colônia, na 

Alemanha (2017), faz uso expressivo da 

construção de camadas de concreto 

armado, assim como o Centro Islâmico 

de Rijeka, Croácia (2013), baseado em 

desenhos do escultor Dusan Dzamonja. 

Em Singapura, a Mesquita Assyafaah 

(2010) apresenta uma alternativa ao 

modelo do Oriente Médio, enquanto faz 

uso extensivo de padrões arabescos 

reconhecidamente islâmicos em telas 

de alumínio e azulejaria. O majestoso 

Centro Cultural Muçulmano Da Chang 

(2015), embora não seja uma mesquita, 

contribui para essa linhagem 

arquitetônica com sua visão 

exclusivamente moderna sobre a 

arcada, a cúpula de vidro e os padrões 

geométricos. 

          Mesmo as mesquitas 

contemporâneas mais corajosamente 

originais assumem muitas das 

preocupações do design de mesquitas 

tradicionais — o aspecto unificador do 

salão de oração, o tratamento da luz e 

da sombra, o uso focado do ornamento 

e da cor para sinalizar uma espécie de 

oásis espiritual. O desafio é abordar 

esses aspectos atemporais em um 

idioma estético contemporâneo. Os 

arquitetos continuarão pesquisando e 

discutindo as diferentes abordagens 

para o projeto de mesquitas, mas tais 

debates refletem, em última análise, a 

abertura da cultura islâmica e da prática 

religiosa a uma infinidade de 

interpretações arquitetônicas. A longa e 

rica história do design das mesquitas 

mostra que os muçulmanos têm sido 

capazes de acomodar as inovações e 

diferenças para refletir suas diversas 

manifestações culturais em toda a 

Ummah — uma comunidade de mais de 

um bilhão de adeptos que prosperam 

em sociedades muito variadas em todo 

o mundo. 


