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RESUMO 
A presente comunicação tem por objetivo discutir a transmissão da memória cultural na 
gênese e desenvolvimento da arte islâmica, tendo em vista as tradições mesopotâmicas na 
região do Oriente Próximo. O estudo contempla a análise formal e iconográfica de um dos 
principais componentes arquitetônicos do islamismo - a mesquita. Entendemos que a arte 
islâmica está enraizada em tradições culturais que remontam à babilônios, assírios e 
romanos, e que estes fatores renovam-se e permanecem ativos como princípios desta arte. 
Nossa análise se dá à luz do estudo da transmissão das informações estéticas por meio de 
conexões culturais de longo curso, fundado por Aby Warburg. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
história da arte islâmica; história antiga oriental; história da arte oriental; Aby Warburg; 
memória cultural. 
 
 
RÉSUMÉ 

Cette communication vise à discuter de la transmission de la mémoire culturelle dans la 
genèse et le développement de l'art islamique, compte tenu des traditions mésopotamiennes 
de la région Proche-Orient. L'étude comprend l'analyse formelle et iconographique des 
principales composantes architecturales de l'Islam - la mosquée. Nous comprenons que l'art 
islamique est enraciné dans les traditions culturelles qui remontent à les Babyloniens, les 
Assyriens et les Romains, et que ces facteurs sont renouvelés et restent comme principes 
actifs de cet art. Notre analyse se fait à la lumière de l'étude de la transmission des 
informations esthétiques à travers les liens culturels sur de longues distances, fondées par 
Aby Warburg. 
 
MOTS-CLÉS 

histoire de l'art islamique; histoire ancienne oriental; histoire de l'art oriental; Aby Warburg; 
mémoire culturelle. 
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A presente comunicação visa apresentar parte do projeto de pesquisa Memória 

Cultural na gênese e desenvolvimento da Arte Islâmica, desenvolvido no Laboratório 

do Mundo Antigo e Medieval (LAMAM/CNPq), e que conta com o apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (PROBIC/FAPERGS) e do 

Programa de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (BIC/UFRGS). A pesquisa tem por objetivo investigar a transmissão da 

memória cultural na gênese e desenvolvimento da arte islâmica, tendo em vista as 

diferentes tradições artísticas nas regiões islamizadas.  

O presente estudo está delimitado aos principais componentes arquitetônicos 

islâmicos, a saber, a mesquita, a madrasa e o palácio, englobando todos os seus 

elementos formais e iconográficos. O recorte cronológico está situado entre as 

primeiras construções islâmicas do século VIII até o século XV, com o advento do 

império otomano (GRABAR, 2008, p. 18). 

Partimos do pressuposto de que a arte islâmica está enraizada em tradições 

culturais que remontam à babilônios, assírios e romanos, e que estes fatores 

renovam-se e permanecem ativos como princípios desta arte.  

O estudo da transmissão das informações estéticas por meio de conexões culturais 

de longo curso fundado por Aby Warburg vê que a transmissão de elementos de 

intensidade expressiva, juntamente com a linguagem das supertições, da estética, 

das convicções, e da dinâmica cultural, conformam o fundo literário, artístico e 

religioso de cada cultura e de como isso é vivido em um dado ambiente cultural. É a 

partir desta concepção que analisamos as formas da arte e da arquitetura islâmica 

no ambiente do Oriente Próximo, isto é, no de uma história da memória cultural da 

região. 

Como afirma Grabar (2008, p. 246) a arte islâmica primitiva, apareceu primeiro no 

Crescente Fértil durante os séculos VIII e IX e o Iraque foi a província que se 

destacou, com as primeiras cidades puramente muçulmanas de Bagdá e Samarra, 

"lugares que cristalizaram os ideais imperiais e urbanos do Islã." Assim, no âmbito 

desta apresentação, nossa análise se restringe ao estudo de caso de um dos mais 



 

3221 CONEXÕES ENTRE O MUNDO ANTIGO E O MEDIEVAL: A MESQUITA DE SAMARRA 
Katia Maria Paim Pozzer / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Simpósio 7 – Orientes e ocidentes em rede: conexões e desconexões 

 

importantes prédios construídos durante o período abássida, na cidade de Samarra, 

norte do atual Iraque, a Mesquita al-Mutawakkil. 

A dinastia dos califas abássidas reinou de 749, quando suplantou o poder dos 

omíadas, até a conquista de Bagdá pelos mongóis em 1258, tornando-se a mais 

longa dinastia arábico-islâmica. A era abássida é considerada o período de apogeu 

cultural da civilização islâmica, nas ciências, nas artes e na literatura. Nesta época, o 

poder muçulmano se orientalizou, conectando as antigas tradições asiáticas com os 

impérios mesopotâmicos e persas do planalto iraniano e da Ásia Central. 

Os califas abássidas estimularam intensa atividade arquitetônica, cuja prioridade foi 

a construção de novas e grandes cidades. Se, por um lado, estas cidades se 

constituíram a partir de ampliações das fortalezas militares que os omíadas já 

haviam construído, elas também seguiram as antigas tradições da Mesopotâmia e 

do Irã, de fundação de novas cidades, como, por exemplo, o rei assírio Sargão II 

(721–705 AEC.) que fundou Dûr-Šarrukin (Korshabad), a noroeste de Mossul (Blair; 

BLOOM, 2012, 95). 

Abu I-Abbas al-Saffah (749–53) proclama o califado na Grande Mesquita de Kufa, no 

Iraque, e após quatro anos de governo é sucedido por seu irmão, o rei al-Mansur 

(754–775) que funda Bagdá, a nova capital, em 762. Após inúmeras sucessões al-

Mutasim (833-842) chega ao poder e decide transladar a capital para Samarra. É 

quando a cidade recebe a Grande Mesquita e seu portentoso minarete. A arte e a 

arquitetura desse período tiveram grande influência no mundo islâmico 

(CURATOLA, 2006). 

Para fugir de uma situação de grande conflito político com seus opositores al-

Mutasim decide, a partir de 836, construir um novo centro de poder. Ele escolhe 

Samarra, um lugar na margem oriental do Tigre, à 125km ao norte de Bagdá, onde 

seu pai, o grande califa Harun al-Raschid, já havia iniciado a construção de um 

palácio, cerca de uma década antes. 

Samarra (sourra man ra'a), cuja etimologia significa "feliz aquele que a vê", ocupava 

uma área de mais de 175 hectares. Estima-se que na metade do século IX a cidade 
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possuía um milhão de habitantes. É a única capital islâmica que manteve o plano 

urbanístico, a arte e a arquitetura originais (OTTO-DORN, 1967, p. 73). Mas foi o 

califa al-Mutawakkil (847-861), o soberano responsável pelo maior número de 

construções em Samarra que construiu uma mesquita monumental ainda no início 

de seu reinado. 

Antes de analisarmos a Grande Mesquita de Samarra é necessário observar os 

componentes indispensáveis de uma mesquita árabe, cuja origem remonta a casa 

de Maomé em Medina. Esse plano se constituiu em um cânone arquitetônico no 

mundo islâmico no início do período abássida. 

 
Plano esquemático de uma mesquita hipostila 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/medieval-final/deck/10991748 
 

Uma característica fundamental da mesquita é sua horizontalidade, cuja única 

exceção é a presença do minarete. Ela sugere a igualdade dos homens e sua 

submissão à Deus. O espaço construído coloca o homem no seu lugar e conduz seu 

olhar para o mirhab, nem para cima, nem para baixo, mas reto diante de si, na 

direção íntima da divindade. O solo recoberto de tapetes exige que o fiel retire os 

sapatos antes de entrar, em um gesto de humildade que lembra a submissão à 

Deus. Segundo o Alcorão (sura XX, versículo 12), Deus pediu para Moisés retirar as 

sandálias antes de pisar no Vale Sagrado (RINGGENBERG, 2009). 

A Grande Mesquita de Samarra, construída em tijolos de adobe, media 239m de 

comprimento por 156m de largura, e estava cercada por uma muralha de 444m de 
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comprimento por 376m de largura, que perfazia uma superfície de 17 hectares. Ela 

foi a maior mesquita do mundo durante vários séculos e, segundo a tradição, ela 

poderia receber para a prece até 100 mil fiéis. 

 
Grande Mesquita de Samarra 
Ernst Herzfeld (1879–1948) 

http://sirismm.si.edu/sackler/herzfeld_bib/fsa_a.6_04/FSA_A.6_04.23.134.jpg 
Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives / Smithsonian Institution 

 

A particularidade de seu plano arquitetônico reside no tamanho desproporcional de 

seu pátio retangular. Ela tinha 25 naves, dispostas paralalelamente à parede da 

qibla, e o teto plano era sustentado por pilares de tijolos, cujo núcleo octogonal 

estava cercado por quatro finas colunas de mármore de base em forma de sino. 

(OTTO-DORN, 1967, p. 76). As muralhas são reforçadas por torres semicirculares e 

recobertas por tijolos ornados, na parte superior, com um friso de estuque de nichos 

quadrados esculpidos. Essa estrutura de reforço das muralhas também está 

presente nas fortalezas romanas do século II na região. 

 
Fortaleza Romana, início século I d.C. 

El-Kastal, Arábia Saudita 

http://sirismm.si.edu/sackler/herzfeld_bib/fsa_a.6_04/FSA_A.6_04.23.134.jpg
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A muralha, de 31.000m², possuía 16 portas que davam acesso ao pátio interno da 

mesquita. O tradicional plano hipostilo era composto por centenas de pilares 

quadrados de tijolos e de pedra que davam sustentação ao teto plano de madeira. 

As placas de mármore e as colunas usadas em Samarra provieram da reutilização 

destes materiais a partir das pilhagens de antigas cidades sírias (OTTO-DORN, 

1967, p. 77). Do lado externo da mesquita era possível aceder ao minarete Malwiya 

por uma ponte. Graças a seu aspecto helicoidal, o minarete adquiriu uma 

celebridade mundial.  

Por uma interpretação iconológica 

Para esboçarmos uma hipótese de interpretação simbólica da arte e da arquitetura 

islâmica é necessário considerar a compreensão dos próprios muçulmanos sobre 

elas. Segundo a concepção muçulmana, Deus é o princípio de todas as coisas. A 

beleza de um rosto, da natureza ou de um objeto de arte nasce do poder de Deus 

em o tornar belo. Existe, portanto, uma relação entre a beleza tangível e a beleza 

celeste divina. 

O grande filósofo e teólogo sunita Abû al-Ghazâli (1058–1111) (apud 

RINGGENBERG, 2009, p. 36) diz, a respeito da relação entre a beleza exterior e a 

beleza que conduz ao conhecimento que:  

Aquele que vê a beleza da composição de um autor, a beleza da 
poesia de um poeta, ou melhor ainda, a beleza da pintura de um 
pintor, da arquitetura de um arquiteto, descobrem, a partir da obra, as 
qualidades da beleza secreta que se restabelece, à análise, à 
aquisição de um saber e de um poder. Em resumo, cada vez que 
aquilo que é conhecido é o mais excelente e o mais perfeito em 
Beleza e em Grandeza, o saber é o mais excelente e o mais belo, 
assim como o poder. [...] E aquilo que é conhecido de mais elevado é 
Deus Altíssimo e, sem dúvida, a ciência mais bela, mais excelente é 
[ter] o conhecimento de Deus Altíssimo. 

Segundo essa visão mística, o belo na terra é uma teofania. A beleza é contemplada 

em função de uma relação religiosa com o mundo. Acreditamos que a arte islâmica 

é um mundo de símbolos com significações objetivas e interpretáveis em diferentes 

níveis e diferentes vias, segundo os diversos meios socioculturais e espirituais 

presentes nesta civilização (RINGGENBERG, 2009, p. 10). 
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Para os muçulmanos, a relação entre a Unidade divina e a criação, a irradiação 

criadora de Deus e a hierarquia dos céus e da terra deram lugar à diversas 

representações simbólicas e geométricas que encontramos na arquitetura e nos 

motivos decorativos islâmicos. 

Segundo Ringgenberg (2009), dentro do universo simbólico da arte islâmica temos 

três formas que representam a Criação e o Criador: 

1. O ponto  simboliza a unidade ou o intelecto divino. Ele é o símbolo da origem, 

do Uno, sem dimensões, incomensurável, fundamental; 

2. O círculo único ou círculos concêntricos   representam a criação que 

irradia do ponto; 

3. Ou ainda os raios  , que também representam a criação. 

Estas figuras podem ser superpostas, tornando o signo mais complexo. Um exemplo 

é o da teia de aranha, que contem a ideia dos raios e dos círculos concêntricos: 

 

Outro exemplo é a espiral, que evoca os círculos concêntricos e contínuos a partir 

de um ponto de origem. Se o divino é sugerido pelo centro de um círculo ou de um 

motivo estrelado e radiante é que Deus é o início e o fim, é o centro de onde tudo 

irradia e o ponto no qual tudo converge. 

 

A tradição muçulmana emprega a figura dos círculos concêntricos para evocar os 

diferentes graus da criação, como os 3 mundos (espiritual, da imaginação e 
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terrestre) e os 7 céus e as 7 terras. O Alcorão (sura XXIII, versículo 17) menciona a 

existência dos 7 céus, provavelmente inspirado nas tradições judaicas, onde cada 

céu é constituído de uma matéria e simbolizado por uma pedra preciosa ou um 

metal. Quanto mais próximo do centro, mais próximo da divindade (RINGGENBERG, 

2009, p. 77). 

Uma representação corrente no mundo muçulmano é simbolizar a hierarquia dos 

mundos através dos discos, enquanto círculos tridimensionais, superpostos. 

Na arquitetura islâmica temos a variante helicoidal desta forma. O minarete da 

Grande Mesquita de Samarra é um exemplo que evoca um eixo entre céu e terra. 

 
O minarete de Samarra 

http://whc.unesco.org/uploads/thumbs/site_0276_0009-331-500-20110805105912.jpg 

A torre, de forma helicoidal, com quase 50m, tem uma rampa que se inclina à 

medida que sobe – de um lado é uma interessante solução estética, mas de outro é 

muito incômodo para quem sobe a rampa. Atribui-se ao relatos dos viajantes, que a 

partir do século XIII conheceram este conjunto arquitetônico monumental, a 

inspiração de pintores europeus, para a forma espiralada da Torre de Babel. 
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Maquete da Torre de Babel 
Madeira, 50 x 97 x 56 cm 

Museu do Pérgamo, Berlim, Alemanha 
Fonte: acervo pessoal 

 

Incontestavelmente, este minarete perpetua a memória cultural dos grandes 

zigurates mesopotâmicos. Temos aqui uma grande semelhança, tanto no plano 

arquitetônico, como nos materiais (tijolo de adobe) com estas torres em degraus.  

A Torre de Babel desempenhou uma função religiosa, pois os mesopotâmicos 

acreditavam que grande parte das divindades habitavam os céus, e que estas eram 

responsáveis pela vida na terra. Assim, os zigurates mais altos foram construídos 

para facilitar a descida dos deuses à terra a fim de que eles pudessem diminuir os 

males e aliviar os sofrimentos dos homens (POZZER, 2010). 

A ambivalência do mito de Babilônia, preso entre a condenação bíblica e a 

fascinação pelo poder do homem, entre uma cidade antiga real e uma cidade 

simbólica contemporânea, seduziu os homens do Renascimento, que viviam sob a 

influência das discussões acerca da Reforma Protestante (1520) e a crítica ao 

papado. 
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Pieter Bruegel (1525–1569) 

Torre de Babel, c. 1563 
Óleo sobre madeira, 60 x 74,5 cm 

Museu Boiymans Van Beuningen em Roterdã, Holanda 

 

Pieter Bruegel (1525–1569), em torno de 1563, realizou duas pinturas à óleo da 

Torre de Babel. Uma está conservada no Kuntshistorisches Museum de Viena 

(Áustria) e a outra pertence ao acervo do Museu Boiymans Van Beuningen em 

Roterdã (Holanda). 

No painel de Roterdã a Torre é objeto único da representação e nela está 

simbolizada a dimensão metafísica do mito, o monumento e o seu gigantismo. As 

cores utilizadas dão uma impressão de massividade, as nuvens escuras que se 

acumulam e as sombras que elas projetam criam uma atmosfera de angústia, 

apontando a iminência da catástrofe e o fim do sonho da união dos povos (ANDRÉ-

SALVINI, 2008, p. 459). 

A pesquisa pela transmissão da memória cultural na gênese e desenvolvimento da 

arte islâmica nos leva a perceber as diferentes tradições artísticas e suas 

interrelações ao longo do tempo e do espaço. 

 
Torres helicoidais 
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O minarete, como elemento essencial da mesquita islâmica, adquire um sentido 

cosmológico e metafísico, evocando o criador, como símbolo da verticalidade, ou um 

lugar de luz, símbolo da presença divina. É um monumento de prestígio, indicador 

da riqueza da cidade e de seu soberano. O minarete é, ao mesmo tempo, o sinal de 

um poder político e de uma dominação espiritual. Assim como a Torre de Babel, o 

Minarete da Grande Mesquita de Samarra representa o elo de ligação entre o 

mundo dos homens e o mundo divino. 
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