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os Emirados Árabes deram início 
a um conjunto de ações desti-
nadas a celebrar seu Jubileu de 
Ouro, preparando vários even-
tos no cenário nacional e inter-
nacional demonstrando todo o 
progresso adquirido nos últimos 
anos, a elaboração de políticas 
públicas destinadas ao bem-es-
tar, à diversidade da economia, a 
promoção da cultura, segurança 
e tolerância religiosa.
Neste livro, o leitor poderá in-
teragir com a fascinante história 
deste país, desde os tempos 
antigos quando as rotas comer-
ciais do Golfo atraíam a atenção 
de grandes impérios, das guer-
ras travadas pelos europeus 
com as tribos árabes para ob-
terem domínio de seus territóri-
os e a desafiante trajetória dos 
líderes dos emirados para or-
ganizarem as bases que foram 
responsáveis pela fundação de 
uma moderna nação.
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entre palestinos e israelenses, pub-
licados em português e inglês.
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Por 150 anos os emirados permaneceram sob o 
domínio inglês no Golfo Árabe, onde muitas de 
suas aspirações de desenvolvimento e conquis-
tas não puderam acontecer pelas limitações que 
o domínio inglês impunha.
De forma inesperada, o governo do Reino Unido 
anunciou que seriam retiradas todas as suas bases 
da região, abandonando os emirados. Diante des-
te cenário de incertezas, era necessário encontrar 
uma solução viável para os desafios que estavam 
por vir. Como resultado, as primeiras ações para 
a fundação dos Emirados Árabes nasceram de um 
acordo bilateral entre Abu Dhabi e Dubai e logo 
depois os demais governantes se uniram para cria-
rem as bases de um novo país, de uma Federação 
de emirados. O processo político de construção 
desta nação percorreu um longo caminho de te-
mores e incertezas. A partir de sua fundação, todas 
as medidas adotadas ao longo das décadas foram 
responsáveis pelo seu progresso e inovações.
Este novo livro aborda toda a jornada de criação 
dos Emirados Árabes e em 2021 terá início as 
comemorações pelos seus 50 anos de existência.

TODA NAÇÃO  
TEM SUA HISTÓRIA.
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NOTA DO AUTOR

Minhas pesquisas e estudos sobre os Emirados Árabes Unidos 
permitiram a publicação de mais uma nova obra, uma edição 
comemorativa pelos 50 anos da fundação deste Estado ocorrida 
em 02 de dezembro de 1971. Este é o terceiro projeto dedicado 
a esta nação, iniciado pelo livro “Descobrindo os Emirados Ára-
bes Unidos” seguido do livro “Abu Dhabi”. Este novo trabalho 
tem por objetivo narrar a história e desafios para estabelecer um 
novo país no Mundo Árabe logo após o anúncio do governo do 
Reino Unido de retirada de suas bases e tropas do Golfo Árabe.

Partindo deste pressuposto, este novo livro aborda toda 
a jornada para fundação dos Emirados Árabes, incluindo a 
história do Golfo, o domínio europeu e todo o período antigo 
do Protetorado Britânico no século XIX, cuja política colonial 
influenciou diretamente todos os territórios do Golfo Árabe, 
além dos processos de negociações entre os governantes para 
que uma Federação de emirados pudesse existir.
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Em 2021, os Emirados Árabes deram início a um con-
junto de ações destinadas a celebrar seu Jubileu de Ouro, 
preparando vários eventos no cenário nacional e internacional 
demonstrando todo o progresso adquirido nos últimos anos, 
a elaboração de políticas públicas destinadas ao bem-estar, à 
diversidade da economia, a promoção da cultura, segurança 
e tolerância religiosa.

Neste livro, o leitor poderá interagir com a fascinante 
história deste país, desde os tempos antigos quando as rotas 
comerciais do Golfo atraíam a atenção de grandes impérios, 
das guerras travadas pelos europeus com as tribos árabes para 
obterem domínio de seus territórios e a desafiante trajetória 
dos líderes dos emirados para organizarem as bases que foram 
responsáveis pela fundação de uma moderna nação.

Boa leitura!

Belo Horizonte, janeiro de 2021.
O autor
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PREFÁCIO

Pela segunda vez, o Professor Wiliander Salomão con-
fia-me a tarefa de escrever o prefácio a obra de sua autoria. 
É uma honra. 

Em seus trabalhos anteriores, “Descobrindo os Emirados 
Árabes Unidos” e “Abu Dhabi”, o Professor Salomão nos 
informa, unindo o rigor acadêmico e a leveza da boa escrita, 
sobre a rica história dos EAU até os dias de hoje. 

Desta vez, em os “50 anos dos Emirados Árabes Unidos” 
o professor dirige seu pensamento claro e objetivo à forma-
ção e aos primeiros cinquenta anos da trajetória de um país 
que procura a paz, interna e externamente, e que oferece 
prosperidade aos seus cidadãos e residentes. Esta obra, que 
o leitor tem em mãos – ou na tela de seu equipamento digi-
tal – é fidedigna aos acontecimentos e constitui informação 
obrigatória a todos que almejam conhecer, de forma sólida, 
o trabalho incansável de Sheik Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 
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que sua alma descanse em paz, pai fundador dos Emirados 
Árabes Unidos. 

A pesquisa do professor Salomão também ilustra o que 
nós, filhos e filhas de Sheik Zayed, fizemos de seus ensina-
mentos. Do respeito às mulheres aos cuidados com o meio 
ambiente, da importância da educação à virtude da tolerância 
e, principalmente, do sentimento de que é nosso dever sonhar 
com um país cada vez melhor. Tudo isso devemos ao Sheik 
Zayed, que Deus o tenha. 

Assim, caro Professor Salomão, agradeço, em nome dos 
Emirados Árabes Unidos, sua dedicação à história e à cultura 
de meu país e, inshallah, que esta parceria continue.

São Paulo, dezembro de 2020.

Ibrahim Salem Al Alawi
Cônsul- Geral dos Emirados Árabes Unidos no Brasil
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INTRODUÇÃO

Uma das grandes características do povo emiradense, 
é serem movidos pelo sentimento de vencerem desafios e 
alcançarem grandes conquistas. Essa narrativa pode ser cons-
tatada por um evento histórico ocorrido no dia 22 de julho 
de 2020: os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país 
árabe a lançar ao espaço uma sonda espacial em direção ao 
Planeta Marte com previsão de aterrisagem em 2021, ano em 
que completarão 50 anos de existência. Esses e outros exem-
plos demonstram o espírito inovador deste país desde a longa 
jornada da fundação do Estado e os progressos conquistados 
ao longo das décadas.

Antes de sua criação em 1971, os emirados eram territórios 
independentes e por 150 anos eram parte de um Protetorado 
Britânico, onde muitas de suas aspirações de desenvolvimento 
e conquistas próprias não puderam acontecer pelas limitações 
que o domínio inglês impunha. Durante esse período, as 
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disposições dos acordos assinados que efetivaram esse sistema 
impediram os monarcas árabes de estabelecerem acordos 
comerciais e alianças com outros países sem autorização do 
governo inglês, onde o Golfo Árabe permaneceu fechado ao 
mundo desde então.

Foi pela imposição do Tratado de 1892 que foram conce-
didos direitos exclusivos sobre os emirados para o Reino Unido 
que ficaria responsável por controlar toda segurança e relações 
internacionais. Em janeiro de 1968, o governo britânico anun-
ciou que iria se retirar do Golfo e abandonaria os emirados à 
própria sorte, ficando expostos aos muitos perigos na região.

Foi desta forma que os líderes dos emirados decidiram se 
unir em um Estado através de uma Federação, mas diversos 
analistas internacionais, políticos e o próprio governo inglês 
disseram que esse projeto de União seria algo impossível de 
acontecer porque seus governantes não tinham a capacidade 
de criar bases institucionais sólidas e abdicarem de sua inde-
pendência para uma nova nação.

Era inegável a existência de inúmeros desafios para que o 
país fosse criado, mas havia um líder em especial que já nutria 
o desejo de união para efetivar uma base política de coopera-
ção, esse líder era Sheikh Zayed, governante de Abu Dhabi e 
primeiro Presidente da nação. A respeito da justificativa para 
essa Federação, ele mencionou certa vez que “a união leva à 
força e a divisão leva à fraqueza”. Essa decisão foi levada até 
os governantes ressaltando o fato de que a união e cooperação 
residia na crença de que juntos eram mais fortes e atravessa-
riam os mesmos obstáculos e desafios quando ficassem sem 
a presença e proteção dos ingleses naqueles tempos.

Ao final de três anos, o que era impossível como havia 
sido dito, aconteceu: um novo país se formou na Península 
Árabe por desejo próprio de seus monarcas. Os Emirados 
Árabes Unidos surgiram como uma promessa de se tornarem 
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um dos melhores países do mundo. O processo político de 
construção desta nação percorreu longo caminho de temores 
e incertezas, mas a esperança movia a todos na direção de um 
novo destino. 

Em 2021, dará início às comemorações pelos cinquenta 
anos de existência dos Emirados Árabes e todo o país se prepara 
para celebrar este acontecimento histórico, ao mesmo tempo, 
se preparam para traçar novas metas para as próximas décadas 
até atingirem o ano de 2071, o ano do centenário da nação.

A partir da fundação deste Estado, todas as medidas 
adotadas ao longo das décadas seguintes foram responsáveis 
pelo seu progresso e inovações, em que todas as conquistas 
demonstraram que a palavra “impossível” não existia, e o país 
foi sendo desenvolvido sob esse pilar.

Portanto, a jornada de como sete emirados se uniram 
para criar um novo Estado, passa a ser apresentada neste livro.
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