
O Pai Fundador e idealizador do projeto para criar os Emirados Árabes 
Unidos em dezembro de 1971 foi Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que 
durante sua vida pública guiou o seu povo para o futuro e se manifestava 
por meio de frases inspiradoras. Certa vez mencionou: 

Nós éramos como aqueles que escalaram uma montanha e al-
cançaram o topo. Quando olhamos para baixo, ainda quería-
mos ir mais alto para realizar nossos objetivos. Apesar de todas 

as conquistas, ainda temos uma ambição por mais.

Neste sentido, a história do povo dos Emirados Árabes é repleta de gran-
des momentos, mas, principalmente de muitas lutas e desafios como 
qualquer outro. A partir do século XVIII, passou a ser um Protetorado do 
Reino Unido e durante esse tempo os habitantes do antigo território do 
país viviam modestamente e sobreviviam da pesca, agricultura e do culti-
vo de pérolas, e buscavam por melhores condições de vida e trabalho em 
meio a uma paisagem mesclada pelo deserto, oásis e o mar. Sem dúvida, 
esta realidade mudou a partir do momento em que o petróleo foi desco-
berto em Abu Dhabi e, imediatamente, do solo desértico surgiram cidades, 
rodovias, empresas, arranha-céus e um progresso jamais visto.

O ano de 2018 marcou o centenário de Sheikh Zayed bem como as ce-
lebrações dos 47 anos da fundação do Estado que ao longo dos anos 
se tornou uma grande potência internacional cujos princípios valorizam a 
cooperação, a amizade, a defesa dos Direitos e a solução dos conflitos 
por meios pacíficos. 

Neste sentido, o governo dos Emirados Árabes sempre exerceu suas ações 
com base nos valores da tolerância, da paz e do multiculturalismo, onde 
possui uma população formada por mais de 200 nacionalidades que vivem 
e trabalham em harmonia. É um país novo e que em pouco tempo acu-
mulou riqueza e prosperidade com uma sociedade moderna e sofisticada, 
além de ser um dos maiores doadores de ajuda humanitária no mundo.

Esta fascinante história passa a ser contada ao longo deste livro, com a 
intenção de descobrir os Emirados Árabes, em todos os sentidos.

Desde os tempos antigos, as comunidades 
de tribos na costa sul do Golfo Árabe viviam 
de acordo com seus costumes e tradições, 
ao mesmo tempo estavam no caminho de 
uma importante rota comercial que ligava 
o oriente ao ocidente e por esse motivo inú-
meras civilizações transitavam no território. 
O interesse pelas rotas de comércio no Gol-
fo fez com que grandes impérios da época 
como a Pérsia, Portugal, Reino Unido e Ho-
landa passassem a disputar o controle des-
ta região sob sua influência direta.
Com o passar do tempo, o Reino Unido 
se tornou o único império a exercer esse 
controle sobre o Golfo Árabe principal-
mente nos emirados próximos, incluindo o 
Bahrein, Emirados Árabes, Catar e Omã. 
Os frequentes conflitos com as tribos locais 
fizeram surgir um sistema de tréguas que 
originou um Protetorado sobre essas mo-
narquias árabes.
Neste contexto, no século XX enquanto que 
a maioria dos países do mundo viviam mo-
mentos de progresso, projeção internacio-
nal e infraestrutura adequada de escolas e 
hospitais, as antigas populações dos Emi-
rados Árabes contava com precária infra-
estrutura e pobreza.
Mas toda essa perspectiva foi alterada 
quando o petróleo foi descoberto no emi-
rado de Abu Dhabi na década de 50. A 
partir de então, um contínuo processo de 
transformações teve início, onde da paisa-
gem árida Imediatamente, do solo desér-
tico surgiram cidades, rodovias, empresas, 
arranha-céus e um progresso jamais visto. 
A figura central deste progresso é o Pai 
Fundador da nação, Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, que acreditou no projeto de 
união dos sete emirados e desde a criação 
dos Emirados Árabes em dezembro de 1971 
até o início de seu audacioso programa 
espacial, essa história percorreu um longo 
e árduo caminho.
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Nota do autor 

Marhaba!
Alsalam Aleikum!

Minha herança árabe libanesa por meus avós paternos me 
fazem estar em constante conexão com um mundo fascinante do 
povo árabe e sua história milenar.

Escrever sobre os Emirados Árabes tem sido uma jornada 
onde a curiosidade, admiração e emoção foram os pontos mais 
relevantes neste processo.

Após ter escrito quatro livros sobre o conflito entre palestinos 
e israelenses, nas versões em português e inglês, era necessário 
avançar com os estudos sobre as questões do Oriente Médio e qual 
seria o tema de um novo livro.

Foi neste momento que levei meu pensamento até os Emirados 
Árabes Unidos, um pequeno país do Golfo Árabe para onde viajei 
em janeiro de 2017 pela primeira vez para visitar amigos que fiz.

Depois de ter passado algum tempo nesse país, pude obser-
var que eu tinha duas constatações: uma, de que o ele era muito 
mais do que eu havia lido ou escrito a seu respeito e, a segunda, o 
espírito de união e orgulho de seus habitantes em demonstrar os 
avanços obtidos ao longo dos anos em um ambiente geográfico 
desfavorável pelas condições climáticas mas movidos pelo sonho 
de prosperar e de mostrar ao mundo de que tudo é possível.

Foi neste sentido que não tive dúvidas sobre o que eu deveria 
escrever. Foi assim que surgiu o projeto de um livro sobre os Emira-
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dos Árabes Unidos e explorar seu passado, seus líderes, sua história, 
cultura e, sobretudo, suas inovações que causam admiração em 
todo o mundo principalmente por abrigar em seu território pes-
soas de mais de 200 nacionalidades que vivem em uma sociedade 
pacífica cujo governo investe na política para o bem-estar de seu 
povo e que torna um lugar de oportunidades que vai muito mais 
além do petróleo.

É uma sociedade movida pelo sonho, pela dedicação, pelo 
empreendedorismo, por modernidade mas sem esquecer de suas 
tradições árabes e muçulmanas. 

Este trabalho tem o objetivo de descobrir esse país, em todas 
as suas formas.

Neste livro, o leitor terá um conhecimento amplo sobre os 
Emirados Árabes Unidos, seus desafios, cultura, história, povo e 
sua jornada em direção a um futuro que nos inspira a todos.

Boa leitura!

Abu Dhabi, janeiro de 2019.

Wiliander Salomão
Autor
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O ano de 2018 
marcou o centenário do nascimento do Pai Fundador dos Emirados 
Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bem como 
marca as celebrações do 47º Dia Nacional pela fundação do Estado 
que ao longo dos anos se tornou uma grande potência internacional 
cujos princípios valorizam a cooperação, a amizade, a defesa dos 
Direitos Humanos e a solução dos conflitos por meios pacíficos. 

Neste sentido, o governo dos Emirados Árabes sempre exerceu 
suas ações com base nos valores da tolerância e do multicultura-
lismo, rejeitando a discriminação e o ódio adotando programas 
nacionais em parceria com vários órgãos locais, regionais e inter-
nacionais. Hoje nosso país representa um modelo de tolerância e 
prosperidade onde pessoas de mais de 200 nacionalidades vivem 
e trabalham em harmonia.

Os Emirados Árabes estão ativamente envolvidos na luta 
contra o extremismo e o terrorismo, é um elemento-chave nos 
esforços determinados do país para garantir a segurança nacional 
e a defender a paz internacional entre as nações.

Igualmente, a visão do Sheikh Zayed para o futuro do Estado 
foi fundada na necessidade de construir uma economia integrada 
transformando o país em um próspero centro mundial de negócios. 

Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar entre 
os países árabes por sua capacidade de atrair investimentos es-



28

•  W i l i a n d e r  F ra n ç a  S a l o m ã o  •

trangeiros diretos. Isso estabeleceu sua posição como um centro 
comercial estratégico que proporciona aos investidores acesso aos 
mercados regionais, bem como a liberdade de transferir fundos e 
lucros, além de um sistema judiciário e legislação eficazes.

Como consequência direta dos compromissos por avançarem 
no futuro, o governo dos Emirados Árabes recentemente anuncia-
ram o lançamento do satélite KhalifaSat como o primeiro satélite 
do país fabricado pelos engenheiros emiradenses como resultado 
do pioneirismo nacional de estabelecer uma nova fase no campo 
das tecnologias espaciais no cenário mundial.

No auxílio humanitário, os Emirados Árabes Unidos repre-
sentam um dos principais doares de ajuda externa do mundo.

É importante destacar as relações bilaterais que unem o Brasil 
e os Emirados Árabes por laços de amizade baseados nos princípios 
de cooperação e respeito e atingiram grande nível de parceria 
estratégica nos últimos anos, principalmente pelas visitas mútuas 
dos líderes dos dois países e o grande aumento do intercâmbio 
comercial, econômico e cultural.

Por fim, a edição de um livro sobre os Emirados Árabes re-
presenta uma importante fonte de conhecimento a respeito à sua 
cultura, seu povo, sua hospitalidade, suas características históricas e 
suas tradições para as futuras gerações que poderão descobrir mais 
a respeito deste país e seu impacto positivo no mundo.

São Paulo, dezembro de 2018.

Ibrahim Salem Al Alawi
Cônsul-Geral dos Emirados Árabes no Brasil
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Ao autor, 
muito obrigado pelos grandes esforços que tem feito para concluir 
este trabalho cuja dedicação vem repleta de amor e paixão pelo 
que faz. Muito obrigado a você por ter me dado a chance de fazer 
parte deste projeto e eu peço à Deus que abençõe nossos países 
com mais progresso e prosperidade. 

Para todos aqueles que terão a oportunidade de ler este livro, 
nós desejamos a todos uma agradável leitura e se deixem levar 
pela história deste país jovem, onde a posição de número um é o 
objetivo a ser alcançado em todos os setores e áreas. 

Nós asseguramos a vocês que, tudo o que tem feito até este 
momento é apenas o começo de uma nação que sempre aspira 
por mais por meio de uma liderança sábia e pela lealdade de nos-
so povo com seu país e pela memória de nosso Pai Fundador dos 
Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, 
que Deus tenha misericórdia de sua alma.

Com meus cumprimentos,

Adil Alamiri
Diplomata dos Emirados Árabes Unidos

Abu Dhabi, janeiro de 2019.
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A história do povo 
dos Emirados Árabes é repleta de grandes momentos, mas, princi-
palmente de muitas lutas e desafios como qualquer outro.

Desde os tempos antigos, as comunidades de tribos na costa 
sul do Golfo Árabe viviam de acordo com seus costumes e tradi-
ções, ao mesmo tempo estavam no caminho de uma importante 
rota comercial que ligava o oriente ao ocidente e por esse motivo 
inúmeras civilizações transitavam no território. 

Neste sentido, as tribos do antigo território dos Emirados Ára-
bes viviam modestamente e sobreviviam da pesca e agricultura, 
onde a maioria sempre percorria o território em busca de melhores 
condições de vida e trabalho, permanecendo próximos às fontes 
de água nos oásis e no mar.

O interesse pelas rotas de comércio no Golfo fez com que 
grandes impérios da época como a Pérsia, Portugal, Reino Unido 
e Holanda passassem a disputar o controle desta região sob sua 
influência direta.

Com o passar do tempo, o Reino Unido se tornou o único im-
pério a exercer esse controle sobre o Golfo Árabe principalmente 
nos emirados próximos, incluindo o Bahrein, Emirados Árabes, 
Catar e Omã. Os frequentes conflitos com as tribos locais fez surgir 
um sistema de tréguas que originou um Protetorado sobre essas 
monarquias árabes.
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A partir de então, a realidade local sofreu profundas alterações 
onde esses Sheikhs lutavam para manter a integridade e soberania 
de seus emirados ao mesmo tempo em que contavam com a ma-
nutenção de sua segurança e demais atividades à cargo exclusivo 
do Reino Unido.

Neste contexto, no século XX enquanto que a maioria dos 
países do mundo viviam momentos de progresso, projeção in-
ternacional e infraestrutura adequada de escolas e hospitais, as 
antigas populações dos Emirados Árabes contava com precária 
infraestrutura e pobreza.

Essa configuração social sofreu definitivo abalo pelo evento co-
nhecido como “a catástrofe” ocasionado pela quebra do comércio 
de pérolas na década de 30 ao mesmo tempo em que se iniciava 
a Segunda Guerra Mundial, deixando o Golfo, e os Emirados 
Árabes, completamente abandonados.

As consequências desta crise impactaram negativamente toda 
a população que passou a migrar no território a procura de me-
lhores condições de vida. Os grandes emirados como Abu Dhabi 
perderam quase a metade de sua população.

Como visto, a situação dos Emirados Árabes naqueles tempos 
era sem perspectivas de que algo fosse mudado. Apesar disto, o 
povo não se deixava abalar e com sua capacidade de lidar com as 
dificuldades e prosseguiam suas vidas sem demonstrar nenhum 
sinal de derrota.

Mas havia a crença de algo pudesse ser feito, uma crença que 
via mais além do deserto, como uma projeção de uma miragem 
de que somente algo impossível pudesse ocorrer para mudar esta 
realidade.

Mas eis que esse impossível aconteceu quando o petróleo foi 
descoberto em Abu Dhabi na década de 50.

A partir de então, todo o território emiradense se tornou objeto 
de interesse e ponto estratégico do governo britânico e de outros 
países para obterem concessões de exploração de petróleo.

A crise das pérolas era passado. Na paisagem árida do território 
brotou o elemento que necessitava: o petróleo, uma riqueza sem 
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limites nascida na terra e no mar, como uma dádiva divina para 
aquele povo ter a chance de transformar tudo ao seu redor.

O mais notável era perceber que essa riqueza estava ali, todo 
o tempo, observando os acontecimentos sem demonstrar o menor 
sinal de sua presença. Os antigos agricultores e pescadores não 
tinham ideia de que a terra desértica e as águas do mar que lhe 
davam o sustento lhes daria ainda uma maior fonte de riqueza.

Imediatamente, do solo desértico surgiram cidades, rodovias, 
empresas, arranha-céus e um progresso jamais visto. 

A figura central deste progresso é o Pai Fundador da nação, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que acreditou no projeto de 
união dos emirados como a solução para o desenvolvimento do povo 
e de toda a região. Ele via mais além do deserto, via um futuro de 
possibilidades. 

Sheikh Zayed dizia que a riqueza não é dinheiro, ela está nos 
homens e esse é o verdadeiro poder e que o lucro do petróleo seria 
direcionado para melhorar a vida da população.

Foi sob a liderança de Sheikh Zayed e dos outros monarcas que 
os Emirados Árabes se tornaram um país moderno e desenvolvido. 

Esta fascinante história passa a ser contada ao longo deste 
livro, com a intenção de descobrir os Emirados Árabes, um país 
novo que em pouco tempo acumulou riqueza e prosperidade em 
uma sociedade moderna e sofisticada.

E foi assim que o impossível se tornou realidade.

Mashallah!



O Pai Fundador e idealizador do projeto para criar os Emirados Árabes 
Unidos em dezembro de 1971 foi Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que 
durante sua vida pública guiou o seu povo para o futuro e se manifestava 
por meio de frases inspiradoras. Certa vez mencionou: 

Nós éramos como aqueles que escalaram uma montanha e al-
cançaram o topo. Quando olhamos para baixo, ainda quería-
mos ir mais alto para realizar nossos objetivos. Apesar de todas 

as conquistas, ainda temos uma ambição por mais.

Neste sentido, a história do povo dos Emirados Árabes é repleta de gran-
des momentos, mas, principalmente de muitas lutas e desafios como 
qualquer outro. A partir do século XVIII, passou a ser um Protetorado do 
Reino Unido e durante esse tempo os habitantes do antigo território do 
país viviam modestamente e sobreviviam da pesca, agricultura e do culti-
vo de pérolas, e buscavam por melhores condições de vida e trabalho em 
meio a uma paisagem mesclada pelo deserto, oásis e o mar. Sem dúvida, 
esta realidade mudou a partir do momento em que o petróleo foi desco-
berto em Abu Dhabi e, imediatamente, do solo desértico surgiram cidades, 
rodovias, empresas, arranha-céus e um progresso jamais visto.

O ano de 2018 marcou o centenário de Sheikh Zayed bem como as ce-
lebrações dos 47 anos da fundação do Estado que ao longo dos anos 
se tornou uma grande potência internacional cujos princípios valorizam a 
cooperação, a amizade, a defesa dos Direitos e a solução dos conflitos 
por meios pacíficos. 

Neste sentido, o governo dos Emirados Árabes sempre exerceu suas ações 
com base nos valores da tolerância, da paz e do multiculturalismo, onde 
possui uma população formada por mais de 200 nacionalidades que vivem 
e trabalham em harmonia. É um país novo e que em pouco tempo acu-
mulou riqueza e prosperidade com uma sociedade moderna e sofisticada, 
além de ser um dos maiores doadores de ajuda humanitária no mundo.

Esta fascinante história passa a ser contada ao longo deste livro, com a 
intenção de descobrir os Emirados Árabes, em todos os sentidos.

Desde os tempos antigos, as comunidades 
de tribos na costa sul do Golfo Árabe viviam 
de acordo com seus costumes e tradições, 
ao mesmo tempo estavam no caminho de 
uma importante rota comercial que ligava 
o oriente ao ocidente e por esse motivo inú-
meras civilizações transitavam no território. 
O interesse pelas rotas de comércio no Gol-
fo fez com que grandes impérios da época 
como a Pérsia, Portugal, Reino Unido e Ho-
landa passassem a disputar o controle des-
ta região sob sua influência direta.
Com o passar do tempo, o Reino Unido 
se tornou o único império a exercer esse 
controle sobre o Golfo Árabe principal-
mente nos emirados próximos, incluindo o 
Bahrein, Emirados Árabes, Catar e Omã. 
Os frequentes conflitos com as tribos locais 
fizeram surgir um sistema de tréguas que 
originou um Protetorado sobre essas mo-
narquias árabes.
Neste contexto, no século XX enquanto que 
a maioria dos países do mundo viviam mo-
mentos de progresso, projeção internacio-
nal e infraestrutura adequada de escolas e 
hospitais, as antigas populações dos Emi-
rados Árabes contava com precária infra-
estrutura e pobreza.
Mas toda essa perspectiva foi alterada 
quando o petróleo foi descoberto no emi-
rado de Abu Dhabi na década de 50. A 
partir de então, um contínuo processo de 
transformações teve início, onde da paisa-
gem árida Imediatamente, do solo desér-
tico surgiram cidades, rodovias, empresas, 
arranha-céus e um progresso jamais visto. 
A figura central deste progresso é o Pai 
Fundador da nação, Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, que acreditou no projeto de 
união dos sete emirados e desde a criação 
dos Emirados Árabes em dezembro de 1971 
até o início de seu audacioso programa 
espacial, essa história percorreu um longo 
e árduo caminho.
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