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IntroduçãoIntrodução
Estudo de caso que integra o projeto de pesquisa,

desenvolvido no Laboratório do Mundo Antigo e

Medieval (LAMAM/CNPq). Visa analisar a Madrasa
Mustansiriya, localizada em Bagdá e datada de 1227,

sua origem, estrutura e função no mundo islâmico.

MetodologiaMetodologia
Busca-se traçar uma rota até a origem dos ícones
presentes na estrutura de Mesquitas, Madrasas e

Palácios. A metodologia empregada é inspirada nos

trabalhos de Aby Warburg, que consistem em não
seguir uma linha evolutiva na história e naseguir uma linha evolutiva na história e na

concepção de imagens e sim uma análise

comparativa. A comparação presente neste trabalho
é feita entre dois prédios do mesmo período, mas

com funções distintas.

FuncionalidadeFuncionalidade
Madrasas são prédios típicos da arquitetura islâmica
que têm como função abrigar as escolas corânicas, ou

seja, são lugares próprios para o estudo do Alcorão, o

livro sagrado do islamismo. Ao longo da história
algumas madrasas se transformaram em

universidades, como é o caso da Al-Mustansiriya,

objeto desse estudo. A madrasa Mustansiriya foi
fundada em 1227 d.C., às margens do rio Tigre em

Bagdá, por Al-Mustansir, o penúltimo califa Abássida.

Resultados Resultados parciaisparciais
OsOs prédiosprédios emem questãoquestão sãosão dotadosdotados dede funçõesfunções

Vista do pátio interno da madrasa Al-Askari. Foto: 
Mohammed Mashkour

Vista do pátio interno da fortaleza Ukahdir. Foto: 
Mohammed MashkourEstruturaEstrutura

Al- Mustansiriya possui a estrutura clássica de uma
madrasa, com um pátio central cercado de uma
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OsOs prédiosprédios emem questãoquestão sãosão dotadosdotados dede funçõesfunções
completamentecompletamente diferentesdiferentes dentrodentro dada tradiçãotradição

islâmica,islâmica, issoisso implicaimplica diretamentediretamente nosnos tipostipos dede

ornamentaçõesornamentações queque osos prédiosprédios recebem,recebem, diferentesdiferentes
umum dodo outrooutro.. AsAs semelhançassemelhanças encontradasencontradas entreentre osos

prédiosprédios denotamdenotam umum estiloestilo islâmicoislâmico queque sese criacria aa partirpartir

dada incorporaçãoincorporação dede iconografiasiconografias ee componentescomponentes
arquitetônicosarquitetônicos dada tradiçãotradição dede outrosoutros povospovos

conquistadosconquistados durantedurante aa expansãoexpansão islâmicaislâmica.. TambémTambém

constatouconstatou--sese semelhançassemelhanças entreentre aa fortalezafortaleza dede
UkahdirUkahdir comcom oo queque sese imaginaimagina terter sidosido aa arquiteturaarquitetura

dada capitalcapital dodo impérioimpério babilônico,babilônico, queque localizavalocalizava--sese aa

8080 kmkm dada atualatual Bagdá,Bagdá, nono IraqueIraque..

madrasa, com um pátio central cercado de uma

arcada. O formato lembra uma fortaleza, como por

exemplo a Fortaleza ou Palácio Ukahdir, construído
também durante o período abássida e localizado em

Karbala, Iraque. Al- Mustansiriya é repleta de arcos

ogivais que são janelas, portas ou simplesmente
sobrepostos como decoração. Seu ornamento é em

maioria feito de estuque e cobre a maior parte das

paredes externas do prédio. Internamente podemos
observar poucos ornamentos. Já a fortaleza Ukahdir,

que também possui pátio interno circundado por uma

arcada, possui arcos ogivais com pontas bem menos
proeminentes, um pouco mais arredondados e não há

sinais de decorações geométricas ou arabescos. Sua

estrutura é mais rígida por se tratar de uma construção
militar.


