
A Casa da Sabedoria
Como a valorização do conhecimento 
pelos árabes transformou a civilização ocidental
Jonathan Lyons

“Jonathan Lyons conta a história da Casa da Sabedoria,  
dos califas que a sustentaram e das pessoas que lá trabalharam,  

num ritmo apaixonante e vertiginoso.” 
The Times

A imagem do mundo árabe como fonte de desconfiança e medo é 
um dos preconceitos atuais que saem abalados depois da leitura de A 
Casa da Sabedoria. Após mais de vinte anos como editor e correspon-
dente estrangeiro da Reuters — principalmente no mundo islâmico —,  
Jonathan Lyons oferece o resultado de uma relevante pesquisa his-
tórica e mostra que, após a queda de Roma, numa época em que  
a Europa era uma região ignorante e atrasada, quem iluminava o  
mundo com inteligência e sabedoria eram os árabes.

Eles desenvolveram a álgebra e mediram a circunferência da Terra 
(algo que o Ocidente só conseguiria oito séculos mais tarde). Adeptos 
da astronomia e da navegação, inventaram o astrolábio. Traduziram os 
textos científicos e filosóficos gregos. No centro desse esforço estava a 
Casa da Sabedoria, a biblioteca real de Bagdá. Além de cerca de 400 mil 
volumes, ela abrigava pensadores de origens e religiões diversas, que 
trabalhavam para conservar, difundir e aprofundar o conhecimento. 

Lyons mostra que também eruditos ocidentais – na contramão de 
seus compatriotas que se lançavam às sangrentas Cruzadas – foram 
ao Oriente em busca do saber árabe. Homens como Adelardo de Bath, 
que em 1109 foi da Inglaterra à Ásia menor e retornou com preciosos 
saberes sobre astronomia e matemática revolucionários para a ciência 
europeia. Assim, as inovações e as ideias dos pensadores árabes possi-
bilitaram estabelecer os fundamentos da Renascença.

A estrutura do livro homenageia as cinco orações diárias muçulmanas. 
Começa no entardecer (prece al-maghrib), o início do dia tradicional no 
Oriente Médio; depois avança pelo anoitecer (al-isha) da Idade Média 
cristã, narra o amanhecer (al-fajr) da grande era do saber árabe, eleva-
se à glória do meio-dia (al-zuhr) com nosso herói principal, Adelardo de 
Bath, no Oriente Próximo, e conclui com as ricas cores da tarde (al-asr) 
que marcam o fim da Idade da Fé no Ocidente e o triunfo da Razão.  

JONATHAN LYONS é jornalista americano. Foi editor e corres-
pondente internacional da Reuters e atualmente trabalha junto 
ao Centro de Pesquisas sobre Terrorismo Global da Universidade  
Monash, na Austrália, dedicando sua vida pessoal e profissional a  
explorar as fronteiras entre Ocidente e Oriente.
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Tradução:
Pedro Maia Soares

“Um livro renovador, que descobre, 
ou redescobre, um campo comum 

entre o islã e a cristandade; 
uma pesquisa histórica que nos lembra

 que as civilizações podem tanto
 entrar em choque quanto conversar.”

Houston Chronicle


