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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como proposta refletir sobre as representações do líder mulçumano el-Melik 

en-Nasir Salah-ed-Din Yusuf ibn Ayyub, conhecido no Ocidente como Saladino (1137-1193), 

com base numa crônica árabe composta no contexto das Cruzadas. Ele é apresentado pela 

historiografia medieval como personagem do mundo medieval e um sultão que desempenhou 

um papel importante na unificação do Império árabe-muçulmano e na reconquista islâmico-

muçulmana da cidade de Jerusalém, considerada como palco de sua ascensão. Saladino, 

procedente de uma tribo curda seljúcida, nasceu em Tikrit, no norte do Iraque, e atuou 

principalmente nas regiões que compõem o território do Egito, da Síria e da Palestina. O 

objetivo principal é analisar as representações de Saladino como líder muçulmano, assim como 

o processo de construção de sua imagem e sua atuação política e militar. A fonte que dá 

sustentação para a realização deste trabalho é a crônica The Rare and Excellent History of 

Saladin (A Rara e Excelente História de Saladino), confeccionada entre 1198 e 1228 pelo 

cronista árabe Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād (1145-1234) que esteve a serviço do sultão como seu 

confidente pessoal. Nesse sentido, esta pesquisa se propõe ao desenvolvimento de uma 

discussão mais conceitual, trabalhando com as concepções de “espaço sagrado” e “espaço 

profano”, afim de compreender o simbolismo da cidade de Jerusalém como centro espiritual 

para o Judaísmo, Cristianismo, Islamismo e, especialmente, para Saladino. Aponta também as 

disparidades e semelhanças entre os conceitos de “crônica” e “História”, visando o estudo de 

suas respectivas práticas historiográficas e o uso da “memória” como pressuposto para o 

registro de fatos sujeitos ao esquecimento.  O intuito é estabelecer uma análise minuciosa da 

crônica e enfatizar a figura de Bahā al-Dῑn como um agente histórico do medievo. 

Metodologicamente utilizamos o método analítico para esmiuçar nossa fonte de pesquisa, com 

a realização da crítica externa e interna do documento. Além disso, propomos uma análise 

textual da historiografia sobre Saladino, dialogando com historiadores sobre as ações militares 

e políticas deste líder muçulmano e as questões abordados na construção da fonte, como por 

exemplo, Cruzadas, Guerra Santa e Jihad. Essa ação analítica historiográfica visa pensar em 

formas de acessar o passado, estabelecendo uma experiência histórica com o objeto de pesquisa, 

ou seja, a análise do sultão Saladino ganha sentido investigativo sobre suas continuidades e 

descontinuidades no tempo histórico. Propõe-se também discutir temas como o pensamento 

político no Islã e também analisar a figura de Saladino a partir da perspectiva de Bahā al-Dῑn. 

Assim, a proposta é compreender, na fonte analisada, o processo de construção da imagem do 

sultão Saladino como modelo de guerreiro, líder, estrategista, libertador e unificador do mundo 

árabe-muçulmano no cenário das Cruzadas, sobretudo após o cerco e a retomada da cidade de 

Jerusalém. 

 

Palavras-chave: Saladino. Bahā al-Dῑn. Islã. Cruzadas. Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aims to reflect on the representations of the Muslim leader el-Melik en-Nasir 

Salah-ed-Din Yusuf ibn Ayyub, known in the West as Saladin (1137-1193), based on a 

composite Arab chronicle in the context of the Crusades. He is presented by medieval 

historiography as a character of the medieval world and a sultan who played an important role 

in the unification of the Arab-Muslim Empire and in the Islamic-Muslim reconquest of the city 

of Jerusalem, considered as the stage of its ascension. Saladin, from a Kurdish Seljuk tribe, was 

born in Tikrit, in the north of Iraq, and worked mainly in the regions that make up the territory 

of Egypt, Syria and Palestine. The main objective is to analyze Saladin's representations as a 

Muslim leader, as well as the process of building his image and his political and military actions. 
The source that supports this work is the chronicle The Rare and Excellent History of Saladin, 

made between 1198 and 1228 by the Arab chronicler Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād (1145-1234) 

who was in the service of the sultan as his personal confidant. In this sense, this research 

proposes the development of a more conceptual discussion, working with the conceptions of 

"sacred space" and "profane space", in order to understand the symbolism of the city of 

Jerusalem as a spiritual center for Judaism, Christianity, Islam and especially for Saladin. It also 

points out the disparities and similarities between the concepts of "chronicle" and "history", 

aimed at the study of their respective historiographic practices and the use of "memory" as a 

presupposition for recording facts subject to oblivion. The intention is to establish a thorough 

analysis of the chronicle and to emphasize the figure of Bahā al-Dῑn as a historical agent of the 

medieval. Methodologically we use the analytical method to scrutinize our source of research, 

with the realization of external and internal criticism of the document. In addition, we propose 

a textual analysis of historiography on Saladin, dialoguing with historians about the military 

and political actions of this Muslim leader and the issues addressed in the construction of the 

source, such as the Crusades, Holy War and Jihad. This analytical historiographic action is 

aimed at thinking about ways of accessing the past, establishing a historical experience with the 

object of research, that is, Sultan Saladin's analysis gains an investigative sense of its 

continuities and discontinuities in historical time. It also proposes to discuss topics such as 

political thought under Islam and also to analyze the figure of Saladin from the perspective of 

Bahā al-Dῑn. Thus, the proposal is to understand, in the source analyzed, the process of building 

the image of Sultan Saladin as a model warrior, leader, strategist, liberator and unifying of the 

Arab-Muslim world in the scenario of the Crusades, especially after the siege and the 

resumption of the city of Jerusalem. 

 

 

Keywords: Saladin. Bahā al-Dῑn. Islam. Crusades. Representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando os muçulmanos1 conquistaram Jerusalém em 638, a concepção islâmica de 

sagrado era mais abrangente, pois acreditavam na coexistência das três religiões oriundas de 

Abraão (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo). Nesse sentido, cada religião ocuparia um espaço 

próprio na Cidade Santa com o direito de realizar seus cultos em seus respectivos templos. De 

acordo com Karen Armstrong2, os islamistas haviam criado um sistema que permitiu, pela 

primeira vez, a convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos, visando a continuidade e a 

harmonia de toda religião corretamente orientada que só poderia derivar de um único Deus. Já 

Jean Flori3 afirma que o islamismo no medievo admitia a peregrinação de religiões monoteístas 

a Jerusalém, porém, a conquista muçulmana da cidade representou uma derrota para o mundo 

cristão e não seria admitida sem retaliações. 

Desde a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos no ano de 638, engendrou-se na 

Europa uma série de ideias preconcebidas acerca do crescimento do Islã, que vislumbraram na 

religião em ascensão um inimigo permanente e desconsideraram as contribuições da civilização 

árabe-islâmica. Da mesma forma, se observa entre as três principais religiões monoteístas a 

defesa de uma fé corrompida por interesses políticos e militares4. 

Em 1095, em Clermont-Ferrand, na França, o papa Urbano II, com o objetivo de 

desencadear uma reação cristã para ir de encontro ao avanço árabe-muçulmano, convocou toda 

a cristandade latina para reconquistar a cidade de Jerusalém. A conclamação do papa deu início 

a Primeira Cruzada que resultou na reconquista cristã da Terra Santa no ano de 1099. Na 

concepção de Bernard Lewis5, no que diz respeito ao ponto de vista ideológico do movimento, 

as Cruzadas constituíam uma primeira experiência de imperialismo expansionista com fins de 

ordem material e cuja justificativa moral e psicológica era estimulada pela religião. Desse 

modo, em detrimento daqueles que procuravam o Santo Sepulcro, os grandes representantes da 

invasão oriunda do Ocidente se tratavam de comerciantes, jovens em busca de principados, 

pecadores em busca de uma penitência lucrativa e barões ambiciosos e belicosos. 

 
1  Muslim: “quem se submete”; seguidor do Islã, muçulmano.  
2 ARMSTRONG, Karen. Jerusalém: uma cidade, três religiões, Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011, p. 353. 
3 FLORI, Jean. Jerusalém e as Cruzadas. In: LE GOFF, Jacques e SCHIMITT, J C. (Org.). Dicionário Temático 

do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002, p.10. 
4 BALTA, Paul. Islã: uma breve introdução. Porto Alegre, RS: L&PM, 2016, p. 38. 
5 LEWIS, Bernard. Os Árabes na História. 2ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1990, p. 169. 
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Oitenta e oito anos após o lançamento da Primeira Cruzada, em 1187, o sultão6 

Saladino reestabeleceu o domínio islâmico-muçulmano sobre Jerusalém. Contudo, é importante 

ressaltarmos que em decorrência das novas Cruzadas que se seguiram, a imaginação árabe-

muçulmana ficou marcada pelas ações violentas empreendidas pelo Ocidente7.  

É com base nos pré-julgamentos que surgem discursos dicotômicos que buscam a 

sobreposição do “Ocidente” sobre o “Oriente”. Segundo Edward W. Said8, enquanto entidades 

geográficas e culturais, os lugares, regiões e setores geográficos se tratam de construções feitas 

pelo homem. Nesse sentido, da mesma maneira que o Ocidente, o Oriente corresponde a uma 

ideia que dispõe de uma história de pensamento, imagística e vocabulário que lhe deram 

realidade e presença no Ocidente. Assim, ao invés de se distanciarem, as duas entidades 

geográficas apoiam e, de certa forma, refletem uma à outra. 

De acordo com Edward W. Said9, o orientalismo, na qualidade de um estilo de 

pensamento, surgiu desta distinção ontológica e epistemológica. Ele levou poetas, romancistas, 

filósofos, teóricos políticos, economistas e administradores imperiais a aceitar essa dicotomia 

básica como ponto de partida para elaborar teorias, épicos, romances, descrições sociais e 

relatos políticos, transformando o Oriente em um modo de discurso representado por um papel 

cultural e ideológico.  

Tais discursos muitas vezes são construídos com fins pejorativos, como forma de 

legitimar as ações imperialistas praticadas pelas nações ocidentais, em especial as nações 

europeias que, desde o século XIX, se utilizam desses discursos para ofuscar o seu 

intervencionismo político e econômico. Segundo Said, o orientalismo pode ser discutido e 

analisado como a instituição organizada para negociar com o Oriente, como um estilo ocidental 

para dominar, reestruturar, colonizar e ter autoridade sobre ele. Consequentemente, árabes e 

muçulmanos são envoltos por uma teia de racismo, estereótipos culturais e por uma ideologia 

desumanizante, nutrida pelo anseio ocidental em possuir a hegemonia global da política, da 

economia e da cultura10. 

 
6 O historiador Albert Abibi Hourani (2006) afirma que nesse contexto para descrever dinastias como seljúcidas e 

abássidas não se utilizava o termo “califa”, mas sim, denominava-se “sultão” que quer dizer mais ou menos 

“detentor do poder”. Já para o estudioso Peter Demant (2014), o termo sultão refere-se a uma autoridade política; 

governador (sem conotação religiosa, ao contrário de califa). 
7 Os termos “Oriente” e “Ocidente” são utilizados neste trabalho com fins didáticos para delimitar poções 

geográficas. 
8 SAID, Edward W. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. Trad. Tomás Rosa Bueno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990, p. 17. 
9 Ibid., p. 14. 
10 Ibid., p. 38. 
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Essa conjectura possibilita o surgimento de discursos equivocados acerca de uma 

suposta superioridade ocidental, que tenta se legitimar sobre os injustificáveis projetos de 

ocidentalização do Oriente. Assim, a utilização de termos simplistas, como por exemplo, 

“choque de civilizações”, acabam disseminando concepções que transformam árabes e 

muçulmanos em bárbaros.  

Esta pesquisa tem como proposta refletir sobre a figura do líder mulçumano el-

Melik en-Nasir Salah-ed-Din Yusuf ibn Ayyub, conhecido no Ocidente como Saladino, a partir 

da crônica al-Nawādir al-Sultāniyya wa´l Mahāsin al-Yūsufiyya (A Rara e Excelente História 

de Saladino11), composta entre 1198 e 1228 pelo cronista árabe Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād (1145-

1234) que esteve a serviço do sultão sendo seu confidente pessoal. O objetivo principal é 

analisar a representação de Saladino enquanto líder muçulmano, bem como o processo de 

construção de sua imagem e sua atuação política e militar. 

Saladino pertencia à tribo dos Seljúcidas, povo nômade da religião islâmica 

sunita12, e nasceu em Tikrit13, no Norte do Iraque. Ele surgiu no mundo islâmico inspirado pelo 

espírito da Jihad14 (Guerra Santa árabe) e obteve êxito em sua vida militar e política e foi 

reconhecido como o unificador do Islã. No escrito supracitado o foco dos relatos centra-se em 

sua vida, englobando a sua formação e principalmente sua ascensão militar e política, da qual 

o autor da fonte foi testemunha ocular. Saladino é apresentado como um modelo de sultão árabe 

que centra sua vida na religião, sendo apto a ser definido ao lado das grandes figuras da história 

no início do Islã. 

Esta pesquisa tem como recorte espaço-temporal o século XII d.C., nas regiões que 

compõem o território da Palestina, Síria e o Egito. Na Síria, Saladino levantou o fervor religioso 

e mobilizou muçulmanos egípcios e sírios na empreitada de derrota dos cruzados europeus que 

haviam assentado domínios cristãos na região Palestina e na costa síria, no final do século XI. 

A fonte em análise foi composta no contexto das Cruzadas, portanto, tinha como cenário o 

conflito entre mulçumanos e cristãos. 

 
11 A edição utilizada para a construção deste trabalho trata-se de uma tradução do árabe para o Inglês da fonte al-

Nawādir al-Sultāniyya wa´l Mahāsin al-Yūsufiyya by Bahā’ al-Dīn Ibn Shaddād (Século XII), realizada por D.S. 

Richards, que até sua aposentadoria, foi professor de árabe do Instituto Oriental e é pesquisador emérito do St 

Cross College, University da Universidade de Oxford. 
12 O termo “sunita” deriva do árabe sunni, que significa “povo da tradição (isto é, a tradição é o exemplo de 

Muhammad, o modelo de conduta muçulmana)”. Os sunitas seguem tanto os ensinamentos presentes no Corão 

como na Suna, “tradição” de como o Profeta pensava, falava e conduzia seus negócios. 
13 Situada no rio Tigre, ao norte de Bagdá. 
14 Jihad trata-se da guerra Santa árabe que na concepção de Jean Flori é o movimento que tinha por objetivo a 

conquista dos territórios que não eram submetidos ao Islã. Karen Armstrong (2011, p. 353) afirma que foi a cruel 

agressão dos cruzados que fez reviver a prática da Jihad, que havia desaparecido no Oriente Próximo. O assunto 

será melhor abordado no capítulo 2. 
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A edição mais antiga da fonte principal deste trabalho, intitulada Vita et res gestae 

Saladini, foi traduzida para o latim pelo filólogo holandês Albert Schultens (1686-1750), no 

século XVIII. Posteriormente, a crônica de Bahā al-Dῑn fez parte da série monumental de fontes 

para a história das Cruzadas, Recueil des Historiens des Croisades15, publicada em Paris entre 

1841 e 1906. Há também uma tradução em francês que acompanha o texto em árabe 

denominada Anecdotes et Beaux Traits de la Vie du Sultan Youssof (Salâh ed-Dîn). A edição 

que antecede a que usamos foi produzida no Cairo por Gamal al-Din al-Shayaal, em 1964. Ele 

foi o primeiro a utilizar o manuscrito presente na Biblioteca da Mesquita de Aqsa. Foi a partir 

da publicação feita por Gamal al-Din que D. S. Richards traduziu para o inglês a versão utilizada 

nesta pesquisa.  

Este trabalho contradiz os discursos pejorativos ocidentais que tendem a barbarizar 

os povos árabes e muçulmanos, contribuindo com a supressão do medo em relação à figura do 

outro e demonstrando que o Oriente é detentor de uma civilização e cultura própria, que 

independem de generalizações e que não estão atreladas a padrões universalizantes. Sendo 

assim, esta pesquisa, por mais que seja restrita a figura de Saladino, nos permite conhecer mais 

sobre o mundo árabe mulçumano, mesmo que em traços específicos, como na cultura e na 

religião. 

Salientamos que nosso objeto de pesquisa é pouco conhecido por intermédio de 

abordagens fundamentadas em documentos, em função da escassez e do difícil acesso as fontes. 

A realização da análise sobre Saladino com base na A Rara e Excelente História de Saladino, 

composta por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād em forma de relato biográfico, ganha importância, pois, 

além de detalhar estratégias políticas e militares que normalmente não são apresentadas pela 

historiografia, documenta características pessoais da vida de Saladino enquanto um sultão 

detentor de virtudes e zeloso para com os preceitos pregados pelo Islã. Analisando esse escrito 

pretendemos ressaltar o seu valor para a História, contribuindo assim com os estudos medievais 

no Brasil. 

Equiparando-me na relação do historiador/ogro realizada por Marc Bloch, decidi 

me aventurar pelo medievo, e através deste trabalho contar a vida de um homem do passado, 

restabelecendo seu lugar no cenário historiográfico e estabelecendo uma nova discussão acerca 

do mesmo. Estudar um personagem histórico como Saladino nos permite reforçar o oficio de 

ser historiador, principalmente pela necessidade de situar-me perante meu objeto de pesquisa. 

A intencionalidade de estudá-lo não se trata apenas de replicar fatos já contados, obtendo como 

 
15 A coletânea que trata do Historiens Orientaux é composta por cinco volumes, o terceiro dos quais contém o 

trabalho de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād. 
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resultado uma crônica, mas sim, analisá-lo compreendendo sua função histórica, elucidando 

suas palavras e dando sentido a sua presença no passado segundo seu tempo cronológico.  

A presença de Saladino no cenário árabe demonstra um modus vivendi baseado no 

modelo de homem islâmico no período estudado, fundamentado por um sentimento expresso 

na religião e na literatura. Ele está entre os personagens mais impressionantes do medievo, 

tendo lugar de representação nos estudos atuais. Sendo assim, buscamos quebrar certos 

estereótipos e paradigmas em relação ao imaginário construído acerca de Saladino, 

predominantemente reconhecido pela historiografia ocidental como um líder muçulmano 

moderado e o modelo do nobre pagão.  

A personificação de Saladino como “nobre pagão” não mudou em nada a imagem 

sombria do Islã para os teólogos cristãos do Ocidente. Sua carreira excepcional entre os 

governantes muçulmanos é inegável, mas perante os olhos ocidentais seus atributos e sua forma 

de agir independem dos preceitos e proibições pregados pelo Corão, ou seja, os ocidentais não 

quiseram admitir que a formação de sua personalidade tenha sido influenciada pelo Islã16.  

O estudo da fonte também possibilita a formulação de novas abordagens, 

fundamentando-se no olhar de quem esteve presente e participou direta ou indiretamente da 

vivência do sultão. Tanto na literatura quanto na historiografia ocidental, os discursos que 

fazem referência ao sultão transmitem uma sensação do seu não pertencimento ao mundo árabe-

muçulmano, como se seus comportamentos e virtudes contrastassem com o do seu próprio 

povo. Desse modo, enquanto a imagem difundida no ocidente enfatiza apenas os pontos 

positivos, a análise da crônica dá margem para trazermos à tona também os pontos negativos 

de Saladino que, apesar de seus atributos como misericordioso e extremamente religioso, é uma 

figura histórica que detinha suas próprias imperfeições, mas que obteve conquistas importantes 

e que modificou o mundo árabe-muçulmano. 

Com essas informações será possível atingir os objetivos desta pesquisa, os quais 

são: compreender, na fonte analisada, o processo de construção da imagem de Saladino como 

modelo de guerreiro, líder, estrategista, libertador e unificador do mundo árabe-muçulmano no 

cenário das Cruzadas, sobretudo após o cerco e a retomada da cidade de Jerusalém; analisar a 

contribuição da Jihad para a ascensão do sultão enquanto líder e libertador do mundo islâmico; 

trabalhar com o conceito de memória, direcionado ao fato da obra se tratar de uma fonte que 

remonta aos relatos sobre o sultão Saladino; analisar a heroicização de sua figura no mundo 

árabe-muçulmano, partindo da trajetória percorrida pelo mesmo até chegar a sua ascensão 

 
16 MÖHRING, Hannes. Saladino – El sultán y su época 1138-1193. Ed. Publidisa, Publicacions de la Universitat 

de València, 2010, p. 112. 
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político-militar; e, por fim, compreender a influência da religião como base sustentadora para 

conduta de Saladino. 

Nesse sentido, foram elaboradas as seguintes questões: Qual foi a real intenção de 

Bahā al-Dῑn em construir a obra A Rara e Excelente História de Saladino? Qual a influência da 

memória na criação da fonte em análise? A quem eram destinados os relatos sobre a vida do 

sultão? Como foi construída a sua imagem na obra? Quais foram as medidas tomadas pelo 

sultão para a unificação de seu império? Qual a concepção de Jihad na crônica? Qual era o 

interesse de Saladino pela restauração das forças da “Jihad”? Que elementos o autor utilizou 

para discorrer sobre a ascensão de Saladino, na tentativa de elevá-lo como grande líder 

mulçumano e herói árabe?  

No presente trabalho, utilizamos, na qualidade de documentos, as produções de 

cronistas árabes contemporâneos a Saladino, sendo elas: Le livre Des Deux Jardines – Histoire 

des Deux Regnes (kitāb al-Rawdatain fi akhbᾱr al-Dawlatain) produzida por Abū Šāma; as 

obras confeccionadas por Ibn al-Athir, Histoire des Atabecs de Mosul (Al-Tārīkh al-bāhir fī al-

Dawlah al-Atābakīyah bi-al-Mawṣil) e A História perfeita (Al-Kamel fit-Tarikh); o 

Muqaddimah de  Ibn Khaldûn, para discutir temas ligados ao ensino e prática do Islã; e também 

o Dicionário Biográfico de Ibn Kallikan’s. Todas as crônicas citadas anteriormente, com 

exceção do dicionário de Ibn Kallikan’s, foram encontradas na coletânea de textos para a 

história das Cruzadas, Recueil des Historiens des Croisades. 

Além dos documentos apresentados acima, usamos também obras religiosas, como 

o Nobre Alcorão17, traduzido para o português na versão do Professor de Estudos Árabes e 

Islâmicos da Universidade de São Paulo, Dr. Helmi Nasr, e os trabalhos de Santo Agostinho, A 

Cidade de Deus18 e O livre-arbítrio19. Para tratar de temas relacionados às Cruzadas, utilizamos 

o relato de Fulcher de Chartres, presente na crônica Gesta Dei Francos20, e também a narrativa 

de Raúl de Caen, encontrada na obra The Gesta Tancredi of Ralph of Caen21. 

A iniciativa de contextualização e análise de nossa fonte exige questionar o 

documento, problematizando-o e trazendo para uma interpretação atual, de forma que o 

resultado historiográfico desta análise não seja considerado como uma intervenção anacrônica. 

 
17 NOBRE ALCORÃO. Complexo do Rei Fahd, Al-Madinah Al-Munauarah. Trad. Dr. Helmi NASR, K.S.A. 

2005. p. 1065. 
18 SANTO AGOSTINHO. A Cidade de Deus. 2ª ed. Trad. J. Dias Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1996. 
19 Id., O livre-arbítrio. Trad. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995 
20 BONGARS, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382 f., trans in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal, eds., A 

Source Book for Medieval History, New York: Scribners, 1905, 513-17. 
21 The Gesta Tancredi of Ralph of Caen: A history of the Normans on the First Crusade. Trad. Bernard S. Bachrach 

e David S. Bachrach, England: Ashgate, 2005. 
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Sandra Jatahy Pesavento22 afirma a importância de se realizar uma análise dos vestígios do 

passado, para que se obtenha como resultado documentos historiográficos, ou melhor, matéria 

prima nas mãos do historiador. É importante elencar que esta pesquisa não se restringiu apenas 

a análise das fontes, pois concebemos ser de fundamental importância dialogar com outros 

autores para complementação do referencial no qual se insere o objeto de pesquisa.  

Esta pesquisa se apoiou nos seguintes referenciais teóricos para refletir sobre a 

produção histórica e historiográfica medieval: Jurandir Malerba, Peter Burke, Marc Bloch e 

Sandra Jatahy Pesavento, dando ênfase ao conceito de crônica através da análise das obras de 

Jaume Aurell e Susani Silveira Lemos França. Maurice Halbwachs, Jacques Le Goff e Paul 

Ricoeur foram utilizados para trabalhar o conceito de “Memória”, com o foco de citar o lugar 

de memória de Saladino na obra. No que diz respeito a temas como Religião, a sacralidade de 

Jerusalém para os três monoteísmos e a consolidação de lugares sagrados e espaços profanos, 

investigamos os trabalhos de André Vauchez, Mircea Eliade, Thomas A. Idinopulos, Paul 

Johnson, Simon Sebag Montefiore e Yoram Tsafrir.  

Para trabalhar temas especificamente direcionados ao mundo muçulmano, 

utilizamos os seguintes autores: Albert Habib Hourani, Antony Black, Bernard Lewis, Daniel 

Pipes, Edward Said, Gustave E. Von Grunebaum, Karen Armstrong, Leon Carl Brown, Mathew 

S. Gordon, Mario Giordani, Paul Balta, Peter Demant, Paulo Daniel Farah, Pierre Guichard e 

Tamara Sonn. Os mesmos foram utilizados com a função de contextualizar e apoiar o estudo, 

uma vez que Saladino foi um muçulmano. Do mesmo modo, recorremos a historiadores como 

Alain Demurger, André Pierre Sigal, Amim Maalouf, Fátima Regina Fernandes, Richard 

Fletcher e Steven Runciman para trabalharmos a formação e o desenrolar das Cruzadas e 

também Jean Flori e David Cook com o conceito de Jihad, o qual é trabalhado pelo sultão na 

ação de reconquista religiosa da cidade de Jerusalém.  

Esta pesquisa, dentro de seus objetivos, é dividida em três capítulos com o foco de 

abranger todo o conteúdo proposto. O Capítulo 1, intitulado A Escrita da História na Crônica 

de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, no primeiro item, buscamos apresentar o surgimento do Islã 

através da figura do Profeta Muhammad e a formação do mundo árabe-muçulmano. No 

segundo, discorremos sobre a construção da sacralidade de Jerusalém para os três monoteísmos 

(Judaísmo, Cristianismo e Islamismo). No terceiro, trabalhamos os conceitos de Crônica, 

História e Memória e, por fim, apresentamos a fonte composta por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād. 

 
22 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2 ed. Belo Horizonte, autêntica, 2008. 
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O Capítulo 2, denominado Religião e virtuosidade na Crônica A Rara e Excelente 

História de Saladino, em seu primeiro item, discutimos o pensamento político islâmico e sua 

influência sobre o muçulmano medieval. No segundo, expomos a biografia do nosso objeto de 

pesquisa, o sultão Saladino. No terceiro, trabalhamos com a influência dos princípios Islâmicos 

na constituição da identidade de Saladino. Posteriormente, o foco foi apresentar as virtudes 

desenvolvidas pelo sultão, explicitando o maior dos objetivos do cronista na construção da 

crônica. Por último, buscamos analisar a utilização da Jihad como ferramenta usada por 

Saladino para a expansão do mundo islâmico-muçulmano. 

Por fim, o Capítulo 3, A Representação de Saladino como Herói na Ótica de Bahā 

al-Dῑn Ibn Shaddād, no primeiro item, discutimos o desenvolvimento das Cruzadas dando 

ênfase ao projeto expansionista de Saladino como ápice da Terceira Cruzada. No segundo, 

analisamos as estratégias utilizadas pelo sultão para unificar o mundo islâmico. Logo em 

seguida, apresentamos as principais batalhas travadas por Saladino como líder militar 

muçulmano e a aquisição de novos territórios. No quarto, dissertamos sobre a captura da cidade 

de Jerusalém, considerada a maior conquista obtida por Saladino. Por último, tratamos das 

ações do sultão após a tomada da Cidade Santa e do fim de seu governo. 
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CAPÍTULO I 

A ESCRITA DA HISTÓRIA NA CRÔNICA DE BAHᾹ AL-DĪN IBN SHADDᾹD 

 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a representação de Saladino enquanto líder 

muçulmano a partir da análise da obra A Rara e Excelente História de Saladino (1228), 

produzida por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād. Nascido em Tikrit, no Norte do Iraque, Saladino 

pertencia à tribo dos Seljúcidas, povo nômade da religião islâmica sunita e surgiu no mundo 

islâmico guiado pelo espírito da Jihad (Guerra Santa árabe), alcançando êxito em sua vida 

militar e política. 

Este capítulo é subdividido em quatro itens. No primeiro, intitulado “O mundo 

árabe muçulmano”, traçamos um panorama do mundo muçulmano, partindo do surgimento de 

Muhammad até o estabelecimento das dinastias e impérios islâmicos e também discutimos a 

constituição do Islã enquanto religião. O segundo, “A sacralidade de Jerusalém para os três 

monoteísmos”, tem como objetivo analisar a sacralização de Jerusalém sob o olhar de judeus, 

cristãos e muçulmanos. No terceiro, “Crônica e História: relatos de memória”, o objetivo é de 

trabalharmos os conceitos de crônica, história e memória e também de discutirmos a 

possibilidade da utilização da memória como base sustentadora para construções 

historiográficas, fundamentando a discussão teórica desta pesquisa. Por último, a proposta é 

apresentar a crônica A Rara e Excelente História de Saladino.  

 

 

1.1 O mundo árabe muçulmano 

 

 

O Islã23, a mais nova das religiões da tradição monoteísta24, surgiu geograficamente 

na Península Arábica25, comumente conhecida como “Arábia”. Composta em sua maioria por 

estepes ou desertos isolados, era habitada por povos que falavam vários dialetos do árabe26 com 

diferentes estilos de vida – nômades criadores de camelos (“beduínos”), agricultores, 

comerciantes e artesãos – com um equilíbrio precário entre povos nômades e sedentários. O 

 
23 A palavra “islamismo”, ou “Islã”, vem de Islam, que significa “submissão [a Deus]”. 
24 Crença em um só deus. As principais religiões da tradição monoteísta são: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 
25  Localizada no Sudoeste da Ásia e nordeste da África, compreende países como Arábia Saudita, Barém, Catar, 

Emirados Árabes Unidos, Iémen, Kuwait e Omã. 
26 De acordo com Albert Hourani (2006), a língua árabe se transformou no veículo de uma cultura que absorvia 

elementos das tradições dos povos integrados no mundo muçulmano e manifestava-se na literatura e em sistemas 

de lei, teologia e espiritualidade. 
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poder emanava dos oásis27 onde chefes familiares tribais, buscando controlar o comércio, 

mantinham relações comercias com mercadores28. O Islã nasceu em meio ao pluralismo 

religioso do Oriente Médio, onde além do judaísmo e do cristianismo, povos cultuavam deuses 

locais identificados com objetos no céu, pedras, árvores ou demais recursos naturais.  

Em meados do século VII houve a ascensão de um novo grupo dominante, formado 

pelos árabes da Arábia Ocidental, sobretudo os de Meca29, contrariando uma tradição política 

de supremacia dos povos dos impérios. Assim como ocorreu a ascensão de uma nova ordem 

dominante, estava em curso o movimento que trouxe à tona uma nova religião, fator que fez 

com que ambos se identificassem.  

 

 

1.1.1 Muhammad e a ascensão do Islã 

 

 

O Islã surgiu às margens do Império Bizantino e o Sassânida30 no século VII. O 

movimento religioso foi difundido a partir de Muhammad Ibn Abdu Allāh31 (570-632) tendo 

por matriz Meca (Ver mapa 2), onde incita homens e mulheres a uma reforma religiosa e a se 

colocar submissos à vontade de Deus32. O discurso construído toma por base a pregação de 

mensagens divinas, que eram provindas de Deus e direcionadas aos homens, mensagens estas 

reveladas pelo Profeta Muhammad e que mais tarde foram incorporadas no livro sagrado 

Islâmico, o Corão33. 

Muhammad nasceu em Meca em meados do ano de 570. Sua família pertencia à 

tribo dos coraixitas34, mercadores que mantinham relações comerciais com tribos pastoris 

 
27 São locais férteis em decorrência da presença de água em regiões desérticas. 
28 HOURANI, Albert. Uma História dos povos árabes. Trad. Marcos Santarrita.  São Paulo: Companhia das Letras, 

2006, p. 27-28. 
29 Cidade da Arábia Ocidental situada na província homônima considerada mais sagrada no mundo para os 

muçulmanos. Encontrava-se na encruzilhada de duas rotas comerciais: a Rota do Hedjaz, próxima a costa leste do 

mar vermelho, ligando o Iêmen à Síria, Palestina e Transjordânia, e a Rota Najr, que ligava o Iêmen ao Iraque. 

ARMSTRONG, Karen. Maomé: uma biografia do Profeta. Trad. Andréia Guerini, Fabiano Seixas Fernandes, 

Walter Caros Costa. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 79. 
30 Grande Império cujo poder original se assentava nos povos de língua persa do sul do Irã, era um estado familiar, 

governado por intermédio de uma hierarquia de funcionários, que tentou proporcionar uma base sólida de unidade 

e lealdade, revivendo a antiga religião do Irã, tradicionalmente associada com o mestre Zoroastro. Seu domínio se 

estendia sobre o que é hoje o Irã e o Iraque, e entrava pela Ásia Central adentro.  
31 Incorretamente transliterado como “Maomé”. 
32 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 22-34. 
33 Na língua portuguesa há duas formas de grafia para designar o livro sagrado dos muçulmanos: Corão e Alcorão. 

No trabalho usa-se Corão, forma já consagrada no português. 
34 Os coraixitas estabeleceram-se em Meca no final do século V. Através de uma aliança com povos Beduínos 

obtiveram auxilio militar e, em troca, ofereceram a participação em várias companhias de Meca. Dessa forma, com 

a garantia da segurança da aldeia e o cultivo de uma diplomacia conhecida como Hilm, tornaram-se a mais 

poderosa tribo da Arábia. ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 79. 
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localizadas em território circundante à aldeia e também com a Síria e o sudoeste da península.  

Casou-se com uma viúva comerciante, Khadija, e passou a cuidar de seus negócios. Além das 

relações comerciais, estes povos relacionavam-se com aspectos religiosos, de forma mais 

especifica com o santuário da aldeia, a Caaba35, lugar de imagens de deuses locais. 

Através de suas habilidades políticas Muhammad transformou as condições de vida 

de seu povo, resgatando-os da violência estéril, da desintegração e contribuindo para formação 

de uma nova identidade. O império árabe, que num prazo de cem anos se estenderia do Gibraltar 

ao Himalaia, cresceu estruturado nos ensinamentos divulgados pelo Profeta36. 

De acordo com Karen Armstrong37, no período que antecede as mensagens divinas 

reveladas a Muhammad, as tribos árabes foram acometidas por um sentimento de inferioridade, 

referente a consciência de até então não ter lhes sido enviada uma revelação ou escritura própria, 

o que os colocava em uma posição de desvantagem em comparação com judeus e cristãos, 

chamados no Corão de ahl al-kitāb (os Povos do Livro). Segundo Armstrong, essa sensação só 

foi mudada a partir das revelações atribuídas ao Profeta e a consequente confecção do livro 

sagrado, o Corão38. 

A tese apresentada no parágrafo anterior, na qual Karen Armstrong defende a 

existência de um senso de inferioridade sentido pelos árabes, é passível de crítica. Naquele 

contexto, as tribos árabes pastoris criaram uma linguagem poética comum, porém, formal, 

fundada a partir dos dialetos árabes com refinamentos em gramática e vocabulário. Esta 

linguagem não pertencia a uma comunidade em particular e era usada por poetas de diferentes 

grupos tribais. Albert Hourani afirma que estas poesias podem ter se desenvolvido por 

intermédio de uma linguagem rítmica e rimada das encantações ou sortilégios e, portanto, 

assevera que de maneira alguma são primitivas, mas sim, frutos de uma longa tradição 

cumulativa. A forma poética mais valorizada era a ode, ou qasida, elaborada a partir das 

convenções poéticas que emergiram dessa tradição árabe pré-islâmica. O qasida era constituído 

 
35 Santuário de granito, em forma de cubo, tido como o local mais santo da Arábia. Na época de Muhammad era 

dedicado a Hubal, divindade nabateia, e rodeado de efígies do panteão arábico, mas originalmente pode ter sido o 

santuário de Alá, o deus supremo. Nele encontra-se a Pedra Negra, meteorito que, ao cair, unira céu e terra. Em 

volta havia uma área circular onde os peregrinos se reuniam para a cerimônia da tawwaf, sete circunvoluções em 

torno do santuário, seguindo a direção do sol. O santuário era cercado por 360 ídolos ou efigies dos deuses, que 

podem ter sido os totens de todas as diferentes tribos que lá iam prestar-lhes culto, no mês apropriado. A terra ao 

redor de Meca (um raio de 32 quilômetros a partir do centro da Caaba) era uma área sagrada, uma terra santa onde 

era proibido todo tipo de violência. Ibid., p. 74. 
36 Ibid., p. 57. 
37 Ibid., p. 56-59 passim. 
38 Trata-se da compilação de 23 anos de revelações recebidas por Muhammad, divergindo da Torá, revelada 

integralmente a Moisés durante o encontro divino no monte Sinai. O livro foi revelado gradativamente ao Profeta 

tratando de situações especificas em Meca ou Medina. As mensagens eram direcionadas ao povo em alta voz para 

que pudessem ser memorizadas ou registradas através da escrita. 
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por até cem versos e formado numa das várias métricas aceitas e com uma única rima ao longo 

de todo o poema39.  

As poesias não eram escritas40, mas vale salientar que a escrita já era conhecida na 

península, pois as mais antigas inscrições árabes (registradas em aramaico e que, 

posteriormente, evoluíram como escrita árabe) remontam ao século IV. Além disso, a escrita 

pode ter sido usada também no comércio entre longas distâncias41. Nesse sentido, consideramos 

improvável a existência deste sentimento de inferioridade, uma vez que as tribos árabes pré-

islâmicas do Crescente Fértil42 eram marcadas por um intenso trânsito cultural e comercial, o 

que possivelmente as levou ao florescimento de um senso próprio de identidade cultural. 

  Há informações na tradição de que as revelações foram precedidas de longos 

períodos de “retiros espirituais” (Tahannuth) em cavernas ou em lugares solitários. É levantada 

a hipótese de uma possível assimilação com a cultura cristã, ou seja, possivelmente Muhammad 

teve contato com vigílias, preces e meditações de certos monges cristãos. Além disso, práticas 

de divulgação religiosa cristã, ortodoxa ou sectária, bem como as ideias e as práticas dos 

hebreus, eram de conhecimento dos árabes43.  

As fontes árabes que narram a vida do Profeta, confeccionadas um século após sua 

morte, buscam enquadrá-lo no modelo próximo-oriental de homem santo e no modelo árabe de 

descendência nobre. O início das revelações, conhecido como Noite do Poder ou Noite do 

Destino, é transmitido pela tradição em duas versões. Em uma delas, Muhammad recebe a visita 

de um anjo em forma humana que o convoca a tornar-se mensageiro de Deus; em outra, apenas 

ouve a voz do anjo o convidando a recitar44: 96ª Sūratu Al-ᶜAlaq “Lê, em nome de teu Senhor, 

que criou. Que criou o ser humano de uma aderência. Lê, e teu Senhor é O mais Generoso, que 

ensinou a escrever com o cálamo. Ensinou ao ser humano o que ele não sabia” 45.  

 
39 Ibid., p. 29-30. 
40 Os poemas eram direcionados para a exclusiva recitação em público. O poeta ou um rawi, ou declamador, 

recitava o poema e tinha o direito de se utilizar de improvisações dentro de padrões verbais comumente aceitos 

afim de expressar ideias e sentimentos. O sentido precisava ser transmitido num verso, uma unidade única de 

palavras cujo sentido fosse captado pelos ouvintes, e toda apresentação era única e diferente das outras. Ibid., p. 

31. 
41 Loc. cit. 
42 No interior da Síria, a região a oeste do rio Eufrates no baixo Iraque e aquela entre o Eufrates e o Tigre (a Jazira). 
43 ELIADE, Mircea. História das crenças e das ideias religiosas, volume III: de Maomé à Idade das Reformas. 

Trad. Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 70. 
44 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 35. 
45 NOBRE ALCORÃO. Complexo do Rei Fahd, Al-Madinah Al-Munauarah. Trad. Dr. Helmi NASR. K.S.A. 

2005. 1065 p. 
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Conforme a tradição islâmica, o encontro entre Muhammad e o anjo ocorreu no mês 

do Ramadā46 de 610 d.C., porém, continuou recebendo novas revelações, as quais mais tarde 

foram registradas no Corão. Durante cerca de três anos as primeiras mensagens divinas foram 

unicamente comunicadas a Khadija e a amigos íntimos do Profeta; seu primo Alī Ibn Abī Tālib, 

seu filho adotivo Zaid e os dois futuros califas, Abū Bakr Abdu Allāh as-Siddīq e Utmān bin 

Affān. Em determinado momento as revelações do anjo foram interrompidas, fazendo com que 

Muhammad passasse por um período de angústia e abatimento moral, porém, em 612, foi lhe 

ordenado através de uma nova revelação que tornassem públicas as mensagens. É a partir daí 

que Muhammad inicia seu apostolado47. 

No contexto do início das pregações públicas de Muhammad, o cenário em Meca 

era marcado pela busca por riquezas por parte da aristocracia, decorrendo na exclusão dos 

membros mais vulneráveis da tribo dos coraixitas, a mesma tribo do Profeta. De acordo com 

Armstrong48, isso explicaria o fato de que os primeiros a se sujeitarem as palavras pregadas por 

Muhammad foram escravos, mulheres e outros indivíduos pertencentes em geral às camadas 

mais pobres. Suas mensagens iam de encontro às práticas politeístas49, ocasionando espanto 

nos donos do poder que entenderam a mensagem como um ato impiedoso, apostata e que 

ameaçava as tradições ancestrais. 

É importante salientarmos que a princípio Muhammad não tinha dimensão que 

estava fundando uma nova religião, muito menos que ela ganharia contornos mundiais. De 

acordo com Karen Armstrong50, na concepção do Profeta, as revelações que recebia eram 

exclusivamente direcionadas às necessidades dos árabes, os quais acreditava terem sido 

excluídos do plano divino. No começo de sua missão, em 612, Muhammad não se via como um 

salvador ou messias, pois entendia que sua missão não era universal e que seu papel era de 

divulgar as mensagens a Meca e imediações, findando a tarefa iniciada pelos profetas 

 
46 Os árabes utilizam dois calendários: o islâmico, para a vida cotidiana e propósitos religiosos; e o gregoriano, 

para assuntos civis e comerciais. No Brasil utilizamos o calendário gregoriano, iniciado no ano do nascimento de 

Cristo. O ano gregoriano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol, sendo 365 ou 366 dias, divididos em 

12 meses de 28 a 31 dias. Já o calendário islâmico é lunar, isto é, planejado com base na revolução da Lua em 

torno da Terra. No calendário lunar um mês equivale ao ciclo entre duas luas novas num espaço de 29 dias, 12 

horas e 40 minutos, sendo um ano lunar composto por 354 ou 355 dias, distribuídos em 12 meses, sendo 6 de 29 

dias e 6 de 30 dias. Os meses do calendário islâmico são: Muharram (mês sagrado), Safar (mês da viagem noturna), 

Rabi’al-Awwal (1º mês da Primavera), Rabi’al-Thaani (2º mês da Primavera), Jumādā al-Awwal (1º mês da seca), 

Jumādā al-Thaani (2º mês da seca), Rajab (mês do respeito e da abstinência), Sha’bān (mês da germinação), 

Ramadān (mês do grande calor), Shawwāl (mês do acasalamento dos animais), Dhū’l-Qa‘dah (mês do descanso) 

e Dhū’l-Hijja (mês da peregrinação). O Calendário Islâmico. In: AMANI. Disponível em: 

<http://www.amani.com.br/conteudo/calendario/calendario.asp> Acesso em: 05 de março de 2020, às: 23h:30min. 
47 ELIADE, Mircea. op. cit., 2011, p. 72-73. 
48 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 272. 
49 Crença em mais de um deus. 
50 Id., 2002, p. 101-107. 

http://www.amani.com.br/conteudo/calendario/calendario.asp
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anteriores51. Para Tamara Sonn, o papel de Muhammad está além da tarefa de divulgar a 

revelação; “sua vida é também um modelo para a humanidade viver todos os momentos, e fazer 

todas as escolhas, de acordo com a vontade de Deus” 52. 

O Corão afirma que as revelações feitas a Muhammad não anulam os ensinamentos 

apresentados pelos profetas que o precederam. Ele encerra a revelação islâmica reiterando e 

completando as escrituras judaica e cristã e não tem o objetivo de fundar uma nova religião, 

mas sim, guiar os crentes ao caminho do monoteísmo, considerado a verdadeira religião53. De 

acordo com Tamara Sonn54, os versículos presentes no livro sagrado abordam temas mais 

universais, apresentando uma visão mais coerente de uma sociedade justa, alicerçada na 

compaixão e na providência divina. O ideal de sociedade apresentado refere-se a características 

como: compaixão, bondade, honestidade e justiça. 

Os ensinamentos divulgados por Muhammad despertaram nos habitantes de Meca 

uma reação contrária que resultou na perseguição aos fiéis, decorrente da crítica ao culto do 

Haram55 e da divulgação de ideias propagadoras do monoteísmo puro do Corão56. O 

direcionamento ao monoteísmo inspirou medo na população de Meca, pois desafiava 

divindades encaradas como os fundamentos da sociedade e a convidava a um novo 

posicionamento, uma vez que não exigia a simples anuência intelectual, mas sim, uma mudança 

de consciência57.  

Em busca de abrigo para seus seguidores Muhammad estimulou que um grupo de 

setenta a oitenta muçulmanos partisse para a Abissínia (território cristão). Desse modo, rompeu 

com o ideal de conversão exclusiva aos coraixitas, direcionando o foco de divulgação das 

revelações a duas cidades-oásis, Tâ’if58 e Yathrib59 (Ver mapa 2). Não obtendo êxito com os 

 
51 Segundo a tradição islâmica, Muhammad, enquanto último Profeta de Allah, recebeu a revelação final da mesma 

fonte que os mensageiros anteriores. A 4ª Sūratu An- Nissā do Corão afirma que: “Por certo, Nós te fizemos 

revelações, Muhammad, como fizemos a Noé e aos profetas, depois dele. E fizemos revelações a Abraão e a 

Ismael, e a Isaque e a Jacó, e às tribos e a Jesus, e a Jó e a Jonas, e a Aarão e a Salomão; e concedemos os Salmos 

a Davi.” NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 163.  
52 SONN, Tamara. Uma breve história do Islã. Trad. Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 2011. 
53 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 274. 
54 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 31. 
55 Lugar ou aldeia separados do conflito tribal, que funcionava como centro de peregrinação, sacrifício, encontro 

de arbitragem, e era supervisionado por uma família sob a proteção de uma tribo vizinha. 
56 GORDON, Matthew. Conhecendo o Islamismo: origens, crenças, praticas, textos sagrados, lugares sagrados. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 14. 
57 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 126. 
58 Amuralhada cidade que ficava próximo a Meca e abrigava um dos três santuários dedicados às filhas de al-Llah 

(banat al-Llah). Nela se estabeleceu o santuário de al-Lat, cujo nome quer dizer tão-somente a deusa, sob a 

responsabilidade da tribo dos thaqif; também era chamada al-Rabba, a Soberana. Ibid., p. 76 
59 Ilha fértil com cerca de 32 quilômetros quadrados, rodeada de montanhas vulcânicas, rochas e solo pedregoso e 

incultivável. Não era centro comercial, mas uma colônia agrícola onde os vários grupos tribais viviam muito 

próximos em suas vilas e fazendas, em estado de hostilidade mortal. Ibid., p. 163. 
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nômades e beduínos de Tā’if, preferiu exilar-se em Yathrib (futura Medina) onde a religião 

tradicional60 não estava manchada por interesses econômicos e políticos e era monoteísta61. 

Estudiosos ocidentais modernos sugerem que além das perseguições religiosas havia interesses 

econômicos e comerciais no êxodo. Em tese, Muhammad teria buscado na região sul uma rota 

comercial independente para os muçulmanos, tendo em vista as sanções comerciais sofridas em 

Meca.  

Segundo Abert Hourani62, a necessidade da existência de um árbitro para as 

disputas tribais, fez com que comerciantes de Yathrib preparassem o caminho do êxodo para o 

Profeta. Tal iniciativa é resultado do conhecimento prévio acerca da doutrina judaica que tornou 

suscetível a aceitação de uma doutrina expressa por um profeta e um livro santo. Nessa 

perspectiva, a transferência de localidade efetuada por Muhammad e seus seguidores ganhou 

duplo sentido: o negativo, que a vê como uma fuga, e o positivo, entendido como a busca pela 

proteção em um lugar que não era seu; posteriormente compreendido como ato de abandono da 

comunidade pagã em função da doutrina moral do Islã. 

 

A chegada a Yathrib foi triunfal. Os árabes disputavam o privilégio de receber 

o rassul Allah (“mensageiro de Deus”). No local onde Muhammad colocou a 

pedra fundamental de sua casa, surgiria a primeira mesquita, chamada de 

masjid annabi (“a mesquita do profeta”), onde se encontra seu túmulo. Yathrib 

se tornou Medina, de madinat annabi (“a cidade do profeta”) 63. 

 

 

A viagem de transferência para Medina ficou conhecida como Hégira, demarcando 

o início do calendário islâmico64. Ela representa uma revolução para o Islã e um momento de 

viragem na carreira do Profeta. O posicionamento religioso e político desempenhado por 

Muhammad em Medina distinguem-se enfaticamente do que ele desenvolveu em Meca: 

 

Em Meca, Maomé era um simples cidadão, em Medina, o magistrado supremo 

de uma comunidade. Em Meca era forçado a submeter-se de forma mais ou 

menos passiva à ordem existente, em Medina era ele que governava. Em Meca 

pregava o Islão, em Medina podia pô-lo em prática65. 

 

 

 
60 No início do século VII, havia três tribos judaicas principais em Yathrib – Bani Qurayzah, Bani Nadir, e a menor 

e menos importante Bani Qaynuqa. Ibid., p. 163. 
61 ELIADE, Mircea. op. cit., 2011, p. 77. 
62 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 37. 
63 FARAH, Paulo Daniel. O Islã. São Paulo: Publifolha, 2001, p. 20-21. 
64 De acordo com Felipe Maíllo Salgado, o início da era muçulmana não começou na data em que Muhammad 

chegou a Medina quando realizou a Hégira, mas sim, no primeiro dia do ano lunar em que a emigração ocorreu, 

ou seja, no dia 16 de julho de 622. MAÍLLO SALGADO, Felipe. Dicionário de historia árabe & islâmica. Madrid: 

Abada Editores, 2013. 
65 LEWIS, Bernard. op. cit., 1990, p. 49. 
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Essa mudança de comportamento afetou sobremaneira a estrutura teológica do Islã, 

ou seja, passa-se de um ideal preestabelecido para a efetiva pratica religiosa, manifestada 

através da formulação das regras do culto (preces, jejuns, esmolas, peregrinações). A estrutura 

social também sofreu transformações, parte-se de uma sociedade tribal para uma comunidade 

unificada e teocrática66.  

 

Contudo, nenhuma influência externa chega a explicar a vocação de Maomé 

e a estrutura de sua pregação. Ao proclamar a iminência do juízo final, e ao 

lembrar que, diante do trono de Deus, o homem estará só, Maomé mostrou a 

inanidade religiosa das relações tribais. Reintegrou, porém, os indivíduos 

numa nova comunidade, de natureza religiosa, a ummah. Criou, portanto, a 

nação árabe, permitindo à expansão muçulmana ampliar a comunidade dos 

crentes para além das fronteiras étnicas e raciais. A energia que sempre fora 

despendida nas guerras intertribais foi canalizada para as guerras externas 

contra os pagãos, guerras empreendidas em nome de Alá e pelo triunfo 

completo do monoteísmo67. 

 

 

Antes da chegada de Muhammad a tribo era a unidade básica da sociedade, após a 

formação da comunidade islâmica (Umma) a estrutura social passa a ser fundada antes na 

religião que no parentesco. O ideal de sociedade estabelecido pela umma era fundado em 

princípios igualitários, ou seja, na comunidade islâmica idealizada, não deveriam existir elites 

ou hierarquias. Nela a filantropia era vista como um mecanismo para diminuir as diferenças 

entre ricos e pobres e o ato de libertar um escravo era tido como virtuoso 68. 

A Constituição de Medina, estabelecida em 623, determinou que os muçulmanos 

vindos de Meca, “os Emigrados”, e os convertidos de Medina, “os auxiliares”, formavam um 

único povo. A Umma foi formada com sua legislação, assembleia e uma ordem social e política. 

Medina tornou-se o emblema do novo poder e a partir dela diversas expedições contra 

politeístas foram lançadas69.   

É nesse período de expansão, de formação de uma doutrina baseada nas 

observâncias rituais da religião e na formulação de regras sobre moralidade, paz social, 

propriedade, casamento e herança, que o Islã toma sua forma final. Tais aspectos fizeram a 

expansão da religião alcançar toda à Arábia pagã, todavia, acabou separando-se dos judeus e 

cristãos. 

Muhammad alcançou a unificação de quase toda a Arábia. Após sua morte em 6 de 

junho de 632, o grande índice de guerras tribais ameaçava a unidade da umma e condenava o 

 
66 ELIADE, Mircea. op. cit., 2011, p. 78. 
67 Ibid., p. 82. 
68 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 176, 258. 
69 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p.21. 
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islamismo a um momento de ruptura e sectarismo. Muitas das tribos que haviam aderido à sua 

causa eram mais apegadas a ele, por compromissos exclusivamente políticos, do que 

propriamente ao Islã. 

 

 

1.1.2 Das raízes do Islã a unificação do império 

 

 

Havia três grupos de seguidores: os que fizeram a Hégira com Muhammad, homens 

importantes de Medina e os membros recém-convertidos das principais famílias de Meca. As 

disputas pela liderança da umma, que mais tarde resultaram na cisão sunitas/xiitas70, 

provocaram tensões entre os sucessores do Profeta, Khalifas71 (califa)72. Seus sucessores (forças 

muçulmano-árabes) consolidaram o controle sobre a Arábia e, posteriormente, empreenderam 

campanhas para a destruição da monarquia sassânida e também para a expulsão das forças 

bizantinas do Egito e da Síria. Gradualmente o avanço do Islã difundiu-se sobre a Ásia Central, 

o Norte da Índia, o Norte da África e a Península Ibérica73. 

Abū Bakr Abdu Allāh as-Siddīq (573-634 d.C.), ligado a Muhammad por laços de 

endogamia74, foi eleito o primeiro califa governando de 632 a 634. Ele recuperou a fidelidade 

das tribos árabes (abalada pela morte do Profeta e por problemas político-econômicos) 

consolidando o controle sobre a Arábia75. De acordo com Karen Armstrong76, em 633, ele 

direcionou seus esforços para a conquista da Pérsia, Síria e Iraque após ter empreendido 

campanhas contra tribos rebeldes internas. Abū Bakr morreu em 634, mas parte de suas tropas 

já haviam expulsado os persas de Barein e outra adentrara a Palestina e conquistara Gaza (Ver 

mapa 5) 77.  

O segundo califa, Umār Ibn al-Jattāb (634-644), deu continuidade às campanhas 

militares empreendidas por Abū Bakr na Pérsia e em Bizâncio (Ver mapa 2). Com a derrota 

bizantina na batalha de Jarmuc, em 20 de agosto de 636, as tropas islâmicas avançaram até as 

 
70 O Xiismo remonta ao conflito surgido logo após a morte do Profeta. Muçulmanos importantes escolheram Abū 

Bakr como seu sucessor – decisão que irritou os partidários de Alī Ibn Abī Tālib, o genro do Profeta, que eles 

consideravam o único sucessor legítimo. Os xiitas seguem somente os ensinamentos presentes no Corão.  
71 Líder da comunidade, mas em nenhum sentido um mensageiro de Deus, não podia pretender ser porta-voz de 

revelações continuadas; mas ainda permanecia uma aura de santidade e escolha divina em torno da pessoa e do 

cargo dos primeiros califas, que afirmavam ter algum tipo de autoridade religiosa. O papel do califa era de proteger 

a comunidade, administrar seus assuntos, ter conhecimento religioso, senso de justiça, coragem e integrar a tribo 

coraixita, uma vez que era a tribo legitima do Profeta. 
72 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 291. 
73 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 14. 
74 União entre indivíduos aparentados. 
75 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 43, 195. 
76 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 281. 
77 Cidade da Palestina localizada na Faixa de Gaza. 
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muralhas de Jerusalém (Ver mapa 1), recebendo-a em rendição em fevereiro de 638. Umār Ibn 

al-Jattāb conquistou a Síria, parte do Egito e da Mesopotâmia, mas foi assassinado em 644 por 

um prisioneiro persa78.  

Após a morte de Umār Ibn al-Jattāb os apoiadores de Alī Ibn Abī Tālib, primo e 

genro de Muhammad, defendiam ser ele o único com legitimidade para suceder o Profeta, 

reconhecendo os demais como usurpadores do poder79. No entanto, o sucessor escolhido foi 

Utmān bin Affān (644-56), integrante do clã omíada (Banu Umaya) e um dos mais poderosos 

em Meca. Utmān prefigurava trazer a reconciliação das facções, mas seu governo foi marcado 

por nomeações políticas de membros de seu próprio clã. A política de governo desempenhada 

pelo califa suscitou a oposição de pessoas do círculo mais próximo do Profeta em Medina - 

seus filhos, companheiros e sua esposa Aisha – e de tribos em Kufa80 e Fustat81 (Ver mapa 1). 

Uma revolta em Medina, sustentada por soldados do Egito, acarretou no assassinato de Utmān 

em 65682. 

Os conflitos internos foram intensificados, pois os xiitas (partido de Alī) 

acreditavam que o sucessor deveria ser coraixita e hachimita, ou seja, estritamente ligado ao 

Profeta. Com o assassinato de Utmān, em 656, Alī foi eleito califa, porém, foi visto como 

cumplice do assassinato de seu predecessor e enfrentou forte oposição do governandor da Síria, 

Mu‘awiya, e do general Amr ibn al As, do Egito. Além disso, Alī perdeu o apoio de parte de 

seus aliados; os Kharidjitas83 (dissidentes) o abandonaram após ter aceitado uma arbitragem 

que o desfavoreceu na batalha contra Mu‘awiya, em Siffin84. Alī foi morto em 651 por um 

Kharidjita85. Os quatro primeiros califas ficaram conhecidos como Rashidun ou “Corretamente 

Guiados”, pois tiveram contato direto com o Profeta Muhammad. 

Assim como ocorre uma expansão religiosa, paralelamente se tem também uma 

expansão territorial fundamentada na religião em ascensão. Tropas da Arábia expandiram-se 

em território circunvizinho fundando o “Califado”, um novo império que abrange grande parte 

do Império Bizantino e todo o Sassânida, estendendo-se pela Ásia central até a Hispania. 

 
78 Ibid., p. 283-285 passim. 
79 SONN, Tamara. op. cit., 2011. 
80 Cidade localizada no Iraque. 
81 Cidade localizada no Egito da qual surgiria o Cairo. 
82 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 46. 
83 De acordo com Hourani (2006, p. 66), o Kharijismo é a crença de que o cargo de chefe da comunidade ou imã 

devia ser ocupado pela pessoa mais digna. Adequava-se bem às necessidades das frouxas reuniões de grupos tribais 

vivendo em lugares isolados, que poderia necessitar de um chefe ou árbitro de vez em quando, mas sem nenhum 

poder permanente. Um exemplo foi o surgimento do imanato ibadita em Omã no sudoeste da Arábia, em meados 

do século VIII. 
84 Localizada na região do alto Eufrates.  
85 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p. 34-35. 
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Doravante ocorre a transferência do centro de poder, partindo da Arábia para Damasco (Ver 

mapa 2), na Síria, sob os califas omíadas86, e depois para Bagdá87, no Iraque, sob os abássidas88. 

A ascensão do califa omíada Mu’āwiyah (661-80), após a morte de Alī (último 

califa corretamente guiado), deu início a uma nova fase de transformações. O poder passou a 

ser transferido de forma hereditária fazendo com que permanecesse nas mãos dos omíadas. 

Entre os anos 631 a 750, os califas omíadas adotaram Damasco como capital firmando um 

Império Islâmico estável e uma política de ruptura com o passado, impondo o árabe como única 

língua escrita e cunhando sua própria moeda. A ascensão omíada em Damasco foi resultado de 

sua localização em uma zona rural que proporcionou o excedente necessário para suprimento 

da corte, do governo e das tropas. Tratava-se de uma região da qual as terras costeiras do 

Mediterrâneo Oriental e as terras a leste podiam facilmente ser controladas do que a localidade 

de Medina. Assim, o poder do califa paulatinamente se expandia89.  

Após a morte de Mu’āwiyah, muitos islamitas não aceitavam a sucessão de seu 

filho Yazīd. Assim, insurreições foram levantadas por aqueles que acreditavam que um 

descendente direto do profeta deveria governar a umma. Além disso, quando Yazīd ficou 

mortalmente enfermo, Abdallah Ibn al-Zubayr proclamou-se califa e apossou-se de Meca. Com 

a morte de Yazīd, seus filhos Marwān I (64-5) e Abd al-Malik (685-705) conseguiram 

restabelecer o domínio do Império Omíada, a princípio na Síria, na Palestina e no Egito, e, logo 

em seguida, no restante do Império90.  

A partir de 711 tropas muçulmanas, apoiadas pelos berberes, avançaram sobre o 

estreito de Gibraltar até chegar à península Ibérica, território que abrange Espanha e Portugal. 

A empreitada resultou na queda da capital, Toledo, e no domínio de toda a península até os 

Pireneus. No ano de 732 com a batalha de Poitiers (Ver mapa 2) a expansão muçulmana foi 

parcialmente freada por Carlos Martel (688-741), que impediu o avanço muçulmano na 

Francia91. 

Por volta do ano de 740 houve o descontentamento dos novos adeptos do 

islamismo. O ressentimento com os privilégios fiscais oferecidos aos de origem árabe, resultou 

 
86 Família conhecida pelo nome de Omíadas, nome derivado do de um ancestral, Umayya. 
87 Bagdá foi situada num ponto em que o Tigre e o Eufrates corriam próximos um do outro, e onde um sistema de 

canais criara ricas terras cultiváveis, que podiam produzir alimentos para uma grande cidade e receitas para o 

governo. HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 59. Ficava em rotas estratégicas que levavam ao Irã e além, à Jazira 

do norte do Iraque, produtora de cereais, e à Síria e ao Egito, onde as lealdades omíadas permaneciam fortes.  
88 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 22. 
89 Ibid., 2006, p. 48-49. 
90 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 292. 
91 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p. 40. 
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na revolta dos mawali92. Abu’l ‘Abbas (parente distante do Profeta) derrotou os omíadas 

apoderando-se de grande parte de seus territórios. Posteriormente, com a revolta de 750, deu-

se o fim da dominação da dinastia omíada restando apenas Abd al Rahman que fugiu e fundou 

o emirado omíada de Córdoba (Ver mapa 1) no ano de 756. O movimento de restabelecimento 

foi desenvolvido por árabes que apoiavam as renovações e as tendências persas no Império. 

Isso fez com que ocorresse uma transferência hegemônica que passou para as mãos persas. 

Consequentemente, a condução do Islã ficou com os abássidas, cuja capital foi instaurada em 

Bagdá, fundada em 762 por al-Mansur (754-75)93. 

O centro de poder passa da Síria para o Iraque sendo o Califado Omíada sucedido 

pelo Abássida. Embora a ascensão do Califado Abássida tenha se dado em decorrência de uma 

coalizão de forças unidas, o poder de Abu’l ‘Abbas (749-54) e de seus sucessores estava imerso 

em uma aliança instável de interesses distintos. O novo califa livrou-se daqueles que o haviam 

levado ao poder através do assassinato de Abu Muslim e outros. A nomeação de familiares para 

os cargos de governadores e a consequente concentração de poder em suas mãos, acabou 

gerando disputas internas na família, resultando na criação de uma nova elite governante e de 

altos funcionários94.   

Por mais que houvesse conflitos e revoltas ocasionais, o califado abássida 

conseguiu garantir um duradouro período de paz interna, mantendo o mínimo de justiça e 

tolerância para os súditos. Em 755, os abássidas venceram a China da dinastia Tang na Batalha 

de Talas. Os dois primeiros séculos abássidas até o ano de 945 representam um período de 

prosperidade e florescimento cultural sem precedentes, responsáveis pelo aceleramento da 

arabização e da islamização; esta dualidade de processos gerou o Oriente Médio95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Tratava-se de “servidores” ou “mestres” não árabes que se converteram ao Islã e se tornaram clientes de árabes. 

Mas isso não eliminou a distância entre eles e os árabes. 
93 BASCHET, Jérôme. A Civilização Feudal: do ano 1000 à colonização da América. Trad. Marcelo Rede. São 

Paulo: Globo, 2006. 
94 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 58. 
95 DEMANT, Peter. O Mundo muçulmano. São Paulo: Contexto, 2014, p. 43. 
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MAPA 1 – Oriente Médio: auge do império abássida 

 

 

 Fonte: DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 45. 

 

 

O Mapa 196 é uma representação do auge do império abássida atingido em meados 

de 750. Além de demonstrar a extensão do império Abássida e a nova capital Bagdá 

(anteriormente Damasco), podemos encontrar na legenda outras informações, como por 

exemplo: zonas autônomas, outras dinastias, a demarcação do império Bizantino, bem como a 

do império Franco, o Califado de Córdoba, ataques muçulmanos e contra-ataques cristãos e 

também a delimitação dos lugares de revoltas. 

Fica explicita a expansão urbana islâmica que presencia um fecundo contato de 

tradições árabes, judaicas, persas e helenistas, resultando no florescimento do pensamento 

islâmico jurídico, religioso, político e científico. Em meados do século IX, ocorreu o declínio 

da autoridade abássida, que há mais de um século havia perdido a Hispania, e sob a influência 

da preeminência dos ulemás97 perderam sua legitimidade. O Império Abássida foi gradualmente 

substituído por centros regionais de autoridade. No ano de 969 d.C., os Fatímidas98 assumiram 

 
96 No original, o mapa não está colorido.  
97 Ulama ou ulemás são “Sábios” ou “preparados”; camada de especialistas em questões religiosas ou jurídicas. 
98 Em 910, chegou ao território da Tunísia Ubaiadullah, que alegava ser descendente de Ali e Fátima. Proclamou-

se califa e meio século seguinte sua família criou uma dinastia estável que recebeu o nome de fatímida (do nome 

da filha do Profeta, Fátima). Os fatímidas usaram os títulos de imã e califa e reivindicavam autoridade universal 

sobre os muçulmanos. O poder concentrava-se nas mãos do califa. Além disso, posicionavam-se como governantes 

de um grande Estado, com o centro no vale do Nilo. Fundaram o Cairo, cidade imperial construída ao norte de 
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o poder sobre o Egito governando-o a partir do Cairo até o final do século XII. A queda gradual 

abássida alcançou também a Ásia Central e o Irã, onde forças turcomanas muçulmanas 

nômades, com ênfase aos seljúcidas que governavam como sultões, apoderaram-se de Bagdá 

em 1055 d.C.99. 

 

 

MAPA 2 – A Expansão Muçulmana 

 

Fonte: PEDRERO-SANCHEZ, 2002, p. 6. 

 

 

O Mapa 2 retrata em sua legenda por intermédio das cores, as ondas expansionistas 

da Expansão Muçulmana entre a época da morte de Muhammad até o ano de 780, representando 

seis etapas do crescimento muçulmano: a primeira (verde escuro) iniciada na época da morte 

de Muhammad atingindo o ano de 632 nas regiões circundantes de Meca e Medina; a segunda 

etapa (verde um pouco mais claro), entre os anos de 632 a 635, expandiu ocupando quase toda 

a Península Arábica; a terceira estância (verde claro), entre os anos 635 a 650, abrangendo 

Alexandria, Damasco, Bagdá, Siraf e Nishapur; depois, a quarta (Ocre) de 650 a 700 nas regiões 

de Samarcanda, Bukhara, Kairuan, Fez e Córdova; já a quinta (amarelo) entre 711 a 715 em 

Talas, Poitiers, Bizâncio e África; pôr fim, a sexta etapa, representada no mapa pelas setas 

vermelhas, adentrando o continente Africano, a Europa e Ásia entre 700 a 780. 

 
Fustat como símbolo de seu poder e independência, e seguiram as linhas estabelecidas pelo Califado de Bagdá. 

ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 68. 
99 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 16-17. 
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A partir do início do califado de Abū Bakr (632-634), a comunidade islâmica 

afirmou sua autoridade pela ação militar, resultando na reunião de tropas que se direcionaram 

às regiões fronteiriças dos grandes impérios e consequentemente ao âmago dos mesmos. No 

final do governo do califa Umār Ibn al-Jattāb (634-644), toda a Arábia, parte do império 

Sassânida, a província síria e a egípcia do Império Bizantino já haviam sido conquistadas pelas 

forças islâmico-muçulmanas. Em função das invasões bárbaras no século IV, da não 

manutenção de obras agrícolas e do encolhimento do mercado urbano, o mundo mediterrâneo 

no momento da expansão muçulmana se encontrava em declínio. Além disso, tanto o Império 

Bizantino quanto o Sassânida, tinham sofrido com epidemias de pestes e longas guerras e 

estavam enfraquecidos. Segundo Albert Hourani100, o avanço árabe sobre o território dos dois 

impérios não foi alavancado por uma horda tribal, mas por um grupo organizado, composto por 

membros que possuíam habilidade e experiência militar, adquiridas a serviço dos impérios ou 

na luta após a morte do Profeta.  

A Hégira no ano de 632, quando Muhammad foi obrigado a abandonar Meca, a 

unificação da Arábia, a conquista da Síria e da Palestina, do Império Persa dos sassânidas e do 

Egito na época dos três primeiros califas (632-56) e, em seguida, do Paquistão, do Norte da 

África e, em 711, da Hispânia visigótica, são considerados marcos das origens do Islã101. 

 

 

1.2 A sacralidade de Jerusalém para os três monoteísmos 

 

 

A história das religiões, desde seus primórdios, é permeada por hierofanias, ou seja, 

por manifestações das realidades sagradas reveladas aos homens em seu mundo “natural”. 

Encontramo-nos diante de fenômenos distintos do nosso cotidiano e que, dentro das suas 

especificidades, na maioria das vezes se apresentam em objetos que fazem parte daquilo que 

nos é natural. A irrupção de uma hierofania em determinado espaço destaca-o do cosmos e o 

torna um espaço sagrado. Nesse sentido, fica evidente que para o homem religioso o espaço 

não é homogêneo, mas que nele existem roturas, quebras e diferenças que evidenciam a 

dualidade entre espaços sagrados e outros não sagrados, por consequência, profanos102. 

A hierofania cria um mundo ontológico, um “ponto fixo”, ou seja, o surgimento de 

um referencial dentro de uma extensão homogênea, sem referência e sem orientação. A 

construção ou a descoberta deste espaço sagrado tem valor existencial para o homem religioso, 

 
100 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 45. 
101 BASCHET, Jérôme. op. cit., 2006. 
102 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o profano. Trad. Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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pois lhe possibilita alcançar uma orientação previa, levando-o a incessante busca de se 

estabelecer neste espaço que para ele se torna o “Centro do Mundo”. A existência de roturas no 

espaço onde o território habitado é o “Cosmos”, o “mundo” particular, e o desconhecido é um 

espaço caótico, a ocupação do último representa sua transformação em Cosmos, pois “[...] tudo 

o que não é o ‘nosso mundo’ não é ainda um ‘mundo’. Não se faz ‘nosso’ um território senão 

‘criando-o’ de novo, quer dizer, consagrando-o” 103.  

A necessidade de um intermediário entre o mundo secular e o mundo sagrado 

sempre esteve presente no âmbito das religiões, seja através de indivíduos extraordinários, 

objetos ou lugares. Assim, chamamos a atenção para a percepção do sagrado em determinados 

espaços entendidos como encarnação do sagrado, como por exemplo, montanhas, bosques, 

templos e cidades. É importante compreendermos que a partir desta perspectiva a cidade de 

Jerusalém ganha dimensão simbólica, uma vez que ela passa a ser interpretada como uma ponte 

entre os dois mundos. O acesso a essa nova dimensão divina é o que leva judeus, cristãos e 

muçulmanos a identificarem Jerusalém como o símbolo do sagrado104. A experiência com o 

sagrado torna possível a “fundação do Mundo”, pois esse ponto fixo no meio da fluidez amorfa 

do espaço profano faz com que a concepção de real para o fiel seja revelada105. 

Através da busca pelo sagrado nos lugares santos os fiéis encontram a si próprios, 

demonstrando que a devoção ao espaço sagrado está diretamente ligada à experiência do eu. 

Neste sentido, o sagrado não é experimentado apenas como transcendente, mas também como 

pertencente à base do ser de cada indivíduo, revelando espiritualmente a homens e mulheres 

seu lugar no mundo. Assim, o “Centro do Mundo” em que se localiza o sagrado, torna-se o 

lugar de orientação para que as pessoas possam encontrar seu próprio centro, reordenar suas 

prioridades e descobrir a verdadeira direção106. 

 Grande parte das religiões do mundo possuem lugares, rios e cidades que definem 

o sentido do sagrado e do eu; para judeus, cristãos e também muçulmanos este espaço é a cidade 

de Jerusalém. Todavia, sobre suas justificativas históricas há um escarnecimento mutuo por 

parte dos três monoteísmos. Os palestinos afirmam que fora da Bíblia não há evidências sobre 

a existência do Reino de Davi e do Templo de Salomão. Os israelenses insistem que os 

verdadeiros lugares santos do Islã estão na Arábia. Já para os cristãos, Jerusalém é santa porque 

foi nela que Jesus morreu e ressuscitou dando origem à nova fé. Verdade é que a cidade não 

 
103 Ibid., p. 17- 22 passim. 
104 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011. 
105 ELIADE, Mircea. op. cit., 1992, p. 36. 
106 ARMSTRONG, Karen. The Holiness of Jerusalém: Asseto r Burden?. Journal of Palestine Studies, Vol. 27, 

No. 3, Spring, 1998, p. 5-19. 
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figura explicitamente na Torá107 (os primeiros cinco livros mais sagrados da Bíblia) também 

que os eventos formativos do Islã ocorreram em Meca e Medina. Sobretudo, o que fica evidente 

é que não se atribui santidade a Jerusalém apenas porque um evento formativo aconteceu lá, 

mas sim, porque judeus, cristãos e muçulmanos encontraram seu Deus e sua identidade num 

lugar religioso e físico neste mundo108. 

Neste tópico, nossa discussão estará direcionada ao processo de idealização da 

cidade de Jerusalém enquanto “Centro do Mundo” para as três religiões oriundas de Abraão: 

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Desde a formação dos três monoteísmos, Jerusalém tem 

sido objeto de cobiça para diferentes crenças. 

Segundo a tradição monoteísta, Abraão109 foi escolhido por Deus para sair da sua 

terra natal e fundar uma nova nação. A teofania110 ocorreu supostamente por volta de 1850 a.C. 

e o destinou a terra de Canaã. Abraão deixou Ur, região da Caldeia na Mesopotâmia, e viveu 

em Canaã como um migrante. É importante destacarmos que ao longo da história a chegada de 

judeus, cristãos e muçulmanos à Terra Santa sempre foi marcada pela presença de outros povos 

que também a consideravam como território sagrado. 

Canaã era uma terra potencialmente rica, constituía um elo entre a Ásia e a África 

e funcionava como uma ponte entre as civilizações egípcia, síria, fenícia e mesopotâmica. 

Estava sob o domínio político do Egito, mas sua cultura e religião encontravam-se sob a 

influência da Síria. No final do século XIX a.C. teve início o povoamento de sua região 

montanhosa que desencadeou o surgimento de cidades como: Siquém, que controlava parte dos 

campos vizinhos, Hebron e Jerusalém111, que se desenvolveram nas montanhas meridionais112. 

A consciência de que o Povo Eleito não teve estabelecimento primário na Terra 

Santa associa-se a escolha de Deus pelo filho mais novo do patriarca, Isaac (filho de sua velha 

 
107 Para o Judaísmo a Torá é a seção mais sagrada da Bíblia. Ela reflete o espírito e a vontade de Yahweh, que se 

revela como Legislador ao povo escolhido, exigindo obediência a um conjunto de padrões morais estipulados nos 

Dez Mandamentos. Cf. IDINOPULOS, Thomas A. Jerusalen. História de la mas Santa de las ciudades, vista a 

traves de las luchas de judios, cristianos y musulmanes. Santiago, Chile, Editorial Andres Bello, 1996, p. 48. 
108 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 1998, p. 11. 
109 Abraão é visto no livro do Gênesis como o patriarca fundador dos hebreus. Em sua trajetória à terra de Canaã 

foi recebido pelo rei-sacerdote de Salém, Melquisedeque, representante de El Elyon, o Deus Altíssimo. Em tese, 

sugere-se que Jerusalém seria a cidade Salém governada por este rei-sacerdote. Isso demonstra que a cidade já era 

um santuário cananeu antes da chegada do patriarca. MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém: a biografia; Trad. 

Berilo Vargas e George Schlesinger. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
110 A teofania, um sinal que indica a sacralidade de um lugar, consagra determinado espaço pelo próprio fato de 

torná-lo “aberto” para o alto, ou seja, comunicante com o Céu, ponto paradoxal de passagem de um modo de ser 

a outro. ELIADE, Mircea. op. cit., 1992. p. 19. 
111 Fora dos eixos de atividade da região, Jerusalém não era uma cidade preeminente e não teve participação no 

florescimento inicial de Canaã. A cidade só se tornou uma das cidades-estados no século XIV a.C., estendendo-se 

até as terras de Siquém e Gazer. 
112 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011. 
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esposa Sara), em detrimento do primogênito, Ismael (filho de sua concubina Agar). Ismael (que 

também se tornaria pai de uma grande nação, a árabe) foi expulso por Abraão e instalou-se com 

sua mãe no deserto a leste de Canaã. Segundo a tradição israelita, após a expulsão de Ismael, 

Deus ordenou a Abraão que levasse seu filho Isaac a “terra de Moriá”113 e o oferecesse em 

sacrifício. Sob tal ordem a promessa divina de torná-lo pai de uma grande nação fracassaria. 

Contudo, Abraão obedeceu a Deus e conduziu seu filho ao cume do monte, onde a intervenção 

de um anjo enviado por Deus o impediu de sacrificá-lo114. 

 

 

1.2.1 Jerusalém na perspectiva judaica 

 

 

A ideia de Terra Prometida é o elemento singular mais importante para a religião 

israelita e mais tarde para o judaísmo. É natural que os judeus tenham incorporado os cinco 

primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ao coração da Torá, pois são eles que abordam com 

maior veemência a Lei, a promessa da terra e de seu cumprimento, possuindo significância 

central para a religião, uma vez que é a terra o que mais importa115. 

Jerusalém, que representava um enclave jebuseu116 situado entre os reinos de Israel 

e Judá, foi conquistada117 por volta do ano 1000 a.C. e transformada em capital do império 

israelita; a cidade tornara-se propriedade pessoal do rei e foi intitulada como “Ir David: Cidade 

de Davi”. Jerusalém servia como ponto estratégico, pois era bem fortificada e estava protegida 

de possíveis ataques dos filisteus118, das tribos do Sinai e do Negueb ou dos amonitas e moabitas 

 
113 No século IV a.C. associou-se à “terra de Moriá” ao monte Sião. Embora o texto não faça menção à cidade de 

Jerusalém, acreditava-se que o Templo judaico fora construído no monte escolhido por Deus para o sacrifício de 

Isaac. 
114 Ibid., p. 52-53. 
115 JOHNSON, Paul. História dos judeus. Trad. Henrique Mesquita e Jacob Volfzon Filho.  Rio de Janeiro: Imago 

ed., 1995. 
116 De acordo com Karen Armstrong (2011), a tradição bíblica afirma que Josué subjugou todos os seus habitantes 

e as terras foram distribuídas entre as doze tribos de Israel, mas entre o território das tribos de Judá e Benjamim, 

Jerusalém resistiu sob o governo dos Jebuseus. Segundo Armstrong, alguns estudiosos, apoiados na Bíblia, 

acreditam que os Jebuseus, parentes próximos dos hititas, se estabeleceram na cidade de Jerusalém no início do 

século XIII a.C. Outros, com base em evidências literárias, afirmam que esses povos só chegaram à região por 

volta de 1200 a.C., após a queda do império hitita (atualmente corresponde ao norte da Turquia).  
117 Se comparada aos padrões modernos a cidade era pequena, pois se resumia a uma cidadela, um palácio e às 

casas dos funcionários militares e civis e poderia abrigar em torno de duas mil pessoas. Segundo Karen Armstrong 

(2011, p. 64), a Bíblia não afirma que Davi conquistou a cidade: nossos autores enfatizam que ele capturou “a 

fortaleza de Sião” e foi morar na “cidadela”. No versículo 8 do capítulo 15 do livro de Josué, Jerusalém é vista 

como “o flanco dos jebuseus”, ou seja, há uma possível distinção entre a cidade e a “fortaleza de Sião”. Assim, 

teoricamente, Davi tenha simplesmente assumido o controle da cidadela jebuseia por meio de um golpe de estado 

militar. 
118 No final do séc. XII a. C., o domínio do Egito sobre Canaã entrou em declínio, o que permitiu a ascensão de 

povos como os filisteus. Embora tenham invadido o Egito, foram transformados em vassalos do faraó e se 

instalaram na costa meridional de Canaã para que governassem a região, onde se adaptaram à religião local e se 
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da margem oriental do rio Jordão. Ela se transformou na estrutura da tradição que resultaria no 

monoteísmo histórico e se converteu num dos lugares mais sagrados e disputados do mundo119. 

Após a invasão dos filisteus que resultou na captura de Siló, o rei Davi (1040-970 

a.C.) recuperou a Arca da Aliança120, perdida por volta de 1050 a.C., e levou-a para Jerusalém 

para ser o centro de um novo culto nacional. O que até então parecia representar o abandono de 

Javé, em função das violações dos termos da Lei da Aliança, relegou as novas instituições reais 

às antigas tradições rituais, dando legitimidade à monarquia de Davi. A presença da arca 

contribuiu para a sacralização de Jerusalém, transformando-a no centro da vida religiosa da 

nação121. 

O rei Davi, reconhecido pelos autores bíblicos como o modelo de rei santo, uniu os 

israelitas e fez de Jerusalém a cidade de Deus. Antes da sua morte ordenou ao seu filho Salomão 

que construísse o Templo judaico no monte Moriá122. Com o reinado de Salomão (990-931 

a.C.), iniciado por volta de 970 a.C., Jerusalém atingiu status regional e duplicou de tamanho, 

tornando-se uma cidade cosmopolita. Além do Templo de Javé123, Salomão construiu uma 

acrópole real124 no monte Sião125. Entretanto, a partir da construção do Templo o conceito de 

santidade no mundo judaico foi completamente mudado, Jerusalém se transformara no lugar de 

comunicação entre o divino e o homem, pois, na concepção judaica, a Presença Divina jamais 

abandonaria o monte do Templo126. 

Antes da construção do Templo Javé não era uma divindade preeminente, porém, a 

partir de sua entronização ritual no monte Sião, seu culto absorveu características dos rituais de 

 
organizaram em cinco cidades: Ascalon, Azoto, Acaron, Gat e Gaza. Teoricamente, o paulatino enfraquecimento 

do Egito os permitiu alcançar a independência e o governo de fato de Canaã. Ibid., p. 44.  
119 Ibid., p. 63-64. 
120 O principal símbolo do compromisso de Javé com os israelitas é a Arca da Aliança, pois abrigava os Dez 

Mandamentos e representava a proteção amorosa do Senhor. Ela era levada como um talismã para os campos de 

batalha nas expedições de conquista. IDINOPULOS, Thomas. op. cit., 1996, p. 49. 
121 Ibid., p. 51, 53. 
122 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 59. 
123 Um conjunto de edifícios formado por três partes, de aproximadamente dez metros de atura por 35 de 

comprimento, dentro de um terreno murado. Primeiro havia um portão com dois pilares de bronze, Yachin e Boaz, 

de dez metros de altura, decorados com romãs e lírios, que levava a um imenso pátio com colunas, aberto para os 

céus e cercado em três lados com câmaras de dois pavimentos, que provavelmente continham o arquivo ou o 

tesouro real. O pórtico abria para um salão sagrado: dez lâmpadas douradas ficavam junto às paredes. Havia uma 

mesa dourada para pães da presença de Deus adiante de um altar de incenso para sacrifícios, um tanque de água e 

lavatórios sobre rodas com jarras para purificação e um tanque de bronze conhecido como Mar. Escadas conduziam 

ao Santo dos Santos, pequena câmara guardada por dois querubins alados, de 5,2 metros de altura, feitos de oliveira 

coberta com folhas de ouro. Ibid., p. 60. 
124 Faziam parte das suas ambiciosas obras: um palácio real, a Casa do Bosque do Líbano, o tribunal e um palácio 

especial para uma de suas esposas, a filha do faraó. 
125 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 75. 
126 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., loc. cit. 
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adoração do seu predecessor, Baal El-Elyon, agregando ideias127 dos jebuseus à mitologia 

israelita. A partir da visão em que o profeta Isaías contemplou a grandiosa presença de Javé no 

Templo, formou-se a consciência de que a partir dali a santidade irradiava para o resto do 

mundo. Assim, em função da manifestação do sagrado no mundo dos homens, a montanha santa 

de Sião tornara-se o centro da terra128.  

O “verdadeiro mundo” se encontra no “Centro”, o Cosmos perfeito, pois nele há 

comunicação entre as três zonas cósmicas. “Toda região (por exemplo, a Palestina), uma cidade 

(Jerusalém), um santuário (o Templo de Jerusalém) refletem indiferentemente uma imago 

mundi”. Os significados simbólicos apontados por Flávio José, relacionados ao Templo de 

Jerusalém, destacam o pátio como representando o Mar, o santuário a Terra, e o Santo dos 

Santos o céu. Há uma repetição da perspectiva de “Centro” dentro deste mundo habitado, pois 

tanto a Palestina quanto Jerusalém e seu Templo representam a imagem do Universo e o Centro 

do Mundo. Desse modo, fica evidente que para o homem religioso o ideal seria viver o mais 

perto possível deste Centro129. Após a revelação divina a Isaías, a expectativa de um rei ungido, 

o Messias, fundamentou a esperança messiânica que inspirou os monoteísmos provindos de 

Abraão; então, Jerusalém se tornaria para judeus, cristãos e muçulmanos, o palco da intervenção 

final de Deus130. 

Em 586 a. C., Jerusalém, que se tornara vassalo131 da Babilônia, insurgiu-se contra 

seu governante, Nabucodonosor (634-562 a.C.). A cidade foi sistematicamente destruída, 

resultando na queima do Templo pelos babilônicos. Consequentemente, a estrutura do governo 

foi abalada, pois o “centro” de comunicação com o sagrado havia sido aniquilado. Todavia, a 

destruição de Jerusalém, que prefigurava o Dia do Juízo, foi transformada pelos judeus na 

experiência que redobrou sua santidade e fez dela o lugar dos Últimos Dias132.  

Quando Ciro, rei dos persas, foi entronizado na Babilônia em 539 a.C., vislumbrou-

se a oportunidade do regresso dos judeus a cidade de Jerusalém, mas grande parte dos exilados 

preferiu residir na cidade; a concepção do sagrado havia mudado de maneira tal que a presença 

física na Cidade Santa não era mais considerada importante. O judaísmo como conhecemos 

 
127 Passou-se a proclamar que, como Baal, Javé lutara com o monstro marinho Lotan, que em hebraico se tornou 

“Leviatã”. Ele domou as águas do caos primordial, que teriam inundado a terra, encerrou-as “em limites que não 

deveriam transpor” e lhes impôs “ferrolhos e portas”. Como Marduc, partiu ao meio outro monstro marinho – 

Raab – quando lançou as bases do mundo. 
128 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 89-95 passim. 
129 ELIADE, Mircea. op. cit., 1992, p 27.  
130 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 94-95. 
131 Em 597 a.C., a cidade rendeu-se após o cerco de três meses montado pelo exército babilônico, evitando sua 

destruição e execuções em massa. Juntamente com ferreiros e metalurgistas, os burocratas e cerca de dez mil 

membros da aristocracia e do exército foram levados para a Babilônia. 
132 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 80. 
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atualmente não nasceu na Judeia, mas sim, na Diáspora, sendo irradiado à Terra Santa por 

intermédio de emissários como: Neemias, Esdras e Hillel133. O novo governante também 

garantiu aos judeus a devolução de Jerusalém, responsabilizando-se pela construção do novo 

Templo134 e do reestabelecimento dos seus direitos e leis135. Em 333 a.C., os persas foram 

suprimidos por Alexandre da Macedônia (356-323 a.C.)136.  

A partir de 219 a.C. os Selêucidas, comandados por Antíoco III (241-187 a.C.), 

empreenderam campanhas para a conquista da Palestina, conquistando-a em 200 a.C. com o 

apoio dos jerosolimitas137 e do sumo sacerdote Simão II. A partir da criação de um estatuto 

especial para o ethnos da Judeia, Antíoco garantiu respaldo à religião judaica e empenhou-se 

no rígido cumprimento de suas leis: 

 

A Torá se manteve como a lei do país, e o senado judaico [gerousia] continuou 

sendo o organismo governamental. O estatuto estabeleceu para o Templo 

normas especiais que refletiam a geografia sagrada dos judeus, porém, 

introduziam medidas ainda mais exclusivistas que as de Neemias e Esdras. A 

fim de preservar a pureza do santuário, a cidade devia livrar-se de toda 

impureza. Agora uma proclamação fixada em suas portas proibia a criação ou 

a matança de animais “impuros” dentro de seus limites. Os homens judeus só 

teriam acesso ao pátio interno do Templo, onde se realizavam os sacrifícios, 

se passassem pelas mesmas abluções rituais dos sacerdotes. Os gentios 

estavam proibidos de entrar ali138. 

 

 

A manutenção rigorosa do estatuto transformou o Templo no centro da vida judaica, 

impedindo que houvesse qualquer distinção entre política e religião. Sob o controle Selêucida 

Jerusalém se transformara numa teocracia, pois tudo estava sob o controle de Deus139. Porém, 

em decorrência de uma tentativa de golpe,140 em 170 a. C., Antíoco IV (215-162 a.C.) investiu 

contra a cidade, saqueou o Templo e adentrou ao recinto sagrado apropriando-se do altar de 

 
133 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 123. 
134 Os repatriados conseguiram concluir seu templo em 23 de Adar [março] de 515 a.C. O novo edifício 

naturalmente se erguia no mesmo local do antigo, para dar continuidade a suas sagradas tradições. Também 

reproduzia o velho plano tripartido de Ulam, Hekhal e Devir. Ibid., p. 130. 
135 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 83. 
136 É importante destacarmos que houve pouco contato entre judeus e gregos, todavia, a cultura helenística foi 

introduzida em Jerusalém por intermédio das cidades costeiras da Fenícia. Após a morte de Alexandre Magno em 

13 de junho de 323 a.C. seus generais disputaram o domínio do império, o que resultou na sua fragmentação em: 

Macedônia, Ásia Menor e Egito. Em 301 a C., Jerusalém recaiu sob o domínio do Egito após as forças de Ptolomeu 

I Soter (um dos três sucessores do império macedônico) tomar a Judeia, a Samaria, a Fenícia e toda a planície 

litorânea, mas vale destacar que a dinastia Ptolomaica não interferiu nos costumes e na religião local. 

ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 140 
137 Jerosolimitas ou Jerosolimitanos são os naturais de Jerusalém. 
138 Ibid., p. 144. 
139 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 95. 
140 Por volta de 180 a.C., o sacerdote Jasão deu início a uma campanha que tinha o objetivo de revogar o estatuto 

de 200 a.C. e transformar Jerusalém em uma polis. Jasão tentou empreender um golpe sob a falsa alegação de que 

Antíoco estava morto. 
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ouro, do candelabro, do Véu do Devir e de todos os demais acessórios. A cidade então foi 

transformada em colônia militar ficando sob a tutela de Menelau. Ele expediu um edito que 

revogou o estatuto de 200 a.C., vetou a prática do judaísmo, a liturgia do Templo, proibiu o 

descanso no Sabá141, a circuncisão142 e a observância das leis da pureza143. Jerusalém só 

conheceu um novo período de esplendor no governo de João Hircano144 (164-104 a.C.), a cidade 

expandiu novamente até a Colina Ocidental abrigando ricas famílias aristocráticas e 

sacerdotais.  

Em 40 a. C., Marco Antônio (83-30 a.C.), que controlava as províncias orientais do 

Império Romano, foi derrotado pelos Partos da Mesopotâmia, resultando na ascensão do 

príncipe asmoneu Antígono. Herodes (73-4 a.C.)145, que havia partido em busca de conquistar 

a confiança de Marco Antônio, fugiu para Roma (Ver mapa 1) e convenceu o senado da sua 

capacidade de governar a Palestina em nome do Império, obtendo o título de rei dos judeus146.  

Em 39 a.C., Herodes regressou a Palestina e conquistou a Galileia com o auxílio de 

Marco Antônio. Posteriormente, sitiou Jerusalém durante quatro meses, tomando-a em assalto 

com um terrível massacre, em 37 a.C. Assim, alcançou a confiança romana que lhe deu controle 

total na província. Temendo possíveis ameaças ao seu poder, guardou as vestes cerimonias do 

sumo sacerdote na cidadela147. É importante ressaltarmos que Herodes não interferiu na vida 

religiosa de seus súditos, admitindo a presença de outras religiões em seu território148. 

Com um amplo programa de edificações, envolvendo a Fortaleza Antônia, 

edificada ao norte do monte do Templo; o palácio real, construído na Colina Ocidental; e a 

Cidade Alta, fortificada pelas três torres Fasael, Mariaamne e Hípico; Herodes transformou a 

Cidade Santa numa das mais importantes metropoleis do Oriente que abrigava cerca de 120 mil 

habitantes. Além disso, dedicou-se ao restabelecimento das muralhas149 da cidade e do Templo. 

 
141 Faz referência ao sétimo dia da criação do mundo, presente no capítulo 1 do livro do Gênesis, simbolizando um 

dia de descanso semanal no judaísmo. O sabá se inicia no pôr-do-sol da sexta-feira e termina no pôr-do-sol do 

sábado. 
142 Cerimônia judaica registrada no capítulo 17 do livro de Gênesis na qual retira-se o prepúcio dos recém-nascidos 

em seu oitavo dia de vida, simbolizando a aliança divina estabelecida entre Deus e os israelitas. 
143 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 150-151. 
144 As disputas sucessórias entre seus dois filhos, Hircano II (apoiado pelo idumeu Antípatro) e Aristóbulo II, 

desencadearam a intervenção romana em Jerusalém na figura do general Pompeu. 
145 Herodes e Fasael eram filhos do idumeu Antípatro (responsável por governar a Judeia) ambos foram nomeados 

tetrarcas da Galileia e da Judeia. 
146 Ibid., p. 166. 
147 O portador das vestes assumia o manto do poder divino, portanto, seu uso só foi liberado durante as grandes 

festividades. 
148 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 166-167 
149 Até os dias atuais estudiosos discutem o curso que elas seguiam. Segundo Josefo, a Primeira Muralha cercava 

a Cidade Alta e a Baixa no local da antiga Ir David, e a Segunda rodeava o novo bairro comercial que se estendia 

da Antônia à antiga muralha setentrional construída pelos Asmoneus. Ibid., p. 168. 
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Reconstruído em 19 a.C., o Templo reproduziu meticulosamente a planta revelada por Deus a 

Moisés e as dimensões dos velhos prédios150. 

 

Se não podia alterar o tamanho ou a forma do Templo, Herodes podia, no 

entanto, fazê-lo mais bonito. Revestiu as paredes de mármore branco, com 

veios avermelhados e azuis, “como as ondas do mar”. Cobriu de ouro as portas 

do Hekhal, decorou-as com “vinhas douradas, das quais pendiam cachos da 

altura de um homem”, e guarneceu-as com mais inestimável cortina de linho 

escarlate, azul e púrpura, com bordados que representam o sol, a lua e os 

planetas151. 

 

 

Em função do medo dos fiéis de que Herodes não conseguisse reconstruir o Templo, 

os trabalhos só foram iniciados depois de reunidos todos os materiais necessários e se 

estenderam por dezoito meses, de modo que não houve interrupção dos sacrifícios. Mil 

sacerdotes foram treinados nos ofícios de pedreiro e carpinteiro para que o Templo não fosse 

conspurcado pela presença dos leigos. Ele também ampliou a esplanada152 do Templo, obra que 

demandou cerca de oitenta anos: 

 

Apesar de limitado a leste pela declividade do vale do Cédron, ele ampliou a 

esplanada do monte do Templo para o sul, enchendo o espaço com uma 

subestrutura sustentada por 88 colunas e doze arcos abobadados, agora 

chamados de estábulos de Salomão, para criar uma plataforma de 1,2 hectares, 

duas vezes maior que o Fórum romano153. 

 

 

Um sistema de pátios na esplanada representava a santidade crescente conforme se 

aproximava do Santo dos Santos: 

 

Cinquenta degraus conduziam ao portão que dava para o pátio de Israel, aberto 

para qualquer judeu do sexo masculino, que por sua vez levava ao exclusivo 

pátio dos Sacerdotes. Dentro desse ficava o Santuário, o próprio Hekhal, 

contendo o Santo dos Santos, que repousava na rocha onde, segundo consta, 

Abraão quase sacrificou Isaac e onde Davi construiu seu altar. Ali os 

sacrifícios eram conduzidos no altar de Queima de Oferenda, de frente para o 

pátio das Mulheres e para o monte das Oliveiras154. 

 

 

Quando os peregrinos chegavam a Jerusalém com o objetivo de subir ao monte do 

Templo e adentrar a esfera santa de Deus, exigia-se que realizassem a purificação ritual para 

 
150 Ibid., p. 167. 
151 Ibid., p. 170. 
152 Sobrevive como a Haram al-Sharif islâmica, apoiada em três lados por pedras herodianas que ainda hoje 

cintilam particularmente no Muro das Lamentações reverenciado pelos judeus. 
153 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 126. 
154 Loc. cit.  
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intensificação da aliyah (ascensão). Assemelhando-se aos sacerdotes, deviam evitar todo tipo 

de contato com a morte, pois era considerada a maior das impurezas. O parto também 

significava um estado impuro, pois alterava a condição de vida do fiel, devendo este assimilar-

se a imutabilidade de Deus para que obtivesse o estado de pureza. Na época de Herodes, entre 

trezentos a quinhentos mil peregrinos oriundos da Palestina e da Diáspora foram à Jerusalém 

para grandes festas como a Páscoa155, Festa das Semanas156 (ou Pentecostes) e de Sucot157. Não 

houve uma revelação direta do divino para à humanidade, fazendo com que Jerusalém fosse, 

durante séculos, um dos símbolos primários que facultaram aos judeus a experiência do Deus 

inacessível158.  

Na ocasião da sua morte, em 4 a.C., Herodes erigiu sobre a Porta do Templo uma 

águia de ouro, símbolo de Júpiter159 e da Roma imperial. Sua iniciativa despertou a ira de Judas 

e Matias, mestres respeitados que subiram no alto do Pórtico Real e despedaçaram a águia a 

machadadas. Fortalecido após o ataque, Herodes saiu do leito e condenou à morte os discípulos 

e os mestres, mas morreu dias depois. Fica evidente que qualquer intervenção pagã no Templo 

desencadearia violência, derramamento de sangue e represálias por parte dos judeus160. 

O Templo de Jerusalém voltou a ser ameaçado pela chegada do profeta de Nazaré 

da Galileia, Jesus161, em 30 d.C. Sua presença na Cidade Santa foi marcada pela expulsão dos 

cambistas do Pátio dos Gentios, na semana anterior a Páscoa, por suas pregações nos pátios do 

santuário e pela profecia de que o Templo de Herodes seria destruído. Tais atitudes 

desencadearam a ira do sumo sacerdote Caifás que o viu como um risco aos judeus, sobretudo 

durante e celebração da Páscoa. Portanto, foi preso sob a acusação de querer destruir o Templo, 

mas ela não prosperou em função da falta de consenso entre as testemunhas. Todavia, acabou 

abrindo espaço para uma nova acusação, a de blasfêmia, que o levou a flagelação e a 

condenação162 à morte de cruz num monte fora das muralhas, chamado Gólgota, ou “Lugar da 

 
155 Celebração particularmente popular onde cada grupo familiar sacrificava no Templo um cordeiro pascal e o 

comia à noite numa ceia que lembrava a libertação de seu povo do Egito. 
156 A festa das Semanas [Shavuoth] lembrava-lhes que a terra pertencia unicamente a YHWH – não a Roma. 
157 As pessoas acampavam em cabanas de folhagens espalhadas por toda a cidade representando o período que os 

israelitas passaram no deserto. Ela também comemorava o aniversário da dedicação do Templo. 
158 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 172- 179 passim. 
159 Na mitologia romana, Júpiter era o deus que representava o dia, o céu e o trovão. 
160 Ibid., p. 180. 
161 Segundo a tradição cristã, Josué ben José (Jesus, em aramaico) nasceu em Belém com a promessa de que 

“governaria Israel” e era filho do carpinteiro José e de sua noiva Maria (Mariana, em hebraico), descendentes da 

velha casa davídica. Embora não haja informações acerca das três primeiras décadas da vida de Jesus, está claro 

que ele absorveu os conhecimentos da Bíblia judaica observando o cumprimento de suas profecias. 

MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 132-138 passim. 
162 A sentença foi pronunciada pelo prefeito romano da Judeia, Pôncio Pilatos, uma vez que os judeus não possuíam 

autoridade para infligir a pena capital.  



46 
 

Caveira”. Logo em seguida, surgiram relatos de que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo 

estava vazio e que alguns discípulos e parentes haviam o visto caminhando, falando e comendo. 

A ressurreição de Jesus é reconhecida como o momento crucial da fé cristã163. 

Em 70 d.C., o Templo judaico foi destruído definitivamente. Após a revolta dos 

zelotes164, o general romano Vespasiano (9-79 d.C.) foi enviado para destruir sistematicamente 

as resistências na Galileia, em 67 d.C. Contudo, ao tornar-se imperador, em 70 d.C., regressou 

a Roma deixando a guerra judaica sob a responsabilidade de seu filho Tito, que transpôs a 

muralha setentrional, demoliu a Segunda Muralha, capturou a fortaleza Antônia e, em 28 de 

agosto, invadiu os pátios do Templo. Os zelotes foram mortos e o Templo incendiado, ficando 

de pé apenas o muro ocidental do Devir, conhecido atualmente como Muro das Lamentações. 

Os judeus foram perseguidos e a cidade de Jerusalém, o centro do mundo judaico, transformada 

numa base do exército romano165. 

Quando Públio Aelio Adriano (76-138 d.C.) ascendeu como imperador, em 118 

d.C., Jerusalém foi transformada em uma metrópole moderna e renomeada para Aelia 

Capitolina, em homenagem aos deuses do Capitólio. Por toda cidade foram construídos 

santuários dedicados a outras divindades e no lugar do Templo judaico foi erigido um templo 

dedicado a Júpiter. Assim, a Jerusalém judaica que já se encontrava em ruínas foi 

definitivamente sepultada166.  

 

 

1.2.2 Jerusalém na perspectiva cristã 

 

 

Os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez a designação de “cristãos” em 

Antioquia, pois se diziam servos de Christos, o Ungido, o Messias. Foi em Antioquia que 

surgiu, por volta de 40 d.C., um dos principais líderes cristãos, Paulo de Tarso. Embora 

pertencesse à seita farisaica e tivesse estudado a Torá sob a orientação do rabino Gamaliel I, 

passou a crer que Jesus substituíra a Torá como revelação primária de Deus ao mundo. A 

concepção de salvação exclusiva aos judeus foi quebrada e, através do rito iniciatório do 

batismo, passou a abranger também os gentios. A partir de Paulo o cristianismo não se fixaria 

num lugar especifico: 

 

 
163 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 182-186 passim. 
164 Radicais que buscavam libertar os judeus do jugo romano. 
165 Ibid., p. 195. 
166 Ibid., p. 206. 
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A ressurreição de Cristo revogara a Torá e também a velha geografia sagrada 

que relegara os Goim às margens da santidade. Como Paulo explicou aos 

efésios, Jesus “derrubou a barreira que separava [judeus e gentios]” e, 

portanto, “não sois mais forasteiros ou visitantes; sois cidadãos, como todos 

os santos, e membros da família”. Na verdade, os cristãos agora compunham 

um templo espiritual e estavam “sendo edificados para morada de Deus” 167. 

 

 

Para os gentios cristãos, a Jerusalém terrestre fora substituída pela expectativa da 

descida à terra da Nova Jerusalém que transformaria sua réplica terrena. Todavia, a cidade de 

Jerusalém não era um centro de peregrinação cristã nos séculos II e III e não representava 

nenhuma posição importante no mapa dos cristãos. Pelo contrário, os cristãos de Aelia 

Capitolina visitavam lugares relacionados a Jesus, como por exemplo, o monte das Oliveiras, 

lugar da Ascensão; o Jardim do Getsêmani no vale do Cedron, onde Jesus orou antes de ser 

preso; e o rio Jordão, onde foi batizado por João Batista168. 

Em 312, a vitória sobre Maxêncio (278-312 d.C.) na Batalha da ponte Mílvio 

atribuída ao Deus dos cristãos resultou na conversão do imperador romano Constantino (272-

337 d.C.). Este fato deu início a um processo de transformação do cristianismo que passou de 

uma religião perseguida, marginalizada, sem poder político e sem cidade santa, para uma 

religião em ascensão e disposta a afixar sua presença no mundo. No século III ele emergiu como 

uma das religiões mais importantes do Império e com um crescente número de adeptos169. No 

ano de 325, em função da controvérsia ariana170, Constantino convocou os bispos para o 

Concílio de Niceia171 que determinou a dupla natureza de Jesus, sendo ele divino e humano. 

Oportunamente Macário, bispo de Aelia Capitolina, chamou a atenção do imperador para sua 

cidade, influenciando-o a restaurá-la e criar o que Eusébio, bispo de Cesareia, chamou de “A 

Nova Jerusalém” 172. 

Macário requisitou ao imperador permissão para demolir o templo de Vênus e expor 

a Tumba de Cristo, que teoricamente estaria sob o santuário pagão. Ao entender que seu império 

 
167 Ibid., p. 188-191. 
168 Ibid., p. 218. 
169 Ibid., p. 219-220. 
170 Em 318, Ário, presbítero de Alexandria, formulou a tese de que a divindade de Jesus não era idêntica à de Deus, 

ou seja, não o considerava divino por sua própria natureza, mas sim, um receptáculo da divindade provinda do pai. 

Alexandre, bispo de Alexandria, e seu assistente Atanásio se opuseram à tese de Ário, pois acreditavam na 

igualdade de sacralidade entre ambos. Na Palestina, Macário alinhou-se com Atanásio e Eusébio juntou-se a Ário 

dando início a uma controvérsia que ameaçou dividir a Igreja. Ibid., p. 223-224. 
171 O Concílio de Niceia instaurou um credo oficial que externava as ideias de Atanásio, porém, não conseguiu 

pacificar a Igreja. Grande parte dos bispos assumiram posições intermediárias entre as ideias de Atanásio e as de 

Ário e provavelmente os reconheceram como radicais e excêntricos. Embora sob a pressão do imperador tenham 

firmado o credo em nome da paz, continuaram ensinando o que achavam correto. O Concílio de Niceia foi o 

primeiro concílio ecumênico da Igreja cristã. Ibid., p. 225. 
172 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 197. 
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cristão necessitava de símbolos e monumentos que lhe proporcionassem ressonância histórica, 

o imperador acabou aceitando o projeto do bispo. Achou-se sob a base do velho templo um 

túmulo que foi identificado como o Sepulcro de Cristo, servindo como fundamento para a 

construção do martyrium173, santuário que recebeu o nome de Anástasis174, ou Ressurreição, e 

também da Nova Jerusalém, construída ao lado do fórum. A construção do santuário 

demonstrou a centralidade do cristianismo no Império de Constantino, influenciando os cristãos 

a desenvolverem sua própria mitologia, uma vez que o lugar passou a ser o centro da 

espiritualidade cristã, ou seja, onde o poder divino tocara o mundo175. 

A construção da Igreja do Santo Sepulcro, inaugurada em 335, desencadeou uma 

atividade intensiva de construção de igrejas e mosteiros em Jerusalém, o que impulsionou o 

surgimento da Jerusalém bizantina. Além dela, Constantino também fundou a Igreja de Eleona, 

no Monte das Oliveiras; a Igreja da Natividade, em Belém; e a Igreja de Mamre, próxima a 

Hebron. Os anseios cristãos pela posse dos locais sagrados traduziram-se na acentuada 

construção de igrejas em Jerusalém, sendo as mais importantes a Igreja da Ascensão, localizada 

no Monte das Oliveiras e a Igreja do Getsêmani, no vale de Qidron (ou vale de Josafá), datadas 

do final do quarto ou quinto século, transformando a cidade num centro de peregrinação 

cristã176. 

Para o bispo Eusébio, conselheiro de Constantino, o surgimento da tumba 

simbolizava o ressurgimento dos cristãos, sua vitória sobre o paganismo e a formação de uma 

nova identidade cristã. Ele reconhecia a supressão dos pagãos e a construção do santuário 

cristão no local do túmulo de Jesus como parte de uma guerra santa. Além disso, a ascensão da 

Igreja da Ressurreição também simbolizava a vitória do cristianismo sobre o judaísmo177. 

 A Jerusalém cristã referia-se apenas ao sepulcro e aos edifícios construídos por 

Constantino na Colina Ocidental, contrapondo-se ao restante da cidade, considerado profano e 

pagão. Em comparação a descoberta da Verdadeira Cruz, realizada pela imperatriz Helena (250-

330 d.C.), mãe de Constantino, a descoberta do Santo Sepulcro acabou sendo menos lembrada. 

No entanto, as escavações realizadas no Gólgota desencadearam a prática cristã da 

peregrinação, uma vez que peregrinos vindos de todas as partes do Império Romano e também 

do Ocidente, saíram em busca dos lugares santos da cidade de Jerusalém. Os peregrinos cristãos 

 
173 Termo utilizado para designar a basílica de são Constantino, “testemunha” da ressurreição e memória de Jesus 

Cristo. 
174 Os restos da rocha se encontram atualmente na capela do Gólgota, na igreja do Santo Sepulcro. 
175 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 228-230 passim. 
176 TSAFRIR, Yoram. Byzantine Jerusalem: the configurations of a christian city. In: LEVINE, Lee L. (Org.) 

Jerusalem: Its sanctity and centrality to judaism, christianity, and islam. New York, Continuum, 1999. 
177 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 1998, p. 10. 
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seguiam literalmente as pegadas de Jesus. Por mais que o cristianismo tenha dado uma nova 

concepção de espaço sagrado, uma vez que Cristo não estava confinado apenas a uma 

localidade, a visita aos lugares santos situava-os no espaço da plena divina Presença178. 

A chegada de Juliano (330-363 d.C.) ao governo do império, em 361, representava 

uma ameaça aos cristãos. Como pontifex maximus de Roma determinou forte oposição aos 

bispos cristãos, oferecendo privilégios às cidades que nunca adotaram o cristianismo. O 

imperador desejava substituir a nova religião de Cristo por sacrifícios ao Deus Único, ao Ser 

Supremo, e como seus princípios religiosos se assemelhavam as práticas judaicas, prometeu 

aos judeus a reconstrução do Templo e a restituição de Jerusalém.  Em 363, o imperador partiu 

para uma campanha na Pérsia, mas acabou tombando em batalha, o que possibilitou ao cristão 

Joviano (331-364 d.C.) sua proclamação como novo imperador. A ascensão de Joviano pôs em 

xeque toda a iniciativa de restauração do judaísmo em Jerusalém179. 

Em 379, o cristão espanhol Teodósio I (347-395 d.C.) tornou-se imperador e 

desenvolveu uma agressiva ortodoxia que suprimiu a controvérsia ariana e declarou o 

cristianismo niceno o credo oficial do Império Romano. O novo imperador teve forte influência 

sobre a cidade de Jerusalém. Nela, o cristianismo teodosiano enfatizava muito os santuários, 

abrindo espaço para a construção de novas igrejas e novos lugares de adoração. Os peregrinos 

cristãos desenvolveram uma espiritualidade táctil, ou seja, buscava-se tocar tudo o que Jesus 

havia tocado. Há uma fusão entre a Jerusalém terrestre e a celeste, pois os lugares santos 

tornaram-se ícones que estabeleciam vínculos com o mundo sagrado. Nesse sentido, Jerusalém 

tornara-se o centro espiritual do mundo cristão, porém, isso não impediu novos conflitos180. 

Entre 611 e 613, com o império Bizantino fraco e dividido, o rei persa Cosroés II 

(570-628 d.C.) invadiu o território Bizantino conquistando Antioquia e Damasco. Um ano 

depois, o general Shahrbaraz invadiu a Palestina e rompeu sobre Jerusalém destruindo todas as 

igrejas e principalmente o martyrium, dando aos judeus o governo sobre a região. Contudo, 

decorrente da necessidade de pacificação da Palestina, uma vez que a maioria da população era 

cristã, os persas reassumiram o poder sobre a cidade. Em 616, o imperador bizantino Heráclio 

(575-641 d.C.) lançou a ofensiva contra os invasores em território persa. Em Ctesifonte, 

Cosroés II foi morto em um golpe palaciano, o que deu viabilidade a um acordo entre as duas 

potências que optaram pela desocupação dos territórios. No ano de 629, Heráclio recuperou 

 
178 Idem, 2011, p. 236-240 passim. 
179 Ibid., p. 242-245 passim. 
180 Ibid., p. 246-264- passim. 
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Jerusalém, depositou a relíquia daquela que seria a Verdadeira Cruz em seu devido lugar e 

confiou a um monge do deserto a reconstrução do Martyrium e da Rotunda181. 

A sensação cristã de duplo pertencimento a Jerusalém sentindo-se, por um lado, 

cidadãos da Sião bíblica, testemunhas do Templo e da crucificação do Senhor, e por outro, 

cidadãos da Nova Jerusalém e protetores do Santo Sepulcro (local mais sagrado do mundo e o 

lugar em que Cristo ressuscitara) atribuiu a Jerusalém um caráter cristão multifacetado, nutrido 

pela fé da comunidade cristã e por um acentuado sentimento religioso182. 

 

 

1.2.3 Jerusalém na perspectiva islâmica 

 

 

O livro sagrado muçulmano busca desencadear nos fiéis o sentimento de retorno à 

religião original de Abraão, tornando Allah o principal objetivo de suas vidas ao invés de 

transformá-lo num sistema religioso. A fé de que todas as coisas provêm de Allah os levou a 

acreditar na inexistência de uma dicotomia entre “sagrado” e “profano”. Portanto, todas as 

coisas eram santas e por consequência todo espaço era sagrado, não existindo um lugar mais 

santo que o outro. Todavia, entendendo que os seres humanos precisavam de símbolos, 

Muhammad orientou seus seguidores a aprender a considerar três locais sagrados: Meca, 

Medina e Jerusalém183.  

Assim como os judeus e os cristãos, os muçulmanos reconheciam Jerusalém como 

o berço da fé primordial.  Depois de Meca, a cidade tornara-se um dos lugares mais santos e 

um dos símbolos da construção da identidade islâmica, alicerçada no abandono das tradições 

pagãs e na formação da nova família religiosa. Independentemente do reconhecimento dos 

judeus e cristãos, o sentimento de pertencimento e continuidade das tradições dos Povos do 

Livro havia atingido os muçulmanos que reconheciam a cidade como madinat bayt al-maqdis, 

a Cidade do Templo184. 

O pressuposto de retorno aos preceitos da tradição Abraâmica e o consequente 

crescimento do Islã, desencadeado por Muhammad, fez com que gradativamente forma-se em 

torno do Profeta um pequeno grupo de crentes composto por jovens das influentes famílias 

coraixitas, membros de famílias menores, clientes de outras tribos, escravos e artesãos, piorando 

sua relação com os Coraixitas que não o enxergavam como o mensageiro de Deus185. 

 
181 Ibid., p. 268. 
182 TSAFRIR, Yoram. op. cit., 1999, p. 145. 
183 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 274. 
184 Ibid., p.  276- 278. 
185 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 36. 
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Embora os judeus fizessem parte da aliança original, sua posição se tornou mais 

difícil à medida em que as pretensões do Profeta aumentavam. Assim, não podiam mais aceitá-

lo como o mensageiro de Deus dentro da tradição186 judaica. Muhammad, interessado em 

declarar o não pertencimento às comunidades de Medina e ao direcionamento exclusivo a Allah, 

ordenou que o sentido da oração (qibla) fosse direcionado à Meca187.  

 

Os insensatos, entre os homens, dirão: “O que vos fez voltar as costas a sua 

direção Quiblah, para a qual estavam virados?” Dize, Muhammad: “É de 

Allah o Levante e o Poente. Ele guia a quem quer a uma senda reta.” E, assim, 

fizemos de vós uma comunidade mediana, para que sejais testemunhas dos 

homens e para que o Mensageiro seja testemunha de vós. E não fizemos a 

direção, para a qual tu, Muhammad, estavas virado, senão para saber distinguir 

quem segue o Mensageiro de quem torna atrás, virando os calcanhares. E, por 

certo, essa mudança é penosa, exceto para aquele a quem Allah vos faça perder 

as recompensas da Fé. Por certo, Allah, para com os homens, é Compassivo, 

Misericordiador. Com efeito, vemos o revirar de tua face para o céu. Então, 

Nós voltar-te-emos, em verdade, para uma direção, que te agrade. Volta, pois, 

a face rumo à Mesquita Sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para 

o seu rumo. E, por certo, aqueles, aos quais fora concedido o Livro, sabem 

que isso é a verdade de seu Senhor. E Allah não está desatento ao que fazem188. 

 

 

Muhammad ensinou aos seus discípulos que deviam prostrar-se diante de Allah 

com o objetivo de demonstrar o islām interior. A transferência na direção da oração, de 

Jerusalém para Meca, deu nova ênfase à linhagem de descendência espiritual que ligava 

Muhammad a Abraão: “[...] agora, ele passou a ser visto nem como judeu nem como cristão, 

mas como um ancestral comum de ambos, e também dos muçulmanos” 189. 

Após afixar o centro de poder em Medina, o Profeta começou a disseminar sua 

doutrina pelos oásis e desertos circundantes, mas por uma possível busca pelo controle das rotas 

comerciais, se viu atraído para o conflito armado contra os coraixitas. Em decorrência, a 

natureza da comunidade islâmica foi moldada, de modo que tanto as lutas como as calamidades 

eram recebidas como a vocação divina: 

 

A “política” de Maomé assemelha-se à ilustrada nos vários livros do Antigo 

Testamento. Ela é inspirada, direta ou indiretamente, por Alá. A história 

universal é a manifestação incessante de Deus; mesmo as vitórias dos infiéis 

são expressão da vontade divina. A guerra total e permanente é, portanto, 

 
186 Segundo Karen Armstrong (2002, p. 184), os judeus árabes acreditavam que Ismael se tornara o predecessor 

dos árabes, e dizia-se que Abraão levou Agar e seu filho ao vale de Meca abandonou-os lá e Deus cuidou deles. 

Mais tarde, Abraão visitou Ismael em Meca e juntos construíram a Caaba, o primeiro templo de Deus na Arábia. 

Por essa razão, os árabes eram filhos de Abraão como os judeus.   
187 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 185. 
188 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 38. 
189 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 38. 
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indispensável para converter o mundo inteiro ao monoteísmo. Em todo caso, 

a guerra é preferível à apostasia e à anarquia190. 

 

 

A mudança na direção da oração propiciou uma espécie de reconciliação de 

interesses entre Muhammad e os coraixitas. Com o risco de perderem o controle do comércio e 

as alianças com os chefes tribais, os mercadores de Meca buscaram um acordo com o novo 

poder em ascensão. Este estreitamento de relações, ocorrido em 629, beneficiava também a 

comunidade islâmica, pois Meca deixava de ser uma cidade hostil e tornava-se um centro de 

peregrinação aos muçulmanos191.  

De acordo com a tradição islâmica, por volta do ano 620, Muhammad recebeu a 

visita do anjo Gabriel enquanto orava durante a noite junto a Caaba. A partir deste encontro foi 

transportado para a cidade de Jerusalém no dorso do cavalo alado, Burāq, que pousou sobre o 

Templo onde foi recebido por seus predecessores. Logo em seguida, ascendeu aos sete céus192 

através de uma escada (al-mi ‘rāj) que o levou ao divino Trono. A experiência concedeu a 

Muhammad a revelação final que o possibilitou ultrapassar os limites da percepção humana193. 

Os eventos ficaram conhecidos como Viagem Noturna [al-isrā] e Ascensão [al-mi ‘rāj], 

simbolizando a retomada da santidade de Jerusalém e foram registrados na 17ª Sūratu Al-’Isrā 

do Corão: “Glorificado seja Quem fez Seu servo Muhammad viajar à noite – da Mesquita 

Sagrada para a Mesquita Al-’Aqsā, cujos arredores abençoamos – para mostrar-lhe, em 

seguida, alguns de Nossos Sinais. Por certo, Ele é O Oniouvinte, O Onividente”194. Segundo 

Karen Armstrong195, essa experiência religiosa pessoal do Profeta, presente na tradição 

muçulmana, contribuiu para o desenvolvimento da espiritualidade islâmica.  

O historiador Muhammad Ibn Ishāq196 (704-769 d.C.), utilizando-se dos relatos de 

Aisha (esposa de Muhammad), afirma que a Viagem Noturna e a Ascensão foram experiências 

puramente espirituais. Já para alguns muçulmanos, Muhammad fez sua viagem até o Trono de 

Deus corporalmente. Sobretudo, com base nessa experiencia miraculosa, Jerusalém, que já era 

reverenciada como a Cidade do Templo, tornara-se duplamente santa a partir do voo místico de 

 
190 ELIADE, Mircea. op. cit., 2011, p. 83. 
191 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 37-39. 
192 Em cada estágio ele viu um dos grandes profetas: Adão presidia o primeiro céu, onde Maomé teve a visão do 

inferno; Jesus e João Batista estavam no segundo céu; José, no terceiro; Henoc, no quarto; Aarão e Moisés, no 

quinto e sexto e, finalmente, Abraão, no sétimo, o limiar da esfera divina. ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, 

p. 158. 
193 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 278-279. 
194 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 1044. 
195 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 159-160. 
196 Autor do Sīrah, ou vida, de Muhammad, uma das mais importantes biografias da vida do Profeta Muhammad. 

Sua obra foi editada por Ibn Hishām, que morreu 60 anos após a morte de Ibn Ishāq e é conhecida hoje pela 

tradução parcial de A. Guillaume, A vida de Muhammad (1955). 
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Muhammad. A Viagem Noturna do Profeta transportou a santidade primordial de Meca para a 

Remota Mesquita de Jerusalém. Além disso, a presença de Muhammad em Jerusalém e sua 

ascensão aos sete céus fez crescer a santidade do centro espiritual da terra197. 

No oitavo ano da Hégira (630), após reunir cerca de 10 mil homens, Muhammad 

dirigiu-se a Meca a fim de alavancar uma nova expedição, porém, o patriarca da cidade, Abu 

Sufian, havia se convertido ao islamismo impedindo o desenrolar de um conflito. 

Consequentemente, imagens de outros deuses presentes na Caaba foram destruídas e o Islã 

passou a crescer e a contar com novos adeptos, especialmente os mequenses, convocados ao 

monte Safa para converterem-se a nova religião, após as disputas de Badr (624), Uhud (625) e 

Fosse (627)198. 

A conquista de Jerusalém pelo califa Umār Ibn al-Jattāb, em fevereiro de 638, 

representava aos muçulmanos à volta a pátria e o “retorno” material à cidade de seus ancestrais 

religiosos. É importante pontuarmos que a ocupação islâmica da Cidade Santa não foi 

acompanhada por matanças, destruições de propriedades, queima de símbolos religiosos, 

expulsões ou mesmo pela imposição do Islã aos integrantes de outras religiões. Tal iniciativa 

marca a integridade do Islã enquanto religião monoteísta199. 

Os judeus e cristãos da Palestina tiveram que renunciar a todos os seus meios de 

autodefesa. Assim, foram transformados em “minorias protegidas” (dhimmis) que deviam pagar 

uma capitação (jizyah) em troca da proteção militar muçulmana. Além da cobrança da jizyah, 

decretada também aos peregrinos cristãos que chegavam a Jerusalém, foi elaborada uma 

legislação humilhante que determinava aos membros das dhimmis a obrigação de curvar-se no 

momento da entrega da capitação, a proibição de cavalgar, o uso de roupas que os distinguissem 

dos demais, a necessidade do pedido de permissão para que pudessem levantar construções e 

para ter lugares de cultos mais altos que a mesquita200. 

Entre 685 e 705 d.C., o califa omíada Abd al-Malik (646-705 d.C.) restabeleceu o 

domínio do Império Omíada nos territórios da Síria, Palestina e no Egito, instalando uma 

monarquia centralizada com base no ideal teocrático. Direcionando sua atenção para Jerusalém, 

restaurou as muralhas e portas danificadas e construiu aos arredores do Haram a Dar Imama a 

residência do governador de Ilya. Todavia, sua maior construção em Jerusalém foi a Cúpula do 

Rochedo, em 688201. A construção do Domo da Rocha no local do Templo judaico em 

 
197 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 306. 
198 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p.21. 
199 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 283-285. 
200 Ibid., 287. 
201 Ibid., p. 293. 
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Jerusalém, em 690, firmava a presença do Islã na Cidade Santa e demonstrava que os lugares 

santos dos judeus e cristãos exerciam poder sobre a imaginação dos muçulmanos. O novo 

haram muçulmano, edificado em torno da rocha que, segundo a tradição rabínica, fora 

escolhido por Deus para que Abraão sacrificasse Isaac, tornara-se um centro de peregrinação e 

o símbolo do pertencimento do Islã a linhagem de Abraão enquanto religião independente202. 

 

 

1.3 Crônica e História: relatos de memória 

 

 

O período considerado como correspondente ao de produção da “historiografia 

medieval” surgiu após o desaparecimento dos últimos grandes historiadores eclesiásticos, como 

por exemplo, Isidoro de Sevilha (636) e Beda, o Venerável (735), estendendo-se do século IX, 

período clássico carolíngio, até o século XV, com o início do Renascimento. Nesse contexto, 

além da utilização de gêneros desenvolvidos em séculos anteriores, como crônicas, anais e 

biografias, outros como genealogias, autobiografias e testemunhos das Cruzadas foram 

integrados. O trabalho de compilação da historiografia medieval estava intimamente ligado aos 

mosteiros beneditinos, porém, a partir do século XI e XII, com o crescimento e a consolidação 

de condados e monarquias, o centro de produção e promoção desses gêneros considerado mais 

importante passou a ser a corte, mudando drasticamente o curso da historiografia203.  

É preciso superar certos preconceitos antes de trabalharmos com a historiografia 

medieval, como por exemplo, evitar a instauração de uma análise anacrônica que se fundamenta 

em conceitos da historiografia moderna presentes no Iluminismo (séc. XVIII), no positivismo 

e no historicismo (séc. XIX). Além disso, deve-se fugir de uma visão “singular” que vê a 

historiografia medieval como uma interrupção da tradição clássica, recuperada somente no 

Renascimento. Sob a égide destes preconceitos, a interpretação e a crítica deste período ficaram 

restritas a discussão entre a verdade e a falsidade das crônicas. As fontes medievais, em função 

da sua tripla dimensão textual e heurística, dependem de uma metodologia de análise especifica; 

são fontes históricas tanto em relação ao tempo que narram, quanto ao tempo a partir do qual 

narram, sendo também artefatos literários204. 

 

La dimensión literária y la dimensión social de las crónicas medievales 

representan, respectivamente, el texto y el contexto. El texto es el instrumento 

que los historiadores utilizan para la reconstrucción y el uso ideológico del 

 
202 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 51. 
203 AURELL, Jaume. La historiografía medieval: siglos IX-XV.  In: AURELL, Jaume. et al. Comprender el 

passado. Uma historia de la escritura y el pensamento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, p. 95. 
204 Ibid., p. 96. 
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contexto del passado, para atraerlo al contexto del presente. Por tanto, uma de 

las claves para la correcta interpretación de la historiografía medieval es una 

aproximación conjunta a la lógica interna del texto y al contexto social y 

político del que ha surgido. Es lo que algunos autores han llamado la <lógica 

social del texto> (Spiegel, 1997; Partner, 2005), em referência a la armonía 

entre la dimensión linguística, narrativa y discursiva del texto histórico 

(lógica) y su dimensión contextual (social)205. 

 

 

Esse período é amplamente caracterizado pela variedade de gêneros históricos 

praticados. Por mais que a historiografia estivesse associada à literatura, gradativamente passou 

a diferenciar-se dela através da produção de conteúdo intencionalmente realistas. As crônicas 

adquiriram um tom mais pessoal, ou seja, há um aumento da prática biográfica – Eadmer de 

Cantuária (1060-1126), Pedro Abelardo (1079-1142), Abade Suger (1081-1151) – e 

autobiografia – Guiberto de Nogent (1055-1124) e Gerardo de Barry (Séc. XII). Era do 

conhecimento de historiadores e cronistas que a escolha do gênero afetava seu conteúdo, de 

modo que a mensagem poderia ser recebida de maneiras diferentes se a representação do 

passado partisse de uma crônica analítica, genealógica, hagiográfica206, biográfica, 

autobiográfica ou universal – gêneros básicos da historiografia medieval207.  

Há uma tendência à recuperação de conceitos como imaginário, representação, 

imagem e a sofisticação teórica da dimensão narrativa da escrita histórica; fatores que 

possibilitam uma leitura renovada das fontes medievais.  As tendências historiográficas atuais 

dirigiram o olhar a uma narrativa sobre a analítica, furtando-se do reducionismo as categorias 

de verdadeiro e falso. A partir de uma observação atenta da ingenuidade, intencionalidade e 

originalidade da historiografia medieval, pode-se superar uma concepção excessivamente 

maniqueísta. O interesse por ela deve-se não só ao fato de se tratar de uma fonte que abarca 

informações históricas, mas também por moldar o imaginário coletivo, motivando-nos a 

compreender fatores como a relação entre texto e contexto, a negociação com a ficção, os papeis 

políticos, as intenções edificantes e as conexões entre emissor e receptor do texto208. 

Interpretando a obra de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād como uma crônica sobre o sultão 

Saladino, torna-se importante compreendermos a tipologia de nossa fonte. A prática 

 
205 Ibid., p. 98-99. 
206 A vida dos santos (hagiografia) tinha sido estabelecida nos primeiros séculos da Idade Média. Originalmente, 

os hagiógrafos haviam tirado seus modelos das biografias romanas, que se caracterizavam pelo seu caráter 

panegírico. Mas este esquema foi bastante efêmero, porque logo perceberam que os milagres e as ações dos 

mártires e santos pouco tinham a ver com os atos das divindades pagãs. O modelo tornou-se antes a Bíblia: entre 

outras coisas, a edificação dos fiéis foi a sua primeira função. Dos três gêneros que predominaram na historiografia 

cristã do século XII - crônicas, anais e vidas de santos - a hagiografia foi a mais específica e, portanto, a mais 

original. Ibid., p. 112. 
207 Ibid., p. 123. 
208 Ibid., p. 96-97. 
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historiográfica dos cronistas estava objetivada no registro daquilo que se encontrava submetido 

ao tempo. Portanto, por acreditar na natureza efêmera dos objetos de registro, ou seja, a 

passividade de seu esquecimento, e para que não houvesse perda, a memória de tais objetos era 

registrada por intermédio da crônica. É com base nesta mesma ideia de registro de memória que 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād confeccionou a crônica A Rara e Excelente História de Saladino e é 

por intermédio dela que registra a memória dos feitos e virtudes do sultão209. 

 

Quando observei os dias do nosso Senhor, o Sultão al-Malik al-Nāsir, o 

unificador do Islã, o supressor dos adoradores da cruz, o porta-estandarte da 

justiça, Salāh al-Dunyā wa'l-Dīn210, sultão do Islão e dos muçulmanos, 

libertador de Jerusalém das mãos dos politeístas, o servo dos Dois Nobres 

Santuários, Abū'l-Muzaffar Yūsuf ibn Ayyūb ibn Shādī (que Deus umedeça 

seu lugar de descanso com o orvalho de Seu bom prazer e o deixe saborear na 

sede de Sua misericórdia a doce recompensa da fé), eu vim a acreditar nas 

histórias das primeiras gerações que a improbabilidade chamou de falsas211. 

 

 

Na concepção de tempo histórico de Bahā al-Dῑn, o registro da conduta de Saladino 

e do tempo histórico a qual pertencia foram cruciais para que a veracidade dos fatos relatos pela 

tradição árabe-muçulmana não pudessem ser questionados, nem mesmo que seus relatos fossem 

considerados improcedentes. No olhar do cronista, o sultão, enquanto modelo de herói 

muçulmano, não estava isolado da história das primeiras gerações, mas sim, integrado entre os 

grandes personagens desde o surgimento do Islã. 

A narrativa empregada pelos cronistas medievais é caracterizada por sua identidade 

literária, sua função social e política, pela tendência a moralização e pela continua remissão ao 

presentismo. Nesse sentido, aspectos como realidade e ficção convergem em sua estrutura, 

agregando a historiografia medieval circunstâncias que eram encaradas como elementos-chave 

na narrativa cronista, como por exemplo, milagres, prodígios de santos, mitos, visões, sonhos e 

imaginações, divergindo dos procedimentos do racionalismo histórico dominante, presente na 

historiografia contemporânea e que contrasta com a pluralidade da historiografia medieval na 

sua dimensão estritamente científica. Ela é identificada com a repetição, a experiência e os 

costumes, mas não com a racionalização, o individualismo e a causalidade: 

 

Así, desde el punto de vista especulativo, la historiografía medieval se alía 

com la teologia para transcender unos objetivos puramente humanos; desde el 

punto de vista narrativo se alía con la retórica para dotar a sus relatos de una 

 
209 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. Os Reinos dos Cronistas Medievais (Século XV). São Paulo: Annablume; 

Brasília: Capes, 2006, p. 119. 
210 in verbis, “a bondade deste mundo e da religião”. 
211 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn - The Rare and Excellent History of Saladin (A Rara e Excelente História de 

Saladino), Tradução: D.S. Richards. England: Ed. Ashagate, 2002, p. 13. 
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consistente coherencia formal; desde el punto de vista documental se alía con 

la leyenda, que proporciona a la narración una dimensión moralizante o 

legitimadora, más allá de la ruptura que se produce entre el texto y el contexto 

histórico212. 

 

 

Susani Silveira Lemos França213 apresenta quatro aspectos presentes no fazer 

histórico da crônica: o viés “Político”, manifestado pelo domínio real do fazer histórico, onde 

os registros históricos eram concentrados nos feitos dos grandes líderes, ou seja, uma história 

sobre o poder com implicação política; a função “Documental”, que funcionava como 

ferramenta na organização cronista dos feitos, correspondendo à necessidade de preservação do 

passado, o que fortaleceu o que a autora determina como o “perseguir a verdade”; a 

característica “Metodológica”, em que as crônicas poderiam ser usadas como certidões oficiais; 

e, por fim, o viés “Pedagógico”, objetivado no ensino aos leitores das qualidades dos indivíduos 

por ela abordados. A crônica “A Rara e Excelente História de Saladino” é composta por estas 

vertentes. 

Discutindo o viés político, as crônicas, para não falar ainda dos cronistas, surgem 

de um lado, com o poder de certificar os acontecimentos, de outro – à semelhança dos livros de 

linhagens -, com a função de revelar os nomes e os merecimentos dos servidores da causa do 

reino, permitindo que esses fossem devidamente recompensados pelos seus feitos214. 

Quando Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād propõe construir a obra REHS215, utiliza-se da 

história factual e explicitamente apresenta seu objeto de pesquisa como um importante líder 

muçulmano, fator utilizado no processo de legitimação de uma construção historiográfica sobre 

o poder político do sultão.  

 

Fui forçado a testemunhar a genuinidade das raras estórias contadas de heróis 

nobres, enquanto os feitos dos bravos mamelucos de seus dias confirmaram 

os contos de campeões que a dúvida impugnava. Eu vi com meus próprios 

olhos tal sustentação de dificuldades pela graça de Deus que fortaleceu minha 

crença nesses contos. As maravilhas desses dias foram muito grandes para 

serem captadas por qualquer mente ou compreendidas por qualquer coração, 

seus fatos extraordinários muito gloriosos para serem totalmente expressos 

por qualquer língua ou escrita numa página por qualquer mão. No entanto, 

elas [as maravilhas] foram de tal tipo que, uma vez ciente delas, alguém não 

pode mantê-las escondidas e qualquer um com conhecimento delas não pode 

senão relatar seus contos e estórias216.  

 

 
212 AURELL, Jaume. op. cit., 2013, p. 97. 
213 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. op. cit., 2006, p. 132-137. 
214 Ibid., p. 100. 
215  A sigla REHS é utilizada neste trabalho para referir-se à obra “A Rara e Excelente História de Saladino” do 

autor Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād. 
216 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 14. 
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A partir da citação vemos que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād se prontifica em relatar e 

registrar as excelências protagonizadas por Saladino, considerando-as como sendo maravilhas 

dignas de serem comparadas as dos grandes heróis nobres, fundamentando-se no fato de ter 

sido testemunha ocular de tais acontecimentos. Dessa forma, reforça a ideia de crônica 

construída sobre o poder político do sultão. 

Para além de motivações políticas, os usos e desusos das crônicas também eram 

direcionados a outras facetas do fazer histórico, como por exemplo, uma das variantes 

principais, a necessidade de preservação do passado, intencionalidade evidente na obra de Bahā 

al-Dῑn Ibn Shaddād, onde a todo instante dá ênfase aos feitos e a própria figura de Saladino.  

O cronista medieval estava estritamente ligado ao seu interesse em narrar uma 

estrutura linear de eventos externos, assim, favorecia o tom narrativo de suas produções217. A 

forma de organização em narrativa dos acontecimentos decorridos permitia que o passado 

ficasse documentado. No caso da crônica REHS, tal pressuposto é desenvolvido em forma de 

linha do tempo com base numa história factual. A justificativa está no interesse do cronista em 

se manter fiel a memória dos feitos, exercendo o chamado “perseguir a verdade”. As crônicas 

eram escritas para servir como certidão verdadeira do passado, não permitindo que as 

experiências passadas fossem apagadas sem que ficasse um legado para a posteridade218. 

A opção metodológica das crônicas fundamenta-se em documentos, como por 

exemplo, uso de certidões oficiais, relatos aprovados por muitos e testemunhos confiáveis. Por 

fim, a intencionalidade em ordenar cronologicamente a narrativa dos grandes acontecimentos, 

ou seja, dos fatos que incidissem sobre os destinos do reino, retroagimos a discussão para o 

campo da história factual que não trabalha com temas pormenores – sucessões ao trono, 

conflitos, soluções administrativas e os empreendimentos comerciais e expansionistas. Para 

além das missões do cronista, explicitadas acima, a crônica portava a função de servir como 

documento do passado, os escritos históricos imortalizavam os nobres e os reis, recompensando 

os homens pelos seus méritos219. 

O aspecto de “imortalização” através da crônica se remetia a uma forma de 

retribuição ao indivíduo, fazendo que sua memória fosse transcendente e é a qual atribuímos 

maior ênfase, pois um dos motivos da construção da fonte REHS era a intencionalidade de Bahā 

 
217 AURELL, Jaume. op. cit., 2013, p. 99. 
218 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. op. cit., 2006, p. 136. 
219 Ibid., p. 137. 
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al-Dῑn Ibn Shaddād em mitificar Saladino, registrando seus feitos e virtudes para que sua 

memória não fosse perdida nas gerações posteriores. 

Segundo Peter Burke, a Nova História é uma reação deliberada contra o 

“Paradigma” tradicional, temos então uma história para além de temas políticos220. Marc Bloch 

e Lucien Febvre (fundadores da Escola dos Annales) ao definirem a história como produto 

intelectual do homem no tempo, estão a afirmar que qualquer homem, independentemente de 

estar inserido no poder, é um agente histórico ativo na produção historiográfica221. Peter Burke 

apresenta um momento de ruptura entre uma história tradicional e metódica para uma chamada 

“Nova História” que destitui o pragmatismo metódico positivista. Tais princípios dão base para 

que a crônica REHS possa ser utilizada por nós como objeto de análise que possui historicidade, 

considerando Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād (cronista) como um agente histórico do seu tempo.  

Na concepção de Rusen, a historiografia é o produto intelectual dos historiadores 

cujas construções historiográficas não correspondem apenas a meros registros, bem como 

afirma o constructo pós-moderno acerca do oficio do historiador e o produto de seu trabalho, 

considerando-o numa concepção “narrativista’’ e em um “anti-realismo” epistemológico que 

não legitima a história no sentido de historicidade. A produção historiográfica é trabalhada 

como uma forma de representação do passado, portando consigo parte da cultura factual. No 

caso da REHS, os registros históricos podem ser vistos como um meio cultural de representar 

o passado protagonizado por Saladino, personificado e representado através da memória de 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād e concluído por intermédio do texto escrito222. 

Para Paul Ricoeur há uma aproximação entre a cronologia e a história. Dessa forma, 

aponta como semelhança o ordenamento dos acontecimentos com base em datas, nomes, eras 

e subdivisões. Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād apresenta Saladino por intermédio da construção de 

uma linha do tempo, começando com seu nascimento e sua educação, seguindo-se com sua vida 

enquanto ídolo guerreiro no mundo islâmico, desenvolvendo uma linearidade de batalhas até a 

conquista de Jerusalém, palco de sua total ascensão. Contudo, do mesmo modo que apresenta 

semelhança, demonstra um elemento de diferenciação. Em sua concepção, há um hibridismo 

de temas presente na cronologia que não se encontra na História, o fato é que a cronologia não 

separa a história da natureza, ou seja, seu caráter híbrido é justificado pela variedade de temas 

 
220 BURKE, Peter. A Escrita a História: Novas Perspectivas/ Peter Burke (org.); Trad. Magda Lopes. São Paulo: 

Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 10. 
221 BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia da História ou O Oficio de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed, 2001. 
222 MALERBA, Jurandir. A História Escrita: Teoria e história da Historiografia.  São Paulo: Contexto, 2006, p. 

21. 
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que a crônica pode abordar, como por exemplo, trabalhar história cósmica, história da terra, 

história da vida. Trabalhar com a história do homem, contemplada na obra em análise, assim 

como afirmou Marc Bloch, se trata apenas de uma das variantes do ato cronológico223. 

Na obra, além de dar ênfase ao fato de o sultão estar inserido no poder, Bahā al-Dῑn 

Ibn Shaddād destaca as qualidades que Saladino possuía. Desse modo, constrói a imagem do 

sultão detentor de virtudes. “A memória, como propriedade de conservar certas informações, 

remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem 

pode atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa como passadas”. O 

escrito de Bahā al-Dῑn foi construído a partir de informações pessoais, coletadas por intermédio 

da convivência com o sultão224. Assim, pode-se afirmar que a obra de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād 

foi composta tendo por base os relatos de sua experiência própria:  

 

Eu decidi dar por esse motivo um pequeno relato do que a experiência pessoal 

me ditou ou o que me foi contado, a qual fonte é próxima à confiança 

completa. Isso é apenas uma parte do todo e pouca porção de muito, para 

sugerir o quadro maior através do menor e julgar “o falso poente do verdadeiro 

por seus raios”. Esse compêndio da história de seu reinado eu intitulei “A rara 

e excelente história de Saladino”225. 

 

 

Maurice Halbwachs226 demonstra duas maneiras de acessar a memória, na forma 

coletiva ou na individual. A memória coletiva é resultante da junção de recordações de um 

grupo de pessoas, tornando necessária à presença de outro indivíduo para que gradualmente ela 

possa ser construída. Todavia, Halbwachs expande sua discussão e dá fé a existência de uma 

memória individual da qual é formulada intimamente pelo indivíduo. Nosso objetivo é citar o 

lugar de memória de Saladino como figura pública, dando ênfase ao seu lugar de representação 

no âmbito individual de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād. Sendo assim, construímos um debate para 

estabelecer uma relação de equidistância entre memória coletiva e memória individual. 

Mesmo sendo a “memória coletiva” a matriz de todas as ligações feitas com 

memória, não há ainda um hábito de discorrer acerca de uma memória estritamente coletiva, 

isenta de ligações individuais. Dessa forma, a memória de um grupo está ligada a um corpo ou 

um cérebro individual. Todavia, isso não significa dizer que não ocorra tal possibilidade. 

Discutir a respeito da construção da memória de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, sendo ela coletiva 

 
223 RICOEUR, Paul. A Memória, a História, o Esquecimento. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007, p. 165. 
224 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1994, p. 423. 
225 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 14. 
226 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva São Paulo: Vértice, Editora: Revistas dos Tribunais, 1990, p. 

26. 
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ou individual, trata-se de uma abordagem efetivada no campo da hipótese, o que ficou explícito 

na análise da obra é que o trabalho efetivado pelo autor é fundamentado nas experiências 

próprias do mesmo e o exercício de rememoração da memória acontece a partir de uma 

iniciativa individual e não da iniciativa coletiva, pode-se dizer então que parte de uma relação 

de memória individual para uma memória coletiva e não da memória coletiva para a individual, 

ou seja, a intencionalidade de construir o compêndio acerca de Saladino parte do particular de 

Bahā al-Dῑn.  

Quando se fala em rememorar estamos falando de um ato de trazer uma memória, 

de relembrar. E o primeiro contato que se tem em relação a isso é com a lembrança. A lembrança 

não é a memória propriamente dita, mas é através dela que se tem acesso à memória concreta. 

Dessa forma, é possível acreditar que para que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād chegasse à memória 

concreta e concluísse a REHS, ocorreu um processo de ajuntamento, organização e seleção de 

lembranças construindo uma memória linear, e a partir dela efetivou uma representação do 

sultão Saladino. Um conjunto de lembranças pode se organizar e agrupar em torno de uma 

pessoa definida, caracterizando assim uma “memória individual”, mas não só, a lembrança 

como princípio gerador da memória pode também se organizar no interior de uma sociedade, 

seja ela formulada por um grande ou um pequeno grupo, caracterizando assim uma memória 

coletiva. “Haveria então memórias individuais e, se o quisermos, memórias coletivas. Em 

outros termos, o indivíduo participaria de duas espécies de memórias” 227.  

Embora seja possível rememorar fatos presentes na memória individual, é 

importante compreendermos que isso não significa que sejam recordações estritamente 

individuais, mas que se tratam de lembranças influenciadas por outros indivíduos, afixados 

dentro de uma coletividade ou mesmo de grupos restritos. Tomando por base tal pressuposto, 

podemos afirmar a influência da memória coletiva na formulação da memória individual, pois 

grande parte de tais lembranças se remetem a fatos que possuem grande repercussão e apesar 

de estarem registrados no âmbito coletivo, se tornam parte integrante da memória individual228.  

Ao produzir a crônica Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād cria uma linha do tempo da vida de 

Saladino partindo de seu nascimento até chegar a sua ascensão política e militar. Em tese, 

consideramos que Bahā al-Dῑn não participou de todos os momentos da vida do sultão. Para 

justificar tal afirmação utilizamos a ideia de apropriação, na qual a memória do coletivo é 

transferida para um posicionamento particular na memória de Bahā al-Dῑn. Nesse sentido, a 

formulação da memória individual torna-se interdependente da memória coletiva. Então, 

 
227 Ibid., p. 53. 
228 Ibid., p. 38. 
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podemos acreditar que mesmo que o biografo tenha se comprometido em relatar todas as 

virtudes de Saladino, os fatos registrados na crônica foram selecionados mesmo que 

aleatoriamente. 

Compreendendo a característica seletiva da memória é de fundamental importância 

destacar que “lembrança” e “memória” são coisas distintas. A lembrança é fragmentada e sem 

localização, ela é como uma peça de um grande quebra-cabeça. Todavia, é a partir da lembrança 

que se toma caminho para a memória, pois não buscamos reconstruir lembranças, porém, a 

partir da reminiscência reconstruir uma memória. Embora a lembrança para a produção 

historiográfica seja fragmentada, é através dela que acessamos a memória e consequentemente 

o passado, sendo ele o campo de trabalho da história. Fica explicito que Bahā al-Dῑn Ibn 

Shaddād utiliza-se deste processo para construir a REHS, uma vez que para discorrer sobre a 

vida e as conquistas de Saladino, acessa a memória dos fatos localizada no passado e a registra 

por intermédio da crônica229. 

 

Se a historiografia é inicialmente memória arquivada e se todas as operações 

cognitivas ulteriores recolhidas pela epistemologia do conhecimento histórico 

procedem desse primeiro gesto de arquivamento, a mutação historiadora do 

espaço e do tempo pode ser tida como a condição formal de possibilidade do 

gesto de arquivamento230. 

 

 

Por mais que as discussões construídas tragam a abordagem para uma memória que 

parte do individual, ao longo das abordagens construídas por Maurice Halbwachs fica explicita 

a participação ativa da memória coletiva na memória individual, ou seja, não estamos isentos 

da ação da memória coletiva no âmbito da memória individual. “Se o meio social passado não 

sobrevivesse para nós a não ser em tais anotações históricas, se a memória coletiva, mas 

geralmente, não contivesse senão datas e definições ou lembranças arbitrárias de 

acontecimentos, ela nos ficaria bem exterior” 231. 

A partir do conhecimento já acumulado acerca de Saladino, fica perceptível a sua 

figura quase mítica perante a sociedade, seja por suas vitorias ou por suas virtudes. De acordo 

com as fontes, era um exemplo de um grande sultão, reconhecido como um modelo de guerreiro 

perante a sociedade. Neste trabalho, nosso interesse está direcionado a explicitar na obra a 

percepção de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād quanto ao sultão, que o evoca como um mito. 

Confirmando a afirmação anterior, na obra as impressões coletivas não são deixadas de lado, 

 
229 Ibid., p. 39. 
230 RICOEUR, Paul. op. cit., 2007, p. 165. 
231 HALBWACHS, Maurice. op. cit., 1990, p. 55. 
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mas a abordagem feita por Bahā al-Dῑn é carregada de impressões próprias, frutos de 

recordações a partir da própria vivência com Saladino, ou seja, do acesso à memória. 

 

Assim, um homem muito piedoso, cuja vida foi simplesmente edificante, e 

que foi santificado após sua morte, se espantaria muito, se retornasse à vida, e 

pudesse ler sua legenda: esta foi composta, entretanto, com a ajuda de 

recordações preciosamente conservadas, e redigidas com fé, por aqueles com 

quem passou parte de sua vida232.  

 

 

Como já abordado anteriormente, a obra analisada nesta pesquisa, REHS, trata-se 

de um relato biográfico construído a partir das próprias experiências do autor. Com base neste 

fato, é necessário analisarmos a linha de pensamento desenvolvida por ele para que então 

identifiquemos a utilização da memória na construção de sua obra. 

Além da memória individual, Bahā al-Dῑn é influenciado também pela memória 

coletiva. Ele afirma que busca apresentar as virtudes e os feitos do sultão fundamentando-se 

nas suas próprias experiências, ou seja, se declara testemunha ocular dos fatos relatados. Porém, 

apresenta também momentos dos quais não teve participação direta, como por exemplo, o 

nascimento de Saladino e as batalhas por ele travadas, mas para abordar tais temas apropria-se 

de informações presentes na memória coletiva da sociedade. 

 

Da memória compartilhada passa-se gradativamente à memória coletiva e a 

suas comemorações ligadas a lugares consagrados pela tradição: foi por 

ocasião dessas experiências vividas que fora introduzida a noção de lugar de 

memória, anterior às expressões e às fixações que fizeram a fortuna ulterior 

dessa expressão233. 

 

 

Nesse sentido, o cronista medieval pode ser visto como um compilador que, a partir 

de textos ou testemunhos orais, dá forma narrativa aos fatos históricos. Torna-se transmissor da 

tradição, contudo, passa a ser escravo das fontes as quais tem acesso e do contexto em que se 

encontram. Todavia, vale ressaltar que a aparente inexistência do senso crítico não se deve a 

uma pobre bagagem intelectual, mas sim, a uma diferente percepção da realidade histórica, 

onde o imaginário social ocupa o primeiro plano234. 

É interessante construirmos uma análise crítica sobre os temas abordados, pois 

nota-se que quando falamos em Crônica, História e Memória, estamos abordando temas 

distintos. Todavia, estão interligados de modo que contribuem entre si. A memória coletiva 

 
232 Ibid., p. 31. 
233 RICOEUR, Paul. op. cit., 2007, p. 157. 
234 AURELL, Jaume. op. cit., 2013, p. 100. 
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presente em um determinado grupo não pode ser equiparada como a história do mesmo. 

Podemos afirmar que a história é uma seleção de fatos que ocuparam o maior espaço na 

memória dos homens, ou seja, os fatos passam por um processo onde são analisados e 

equiparados até concluir-se na composição historiográfica, obedecendo às regras que não se 

opõe aos grupos que resguardavam estes fatos como forma de memória viva. “É porque 

geralmente a história começa somente no ponto onde acaba a tradição, momento em que se 

apaga ou se decompõe a memória social” 235. 

Na concepção de Frank Ankersmit, o processo de construção historiográfica é 

compreendido como sendo simplesmente uma análise superficial. Com base em um exemplo, 

considera a existência de uma Crosta que cobre um dique. A crosta representa a historiografia 

e o dique o conhecimento histórico, ou seja, a história concreta. O que Ankersmit critica é a 

análise apenas da crosta e não do dique. Nesse sentido, o que ocorre é um estudo seletivo, onde, 

na maioria das vezes, historiadores restringem seu campo de análise apenas ao estudo de uma 

historiografia já construída acerca de determinado fato, ignorando as ricas possibilidades de 

estudo que a investigação das fontes lhe proporcionaria.  

É preciso compreender que a historiografia é um constructo que porta toda 

subjetividade efetivada pelo historiador que a constrói. Desse modo, embora a REHS não seja 

isenta das impressões próprias de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, consideramos relevante a análise 

da crônica, pois, se comparada as atuais discussões historiográficas acerca de Saladino, a obra 

de Bahā al-Dῑn, enquanto testemunho da vida do sultão, é a que melhor nos aproxima da figura 

de quem ele foi, sua personalidade, atitudes e comportamentos236.  

Como se fosse um processo cíclico tem-se a construção da História em que se acessa 

a memória (seja ela coletiva ou individual), e a partir dela registram-se fatos, efetivando o fazer 

histórico concluindo assim em historiografia. O objetivo da história é então o de estabelecer 

uma ponte entre o passado e o presente, restabelecendo assim uma continuidade interrompida. 

 

Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não tem mais por 

suporte um grupo, aquele mesmo em que esteve engajada ou que dela suporta 

as consequências, que lhe assistiu ou dela recebeu um relato vivo dos 

primeiros atores e espectadores, quando ela se dispersa por entre alguns 

espíritos individuais, pedidos em novas sociedades para as quais esses fatos 

não interessem mais porque lhes são decididamente exteriores, então o único 

meio de salvar tais lembranças, é fixa-las por escrito em uma narrativa seguida 

uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos 

permanecem237.  

 
235 HALBWACHS, Maurice. op. cit., 1990, p. 79. 
236 ANKERSMIT, 1986, p. 26 apud Malerba, op. cit., 2006, p. 16. 
237 HALBWACHS, Maurice. op. cit., 1990, p 80. 



65 
 

 

 

Faz necessário apresentar a distinção entre memória coletiva e História: 

 

A memória coletiva se distingue da história: é uma corrente de pensamento 

continuo de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do 

passado somente, aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência 

do grupo que a mantém. A história obedece, assim fazendo, somente a uma 

necessidade didática de esquematização238. 

 

 

A seleção é a principal falha na utilização da memória para a construção do 

conhecimento histórico. Ainda sim, grande é a contribuição da memória para a construção 

histórica e historiográfica, pois é por meio dela que acessamos o passado, passado este a 

princípio desconhecido ou talvez não registrado. 

 

 

1.4 A Rara e Excelente História de Saladino 

 

 

A obra A Rara e Excelente História de Saladino trata-se de uma tradução do título 

da fonte principal desta pesquisa al-Nawādir al-Sultāniyya wa´l Mahāsin al-Yūsufiyya. Foi 

produzida pelo biógrafo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād que nasceu em Mosul no Norte do Iraque, 

em março de 1145. Neste escrito, o foco dos relatos centra-se na vida de Saladino, englobando 

a sua formação e principalmente sua ascensão militar e política, da qual Bahā al-Dῑn foi 

testemunha ocular. Assim, apresenta o sultão como um modelo apto a ser definido ao lado das 

grandes figuras da história no início do Islã. 

Abu ’l-Mahâsin Yûsuf Ibn Râfi Ibn Tamîm Ibn Otba Ibn Muhammad Ibn Attâb a-

Asadi239, de sobrenome Bahā al-Dῑn (brilho da religião), foi criado pelos tios maternos, os Bani 

Shaddād. Desde a juventude, dedicou-se ao estudo do Corão, da tradição profética (Hadith) e 

das leis mulçumanas. Em Bagdá, alcançou sua maior proficiência na Madrasa240 Nizâmiya; 

nela, a princípio, se tornara um estudante residente, porém, durante a cátedra de Abû Nasr 

Ahmad Ibn Abd Allah Ibn Muhammad ash-Shâsi, ocupou o cargo de professor assistente por 

um período de quatro anos. Em 1174, ao retornar a sua cidade natal, foi nomeado para o cargo 

de professor na Madrasa fundada pelo Kādi Kamāl ad-Dīn Abū ’l-Fadl Muhammad Ibn as-

 
238 Ibid., p. 82. 
239 A princípio utilizara o prenome “Abû ’l-Izz” que ele depois substituiu pelo de Abu ’l-Mahâsin. 
240 Escola religiosa ou teológica – tradicionalmente o lugar onde o ulemá era formado na lei e doutrina islâmica. 

Matthew S. Gordon afirma que à medida que floresciam os muitos ramos da educação islâmica, surgiu à 

necessidade de edifícios para abrigar alunos e salas de aula. Acredita-se que a madrasa (colégio religioso) tenha 

surgido no leste do Irã, por volta do século X. 
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Shahrozuri. Posteriormente, alcançou o cargo de Juiz do exército de Saladino, recebendo 

responsabilidades Judiciais e administrativas na cidade de Jerusalém241. 

Além do relato biográfico sobre o sultão Saladino, Bahā al-Dῑn compôs obras como: 

Maljâ ’l-Hukkâm e lltibâs il-Ahkâm (O Recurso para os magistrados quando os textos são 

duvidosos), onde em dois volumes trata de casos de lei imprevistos; Dalâil al-Ahkâm (Indicação 

das fontes de onde são extraídos os artigos do Muslim), na qual também em dois volumes 

analisa as Tradições das quais tais artigos foram deduzidos; e al-Mujaz al-Bâhir (Eminente 

Compêndio), onde estabelece uma discussão sobre jurisprudência242. 

A fonte em análise foi composta entre 1198 e 1228 após a morte do sultão. Dessa 

forma, a obra produzida por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād é uma biografia póstuma. O autor de 

certa forma apresenta-o sob dois enfoques: o primeiro, apresentando sua intimidade, seu 

nascimento e sua educação; e o segundo, a sua vida enquanto ídolo guerreiro no mundo 

islâmico. Assim, estrutura-se a divisão de sua obra, objetivada em perpetuar a imagem de 

Saladino. 

A primeira parte do relato biográfico é marcada por anedotas que ilustram traços da 

personalidade e da honestidade moral de Saladino, correlacionadas por Bahā al-Dῑn às práticas 

pregadas pelo Corão e pelo Hadith. Portanto, por refletir elementos padronizados da biografia 

moralizante do sultão, essa fonte assemelha-se ao gênero hagiográfico que celebra o manāqib 

ou as “virtudes e excelências morais” dos primeiros califas, dos fundadores das escolas jurídicas 

de direito e de proeminentes homens de piedade ou “santos” (awliyā)243.  

Não podemos julgar se as palavras presentes no relato biográfico foram realmente 

pronunciadas por Saladino, se são pensamentos genuínos do sultão, lembrados pelo autor em 

sua obra, ou se são invenções propositais de Bahā al-Dῑn. Contudo, o que fica evidente é uma 

mensagem política imbuída no discurso retórico da fonte, em que, hipoteticamente, Bahā al-

Dῑn tenha atribuído falas ao próprio Saladino. Não há dúvidas do esforço de Saladino para com 

a causa Jihad e de seu medo do enfraquecimento do movimento e do consequente renascimento 

das fortunas dos cruzados após sua morte. Sendo assim, teoricamente, o relato biográfico de 

Bahā al-Dῑn corresponda a uma crítica aos líderes políticos do século XIII, sucessores do sultão, 

que não tiveram o mesmo avanço político e não alcançaram uma unidade comparável às 

mobilizações de grande escala promulgadas pelas tropas de Saladino244. 

 
241 KHALLIKAN’S, Ibn. Biographical Dictionary. Vol. IV / Translated from the Arabic: B- Mac Gugkin de Slane, 

Paris, 1871. 
242 Ibid., p. 433. 
243 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002. 
244 Ibid., p. 5. 
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Os encontros entre Bahā al-Dῑn e Saladino sempre foram cercados por 

formalidades. O primeiro desses encontros ocorreu no ano de 1184, quando partindo da cidade 

de Damasco Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād dirigiu-se a presença do sultão com o objetivo de realizar 

uma missão diplomática. No início de sua obra Maljâ ’l-Hukkâm e lltibâs il-Ahkâm (O Recurso 

para os magistrados quando os textos são duvidosos) afirma que após ter efetuado a 

peregrinação a Meca e ter visitado o túmulo do Profeta em Medina, foi, em piedosa devoção, a 

cidade de Jerusalém onde Muhammad ascendeu aos céus, e também a Hebron, onde fica o 

túmulo de Abraão. Então, tendo concluída sua rota de peregrinação, partiu para Damasco 

enquanto Saladino sitiava Kalat Kaukab245. Ao ser informado da chegada de Bahā al-Dῑn o 

sultão requisitou uma audiência com ele. Bahā al-Dῑn ficou intrigado com o convite, 

imaginando que seria questionado sobre a maneira pela qual o emir246 Shams ad-Din Ibn al-

Mukaddam, oficial designado por Saladino para comandar a caravana de peregrinos, havia sido 

morto no monte Arafat. Todavia, foi recebido de maneira honrosa e nenhuma outra pergunta 

foi feita a ele, a não ser sobre sua jornada e os homens instruídos e virtuosos com quem tinha 

se encontrado247. 

Os rumores sobre a genialidade do autor já haviam chegado aos ouvidos de Saladino 

que se demonstrou surpreendido com seus feitos. Sendo assim, o convidou para ocupar o cargo 

de professor senhor na Madrasa de Manazil no Cairo. No entanto, o convite foi recusado. O 

segundo encontro que também se tratava de uma missão diplomática realizou-se no mês de 

fevereiro do ano 1186, sendo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād enviado à Mosul com o objetivo de 

visitar o sultão que acabara de celebrar um acordo de paz e se encontrava doente.  

Durante uma visita a Jerusalém no ano de 1188, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād 

apresentou a Saladino sua obra As Virtudes do Jihad. Foi a partir deste momento que passou a 

ter envolvimento direto com ele. Bahā al-Dῑn foi convidado para servi-lo e, em junho de 1188, 

foi nomeado para o cargo de Juiz do exército248. Além de prestar-lhe serviços enquanto 

conselheiro, compartilhou da vida e intimidade do sultão. Foi a partir dessa convivência que se 

comprometeu a construir a obra A Rara e Excelente História de Saladino249. 

A partir do primeiro contato em 1184, os encontros entre Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād 

e o sultão são separados por um intervalo de dois anos. Assim, cabe aqui questionar quais os 

 
245 Fortaleza situada em uma colina elevada com vista para o Jordão. 
246 Título dos governantes de certas tribos ou províncias muçulmanas. A quem se delega o poder tendo a tarefa de 

reconhecer a autoridade do califa e exercer seu poder dentro dos limites da Sharia. 
247 KHALLIKAN’S, Ibn. 1871, p. 420. 
248 Ibid., p. 421. 
249 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 2. 
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reais interesses por trás destas visitas. Sabe-se que a primeira visita foi de cunho diplomático. 

Como mencionado anteriormente, informações sobre Bahā al-Dῑn já haviam chegado a 

Saladino, foi com base em suas qualidades que o sultão fez um convite para que ele se tornasse 

professor senhor na Madrasa de Manazil, no Cairo. 

Percebendo que o percurso educacional de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād teve grande 

contribuição das Madrasas, ressaltamos que tal instituição, dedicada em grande parte à doutrina 

legal, surgiu a partir do século XI. Sua origem muitas vezes é atribuída a Nizam al-Mulk (1018-

92), o vizir do primeiro soberano seljúcida de Bagdá. A Madrasa era uma instituição de ensino 

que com maior incidência estava ligada a uma mesquita. Contudo, nem sempre, mas pode ser 

considerada, na maioria das vezes, como uma escola religiosa, pois algumas instituições eram 

estabelecidas para o ensino do Corão ou da Hadith (corpo de leis). Um exemplo é a madrasa de 

Tankiziyya localizada na cidade de Jerusalém. Ela foi atribuída durante o período mameluco250, 

sua estrutura era de quatro salões (Iwan) que se abriam para um pátio central, um desses salões 

era direcionado para o ensino do Hadith e os outros quinze para o ensino sufismo (corrente 

mística e contemplativa do Islã). Havia professores exclusivos para cada assunto e os estudantes 

deviam dormir na madrasa. Além disso, havia também um asilo para doze viúvas251.  

 

O estudante que ia para uma madrasa normalmente já fora para uma escola de 

nível inferior, uma maktab ou kuttab, na qual teria aprendido a língua árabe e 

provavelmente decorado o Corão. Na madrasa, ele estudava matérias ancilares 

– gramática árabe, e os anais dos primeiros períodos do islã – mas seu 

currículo principal seria das ciências da religião: como ler e interpretar o 

Corão, o Hadith, as bases da crença religiosa (usul al-din) e fiqh252. O principal 

método do ensino era a exposição de um texto por um mudarris, talvez 

ampliada depois por assistentes; a ênfase era na memorização do que se 

ensinava, mas também na compreensão do que se lembrava253. 

 

 

Havia uma dualidade na forma de disseminação educacional, uma direcionada a um 

ensino mais elementar, pago, e outra que disseminava o ensino secundário de forma gratuita, 

está instituição ficou conhecida como Madrasa. Em relação à estrutura, a Madrasa, “compunha-

se de um pátio bastante vasto cercado por uma galeria coberta para a qual davam as salas de 

 
250 Os mamelucos foram um exército do Egito formado por escravos militares trazidos para o país pelos aiúbidas. 

Os chefes desse exército depuseram os aiúbidas e formaram uma autoperpetuante elite militar, oriunda do Cáucaso 

e da Ásia Central, que continuou a governar o Egito por mais dois séculos (os mamelucos, 1250-1517); também 

governaram a Síria a partir de 1260 e controlaram as cidades santas na Arábia Ocidental.  
251 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 221. 
252 Jurisprudência islâmica estruturada em quatro escolas principais no sunismo: hanafita, hanbalita, maliquita e 

shafita. 
253 Ibid., p. 222. 
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estudos, de conferências e as bibliotecas; os andares superiores estavam divididos em 

alojamentos para os estudantes” 254. 

No prelúdio do segundo encontro Saladino havia realizado um acordo de paz e se 

encontrava doente, estes foram os motivos que impulsionaram o biógrafo a realizar mais uma 

missão diplomática em visita ao sultão. Tal iniciativa pode ser interpretada como uma forma de 

prestigiá-lo pela sua conquista e também ampará-lo em seu percalço de saúde. A confecção da 

obra “As Virtudes do Jihad” e sua intencionalidade em oferecê-la a Saladino fizeram com que 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād realizasse a terceira visita. É justamente neste momento que ele 

alcança o posto de Juiz do exército e conselheiro pessoal do sultão.  

De certa forma, as atitudes manifestadas pelo biógrafo nos levam a acreditar na 

hipótese de que Bahā al-Dῑn, a partir das visitas e a entrega do livro As virtudes da Jihad, 

almejava ganhar lugar de destaque na corte de Saladino. Isso se concretizou quando ele assumiu 

o cargo de juiz do exército e tornou-se o seu conselheiro. Posteriormente, a composição da obra 

A Rara e Excelente História de Saladino tornou-se o seu maior trunfo, uma vez que percebemos 

que há uma intencionalidade ou um objetivo principal ao compor esse escrito: gravar os feitos 

e as virtudes do sultão Saladino como uma memória dos muçulmanos, para que o biografado 

se mantivesse vivo entre eles e não fosse esquecido em decorrência do tempo. 

 

Eu estava tão escravizado por seu favor por mim, afetado por sua verdadeira 

amizade e serviço que eu o prestava que é minha incumbência levantar todas 

as suas virtudes de que eu tive conhecimento direto e relatar todas as 

excelentes qualidades que eu conheci. Eu decidi dar por esse motivo um 

pequeno relato do que a experiência pessoal me ditou ou o que me foi contado, 

a qual fonte é próxima à confiança completa. Isso é apenas uma parte do todo 

e pouca porção de muito, para sugerir o quadro maior através do menor e 

julgar “o falso poente do verdadeiro por seus raios”. Esse compêndio da 

história de seu reinado eu intitulei “A Rara e Excelente História de 

Saladino”255. 

 

 

Em tese, o interesse de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād em construir “A Rara e Excelente 

História de Saladino” se trata de uma iniciativa própria do autor, que se viu na obrigação de 

registrar todas as virtudes por ele conhecidas, utilizando-se do seu testemunho visual. Conforme 

o relato supracitado ele se considerava próximo ao sultão. Portanto, o discurso exposto no 

recorte acima apresenta uma ideia de que suas relações não se restringiam apenas ao âmbito de 

vínculos de serviço, mas que seriam relações pessoais de laços de amizade. Contudo, é passível 

de crítica o objetivo com que constrói a obra. Hipoteticamente, podemos acreditar que sua 

 
254 GIORDANI, Mario. Curtis. História do Mundo Árabe Medieval. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1985, p. 208. 
255 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 14. 
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intenção não se restringe apenas ao âmbito da propagação da memória do sultão, mas que, para 

além da intenção de registro da memória de Saladino, ele também perpetuou o seu nome na 

história, conquistando o reconhecimento como um indivíduo que serviu ao sultão e que 

registrou suas virtudes como testemunha das experiências que a convivência própria lhe 

possibilitou. 

Em relação a amizade, Aristóteles, no Livro VIII da obra Ética a Nicômaco, 

classifica-a como sendo portadora de características como a utilidade e o prazer. Os que 

constroem laços de amizade com base no interesse amam devido a uma possível utilidade, ou 

seja, constroem laços de amizade em função de um bem que possam receber de outra pessoa. 

Todavia, não amam uns aos outros por si mesmos. Segundo ele, não é por causa do caráter que 

os homens amam as pessoas espirituosas, mas porque as consideram pessoas agradáveis. Desse 

modo, os que utilizam a amizade por interesse, amam pensando em algo bom que possam 

receber. E aqueles que pensam no prazer, amam em virtude do que é agradável não por 

enxergarem no outro a pessoa amada, mas por ser útil ou agradável amá-las. Assim, ele as 

caracteriza como sendo amizades acidentais: 

 

Assim, essas amizades são apenas acidentais, pois a pessoa amada não é 

amada por ser o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. 

É por isso que tais amizades se desfazem facilmente se as partes não 

permanecem como eram no início, pois se uma das partes cessa de ser 

agradável ou útil, não é permanente, mas está constantemente mudando. Dessa 

forma, quando desaparece o motivo da amizade, está se desfaz, pois existia 

apenas como um meio para chegar ao um fim256.  

 

 

Aristóteles enfatiza que este tipo de amizade é recorrente entre os velhos, baseando-

se no princípio de que é na velhice que as pessoas buscam não o que é agradável, mas aquilo 

que para elas pode ser útil. Também menciona que o mesmo ocorre com os jovens que também 

buscam a utilidade. No entanto, destaca que esse tipo de amizade é interdependente da falta de 

convívio com outras pessoas. Assim, não se sente falta dessa convivência, mas quando utilizada 

é pensada para ser mutuamente proveitosa. 

 

 

 

 

 

 
256 ARISTÓTELES. Ética a Nicômano. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 175. 
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CAPÍTULO 2 

RELIGIÃO, POLÍTICA E VIRTUOSIDADE NA CRÔNICA A RARA E EXCELENTE 

HISTÓRIA DE SALADINO 

 

 

Este capítulo é subdividido em cinco itens. No primeiro, intitulado “Islã, poder e 

pensamento político”, a proposta é analisar o Islã não só a partir de uma perspectiva 

estritamente religiosa, mas também política. No segundo, denominado “Saladino”, discorremos 

sobre o percurso biográfico do objeto de pesquisa deste trabalho, o sultão Saladino. No terceiro, 

“O sultão Religioso – princípios islâmicos na educação de Saladino”, analisamos como o 

biógrafo demonstra a influência da religiosidade na vida do sultão, sendo está expressa através 

dos relatos de suas atitudes e comportamentos. Nosso foco de análise é a primeira parte do 

escrito em que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād descreve a trajetória do sultão. No quarto item, 

“Virtudes: o homem por detrás do líder”, a ideia é apresentar as virtudes desenvolvidas pelo 

sultão não somente enquanto líder, mas também enquanto homem. Por fim, “A 

instrumentalização da Jihad na busca pela expansão das fronteiras do Islã”, o objetivo da 

discussão é de apresentarmos Saladino enquanto sujeito religioso que se utiliza do espírito da 

Jihad para expansão e consolidação do seu poder no mundo árabe-islâmico.  

 

 

2.1 Islã, poder e pensamento político 

 

 

Para iniciarmos nossa discussão a esse respeito é necessário levarmos em conta 

conceitos terminológicos como forma de esclarecimento de ideias pontuais no âmbito da 

proposta. Parte da bibliografia relativa ao sultão Saladino designam-no como sendo muçulmano 

e islâmico, mas é importante esclarecer que entre os dois termos há uma diferenciação 

conceitual. Na concepção de Peter Demant257, o termo muçulmano é uma terminologia 

sociológica, enquanto o islâmico refere-se de forma mais veemente a religião Islâmica. Dessa 

forma, a aplicação de características como Islamismo ou Islamista tem por objetivo definir o 

movimento religioso radical do Islã, o qual precisa ser mais bem definido no decorrer desta 

discussão.  

A palavra “Islã” porta uma característica híbrida em seu produto conceitual. Como 

já foi citado, sua significância, na maior parte das vezes, é associada como sendo símbolo 

 
257 DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 14. 
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representante de uma religião, porém, não só isso, seus significados são direcionados a diversas 

variantes, como por exemplo, a determinação de áreas geográficas e civilizacionais. A 

diversidade de significados presentes dentro da palavra “Islã” é norteada pela propriedade de 

influenciar e determinar toda a vida social, as esferas da economia, da política e das relações 

internacionais258. 

O Islã abrange todas as esferas da vida. É algo completo que porta consigo todas as 

implicações que o termo religião busca expressar, ou seja, possui crenças, rituais, normas e 

consolação. Ao mesmo tempo em que se expressa em forma de comunidade, é também 

encarado como um padrão de vivência que regula a vida do fiel, refletindo em seu 

desenvolvimento, na sua formação educacional, nas relações estabelecidas com outros gêneros, 

na formulação da vida familiar e comunal, nas relações comerciais e governamentais, na justiça 

e na filosofia. “A consequência dessa onipresença da religião, que penetra todos os desvãos da 

vida cotidiana, é que o Islã se tornava um (senão “o”) principal elemento formativo da 

identidade coletiva das populações subjugadas a ele” 259. 

O Islã, enquanto religião em ascensão, avançou sobre o coração da Eurásia-

Palestina, da Síria, Iraque, Egito, Pérsia e além do Oxus260, chegando também ao Atlântico e ao 

Indo. Esse desenvolvimento foi possível pelo surgimento de novas ideias trazidas pelo Islã que 

combinavam princípios como força e fé. Segundo Antony Black261, o pensamento político sob 

o Islã era diferente de qualquer coisa anterior. Embora Muhammad possa ter sido influenciado 

pelo judaísmo e pelo cristianismo presentes nas tribos árabes, rebelou-se contra ambos 

reformulando seus padrões. A fundação de uma nova nação através da umma significava o 

despertar do senso de coletividade árabe com um novo tipo de comunidade internacional, 

assente na Lei Religiosa da Sharia que determina assuntos como moral, lei, rituais, casamento, 

sexo, comércio e sociedade, ou seja, ela pode ser vista ao mesmo tempo como um instrumento 

 
258 Ibid., p. 15. 
259 Ibid., p. 35. 
260 O Oxus, atualmente conhecido como Amu Dária, é um rio do Turquemenistão e um dos mais longos da Ásia 

Central. Para os gregos e romanos o rio era conhecido como Oxus. Já os árabes o chamavam de Jayhun. O rio 

Amu Dária é constituído pela confluência dos rios Vakhsh e Panj (Pyandzh) e flui para oeste-noroeste. Seu curso 

superior faz parte da fronteira norte do Afeganistão com o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Também 

flui pelo deserto do Turquemenistão Oriental e, em seu curso inferior, faz parte da fronteira entre o Uzbequistão 

ao nordeste e o Turquemenistão ao sudoeste. O Amu Dária tem 1.470 km de comprimento, mas seu comprimento 

é de 2.540 km, se medido a partir das fontes de sua corrente principal, o rio Panj, no Pamir. Ele desembarcava no 

Mar de Aral, mas teve seu fluxo desviado para a agricultura nos séculos XX e XXI, contribuindo para a redução 

do Mar de Aral. RÍO AMU DARIA: Todo lo que necessita saber sobre él. In: riosdelplaneta. Disponível em: < 

https://riosdelplaneta.com/rio-amu-daria/> Acesso em: 04 de Novembro de 2019, às 14h:55min. 
261 BLACK, Antony. The History of Islamic Political Thought – From the Prophet to the Present. Second edition, 

Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011. 

https://riosdelplaneta.com/rio-amu-daria/
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de linguagem espiritual e também política. Desse modo, a fundação do Islã representa uma 

ruptura decisiva no pensamento humano sobre política e sociedade. 

A comunidade muçulmana firmou um compromisso com a adaptação ao mundo da 

política, diferenciando da igreja cristã primitiva que evitava a ambição política mundana em 

decorrência da expectativa escatológica. Não havia igreja muçulmana reunindo um estado 

muçulmano, ao invés disso, acreditavam numa continuidade entre este mundo e o próximo, 

resultando no desenvolvimento de uma visão de mundo em que religião e política seriam coisas 

inseparáveis. Do prisma teológico, a antiga comunidade muçulmana não exigia do fiel a 

renúncia ao mundo material como uma forma de preparação para ascensão ao mundo espiritual, 

assim como o fim do mundo não era percebido como algo adjacente. Dessa forma, os primeiros 

integrantes da umma davam valorização religiosa a questões mundanas, sendo uma delas a 

política, pois se fundamentavam no imperativo religioso de implantação do plano de Deus neste 

mundo262. 

O Profeta Muhammad criou um novo monoteísmo adaptando ideias presentes no 

Oriente Médio e levou a comunidade religiosa a transição simultânea do politeísmo para o 

monoteísmo e do tribalismo para o internacionalismo, dando-lhes a missão de converter ou 

conquistar o mundo. Os ensinamentos de Muhammad foram aplicados por pessoas cujo modo 

de pensar estava permeado por um passado tribal recente, mas isso não impediu que o Islã 

revolucionasse a sociedade tribal de modo a levar o indivíduo ao centro da responsabilidade 

social263. 

Os ensinamentos presentes no livro sagrado, o Corão, bem como a Hadith, se tratam 

de fundamentos que estruturam aquilo que é conhecido como o “caminho islâmico” (Sharia) e 

neles derivam leis do sistema social islâmico ideal. “A Sharia é oniabrangente e, para prestar 

culto a Deus, o muçulmano precisa reconhecer que todas as esferas da atividade humana têm 

significado religioso” 264. A tradição Islâmica, elaborada por sábios religiosos muçulmanos 

(Ulemás), se constrói sob os ensinamentos do Corão e da Hadith.  Ambas as fontes de direito 

dedicam a seus fiéis ensinamentos que os determinam receber as vontades divinas não como 

simples indivíduos isolados, mas sim, como comunidade. Em sua concepção, a humanidade foi 

escolhida por Deus para que os homens possam ser seus representantes (Khalifa) na terra, tendo 

por tarefa assumir a criação de uma ordem social justa e moral. 

 
262 BROWN, L. Carl. Religion and State: The Muslim Approach to Politics. Columbia University Press, 2000. 
263 BLACK, Antony. op. cit., 2011, p. 10. 
264 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 56. 
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Segundo Albert Hourani265, a tradição islâmica que se formou em torno de 

Muhammad possuía um duplo sistema de conduta consuetudinário, a Sunna, primeiro enquanto 

comunidade, fundamentado num padrão de conduta justa e assegurado por uma espécie de 

consenso, e o segundo direcionado ao Profeta, relacionado àquilo que tinha feito e dito. A 

princípio, a Sunna da comunidade era a mais importante, porém, ao longo do tempo, fora 

substituída pela Sunna do Profeta, pois advogados e teólogos atribuíam a ela maior importância, 

tendo em vista que desejavam relacionar os costumes sociais aos regulamentos administrativos 

derivados de princípios religiosos. Assim, essa conexão se tornaria possível se tais fatores 

fossem remontados ao Profeta. 

Muhammad era reconhecido como o símbolo do Homem Perfeito, o modelo 

humano e a imagem da perfeita receptividade de Allah. Nesse sentido, Karen Armstrong266 

afirma que há uma proximidade entre a representatividade de Cristo para os cristãos e a do 

Profeta para os muçulmanos. Para Armstrong, da mesma forma que os cristãos buscavam ser 

“imitadores de Cristo”, os muçulmanos enxergavam em Muhammad o modelo para suas vidas 

cotidianas e o exemplo de perfeição para se aproximarem de Allah. 

Os Hadiths eram registros da conduta e das palavras do Profeta, transmitidos de 

forma escrita e oral desde o início de sua carreira. A partir do fim do primeiro século islâmico, 

estes registros foram agrupados por especialistas que viajaram a diversas localidades em busca 

de testemunhas que haviam recebido a tradição de seus pais ou de seus mestres. O objetivo 

destes especialistas era de remontar a tradição através desta cadeia de testemunhos, de modo a 

unificar o conjunto das tradições locais267. Segundo Daniel Farah268, o Hadith funciona como 

uma fonte islâmica auxiliar, utilizada pelos muçulmanos quando não veem instruções 

especificas para determinadas situações no Corão. Segundo Farah, dos 6.236 versículos do 

Corão, poucos discutem questões legais, temas relacionados à família, ao casamento e à 

herança. 

Bernard Lewis269 questiona a confiabilidade dos Hadiths, tendo em vista que o 

trabalho de compilação e registro destas fontes só teve início após a morte de Muhammad, 

abrindo espaço para possíveis oportunidades e razões justificadas de eventuais falsificações. O 

período posterior à morte do Profeta conheceu um intenso desenvolvimento da comunidade 

islâmica com a chegada dos povos conquistados. Todavia, a inserção de novos grupos a 

 
265 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 104. 
266 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 294. 
267 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 105. 
268 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p. 23. 
269 LEWIS, Bernard. op. cit., 1990, p. 43-44. 
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comunidade acarretou na formulação de questionamentos sobre seus conceitos, sua ordem 

social, sobre sua política legal e religiosa. Desse modo, ideias e respostas para tais inquirições 

podem ter sido forjadas, transpostas e impostas ao passado através dos Hadiths. Além disso, o 

próprio decurso de tempo e a falibilidade da memória humana já são suficientes para botar a 

prova à autenticidade destes testemunhos.   

Após o advento da nova religião, passou a ser dever da umma corresponder aos 

anseios políticos de seus adeptos. Os preceitos divulgados pela Sharia tornaram-se a base 

doutrinaria que molda permanentemente a vida da comunidade muçulmana. Assim, seu 

posicionamento com relação a política determina que o principal objetivo do Islã deve ser a 

união entre os muçulmanos, com a aspiração de ampliar o Dar al-Islam (a Casa do Islã) através 

de um governo único. Na hipótese da impossibilidade do estabelecimento de um único governo 

controlando o estado, os muçulmanos devem comprometer-se na manutenção da paz, na 

cooperação, na amizade e nas relações pacíficas como irmãos de fé, mesmo diante de 

diversidades geográficas, culturais, linguísticas, étnicas, raciais, tribais, de classes e 

ideológicas270. 

O Califa, enquanto sucessor temporal de Muhammad, deve governar o Dar- al-

Islam preocupando-se com a aplicação da Sharia e com a expansão de seu domínio, defendendo 

tais responsabilidades dos ataques de não-muçulmanos. Apesar das discordâncias acerca dos 

critérios de seleção do Califa, desde que seja um muçulmano ativo que corrobora com as 

observâncias da Lei Religiosa e preocupa-se com a proteção dos muçulmanos, informações 

como origem, língua falada ou local de fixação de sua capital pouco importam do ponto de vista 

islâmico. Além disso, o governante deve cuidar das relações entre muçulmanos e não-

muçulmanos, principalmente as que se referem a esfera militar271. 

De acordo com Antony Black272, as fundações do pensamento político dos proto-

sunitas e, posteriormente, dos ramos xiitas foram desenvolvidas no final do período Omíada e 

início do período Abássida. Elas estão assentadas na Jurisprudência Religiosa criada a partir da 

coleta dos relatos acerca das ações do Profeta, os Hadiths. Com a intenção de formar juntamente 

com o Corão a fonte de dados oficiais para a práxis islâmica, os Hadiths influenciaram 

sobremaneira no desenvolvimento da Sharia e também da Sunna. O trabalho de coleta e registro 

destes relatórios era feito por professores-eruditos, os ulemás, os quais acreditavam em um 

sentido de superioridade intelectual. Com isto, surgiu um novo tipo de liderança religiosa 

 
270 PIPES, Daniel. In The Path of God – Islam and Political Power. Voice of India, New Delhi, 2001. 
271 Ibid., p. 43. 
272 BLACK, Antony. op. cit.,2011, p. 32-36. 
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assentada na capacidade de memorizar e expor os relatórios, transmitidos inicialmente de forma 

oral e ulteriormente de forma escrita, coletados e interpretados pelos ulemás. Por possuírem 

domínio do conhecimento, os ulemás despontaram como os detentores mais estáveis da 

autoridade social e integraram-se ao tecido básico da sociedade islâmica, ficando as demais 

autoridades, como por exemplo, os sultões, apenas como detentores do poder. 

Os governantes detêm o monopólio do direito de declarar guerras, estabelecer taxas 

de impostos e de punir crimes. Entretanto, há uma relação de dependência entre os muçulmanos 

e seus líderes para a implementação dos regulamentos determinados na Sharia. O governante 

deve viver em função da Sharia e obedecer às proibições contra beber, brincar, atividades 

sexuais não regulamentadas e punições que não tenham sanção na lei religiosa, pois um governo 

negligente e não-muçulmano põe em risco a relação dos fiéis com Allah. Daí a importância do 

comprometimento do governante para com o Islã, visto que se suas escolhas forem más, como 

por exemplo, a escolha por uma guerra injusta, toda comunidade muçulmana é prejudicada. 

Assim, a partir da perspectiva islâmica, podemos compreender que a religião e o governo são 

interdependentes, uma vez que o Islã precisa que os líderes muçulmanos cumpram os preceitos 

públicos da Sharia; o que liga a vontade divina à política de governo e vincula os muçulmanos 

a vida pública273.  

Segundo Daniel Pipes274, é através da Sharia que o Islã se envolve intimamente em 

assuntos do governo. Isso impede que existam limites entre religião e política, já que os 

imperativos religiosos têm implicações políticas e as atividades políticas têm significado 

religioso. Portanto, onde os muçulmanos detêm o poder sobre não-muçulmanos, a conduta do 

governante com relação a implementação da Sharia e a execução dos preceitos islâmicos 

determina sua permanência ou substituição como líder. Se porventura o governante não for 

muçulmano e ameaçar o Dar al-Islam, é dever dos muçulmanos empenhar-se em apoderar-se 

do poder para que, em seguida, possam se comprometer com a expansão do Islã. Da mesma 

forma, devem repelir toda e qualquer ameaça a comunidade muçulmana. 

Daniel Pipes275 afirma que o “legalismo” e o “autonomismo” definem toda a gama 

de ação política islâmica tradicional. De acordo com a terminologia islâmica, o legalismo 

corresponde “a promoção da virtude e a punição do vício”, ou seja, preocupa-se com a 

estabilidade dos muçulmanos no poder e com a manutenção da Sharia. Já o autonomismo 

representa o anseio que desencadeia a Jihad na luta por assegurar as condições para o 

 
273 PIPES, Daniel. op. cit., 2001, p. 46. 
274 Ibid., p. 46-47. 
275 Ibid., p. 47. 
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crescimento do Islã. Sobretudo, os dois movimentos buscam o mesmo propósito, instaurar um 

governo propício e cumpridor das leis islâmicas. 

Os anos iniciais islâmicos foram marcados pelo anseio dos muçulmanos na 

expansão de suas fronteiras, onde movidos pelo compromisso com a Sharia e pelo conceito de 

aquisição dos territórios não submetidos ao Islã, a Jihad, venceram quase todas as batalhas 

dominando suas relações com o Dar al-Harb (territórios fronteiriços não-muçulmanos). Com 

o tempo, ficou evidente que não conquistariam toda a extensão de terra e o movimento jihadista 

entrou em declínio, optando os muçulmanos por relações mutuamente tolerantes e, em alguns 

momentos, amistosas com os estados do Dar al-Harb. No que diz respeito ao cumprimento dos 

preceitos da Lei Islâmica, os muçulmanos tornaram-se negligentes, tendo em vista que 

preferiram uma condição padrão de paz, resultando no desinteresse pelos assuntos das 

fronteiras276. Um exemplo dessa busca pela convivência mutua ocorreu com os muçulmanos da 

Núbia que, em 652, fizeram um tratado com os povos locais que durou cerca de seis séculos. 

O fim do Califado Abássida em meados do séc. IX propiciou o surgimento de 

governos sucessores menores. Entretanto, no final do século X, despontaram três potências 

mundiais: o Império Gaznévida, a leste; o Império Buída, no centro; e o Califado Fatímida, a 

oeste. De acordo com Antony Black277, o Dar al-Islam passou a ser um sistema interestadual 

com componentes instáveis, fronteiras fluidas e poderosos movimentos interestatais não 

governamentais. Não havia uma ampla conexão entre fronteiras e nacionalidades, grande parte 

da população dos territórios era formada por uma mistura de etnias e tribos.  

Neste contexto, as dinastias xiitas desempenharam um importante papel e 

governaram as populações sunitas. Embora os grupos religiosos como os tradicionalistas 

(sunitas) e os xiitas Imames e Ismaelitas não fossem territorialmente definidos, cada seita era 

movida pela aspiração de levar todos os demais ao verdadeiro caminho. 

Os novos territórios passaram a ser controlados por sultões e dinastias que 

sustentavam o poder através de uma combinação de forças tribais e soldados-escravos, os 

mamelucos278. A manutenção do poder se dava através da fidelidade pessoal de grupos de 

minorias étnicas que se dedicavam a prestação de serviços às tropas. Com relação aos 

burocratas e mercadores, estes vinham de minorias religiosas; um exemplo foi a participação 

de cristãos servindo aos Fatímidas como seus generais e vizires. Já a aristocracia proprietária 

de terras não detinha poder militar ou influência política, demonstrando a separação entre 

 
276 loc. cit. 
277 BLACK, Antony. op. cit., 2011, p. 49. 
278 Imigrantes ou prisioneiros turco-egípcios que se convertiam ao islamismo e serviam como soldados ao exército. 
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governo e sociedade. Teoricamente, todo o território era posse do sultão, mas a terra poderia 

ser distribuída em troca de serviços militares. Vale ressaltar que o direito a posse da terra não 

era hereditário, poderia ser redistribuído em circunstâncias como a morte de seu inquilino ou 

pela mudança de sultão279. 

Com a não implementação da Sharia os muçulmanos se viram diante de duas 

situações: reconheciam as fraquezas humanas e se submetiam as circunstâncias em que viviam 

ou buscavam a supressão de suas falhas e alinhavam a sociedade muçulmana com os ideais da 

Lei Islâmica. Reconhecendo que uma mudança radical, como levantar-se contra os governos 

existentes derrubando-os do poder, traria tumultos em massa e colocaria o modo de vida 

islâmico em risco, os muçulmanos escolheram conformar-se a conjuntura com a intenção de 

evitar a Fitna (disputas dentro da comunidade muçulmana). Dessa forma, se o governante 

reconhecesse formalmente a Sharia e não interferisse nas instituições sociais do Islã, o ideal de 

construção de uma sociedade muçulmana estável e universal prosseguiria. Daniel Pipes280 

identifica esse equilíbrio como a “síntese medieval”, um arranjo estável de objetivos ideais e 

ações pragmáticas que ocorreram em vários continentes ao longo dos séculos e deram origem 

ao chamado “islamismo tradicionalista”281. 

A aquiescência com a síntese medieval demonstrou que geralmente os povos 

muçulmanos se submetiam ao controle dos governos existentes, mesmo não estando eles em 

concordância total ou parcial para com os preceitos islâmicos. Com a subordinação da Sharia 

ao pressuposto de manutenção da estabilidade, a obediência às autoridades políticas tornou-se 

um fim em si mesmo, mas tal tolerância não significava uma disposição de associação. 

Enquanto o ambiente político era em grande parte conservador, a preservação da conjuntura 

existente era tornada realidade282. 

No mundo islâmico pós-abássida o poder girava em torno do sultão e no conjunto 

de seus familiares, estruturado na ideia de Dawla (transformar-se em poder). A sucessão dentro 

de uma dinastia era determinada pelo apoio obtido em decorrência do sucesso militar e da boa 

reputação de determinado indivíduo, demonstrando ser ele abençoado por Allah. De acordo 

 
279 Ibid., p. 51. 
280 PIPES, Daniel. op. cit., 2001, p. 57. 
281 Os tradicionalistas não buscaram a implementação total da lei sagrada, pois atribuíam maior importância a 

preservação da sociedade muçulmana sobre a execução completa da lei. Entretanto, não cessaram de buscar 

melhorias, mas o fizeram de forma gradual e cuidadosa, sempre se preocupando em não arruinar a situação 

tolerável em detrimento de uma melhor. Ibid., p. 57. 
282 Ibid., p. 58. 
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com Antony Black283, Al-Farabi284 alega que o principal objetivo da ordem política é a 

disseminação do conhecimento e da virtude, estes devem estar incutidos nas pessoas (al-umam) 

e nos governos (al-mudani) para a instrução e formação do caráter. Além disso, os governantes 

devem ser instruídos nas ciências teóricas, devendo eles seguir um plano de estudo desde a 

infância. Dessa forma, o governante deve ensinar seus súditos conforme suas capacidades 

intelectuais, utilizando-se da argumentação demonstrativa, ou da retórica persuasiva, ou da 

semelhança narrativa. É responsabilidade do governante subsidiar a implementação da 

moralidade na comunidade muçulmana incorporando-a às leis.  

Sob o Império Seljúcida, a política islâmica experimentou um padrão de governo 

político-religioso a sombra de uma dinastia de sultões sunitas. Neste modelo, enquanto a justiça 

islâmica era administrada pelos ulemás, o poder militar sustentava a ordem social e a autoridade 

política legítima, recebendo apoio do sunismo que foi integrado a vida pública e a ordem social. 

O círculo de poder montado através da relação de cooperação entre o líder dos ulemás e o sultão 

fez com que ambos se tornassem interdependentes, mas com o tempo, os sultões apoderaram-

se das funções religiosas do califa, como por exemplo, a liderança na Jihad, estabelecendo-se 

como governantes de fato285.   

O teólogo e jurista al-Ghazali286 (1058-1111) desenvolve uma relação de 

dependência entre a necessidade do poder político do sultão para o bom ordenamento deste 

mundo, que dá sustentação ao bom ordenamento da religião que, por sua vez, auxilia na 

aquisição da felicidade no futuro. Nesse sentido, a religião deve basear-se na ordem sócio-

política, uma vez que sem ela não é possível servir a Allah e alcançar a felicidade no mundo 

vindouro287. 

A proposta da Sharia de aproximar os muçulmanos dos assuntos do governo na 

verdade os afastou da vida pública. O que ocorreu foi um movimento inverso, ou seja, a redução 

do contato com as autoridades. Embora os líderes se dedicassem aos massacres, rebeliões, 

 
283 BLACK, Antony. op. cit., 2011, p.  51-66. 
284 Al-Farabi (em latim Al-pharabius, falecido em 950), natural do Turquestão, na Ásia central, escreveu 

comentários sobre Platão e Aristóteles, assim como uma descrição do Estado ideal islâmico. SONN, Tamara. op. 

cit., 2011, p. 84. 
285 BLACK, Antony. op. cit., 2011, p.  81-89.  
286 Abu-Hamid Muhammad al-Gazali reexaminou o que era conhecer a Deus e Seu modo como muçulmano. A 

marca que ele deixou na teologia islâmica e na teoria política dura até os dias atuais. Estudara sob a tutela de al-

Juwayni (1028-1085) que havia ajudado Nizam al-Mulk a formular sua política religiosa. Pode ter sido a 

experiencia de al-Juwayni da política contemporânea que o levou a entender, notavelmente para um juris religioso, 

que “o imã era antes de tudo um líder político e militar cuja descendência não tinha influência sobre sua 

competência. Foi convidado por Nizam al-Mulk para ensinar em sua nova madrasa em Bagdá, a Nizamiyya (1091), 

onde se viu no centro do estabelecimento político e religioso. BLACK, Antony. op. cit., 2011, p. 97. 
287 Ibid., p. 103. 
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invasões e saques, os muçulmanos se limitaram ao pagamento de impostos e ao cumprimento 

de suas obrigações com o intuito de buscar a paz, evitando envolver-se com os assuntos 

políticos e se dedicando a vida familiar, as relações sociais, a atividades culturais, religiosas e 

aos negócios. Segundo Daniel Pipes288, o clichê de que o Islã não distingue os assuntos 

religiosos dos políticos é verdade em teoria, mas foi o esforço para mesclá-los que os levou a 

um afastamento maciço, impedindo os muçulmanos de participarem da vida pública. 

Os muçulmanos separavam a autoridade religiosa da autoridade política, mas não 

relegavam importância a última, distanciando-a de suas vidas práticas. A ordem moral e social 

independia da existência do governante e do estado estrutural e, embora nem todas as normas 

fossem implementadas, havia um entendimento por parte da maioria da população de 

reverenciar a Lei Islâmica. Dessa forma, na hipótese da retirada muçulmana do poder, os 

governos muçulmanos tornavam-se instáveis, pois a falta de apoio e participação dos súditos 

nos assuntos políticos os levava a ilegitimidade, tendo eles que recorrer a manutenção do poder 

através do uso da força das armas289. 

As orientações dos filósofos muçulmanos sobre como os governantes deveriam 

governar atentavam mais a conselhos práticos do que o pressuposto de honra ao modelo 

religioso-político islâmico dado por Allah. Os quatorze séculos que se seguiram após a 

transferência do centro de gravidade política muçulmano, que partiu de Meca passando por 

Medina, Damasco e depois para Bagdá, testemunharam a expansão territorial, as conquistas 

culturais e a longevidade das dinastias islâmicas. A tradição de governo desenvolvida no 

decurso dos séculos reconhecia o primado do modelo político instaurado na comunidade 

primitiva, porém, os governantes acabaram resistindo a implantação do modelo ideal de umma 

durante seus próprios tempos. Desse modo, o modelo de comunidade primitiva resiste como 

ideologia não operacionalizada, oferecendo o Corão e a Sunna como o caminho para uma boa 

administração290. 

Segundo G. E. Von Grunebaum291, o muçulmano medieval não se assemelha ao 

cidadão grego ou pós-renascentista, uma vez que não dedica responsabilidade ao 

desenvolvimento social ou cívico. Contudo, ele se compromete com o cumprimento das 

obrigações canônicas, se preocupando apenas com a vulnerabilidade do governo quando o Islã 

está em guerra contra a incredulidade. Os governos muçulmanos não se atentaram a despertar 

 
288 PIPES, Daniel. op. cit., 2001, p. 60. 
289 Ibid., p. 62. 
290 BROWN, L. Carl. op. cit., 2000, p. 50. 
291 GRUNEBAUM, G. E. Von. Islam – Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition. Vol. 33, London 

and New York, Routledge Library Editions, 2008. 
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na população a consciência cívica, resultando na ausência do sentimento coletivo de 

pertencimento a qualquer regime de governo particular. Sobretudo, na consciência individual 

dos membros da comunidade muçulmana, qualquer sacrifício político seria admitido diante da 

premissa de dar continuidade a execução dos preceitos da Lei Islâmica. 

 

 

2.2 Saladino 

 

 

Conforme a tradição árabe, el-Melik en-Nasir Salah-ed-Din Yusuf Ibn Ayyub, 

ocidentalmente conhecido como Saladino, nasceu em Tikrit, mas cresceu em Baalbek (Ver 

mapa 6) absorvendo conhecimentos de teologia e jurisprudência. Hannes Möhring292 aponta 

seu pertencimento a dois grupos étnicos do Oriente Médio, como sendo curdo293, do lado 

materno, e árabe, pelo lado paterno. Na “REHS”, o autor afirma ter buscado em fontes orais 

informações a respeito do surgimento de Saladino. Segundo ele, a partir da obtenção de relatos 

“foi elaborado seu horóscopo pelos ditames da arte da astrologia” possibilitando a descoberta 

da data de seu nascimento. Tomando por base as informações adquiridas, acredita-se que seu 

nascimento ocorreu durante os meses do ano de 532 do calendário muçulmano, ou seja, entre 

1137-1138 do nosso calendário294. 

Segundo Amin Maalouf295, não há muita preocupação com a descrição física de 

Saladino por parte daqueles que o conheceram. Ele é caracterizado como sendo de baixa 

estatura, frágil, com barba curta e regular. Maalouf destaca que há maior preferência pela 

descrição de seu rosto, que segundo suas análises, representa um indivíduo pensativo e 

melancólico, mas que se que alegra repentinamente. 

Ayyūb Ibn Shādī, pai de Saladino, nasceu em Dvin296. Era um governante 

reconhecido por ser homem nobre e generoso, equilibrado e de excelente caráter; um respeitável 

comandante assim como seu irmão, Asad al-Dīn Shīrkūh297. Provindos da Armênia (Ver mapa 

1) com um espirito aventureiro na política, buscaram sua ascensão no Iraque, mas se 

estabeleceram de fato na Síria. Durante certo tempo, sem abandonar os preceitos de sua 

 
292 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010. 
293 Habitante das cadeias montanhosas da Anatólia conhecida como Curdistão, localizada na região nordeste dos 

rios Tigre e Eufrates. 
294 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 17 
295 MAALOUF, Amim. As Cruzadas Vistas Pelos Árabes. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
296 Cidade Capital do Reino da Armênia na baixa Idade Média, localizada a norte da capital anterior da Armênia, 

cidade de Artaxata, às margens do rio Metsamor, 35 km do Sul da moderna Erevan. 
297 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 17. 



82 
 

tradição, mudaram de senhor até atuar, por fim, a serviço de Nūr al-Dīn298 que nomeou Ayyūb 

Ibn Shādī governador de Damasco e Asad al-Dīn Shīrkūh comandante e chefe das tropas, 

estruturando as bases para a ascensão de Saladino299. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād descreve a trajetória do sultão destacando seu ensino 

militar, literário e religioso rigoroso. A sombra do pai, Saladino recebeu uma formação 

educacional permeada por padrões morais e de boa conduta, fatores que contribuíram para sua 

ascensão enquanto líder do mundo árabe-muçulmano300. O sultão surgiu no mundo islâmico 

inspirado pela Jihad (Guerra Santa Árabe) cuja base doutrinaria prometia o paraíso aos 

combatentes que viessem morrer em batalha nas mãos dos infiéis pelo nome de Alá. O Objetivo 

principal do movimento Jihadista era a conquista dos territórios não submetidos ao islamismo, 

sendo permitido efetuar ataques, pilhagens e matanças, se necessário fosse, sobre os povos que 

não se submetessem ao Islã301. 

Segundo o medievalista Jacques Le Goff, Saladino emergiu a sombra do pai Ayyūb 

e do tio Asad al-Dīn Shīrkūh. Ambos serviram ao turco Zengi, senhor soberano em Mossul302 

e Alepo303 (Ver mapa 3). A partir das experiências vivenciadas por eles, Saladino foi 

introduzido em uma educação militar e literária rigorosa, estruturada na escrita árabe, e também 

religiosa, fundamentada nos preceitos pregados pelo livro sagrado muçulmano, o “Corão”  304. 

Tendo em vista o posto ocupado pelo pai, não é objeto de desconfiança que Saladino 

tenha recebido a educação habitual de um menino muçulmano. Não há dúvidas de que ele foi 

instruído durante anos na doutrina corânica, na gramática árabe e nos elementos de retorica, 

como por exemplo, na poesia e na teologia. O padrão educacional dos governantes era 

estritamente árabe, independentemente de suas origens305.  

 
298 O Senhor de Mosul, Abū ’l-Kāsim Mahmūd, de sobrenome al-Malik al-Aādil (o príncipe justo) Nūr al-Dīn (luz 

da religião) era filho de Imād al-Dīn Zinki. Ele nasceu no domingo, 17 de Shawwal de 511 e morreu na cidade de 

Damasco em 11 de Shawwal de 569 (1174). De acordo com Ibn Khallikan’s, Nūr al-Dīn era um monarca justo, 

devoto, observador tímido da lei islâmica, defensor das causas do Islã e incansável nas suas obras de caridade. Foi 

responsável pela construção de escolas religiosas em todas as grandes cidades da Síria, como por exemplo, 

Damasco, Alepo e Baalbek. KHALLIKAN’S, Ibn. Biographical Dictionary. Vol. III / Translated from the Arabic: 

B- Mac Gugkin de Slane, Paris, 1868, p. 338. 
299 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 42-43. 
300 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., loc. cit. 
301 FLORI, Jean. Guerra Santa: Formação da ideia de cruzada no Ocidente Cristão. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2013, p. 357. 
302 Mossul - cidade localizada no Norte do Iraque.  
303 Alepo - cidade localizada no norte da Síria a 524,56 Km de Jerusalém. 
304 LE GOFF, Jacques. Saladino. In: LE GOFF, J. (Org.). Homens e Mulheres da Idade Média. São Paulo: Estação 

da Liberdade, 2013. 
305 LANE-POOLE, Stanley. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. Londres, G. P. Putnam’s Sons, 

1898. 
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Saladino viveu em Damasco, na corte de Nūr al-Dīn, com o reconhecimento de 

pertencer aos altos escalões do governo. Entre 1154 e 1164, pouco se sabe sobre o que fez, o 

que estudou e que atividades desempenhou. No entanto, o que predomina no imaginário árabe 

é a figura de um jovem de “qualidades excelentes”, aprendiz de seu mestre, Nūr al-Dīn, que lhe 

ensinou trilhar o caminho justo, ser um homem virtuoso e zeloso na luta contra os infiéis. 

Durante sua juventude, ou pelo menos até as campanhas no Egito, Saladino preferiu o 

anonimato, governando sua vida em princípios de prudência e placidez, porém, quando foi 

lançado de forma justa em sua carreira, não desperdiçou suas oportunidades306. 

Na primeira metade do século XII, o surgimento de Nūr al-Dīn no cenário político 

da Síria e a possibilidade de anexação do Egito Fatímida ao seu território trouxe preocupação 

ao Reino de Jerusalém que já usufruía da cobrança tributária sobre os fatímidas. A primeira 

interferência síria no Egito foi resultado do apelo do vizir Shāwar307, governador árabe do Alto 

Egito que buscava recuperá-lo logo após ter sido deposto e expulso por Dirghām, diretor do 

Portão e comandante do Batalhão Barkiya308. Quando um vizir era vencido e não conseguia se 

restabelecer no cargo, demonstrando sua incapacidade para desempenhar o oficio, os egípcios 

reconheciam o novo vencedor atribuindo-lhe o cargo e o controle do território, pois as forças 

do povo vinham de seu vizir que na maioria das vezes era intitulado como “sultão” 309. 

Shāwar havia prometido custear a invasão e dedicar um terço da receita egípcia em 

tributos anuais a Síria. Além disso, a região fornecia a chave mestra da situação política, uma 

vez que representava uma fonte prolífica de rendimentos. Todavia, Nūr al-Dīn hesitou em 

aceitar a proposta, pois a expedição lhe oferecia riscos e desconfiava do vizir derrotado 310. 

Em setembro de 1163, o rei Amalrico I311 (1136-1174) invadiu o Egito após 

Dirghām interromper o pagamento de tributos ao Reino de Jerusalém. Ao tomar conhecimento 

 
306 Ibid., p.72. 
307 Abū Shujaa Shāwar as-Saadi (membro da tribo dos Saad) foi filho de Mujīr Ibn Nizār Ibn Ashāir Ibn Shās Ibn 

Mughīth Ibn Habīb Ibn al-Hārith Ibn Rabia Ibn Yakhnas. Enquanto vizir, conseguiu estabelecer sua autoridade no 

Alto Egito, porém, era um governante ambicioso, cuja fidelidade não era confiável. KHALLIKAN’S, Ibn. 

Biographical Dictionary. Vol. I / Translated from the Arabic: B- Mac Gugkin de Slane, Paris, 1843. 
308 LANE-POOLE, Stanley. op. cit., 1898, p. 79. 
309 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 41. 
310 LANE-POOLE, Stanley. op. cit., 1898, p. 80. 
311 De acordo com João Gouveia Monteiro, Amalrico I, conde de Jafa e de Ascalon, foi um importante governante 

dos cristãos na Terra Santa e o último a conseguir desenvolver uma coerente política ofensiva de expansão 

territorial. Além disso, o rei cristão fez um eficiente trabalho de reforço da coroa de Jerusalém em termos 

financeiros, políticos e militares. Entre 1163 e 1169, percebendo o declínio do califado fatímida, Amalrico realizou 

ao menos cinco campanhas militares no Egito, mas encontrou forte resistência de Nūr al-Dīn que, com o auxílio 

de Shīrkūh e Saladino, buscava consolidar seu domínio no nordeste africano. MONTEIRO, João Gouveia. A 

Batalha de Hattin (1187): o dia em que Saladino esmagou os Cruzados. In: MONTEIRO, João Gouveia. Guerra 

e Poder na Europa Medieval: Das Cruzadas à Guerra dos 100 anos, Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2015, p. 19-20. 
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das negociações entre Shāwar e Nūr al-Dīn em Damasco, Dirghām ofereceu aliança eterna ao 

rei latino prometendo-lhe o pagamento de maiores tributos. Foi no ano de 1164 que se iniciou 

a verdadeira carreira de Saladino. Com a aliança entre o Dirghām e Amalrico I, Nūr al-Dīn 

aceitou a proposta de Shāwar e, sob a liderança de Asad al-Dīn Shīrkūh e de seu sobrinho 

Saladino, lançou suas forças turcomanas de Damasco contra o Egito312.  

 

Nūr al-Dīn ordenou que Asad al-Dīn Shīrkūh partisse para o Egito e cumprisse 

suas obrigações para com a visita suplicante e espiasse a terra e aprendesse 

seu estado de coisas. Isso foi no ano 558 [1163]. Asad al-Dīn Shīrkūh fez seus 

preparativos e depois partiu para o Egito, levando consigo Saladino embora 

estivesse relutante, porque Asad al-Dīn confiava nele. Ele o fez comandante 

de suas forças e seu conselheiro. Eles partiram e chegaram ao Egito, junto com 

Shāwar, em 2 Jumādā II 558 [8 de maio de 1163]313. 

 

 

Shāwar foi restaurado ao poder, mas deu as costas aos seus aliados na reintegração 

e retirou Asad al-Dīn Shīrkūh da cidade fortificada do Cairo, recusando-se a pagar a 

indenização.  

Asad al-Dīn Shīrkūh enviou Saladino para ocupar Bilbeys314 e a província oriental, 

mas foi forçado a retirar-se e retornar para Damasco levando informações acerca das vantagens 

da anexação do Egito à Síria. Ele tinha a intenção de tomar o trono como vice-rei do Cairo e 

por isso insistiu com Nūr al-Dīn para autorizar a conquista do Egito. O soberano sírio tentou 

resistir à iniciativa, mas acabou concedendo-a em função do início da união entre Shāwar e os 

Francos315.  

Em 1167, Asad al-Dīn Shīrkūh avançou sobre o Egito com cerca de dois mil 

muçulmanos, porém, logo após o acordo firmado entre Amalrico I e Shāwar, foi perseguido 

pelo rei latino e obrigado a retirar-se para o Alto Egito, onde travou batalha contra os Francos. 

Os egípcios e os Francos foram derrotados através da estratégia de Saladino de recuar pelo 

centro quando pressionado pelo inimigo, atraindo-os a perseguição para depois pressioná-los 

em luta. Embora tivessem alcançado êxito no campo de batalha, não conseguiram forças o 

suficiente para marchar sobre o Cairo. Assim, Asad al-Dīn Shīrkūh partiu para o norte por uma 

 
312 LANE-POOLE, Stanley. op. cit., 1898, p. 81-84 passim. 
313 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 41. 
314 Cidade do Egito localizada na região sul do Delta do Nilo. 
315 O termo “Francos” assim como suas derivações, como por exemplo, Franj, Faranj, faranjat, ifranj e ifranjat, 

foram utilizadas por escritores árabes de acordo com suas regiões e períodos para designar os cristãos ocidentais. 

Atualmente, o vocábulo ainda é utilizado para designar os ocidentais, mas particularmente os franceses. 

MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 10.  
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rota desértica, conquistou Alexandria sem resistências e instalou Saladino como seu 

governador316. 

A primeira vez que Saladino assumiu sozinho o comando de suas tropas ocorreu 

quando forças francas lideradas por Amalrico I investiram contra Alexandria. Ele montou a 

defesa da cidade, mas em função da pouca quantidade de soldados e a falta de amparo da 

população foi obrigado a requisitar apoio da Síria. No momento do sítio, Asad al-Dīn Shīrkūh 

estava no Lago dos Abissínios sitiando o Cairo. Através de suas exortações e da promessa de 

que Asad al-Dīn Shīrkūh partiria em seu auxilio, conseguiu levantar o ânimo do povo que 

juntamente com ele resistiu durante setenta e cinco dias ao cerco317. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād menciona o ataque Franco aos portos de Alexandria com 

uma força estimada em 600 navios e 30.000 homens. Contudo, o sultão reforçou as portas com 

as tropas reais e tomou medidas enérgicas (não relatadas por Bahā al-Dῑn). O biógrafo atribui a 

Allah o reconhecimento pela vitória muçulmana, afirmando que ele havia colocado o medo e o 

terror nos corações dos inimigos não lhes permitindo se manter firmes. Em seu relato, afirma 

que os Francos, decepcionados e abatidos, abandonaram seus trabucos e seus equipamentos 

batendo em retirada quando foram informados de que Saladino se movia contra eles318. 

Amalrico I desistiu de seus intentos contra Alexandria e aceitou uma proposta de paz em agosto 

de 1167, de modo que ambas as partes concordaram em deixar o Egito para os egípcios. Desse 

modo, Saladino e o general sírio regressaram a Damasco deixando Alexandria sob o governo 

de Shāwar 319. 

Amalrico I, influenciado pelos seus capitães, violou a trégua de paz e investiu mais 

uma vez contra o Egito. Em 1168, ele rompeu sobre Bilbeys massacrando todos seus habitantes. 

A barbárie empregada pelo rei cristão despertou sentimento de unidade entre os egípcios e os 

sírios que, sob o comando de Nūr al-Dīn, organizaram-se e se fortaleceram. Shāwar ordenou 

que a cidade de Fustat fosse incendiada para que os Francos não encontrassem guarita, mas 

suspendeu o ataque e passou a estabelecer negociações com eles. Ele fingiu estar sendo 

derrotado e enviou mensagens implorando pela ajuda de Nūr al-Dīn. O soberano sírio estava 

indignado por causa das fracassadas expedições anteriores e por isso enviou uma força de dois 

mil soldados escolhidos de sua própria guarda, juntamente com cerca de seis mil turcomanos 

contratados por Asad al-Dīn Shīrkūh. Este requisitou o apoio de Saladino que tinha sido seu 

 
316 LANE-POOLE, Stanley. op. cit., 1898, p. 88. 
317 Ibid., p. 90. 
318 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 50-51. 
319 Ibid., p. 90. 
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braço direito nas campanhas anteriores320. Saladino não se sentiu alegre quando foi convidado 

pelo tio para o empreendimento das campanhas no Egito e partiu contra sua vontade:  

 

Meu tio Chirkuh voltou-se para mim e disse: “Yussef, arruma tuas coisas, 

vamos embora!”. Recebendo esta ordem, senti meu coração gelar como se 

tivesse levado uma punhalada e respondi: “Por Deus, se me dessem todo o 

reino do Egito, eu não iria!” 321. 

 

 

No entanto, as expedições no Egito possibilitaram a Saladino uma ascensão digna, 

uma vez que desenvolveu a política de união e fidelidade de suas tropas. Posteriormente, seu 

crescente poderio despertaria o sentimento de preocupação no califa Nūr al-Dīn que o veria 

como uma ameaça ao seu governo322.  

Depois de Nūr al-Dīn ter ordenado a morte de Shāwar, Asad al-Dīn Shīrkūh 

estabeleceu sua autoridade no Egito e alcançou grande poder. Ao tornar-se o novo vizir obteve 

reconhecimento por seus pares e especialmente pelos cristãos. Seu governo sobre o Egito, que 

já durava cerca de dois meses e cinco dias, foi interrompido por sua morte em 22 de Jumādā323 

de 564 (23 de março de 1169). Após a morte do tio, Saladino deu prosseguimento ao governo 

no Egito constituindo-se como autoridade de um domínio muçulmano fortalecido. Ele agiu 

como tenente de Nūr al-Dīn e recebeu deste o título de El-Emir el-Isfakselar (o emir, general 

chefe)324. Foi a partir da conquista do Egito que Saladino teve sua base de poder edificada. Ao 

ascender ao cargo de Emir deu base monetária para que os negócios pudessem prosperar, 

concedendo dinheiro e distribuindo propriedades. Além disso, remodelou sua estatura moral 

tornando-se um indivíduo ainda mais sério, pois renunciou ao vinho, desistiu de passatempos 

vãos e vestiu as vestes de seriedade e esforço piedoso325.  

Logo após se estabelecer no Egito, Saladino lançou ataques contra Kerak326 (Ver 

mapa 5), Shawbak (Montréal) e seus distritos que estavam sob o domínio cristão, 

empreendendo uma política de subjugação e concessão de benefícios à população local. Desse 

modo, fortaleceu seu poder e principalmente a causa sunita, pois se concentrou na disseminação 

religiosa do conhecimento piedoso, da lei, da prática sufi e da religião verdadeira, o Islã. 

 
320 Ibid., p. 92-94 passim. 
321 AL-ATHIR, Ibn. A História perfeita (Al-Kamel fit-Tarikh) In: Recueil des Historiens des Croisades - Historiens 

Orientaux, vol. I, Imprimerie Nationale, Paris, 1898. 
322 REINAUD, Par M. Notice sur l avie de Saladin, sultan d’ Égypte et de Syrie. Paris, Dondey-Dupré, 1824. 
323 Jumādā al-awwal (Jumādā I) é o quinto mês do calendário islâmico. 
324 AL-ATHIR, Ibn. Al-Tārīkh al-bāhir fī al-Dawlah al-Atābakīyah bi-al-Mawṣil (Histoire des Atabecs de Mosul). 

In: Recueil des Historiens des Croisades - Historiens Orientaux, vol. II, Imprimerie Nationale, Paris, 1887, p. 253-

257. 
325 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., p. 44. 
326 Kerak, (Atual cidade da Jordânia), localizada mais ou menos 87,7 Km ao Sul da cidade de Jerusalém. 
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"Depois que Deus me permitiu ganhar o Egito, entendi que ele planejou a conquista da costa 

porque ele plantou essa idéia em minha mente" 327. De fato, a autoridade de Saladino sobre o 

Egito foi reconhecida por Nūr al-Dīn. Entretanto, temendo o crescimento do poder do novo 

vizir, o rei da Síria estava decido em mantê-lo unicamente como comandante das tropas sírias 

naquela região. Interessado em enrijecer seu poder sobre o Egito sem despertar desconfiança 

do povo e os ciúmes de Nūr al-Dīn, Saladino concedeu cargos em seu governo a grande parte 

de sua família328. 

Cercado por duas tropas controlados pelo soberano sírio, o Reino de Jerusalém se 

sentiu pressionado pela anexação política do Egito a Síria. Com os portos de Damietta e 

Alexandria sob o domínio muçulmano, a comunicação dos cruzados com a Europa foi cortada 

e os navios de peregrinos impedidos de aportar, ameaçando a sobrevivência do poder latino na 

Palestina. Conspiradores do Cairo juntaram-se a Amalrico I e organizaram uma investida contra 

Damietta. Além da força terrestre, os cruzados contavam também com a cooperação de uma 

frota grega de 220 velejadores, porém, em decorrência de uma tempestade, ela se atrasou e 

permitiu que Saladino fortalecesse sua guarnição e se preparasse para o ataque. Além disso, o 

vizir enviou mensageiros a Nūr al-Dīn requisitando seu auxílio. A iniciativa resultou no fracasso 

dos Francos em Damietta, em 1169. Posteriormente, em 1170, Saladino avançou sobre Gaza, 

cidade fronteiriça do reino latino, conquistando no trajeto o castelo de Dārum329 (Ver mapa 5) 

e finalizando sua campanha com a tomada de Eyla, à frente do Golfo de Akaba, em 1170330.  

A partir de suas vitórias sobre os “infiéis”, Saladino ganhou o reconhecimento dos 

egípcios, turcomanos, sunitas e xiitas, que estavam dispostos a esquecer de suas invejas e 

diferenças religiosas, uma vez que enfrentavam uma guerra santa e possuíam um inimigo 

comum, os cristãos. Sob tais fundamentos, augúrios de que Saladino possuía o direito de 

comandar a massa do povo foram elencados pelas tropas muçulmanas, que o reconheciam como 

o poderoso protetor331.  

Após a morte de Nūr al-Dīn no ano de 1174, Saladino tornou-se sultão do Cairo332 

e estabeleceu a dinastia dos aiúbidas, pondo fim aos duzentos anos de reinado exercido pelos 

califas fatímidas xiitas. Ele venceu importantes batalhas sobre os cruzados cristãos que haviam 

se estabelecido na Palestina, todavia, o maior título de glória entre os muçulmanos foi à tomada 

 
327 Ibid., p. 45. 
328 LANE-POOLE, Stanley. op. cit., 1898, p. 100. 
329 Localização não encontrada. 
330 Ibid., p. 103. 
331 Ibid., p. 107. 
332 O assunto será mais bem abordado no capítulo 3, no tópico “O processo de unificação do mundo árabe-

muçulmano sob Saladino”. 
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de Jerusalém em 1187. Segundo Jacques Le Goff333, até os dias atuais, Saladino continua sendo 

o modelo de cavaleiro guerreiro e religioso que põe em execução a Jihad contra os cristãos e 

uma referência de príncipe justo e sábio. 

Jacques Le Goff334 afirma que Saladino obteve importantes vitórias sobre os 

Francos (Cruzados) que haviam se estabelecido na Palestina, apesar disso, da maior ênfase a 

conquista de Jerusalém, considerando-a como o maior título de glória obtido pelo sultão. Em 

sua concepção, mesmo obtendo grande êxito em suas conquistas, Saladino não conseguiu 

expulsar os cruzados de toda a Palestina. No entanto, a sua reputação alcançou grau absoluto e 

continuou a ser para os muçulmanos, com exceção dos xiitas, o modelo de cavaleiro guerreiro 

e religioso que põe em execução a Jihad contra os cristãos. Le Goff ressalta ainda a importância 

da imagem de Saladino para o mundo Islâmico, o qual obteve reconhecimento até por cristãos 

e o considera como um modelo de soberano ideal, que não obstante sua fé encarnava o cavaleiro 

perfeito e o bom rei definido pelos espelhos dos príncipes. 

Não há na Europa outro governante islâmico tão famoso quanto o sultão Saladino. 

Embora tenha causado sérios danos aos domínios cristãos, alcançou consideração especial ao 

longo dos séculos no Ocidente, conquistando seu espaço na historiografia europeia como o 

modelo do nobre pagão. Na era do Iluminismo, chegou a ser interpretado como um 

representante dos autênticos ideais de tolerância. Já para os muçulmanos modernos ele é 

considerado o herói da liberdade335. 

Saladino conquistou seu espaço no conceito europeu de “nobre pagão”, pois na 

visão de seus contemporâneos europeus, sua experiência na Terceira Cruzada o transformou no 

líder perfeito. Tal pressuposto tornou possível o levantamento da hipótese de que ele seria um 

cristão disfarçado, pois supostamente se dizia do lado cristão que sua mãe era cristã e que, na 

sua juventude, havia sido nomeado cavaleiro por um barão no reino de Jerusalém. Todavia, por 

mais que Saladino seja exaltado até os dias atuais pelos muçulmanos contemporâneos, não 

poucos o veem como um usurpador da herança de seu antecessor, Nūr al-Dīn. Para os opositores 

de seu legado, o sultão utilizou-se da Jihad contra os domínios cruzados exclusivamente como 

forma de legitimar seu poder para que pudesse expandir seus domínios à custa dos 

muçulmanos336. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād destaca a saúde frágil de Saladino: 

 

 
333 LE GOFF, Jacques. op. cit., 2013 p. 198. 
334 Loc. cit. 
335 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 9. 
336 Ibid., p. 107, 118. 
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Na planície de Acre observei Saladino sucumbir em um estado de saúde 

extremamente fragilizado, numerosas feridas apareceram no seu corpo, 

partindo da cintura até os joelhos, assim o impedia de se sentar. Ele 

simplesmente repousava de lado, recusando a comida que era servida a ele por 

conta da incapacidade de se sentar337. 

 
 

Hipoteticamente, acredita-se que sua saúde se fragilizou em decorrência de seu 

envolvimento nas desgastantes expedições promulgadas pela causa Jihad. Bahā al-Dῑn Ibn 

Shaddād relata que tendo Saladino o corpo corrompido por feridas e se abstendo da alimentação 

recebeu como consequência um envelhecimento precoce. 

A doença colocou a vida de Saladino em risco. Durante a Terceira Cruzada foi 

acometido por vários ataques graves de febre. Apesar de ter o corpo enfraquecido pela 

enfermidade, contrariou os conselhos médicos e resolveu compensar sua omissão de dois meses 

de jejum abstendo-se de comida. Foram realizadas tentativas para que o sultão regressasse ao 

seu estado normal de saúde, como por exemplo, a sangria, mas nenhuma delas obteve sucesso. 

A iminência da morte de Saladino ameaçava a paz da cidade de Damasco, uma vez que os 

mercadores temiam que após sua morte fossem levantados motins e saques. Saladino morreu 

em 1193 com a idade de 55 anos.  Em suas últimas horas foram recitadas passagens do Corão: 

“Ouvindo a sura 9, versículo 129: ‘Não há outro Deus além dele. Nele eu confio’, ele sorriu, 

aparentemente e depois ele morreu”. Seu monumento funério338 está localizado na cidade de 

Damasco, na Síria339.  

O cronista Abū Šāma faz uma aproximação entre a duração da vida de Saladino 

com a de Nūr al-Dīn. Segundo ele, Nūr al-Dīn viveu apenas um ano e alguns dias a mais do que 

Saladino e nenhum deles chegou aos sessenta anos. Além dessa notável coincidência de um 

intervalo de vinte anos entre a morte e vinte e um anos entre o nascimento, ambos governaram 

Damasco com uma proximidade de tempo semelhante; Nūr al-Dīn governou por vinte anos e 

Saladino por dezenove. Contudo, a figura de Saladino prevalece sobre a de seu antecessor, em 

função de seu número de campanhas contra os infiéis e pela extensão de seu império, sendo um 

sultão paciente, perseverante, firme e assíduo, o que lhe garantiu a conquista mais preciosa de 

sua vida, a da Terra Santa340. 

 

 
337 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 29. 
338 Suas características atuais correspondem ao ano de 1903 da era otomana. Feito em mármore branco difere 

totalmente do original que era confeccionado em madeira e adornado com esculturas profusas. 
339 MÖHRING, Hannes. op. cit.,2010, p. 104. 
340 ABŪ ŠᾹMA, kitᾱb al-Rawdatain fi akhbᾱr al-Dawlatain (Le livre Des Deux Jardines – Histoire des Deux 

Regnes) In: Recueil des Historiens des Croisades - Historiens Orientaux, vol. IV, Imprimerie Nationale, Paris, 

1898, p. 11. 
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2.3 O Sultão religioso – Princípios islâmicos na educação de Saladino 

 

 

Mario Giordani341, ao discutir o ensino na civilização do mundo árabe medieval à 

época dos abássidas e expor a educação como um fator dependente da posição social e da 

situação econômica, destaca que a intervenção com procedimentos educacionais ocorria desde 

os primeiros anos de vida da criança, sendo expressos nos ensinamentos de noções de higiene, 

de obediência e de boas maneiras.  Em sua concepção, as práticas de educação familiar 

figuravam a de ensinar as crianças no modo de sentar-se, convenientemente com as pernas 

cruzadas ou quer sobre os calcanhares. O ensino da educação religiosa iniciava-se de forma 

mais densa a partir dos cinco anos de idade. Dessa forma, a criança aprendia a fazer as 

abluções342 rituais e a recitar as orações após seus cinco anos, concretizando assim a iniciação 

na prática religiosa muçulmana. 

Neste contexto, é importante analisarmos a construção educacional do indivíduo, 

uma vez que, segundo Giordani, no período que antecede o século X não havia um ensino 

público organizado. A população estava passiva a receber um ensino provindo de dogmas, a 

praticar a religião, alguns rudimentos de escrita (caligrafia) e de cálculo (noções de aritmética). 

A posição social e o poder econômico eram fatores determinantes na formação educacional. No 

topo da hierarquia social se encontravam os grandes teólogos, os soberanos e os políticos; estes 

estudavam a sós a filosofia e as ciências. De modo geral, a educação básica tinha por maior 

preocupação a formação do caráter, fazendo com que o ensino do Corão ganhasse importante 

destaque343.  

Giordani também discorre acerca do programa de ensino Hitti que, segundo ele, 

“com a leitura e a caligrafia ensinavam-se aos estudantes gramatica árabe, histórias sobre os 

profetas – particularmente hadiths relativos a Muhammad – os princípios elementares de 

aritmética e poemas...”. O funcionamento do programa era dividido em duas partes. A primeira 

estava focada no ensino do catecismo, o ensino do Corão, a leitura e a escrita; está era 

obrigatória. A segunda parte, que não era obrigatória, incluía a história do Islã e do pré-Islã, a 

poesia, a gramática, a eloquência, o vocabulário, a aritmética, o ditado e a caligrafia.  

 
341 GIORDANI, Mario. op. cit., 1985, p. 204. 
342 Rito de purificação ou preparação para sacrifício era realizado com água, ramos, areia ou sangue, manifestado 

com símbolos, atos e significados variados.  Praticado em muitas religiões, como por exemplo, o Cristianismo, o 

Judaísmo e o Islamismo. No caso do Islã a ablução é praticada com água, ou seja, lava-se as mãos, a boca, o nariz, 

o rosto, os braços e os pés ambos três vezes seguidas conforme toda uma ritualística.  
343 Ibid., p. 207. 
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Na concepção do historiador e jurista islâmico Ibn Khaldūn344 (1332-1406), o 

ensino do Corão às crianças é um símbolo do Islã. É totalmente estruturado no campo da religião 

e praticado em todas as cidades, tendo por objetivo a formação de crianças firmadas na crença 

e nos artigos da fé do Corão. Assim, compreendemos que o Corão é a base estrutural de todos 

os hábitos de aprendizagem do indivíduo. No entanto, o autor dá ênfase a uma dualidade nos 

métodos de instrução das crianças com base no livro sagrado muçulmano, sendo eles: o método 

Maghribīs e o método Hispânico, estes variam em função das diferenças de opinião345. 

O método Maghribīs restringe a educação das crianças à instrução do Corão e à 

prática no decurso da instrução e da ortografia. O autor ressalta que não é levado para as suas 

aulas quaisquer outros assuntos, como as tradições, a jurisprudência, a poesia ou a filologia 

arábica, até o aluno se tornar hábil e ter domínio no Corão. Caso não desenvolva habilidade 

com relação ao aprendizado do livro sagrado, significa, em regra, que ele não aprenderá nada. 

Já o método hispânico instrui a criança utilizando a leitura e a escrita como ferramentas. Em 

linhas gerais, tomam o Corão como a base de todas as coisas, principalmente dentro da área das 

ciências e da educação. Em oposição ao método Maghribīs, a educação não se restringe somente 

ao Corão, discutem poesia e a composição, ampliando o conhecimento do árabe e também lhes 

ensinam uma boa caligrafia. Segundo Ibn Khaldūn, o povo de Ifriqiyah346 combinavam a 

instrução das crianças no Corão com o ensino das tradições. Além disso, ensinavam normas 

científicas básicas, preocupando-se em dar um amplo conhecimento do Corão. Posteriormente, 

ensinavam a caligrafia347. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, no prólogo de seu escrito, relata o surgimento do Islã 

relacionado a figura do profeta Muhammad, sendo recebido como uma dádiva provinda de 

Deus:  

 

Louvado seja Deus, que trouxe o Islã até nós e nos guiou para a Fé, que 

continua em seu justo caminho, e que nos presenteou com a intercessão do 

nosso Profeta Maomé (sobre o qual haja o melhor de bênçãos e paz), e que fez 

a vida das gerações anteriores um modelo para aqueles de entendimento e que 

fez as vicissitudes da vida condenarem cada estado contingente a desaparecer, 

para que um homem afortunado não se desvie e para aquele cuja vida a 

desgraça assombrou com força não desespere348. 

 
 

 
344 Ibn Khaldūn nasceu em Túnis, em 27 de maio de 1332 e faleceu no Cairo em 1406.  
345 IBN KHALDŪN. The Muqaddimah – An introduction to History. Trad. Franz Rosenthal. Bollingen 

Foundation: New York, 1958, v. III, p. 300. 
346 Localizada no norte da África. Região que compreendia a atual Tunísia e parte da Argélia. 
347 Ibid., p. 301-302. 
348 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 13. 
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Há uma distinção de quatro fontes de direito islâmico, sendo elas: O Corão, a 

Hadith, a Ijma e o Qiyas. O Corão como fonte de direito é expressão direta da vontade divina 

para com o povo. A Hadith como fonte autoritativa é representante dos princípios ensinados 

pelo profeta. O Ijma, também entendido como “consenso”, refere-se a uma interpretação 

consensual de determinada questão jurídica entre os sábios, a partir dela é possível estabelecer 

a conformidade de opiniões. Por fim, o Qiyas (raciocínio baseado na analogia) é caracterizado 

como um instrumento utilizado pelos sábios para tomar decisões jurídicas sobre questões para 

os quais o Corão e a Hadith não forneciam orientação clara349. 

Saladino, enquanto sujeito religioso, dedicou toda sua vida firmada estruturalmente 

no Islã como um fiel que busca conhecimento acerca de sua fé. Segundo Bahā al-Dῑn Ibn 

Shaddād, o sultão se colocou como um pesquisador da religião que buscou conhecimento 

coligado com homens do saber religioso, eminentes e jurisconsultos, tendo fácil compreensão 

dos princípios religiosos a ponto de que se ocorressem disputas em sua presença ele poderia 

contribuir com bons comentários350. 

No desenvolvimento da análise percebemos que a representação feita pelo autor é 

a de um líder que cresce debaixo de uma educação rigorosa cumprindo com suas obrigações 

religiosas e exercendo os pilares do Islã. Houve um momento em que o líder Shaykh Qutb al-

Din al-Naysaburi compilou para Saladino um credo que abrangia tudo que era necessário para 

o conhecimento da religião. Dessa forma, o autor enfatiza sua devoção ao Islã e explicita a 

transferência de conhecimento a suas gerações posteriores, pois transmite a seus filhos 

pequenos a mesma devoção que partilhava. Segundo Bahā al-Dῑn, Saladino gostava de ouvir 

recitações do Corão. Durante a noite, procurava pedir as pessoas presentes para recitar duas, 

três ou quatro sessões enquanto ouvia. O autor relata que ao ouvir as recitações do Corão o 

sultão tinha o coração tocado e enchia os olhos de lágrimas. Na primeira parte da obra em 

análise, Bahā al-Dῑn qualifica Saladino como sendo um sujeito vitorioso em sua vida religiosa: 

 

Consequentemente ele ganhou um credo livre da corrosão do 

antropomorfismo, mas seus estudos não iam tão fundo a ponto de negar os 

atributos divinos ou mal interpretá-los. Sua fé seguia o caminho reto, 

concordava com o cânone do verdadeiro discernimento e era aprovado pelo 

maior dos ulemás351.  

 

 

 
349 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 57. 
350 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 18. 
351 Loc. cit. 
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No trecho mencionado, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād discute acerca da aprovação dos 

Ulemás, explicitando que tal assentimento dos líderes religiosos tinha por objetivo reafirmar a 

legitimidade da ascensão de Saladino enquanto governante, levando em consideração que o 

mesmo não provinha de uma família que havia ascendido ao poder e, além disso, era estrangeiro 

de origem curda.  

Ao narrar sobre a negação de atributos divinos, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād tenta 

isentar Saladino daquilo que poderia corromper sua fé. Nessa discussão, o autor tenta colocar o 

sultão como um agente que bateu de frente com uma ideia antropomórfica, que, em tese, seria 

a aproximação da figura de Deus da figura do homem. Tal prática confronta um dos pilares do 

Islã, a Shahada, que prega a ideia de unidade divina de Deus. Ao afirmar que os estudos do 

sultão não iam tão a fundo a ponto de negar os atributos da fé, Bahā al-Dῑn tenta demonstrar 

que por mais que o sultão fosse um pesquisador, jamais permitiria que o conhecimento 

filosófico o fizesse abandonar os preceitos do Islã. É nesse sentido que afirma: 

 

Ele estava cheio de reverência para com as práticas de culto da religião, 

acreditava na ressurreição do corpo e que o justo seria recompensado com o 

paraíso e os ímpios com o inferno, aceitou a verdade das disposições contidas 

na Lei Santa, com um coração à vontade com isso, e odiava os filósofos, os 

que negaram os atributos de Deus, os materialistas, os cosmopolitas e quem 

teimosamente rejeitou a Lei Santa352. 

 

 

A sua resistência para com os que negavam a existência de Allah era tão ferrenha 

que uma vez ordenou a seu filho Al-Malik, o senhor de Alepo, que executasse um jovem que 

havia rejeitado a lei sagrada e a declarado inválida. Seu filho o prendeu em função dos relatos 

e comunicou ao sultão que ordenou sua execução. O corpo do jovem ficou exposto em praça 

pública por um determinado período.  

 

 

2.3.1 Os pilares do Islã 

 

 

O Islã como fundamentação religiosa se estrutura em cinco pilares principais, sendo 

eles: Shahada ou testemunho, o Salat que é a oração feita cinco vezes ao dia, o Zakat ou esmola, 

Ramadān (ramadã) que é o mês dedicado ao Jejum e, por último, o Hajj, a peregrinação a Meca 

e seus Santuários. Segundo Tamara Sonn353, os cinco pilares constituem as práticas básicas do 

Islã. Objetivados em lembrar os crentes de seu comprometimento com a vontade divina, 

 
352 Ibid., p. 20. 
353 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 49. 
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resguardam a função de concentrar os principais valores fundamentais do Islã, sendo eles: a 

igualdade de todos perante Allah e a responsabilidade individual dos fiéis em contribuir para o 

bem-estar social. Eles estruturaram a vida islâmica da primeira comunidade instalada em 

Medina e continuam a fazê-lo até os dias atuais. 

O primeiro pilar do Islã, a Shahada, trata-se do testemunho em que o fiel efetua a 

afirmação de uma unidade de Allah, contrariando uma ideologia religiosa politeísta. A ideia de 

testemunho está ligada a um padrão de comportamento em que o crente deve-se manter fiel ao 

Deus único. Qualquer aproximação semelhante a outro deus representaria um estado 

pecaminoso. Segundo Gordon354, a Shahada é a profissão de fé islâmica: “Não existe deus 

senão Deus, e Muhammad é seu mensageiro”.  Este princípio religioso está presente no livro 

sagrado muçulmano, o Corão, na 57ª Sūratu Al Hadīd, a sura do Ferro: 

 

O que há nos céus e na terra glorifica a Allah. E Ele é O Todo-Poderoso, O 

Sábio. Dele é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e dá a morte. E 

Ele, sobre todas as cousas, é Onipotente. Ele é o Primeiro e O Derradeiro, e O 

Aparente e O Latente. E Ele, de todas as cousas, é Onisciente. Ele é Quem 

criou os céus e a terra, em seis dias; em seguida, estabeleceu-Se no Trono. Ele 

sabe o que penetra na terra e o que dela sai; e o que desce do céu e o que a ele 

ascende. E Ele é convosco, onde quer que estejais. E Allah, do que fazeis, é 

Onividente. Dele é a soberania dos céus e da terra. E a Allah são retornadas as 

determinações. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite. E Ele, do 

íntimo dos peitos, é Onisciente355. 

 

 

A proibição da veneração a outros deuses está além da restrição a adoração de 

divindades como: al-Uzza, al-Lat e Manat356. O fiel deve impedir que as ideologias, as 

aspirações e as paixões humanas, que aparentemente prometem uma possível salvação, os 

distraiam do compromisso firmado com Allah, pois os que desvirtuam o caminho de fé estão 

fadados ao fracasso357. Dentro da Shahada é importante também que se reconheça Muhammad 

como o Profeta. Os princípios religiosos no Islã fortalecem de forma veemente a ideia de uma 

 
354 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 58. 
355 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 907-908. 
356 Além da Caaba haviam três santuários dedicados as três filhas de al-Llah (banat al-Llah) e ficavam localizados 

próximos a Meca. Na amuralhada cidade de Taif ficava o santuário de al-Lat, cujo nome quer dizer tão-somente a 

Deusa, sob a responsabilidade da tribo dos Thaqif; também era chamada al-Rabba, a Soberana. Em Nakhlah ficava 

o santuário de al-Uzza, a mais popular das três, cujo nome quer dizer a Poderosa, e, no santuário costeiro na cidade 

de Qudayd, estava Manat, deusa do destino. Essas deusas não eram como as do panteão greco-romano. [...] Os 

árabes não desenvolveram uma mitologia que explicasse a importância simbólica desses seres divinos e, embora 

fossem chamadas “filhas de Deus”, isso não quer dizer que fizessem parte de um panteão sofisticado. Em seus 

santuários não eram representadas por símbolos por estátuas ou figuras, e sim por grandes pedras, como os 

símbolos de fertilidade utilizados pelos cananeus, frequentemente mencionados na Bíblia. ARMSTRONG, Karen. 

op. cit., 2002, p. 76 
357 Ibid., p. 136. 
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distância insuperável entre Deus e os homens, a qual cabe o único papel de entregar-se e servir 

a Allah que é incomensurável358. 

É nesse sentido que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād afirma:  

 

Eu testemunho que não há deus, mas Deus apenas, que não possui 

companheiro, um testemunho que aquieta o coração. Eu testemunho que nosso 

Senhor Maomé é Seu servo e Profeta, que abriu portas para o caminho 

verdadeiro. Deus abençoe ele e sua família com bênçãos eternas que dure tanto 

quanto o próprio tempo359. 

 

 

Ao analisar a obra fica perceptível como o fator de submissão e fidelidade ao Deus 

único é presente tanto para Saladino como também para Bahā al-Dῑn. Para Albert Hourani360, 

dar o testemunho seria um método formal pelo qual uma pessoa se tornava muçulmana. O ato 

de confessar a fé através do testemunho é a essência do Islã, considerando-o também como o 

fator de diferenciação entre muçulmanos, descrentes, politeístas e também judeus e cristãos. 

Para que se compreenda a formação do direito islâmico é importante destacar que 

os juristas muçulmanos dificilmente estiveram sujeitos a uma autoridade religiosa centralizada, 

divergindo da tradição católica. “Em palavras simples, não existe “igreja” no islamismo. Os 

primeiros sábios islâmicos criaram um corpo de princípios e opiniões que foram considerados 

normativos” 361. 

O Salat é o segundo pilar do Islã, trata-se da oração realizada cinco vezes ao dia 

pelo fiel. Há uma chamada pública efetuada pelo Muezzin362, tradicionalmente do minarete 

(torre da mesquita) anunciando a hora de iniciação da reza. O ato da oração não é desenvolvido 

com o objetivo de petições, mas sim, como forma de venerar-se a Allah demonstrando a 

submissão do crente; uma vez que ao efetuar a oração os crentes se prostram em direção a 

Cidade Sagrada363. 

Muhammad reconhecia Allah como a fonte de toda existência e a energia essencial 

que constituiu todas as coisas. Com o objetivo de transmitir aos primeiros convertidos esta 

mesma concepção da aceitação responsável de Allah, o Profeta pediu que se curvassem a ele 

em oração ritual, pois o gesto exterior reorientaria o interior de suas próprias vidas num nível 

mais profundo364.  

 
358 DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 27. 
359 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 13. 
360 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 201. 
361 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 60. 
362 Muadhin: Muezzin; muçulmano que anuncia a hora para a reza (o adhan). 
363 DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 27. 
364 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 112. 
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É nesse sentido que a 7ª Sūratu’ Al-’aᶜrāf e a 4ª Sūratu An-Nissā do Corão 

normatizam uma conduta a ser seguida pelo fiel para a realização do Salat: 

 

[...] E, quando for lido o Alcorão, ouvi-o e escutai-o, na esperança de obterdes 

misericórdia. E invoca teu Senhor, em ti mesmo, humilde e temerosamente, e 

sem altear a voz, ao amanhecer e ao entardecer, e não sejas dos desatentos. 

Por certo, os que estão juntos de teu Senhor não se ensoberbecem, diante de 

Sua adoração e O glorificam. E prosternam-se diante Dele. [...] Ó vós que 

credes! Não vos aproximeis da oração, enquanto ébrios, até que saibais o que 

dizeis, nem mesmo enquanto junub – exceto quando em viagem – até que vos 

banheis completamente. E, se estais enfermos ou em viagem, ou se um de vós 

chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e 

não encontrai água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e 

roçai as faces e os braços, à guisa de ablução. Por certo, Allah é Indulgente, 

Perdoador365. 

 

 

Albert Hourani aponta que inicialmente o Salat era realizado duas vezes ao dia. 

Posteriormente, passou a se desenvolver durante cinco vezes: ao amanhecer, ao meio-dia, no 

meio da tarde, após o crepúsculo e na primeira parte da noite. As horas das preces eram 

divulgadas nas chamadas públicas e de certa forma efetuadas de modo padronizado. Segundo 

Hourani: 

 

Após uma ablução ritual (wudu’), o fiel executava uma série de movimentos 

do corpo – curvava-se, ajoelhava-se, prostrava-se no chão – e dizia várias 

preces imutáveis, proclamando a grandeza de Deus e a baixeza do homem em 

Sua presença. Depois de ditas essas preces, podia também haver súplicas ou 

pedidos individuais (du ‘a)366. 

 

 

Está ritualística é também demonstrada por Matthew Gordon367 que apresenta a 

conduta padrão a ser realizada no momento da oração. Inicia-se com o takbir (“Al-Llahu 

Akbar”368 , “Deus é grande”) e com a Sura de abertura do Corão, logo em seguida, o muçulmano 

realiza quatro posturas físicas: ficar de pé, inclinar-se, prostrar-se e sentar-se. No decorrer das 

posturas são pronunciadas palavras obrigatórias e outras voluntárias. Em relação à preparação 

dos fiéis antes de dar início as orações obrigatórias, seja na mesquita, em casa ou no lugar de 

trabalho, os muçulmanos devem preparar-se concentrando-se no ato prestes a ser realizado. 

 
365 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 274-275 e 135-136. 
366 HOURANI, Albert. op. cit. loc. cit. 
367 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 58-59. 
368 “Maomé pensou em usar um chifre de carneiro como os judeus, ou um sino de madeira, como os cristãos 

orientais, mas um dos Emigrantes teve um sonho: um homem vestindo um manto verde disse-lhe que o melhor 

modo de chamar as pessoas à oração era pedir a um homem com voz vibrante que chamasse as pessoas gritando 

“Al-Llahu Akbar!” (Deus é o maior) três vezes, para lembrar os muçulmanos que Deus está acima de todas as 

coisas”. ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p.178. 
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Acredita-se que a pureza física é alcançada a partir da purificação ritualística antes de cada 

momento de reza; também dá ênfase a existência de outros rituais oratórios, uma vez que não 

são obrigatórios como as cinco rezas diárias pregadas pelo Islã, mas que acontecem no cotidiano 

do fiel. 

Em decorrência dos séculos de independência beduína, a prática do Salat inspirou 

repulsa aos coraixitas que comparavam o ato dos árabes convertidos de inclinar-se até o chão 

com ações efetuadas por escravos. A reação contraria destes demonstra que a formação dos 

princípios do Islã desafiava o novo orgulho e a nova autossuficiência dos coraixitas. Assim, a 

princípio, foi impossível executar o Salat em público, tendo os fiéis que direcionar o ato para 

os vales em volta da cidade369.  

Na fonte em análise, ao discutir o desenvolvimento do Salat, o sultão Saladino foi 

apresentado como rigoroso quanto aos princípios do Islã, efetivando suas orações mesmo em 

momentos de doença e também no decorrer de suas viagens. Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād nos conta 

que: 

 

Se ele caísse enfermo, ele próprio chamaria o imam e forçara-se a levantar e 

rezar acompanhado. Com os anos ele passou a praticar as devoções diárias dos 

místicos. Enquanto permaneceu em posse de suas faculdades ele nunca 

negligenciou a reza. Se a hora da reza o pegasse viajando, ele iria desmontar 

e rezar370. 

 
 

Observando a citação acima fica perceptível mais uma vez a intencionalidade do 

autor em construir um indivíduo modelo, ou seja, além de suas qualidades enquanto militar e 

governante, também o qualifica como sendo uma referência de sultão religioso, cumpridor dos 

pilares do Islã, que não obstante sua doença demonstra-se magnânimo na execução do Salat. 

Na 2ª Sūratu al-Baqarah do Corão, podemos perceber a caracterização daquilo que 

seria considerado como um fidedigno ato de piedade que resulta em práticas caridosas: 

 

[...] A bondade não está em voltardes às faces para o Levante e para o Poente; 

mas a bondade é a de quem crê em Allah, e no Derradeiro Dia, e nos anjos, e 

no Livro, e nos profetas; e a de quem concede a riqueza, embora a ela apegado, 

aos parentes, e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho, e aos 

mendigos, e aos escravos e concede az-zakāh; e a dos que são fiéis a seu pacto, 

quando o pactuam; e a dos que são perseverantes na adversidade e no 

infortúnio e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os 

piedosos371. 

 
 

 
369 Ibid., p. 117. 
370 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 18. 
371 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 46. 
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Já o Zakat ou esmola é um símbolo de solidariedade mútua dos fiéis. A esmola é 

uma parcela da renda do crente que a entrega para fins de assistência aos pobres e refeições 

comunais372. A execução do Zakat era tida como uma obrigação para aqueles cujos ganhos 

ultrapassavam um determinado valor, a renda coletada era distribuída pelo soberano ou por seus 

funcionários373. 

Segundo Daniel Pipes374, o Zakat é uma obrigação espiritual utilizada pelos 

muçulmanos para a purificação de pecados, como forma de agradecimento a Allah por seu bem-

estar e como uma maneira de demonstrar preocupação pela irmandade dos muçulmanos. Apesar 

de seu caráter teoricamente voluntário, as contribuições deste pilar tornaram-se obrigatórias 

desde Muhammad e passaram a ser cobradas a partir do governo do primeiro Califa, Abu Bakr. 

Regulamentadas pelo Corão e também pelas Hadiths, as prescrições do Zakat distinguem entre 

cinco formas de riqueza, sendo elas: colheitas, frutas, gado, metais preciosos e mercadorias. No 

que se refere a safra anual, a produção de frutos e a aquisição de mercadorias, os muçulmanos 

deveriam pagar um décimo de tais riquezas. Já com relação ao gado, seria necessário um 

número mínimo de cabeças antes do pagamento do Zakat, tendo em vista as diferenças entre os 

animais e, consequentemente, de seus respectivos valores.  

O fim do califado fatímida, em setembro de 1171, e a supressão das tarifas internas, 

que para as leis islâmicas significavam uma cobrança ilegal, representaram o retorno ao Islã 

autêntico e estimularam o desenvolvimento do comércio. Neste contexto, Saladino surgiu com 

eficácia de propaganda como um benfeitor da sociedade, pois introduziu a arrecadação 

centralizada pelo governo do imposto sobre as esmolas, o Zakat. Segundo Hannes Möhring, 

anteriormente no Egito os muçulmanos decidiam por si próprios que fundações necessitadas ou 

piedosas seriam beneficiadas pela entrega do Zakat. Com a mudança implantada por Saladino 

foi possível compensar as perdas financeiras resultantes da eliminação das tarifas internas, haja 

vista que durante seu governo as esmolas, para além da ajuda aos setores sociais mais fracos, 

foram direcionadas também para demais fins, como por exemplo, o financiamento da frota 

egípcia, em 1191. No entanto, como consequência das altas despesas geradas pelas guerras, 

seus sucessores reintroduziram algumas contribuições; é o caso dos impostos sobre o álcool e 

outros vícios suprimidos em 1193375. 

 
372 DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 27. 
373 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 202. 
374 PIPES, Daniel. op. cit., 2001. 
375 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 46. 
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O fragmento abaixo se encontra na fonte em análise, momento em que Bahā al-Dῑn 

Ibn Shaddād, na primeira parte de seu escrito, discorre acerca da caridade de Saladino. Ele 

afirma que:  

 

Em relação a sua caridade, esta esgotou toda a propriedade que ganhou. Ele 

governou tudo o que ele governou, mas morreu deixando em seu Tesouro em 

ouro e prata apenas 40 dirhams de Nasiri e uma única moeda de ouro de Tiro. 

Ele não deixou nenhuma propriedade, casa, ou feudo nem pomar, vila ou 

fazenda. Nenhum item de propriedade de nenhum tipo376. 

 

 

O objetivo de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād em relatar ações caridosas do sultão, 

relaciona-se ao pilar do Zakat que trata do oferecimento de esmola como símbolo de 

solidariedade entre muçulmanos. Sabe-se que em relação a este princípio a esmola concerne 

em uma parcela da renda do fiel. Já no recorte supracitado, percebe-se novamente a 

intencionalidade do biografo no engrandecimento da imagem do sultão. É importante 

observarmos com atenção a tentativa de transfiguração de Saladino desenvolvida pelo autor, 

que tenta transmitir uma imagem de um sujeito de magnifico caráter, pois a ênfase de Bahā al-

Dῑn não está no fato de apresentá-lo como cumpridor dos pilares do Islã, mas sim, na atitude de 

doação de praticamente todos seus bens, pois ao mencionar que o mesmo morreu deixando 

apenas uma substancial soma de todo um suposto montante, difere-o de um modelo comum, 

configurando a simples referência à execução do pilar em honraria ao grande feito do sultão. 

Quanto ao Sawn que é o jejum realizado no Ramadān, ocorre a abstenção de certas 

práticas, como relações sexuais, comida e bebida, desde o nascer até o pôr do sol377. O Ramadān 

ocorre no mês que simboliza o recebimento do Corão. Para os islâmicos representa um período 

de alegria, de visita aos familiares, de confraternizações desde o anoitecer até a madrugada. A 

prática do Sawn representa um ato solene de arrependimento dos pecados e negação do eu em 

favor de Allah378. 

A 2ª Sūratu al-Baqarah também dedica uma parte para discorrer acerca da 

importância da realização do Sawn: 

 

[...] Ó vós que credes! É-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que 

foram antes de vós, para serdes piedosos, durante dias contados. E quem de 

vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. 

E impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate: 

alimentar um necessitado. E quem mais o faz, voluntariamente, visando ao 

bem, ser-lhe-á melhor. E jejuardes vos é melhor. Se soubésseis! Ramadan é o 

 
376 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 18-19. 
377 HOURANI, Albert. op. cit., loc. cit. 
378 DEMANT, Peter. op. cit., loc. cit. 
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mês em que foi revelado o Alcorão, como orientação para a humanidade e 

como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós 

presenciar esse mês, que nele jejue; e quem estiver enfermo ou em viagem, 

que jejue o mesmo número de outros dias. Allah vos deseja a facilidade, e não 

vos deseja a dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito, e para 

que magnifiqueis a Allah, porque vos guiou, e para serdes agradecidos379. 

 

 

Com o trecho citado acima, percebe-se uma rigidez perante as normas pregadas 

pelo Islã. No início do fragmento nota-se que mesmo estando o fiel doente ou viajando é 

necessário que o mesmo venha jejuar. Contudo, também fica perceptível certa tolerância em 

função das leis religiosas quanto ao estado de saúde do fiel, pois indica uma medida substitutiva 

do jejum caso o mesmo não possa realizá-lo, podendo ser suplantada pela prática da caridade, 

como por exemplo, dar comida a um pobre. A própria doutrina Islâmica afirma que Allah deseja 

aquilo que é passível de realização ao fiel e não aquilo que é dificultoso, apesar disso, não 

dispensa o caráter necessário do cumprimento do Ramadān e principalmente da adoração a Ele. 

A partir do relato de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād fica perceptível que Saladino possuía 

uma saúde frágil: 

 

Ele faltou um pouco (em relação aos deveres religiosos) a respeito de jejuar 

por conta de enfermidades que ele sucessivamente sofreu em numerosos 

Ramadāns. Qadi al-Fadil tomou registro desses dias e ele começou a cumprir 

essas obrigações em Jerusalém no ano em que ele morreu. Era como se ele 

fosse inspirado a desobrigar-se de seu dever, e ele continuou até ter cumprido 

o que era devido380. 

 

 

O Hajj, ou peregrinação a Meca, é uma obrigação do muçulmano que deve ser 

cumprida no mínimo uma vez em sua vida381. A visita a cidade sagrada poderia ser realizada a 

qualquer época do ano. Todavia, seguindo o sentido pleno da peregrinação, o fiel deveria estar 

acompanhado por um grupo de peregrinos e direcionar-se a Meca em uma época especial do 

ano, no mês de Dhū’l-Hijja382. Estavam isentos da obrigação de cumprir este pilar aqueles que 

não eram livres, os que não possuíam os recursos financeiros necessários, os abaixo de certa 

idade e as mulheres que não tinham marido nem guardião para acompanhá-las. Segundo Albert 

Hourani383, ao se aproximar de Meca o peregrino muçulmano purificava-se com abluções e 

vestia-se com uma roupa branca, o ihram, feita de uma única peça de tecido. Além disso, 

proclamava seu objetivo em realizar a peregrinação através do ato de consagração, em que 

 
379 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 48-49. 
380 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 19. 
381 DEMANT, Peter. op. cit., 2014, p. 28. 
382 Dhū’l-Hijja é o décimo segundo mês do calendário islâmico. 
383 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 204. 
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pronunciava as seguintes palavras: “Eis-me aqui, Ó meu Deus, eis-me aqui; não tendes igual, 

eis-me aqui; verdadeiramente Vosso é o louvor e a graça, e o império”.  

Ao chegarem a Meca os peregrinos entravam na área sagrada, o haram, onde em 

seu centro está localizada a Caaba384. Eles a contornavam por sete vezes tocando ou beijando a 

Pedra Negra e no oitavo dia do mês saiam da cidade e seguiam para o monte Arafa, a leste. Lá, 

ficavam de pé durante algum tempo, este ato era considerado como sendo essencial durante a 

peregrinação. Ao retornarem a Meca, em Mina, realizavam dois atos simbólicos: atiravam 

pedras a uma coluna que representava o Diabo e sacrificavam um animal. Tais práticas 

simbolizavam o fim do período de devoção, mas a peregrinação só era finalizada de fato quando 

o ihram era retirado e os muçulmanos voltavam aos costumes da vida comum385. 

No trecho a seguir, presente na 22ª Sūratu Al-Hajj do Corão, discorre-se acerca da 

purificação do templo e incita os fiéis a propagarem a importância da peregrinação à Cidade 

Sagrada, bem como a invocação do nome de Allah:  

 

[...] E quando indicamos a Abraão o lugar da Casa, e ordenamo-lhe: “Nada 

associes a Mim, e purifica Minha Casa para os que a circundam e para os que, 

nela, oram de pé e para os que se curvam e para os que se prosternam. “E 

noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo 

magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante, “Para presenciar certos 

benefícios seus e para mencionar, em dias determinados, o nome de Allah, 

sobre o animal dos rebanhos que Ele lhes deu por sustento. Então, deles comei 

e alimentai o desventurado, o pobre. “Em seguida, que se asseiem, e que sejam 

fiéis a seus votos, e que circundem a Casa Antiga” 386.  

 

 

Para Karen Armstrong387, as características da Caaba e de suas formas de culto no 

período que antecede a ascensão do Islã, como por exemplo, o círculo, os quatro cantos como 

representação do mundo e os 360 símbolos, em tese, seriam resultado de uma possível 

assimilação com a antiga religião suméria. O ano sumério era composto por 360 dias e, além 

destes, mais cinco dias santos eram adicionados e especificamente direcionados a cerimônias 

religiosas que ligavam o céu e a terra. Nesse sentido, partindo da perspectiva árabe, 

hipoteticamente esses cinco dias representariam a peregrinação do Hajj que era realizada uma 

vez por ano por todos os árabes da península. Neste contexto, havia uma delimitação do 

itinerário388 a ser percorrido pelo fiel durante a execução do Hajj. A peregrinação partiria da 

 
384 Prédio retangular purificado por Muhammad e definido como o centro de devoção muçulmana. 
385 Loc. cit. 
386 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 537-538. 
387 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 74-75. 
388 O Hajj originalmente acontecia durante o outono. Supõe-se que as várias cerimônias seriam um modo de 

acompanhar o sol poente para que viessem as chuvas do inverno.  
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Caaba, localizada em Meca, e se estenderia aos vários santuários dedicados a outros deuses 

noutras localidades. 

Do ponto de vista islâmico, o Hajj responde aos anseios pregados pelo Corão da 

necessidade do retorno à Allah que todas as criaturas devem fazer. Desse modo, o Hajj é 

concebido como a expressão poderosa do retorno voluntário àquele do qual todos vieram. A 

peregrinação em si lembra-lhes como indivíduos e como umma da importância da dedicação 

exclusiva ao serviço de Allah e é justamente durante a peregrinação, ou seja, quando deixarem 

de lado as demais preocupações, que poderão viver de forma veemente esse compromisso389. 

O relato apresentado se encontra no primeiro capítulo da fonte em análise, nele 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād nos conta sobre o embate entre o interesse e a impossibilidade da 

peregrinação de Saladino à cidade Santa:  

 

Ele sempre teve a intenção e planejou peregrinar a Meca, especialmente no 

ano de sua morte. Ele confirmou sua determinação para pô-la em prática, e 

mandou que preparassem sua viagem. No entanto, ele foi impedido por falta 

de tempo e inviabilidade do que era próprio para sua pessoa. Ele então adiou 

para o próximo ano, mas Deus decretou o que decretou390. 

 

 

Para tratarmos dos princípios educacionais islâmicos introduzidos no ensino e 

aprendizagem de Saladino, é preciso compreendermos que o Islã é o maestro que rege todos os 

aspectos da vida islâmico mulçumana. Em relação ao primeiro pilar (Shahada) o qual atesta a 

existência de um Deus único, não há na obra uma menção especificamente direcionada a uma 

confissão de testemunho própria de Saladino, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād simplesmente atesta 

sua correta disciplina ortodoxa e seu interesse perante a profissão de fé. Conforme relato, 

Saladino demonstra acreditar numa possível equiparação entre Allah e os homens, porém, 

segundo o biografo, o sultão não nega os atributos pregados pelo Islã e é aprovado pelo maior 

dos ulemás. 

Já o segundo pilar (Salat), o qual se refere à Oração, Saladino é apresentado na 

fonte em análise como cumpridor fiel deste princípio. Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, ele 

não ignorou os momentos de reza e se porventura o horário definido o pegasse viajando, não 

hesitaria em desmontar de sua condução e praticar suas orações. Em relação ao terceiro pilar 

(Zakat), designado para a doação de esmolas, o cronista dá grande ênfase ao seu cumprimento, 

sendo manifestado através de atos de caridade, como por exemplo, a doação de quase todos 

seus bens antes de sua morte. 

 
389 Ibid., p. 284-285. 
390 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., loc. cit. 
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Quanto ao quarto pilar (Sawn), referente ao jejum no Ramadān, Saladino é 

apresentado como falho no cumprimento deste princípio, uma vez que começa a praticá-lo no 

prelúdio de sua morte. Todavia, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād justifica a falha em função de seus 

problemas de saúde. Em comparação ao quinto pilar, dedicado à peregrinação obrigatória a 

Meca, o sultão não consegue executá-la e mais uma vez há uma tentativa de justificação por 

parte do cronista, embora com outras roupagens. Para o cronista, Saladino havia planejado a 

peregrinação, mas por falta de tempo e inviabilidade não pôde concretizá-la antes de sua morte. 

Sendo assim, chegamos à conclusão que embora Bahā al-Dῑn apresente-o como um sultão 

rigidamente religioso e cumpridor dos pilares do Islã, fica perceptível que o mesmo não 

conseguiu cumprir com todos os princípios. 

 

 

2.4 Virtudes: O homem por detrás do líder 

 

 

No início da fonte em analise Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād se compromete em registrar 

os feitos e as qualidades de Saladino, afirmando ser uma testemunha ocular fidedigna de suas 

virtudes. O registro das “virtudes” do sultão pode ser pensado como uma forma de apresentar 

um modelo de comportamento às gerações posteriores, o que pode ser relacionado com a 

discussão feita no capítulo anterior no qual analisamos o fazer histórico da crônica quanto a sua 

intencionalidade de imortalização do passado e seu aspecto pedagógico. Assim, Bahā al-Dῑn 

afirma que: 

 

Eu estava tão escravizado por seu favor por mim, afetado por sua verdadeira 

amizade e serviço que eu o prestava que é minha incumbência levantar todas 

as suas virtudes de que eu tive conhecimento direto e relatar todas as 

excelentes qualidades que eu conheci391. 

 

 

Fica evidente na fonte que o objetivo de Bahā al-Dῑn não estava concentrado na 

apresentação de aspectos físicos do sultão, mas sim, em discorrer sobre o processo histórico por 

ele transcorrido, enfatizando suas virtudes e erigindo a imagem do modelo de guerreiro, líder, 

estrategista, libertador e unificador do mundo árabe-muçulmano no cenário das Cruzadas.  

De acordo com Hannes Möhring392, assim como Nūr al-Dīn antes de 1193, Saladino 

não levou uma vida exemplar quando jovem e só abandonou o hábito de beber vinho e deixou 

outros prazeres quando se tornou vizir. Möhring compara a transformação do comportamento 

 
391 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 14. 
392 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 46. 
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de Saladino com o exemplo do Imperador romano Tito (39-81 d.C.), pois, segundo ele, através 

da observação do passado histórico podemos perceber que transformações radicais no modo de 

vida de determinados indivíduos, são muitas das vezes possibilitadas após terem assumido 

responsabilidades de governo. 

O biografo não se utiliza da grande representatividade política e do fato do sultão 

estar inserido no poder para idealizar sua imagem como um portador de virtudes. Através de 

sua escrita exterioriza seu anseio em enfatizar as qualidades por ele conhecidas. É assim que 

constrói a imagem do sultão virtuoso e é a partir da postura e das façanhas de Saladino que 

mitifica sua imagem. Nesse sentido, no relato consta que: 

 

Saladino foi apenas, gentil e misericordioso, um defensor dos fracos contra os 

fortes. A cada segundas e terças-feiras ele costumava sentar-se para distribuir 

justiça em sessão pública, em que participavam jurisconsultos, Cádis e 

doutores da religião. A porta deveria ser aberta para o litigante para que todos, 

grandes e pequenos, mulheres senis e homens velhos, pudessem ter acesso a 

ele393. 

 

 

Não há uma preocupação por parte de Bahā al-Dῑn em limitar a atribuição de 

qualidades ao seu objeto, mas discorre sobre elas como sendo qualificações intrínsecas do 

sultão, ou seja, integradas a essência própria de sua personalidade. A afirmação de Saladino 

como um líder gentil, misericordioso e defensor dos fracos contra os fortes, funciona para Bahā 

al-Dῑn como uma forma de representar a manifestação da justiça no sultão. Além disso, destaca-

o como um sujeito público, que não se restringiu a esfera de sua liderança e que estava aberto 

a interação pública. Dessa forma, sua proximidade aos diversos grupos sociais representou para 

o biografo um exemplo de simplicidade. Bahā al-Dῑn destaca a benevolência e a fidelidade aos 

princípios do Islã como virtudes de Saladino, mas não deixa de apresentá-lo como uma figura 

rígida em seu posicionamento, caracterizando-o como um líder justo. 

De acordo com Tamara Sonn, a manifestação externa do Islã é percebida quando 

há o predomínio da justiça em determinada sociedade, o que corresponde ao equilíbrio do bem-

estar social que é medido conforme ao dos membros mais vulneráveis. Já a manifestação interna 

está vinculada a um conjunto de virtudes que forma a consciência islâmica, de modo a guiar os 

muçulmanos segundo a vontade de Allah. Os fiéis são chamados a seguir preceitos como: a 

 
393 Ibid., p. 23. 
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taqwa, usualmente traduzida como “temor a Deus”394 ou “retidão”; o imã, que significa crença 

em Deus; e o islã, que quer dizer submissão à vontade de Deus395. 

A taqwa, dentro da manifestação interna do Islã, se trata de um exemplo de tipo de 

comportamento que surge de uma consciência bem-formada, ou seja, refere-se à internalização 

da vontade de Deus, de modo que comportamentos virtuosos não se resumam apenas a uma 

ação externa, mas que se exteriorizem a partir da intenção particular de cada fiel. Nesse sentido, 

a taqwa concerne na decisão de permitir que nossa consciência seja guiada por Allah, não 

consentindo que as injustiças de outras pessoas nos levem a um comportamento injusto, que 

nossas condutas sejam expressas externamente por meio da bondade e da caridade. Todavia, 

admitir ser guiado por Deus requer uma prática espiritual, o sufismo, frequentemente chamado 

de “islã interior”. O sufismo, que tem raízes nos primeiros séculos do Islã, busca auxiliar as 

pessoas a desenvolverem essa habilidade para encontrar alegria nas condutas virtuosas396. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād registra que após as cerimônias de propagação de justiça, 

Saladino se colocava a disposição para receber petições do povo, o que representou para o 

cronista uma forma de descobrir injustiças no reino e solucioná-las com base em seus princípios 

religiosos. Fica explicita a intencionalidade de Bahā al-Dῑn em modular a imagem que almeja 

construir sobre Saladino, adequando-o ao estereótipo do líder “perfeito”. O cronista justifica a 

manifestação da justiça no sultão com um relato sobre o não direcionamento de benefício e 

prioridades a seus familiares, tendo em vista que sua vontade tinha poder de lei e se posicionava 

como líder absoluto. Assim, implicitamente exterioriza aquilo que na sua concepção seria um 

modelo, ou seja, a opção pelo não favorecimento com postos ou cargos de confiança aos seus 

familiares representaria o modelo de líder justo. Em tese, associamos tal ideia a uma situação 

oposta, em que, nos antecedentes a ascensão de Saladino, tais práticas eram comuns nos 

governos de outros líderes, isso corresponderia, no olhar do cronista, a um líder injusto397. 

A esse respeito, na REHS, Bahā al-Dῑn relata uma disputa entre Taqī al-Dīn, 

sobrinho de Saladino e Ibn Zuhayr. O relato está relacionado com a discussão levantada nos 

parágrafos anteriores, referindo-se à iniciativa do cronista em assimilar as características de um 

líder justo. Segundo o autor: 

 

Quando um homem chamado Ibn Zuhayr de Damasco apelou a ele contra Taqī 

al-Dīn, seu sobrinho, mandou que o trouxessem perante a corte de justiça. Isto 

 
394 É importante registramos que esta tradução é equivocada. O termo taqwa deriva da raiz de proteção, preservação 

ou segurança. 
395 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 37 
396 Ibid., p. 95-96. 
397 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 23-24. 



106 
 

foi feito, mesmo o último sendo um cortesão do sultão, e quando a disputa 

entre eles foi ouvida, (...) Taqī al-Dīn foi um dos quais Saladino tinha mais 

querido e respeitado, mas ele não o favoreceu na matéria de justiça398. 

 

 

Dentre as características explicitadas pelo cronista, a justiça possui grande 

representatividade na trajetória de Saladino. Sua escolha em não beneficiar seu sobrinho 

demonstra justiça em seu julgamento. Todavia, podemos visualizar nesta atitude também um 

caráter estrategista desenvolvido pelo sultão, pois ao se estabelecer como líder justo garantia o 

apoio de seus súditos, tendo em vista que a justiça gera sentimento de estabilidade jurídica na 

estrutura social399. 

A generosidade e a caridade também são apontadas por Bahā al-Dῑn como sendo 

grandes virtudes de Saladino. Segundo o seu biografo, o sultão não se apegava aos bens 

materiais e distribuía suas riquezas e posses à população. Como resultado de seus atos os 

funcionários que cuidavam dos recursos financeiros do reino temiam por um momento de crise 

que pudesse acarretar em um período de escassez em seu governo. Assim, resguardavam do 

sultão certa quantia em dinheiro, caso um momento de instabilidade sobreviesse. Contudo, 

Bahā al-Dῑn afirma que mesmo em meio a uma crise Saladino seria generoso para com o 

outro400.  

O fato dos funcionários do pleito real reterem parte dos recursos financeiros por 

medo que o sultão os distribuísse como forma de caridade, abre espaço para compreendermos 

que embora Saladino seja apresentado como um sujeito extremamente generoso e caridoso, ao 

invés de utilizar seus próprios recursos, ele usava o erário público para o fim de efetuar ações 

caridosas.  

A 9ª Sūratu At-Taubah determina que: 

 

As sadaqāts401, as ajudas caridosas, são, apenas, para os pobres e os 

necessitados e os encarregados de arrecadá-las e aqueles, cujos corações estão 

prestes a harmonizar-se com o Islão e os escravos, para se alforriarem, e os 

endividados e os combatentes no caminho de Allah e o filho do caminho, o 

viajante em dificuldades: é preceito de Allah. E Allah é Onisciente, Sábio402. 

 

 

 
398 Ibid., p. 24. 
399 Ibid., p. 23. 
400 Ibid., p. 25. 
401 Termo que se refere a “caridade”. 
402 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 307. 
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Karen Armstrong403 afirma que tanto Nūr al-Dīn quanto Saladino deram a maior 

parte de suas posses aos pobres, optando por levar uma vida simples e austera. Desse modo, 

segundo a autora, ao serem comparados a outros governantes do Oriente Próximo, foram vistos 

como sendo melhores muçulmanos. Nesse sentido, considerando o fato de que escolheram 

seguir um modo de vida semelhante ao exercido pelo Profeta, estruturaram seus impérios na 

aclamação popular e galgaram a alcunha de líderes autênticos. Contudo, podemos compreender 

as atitudes de Nūr al-Dīn e Saladino como uma estratégia política, pois, em tese, utilizavam-se 

dos recursos públicos para se posicionarem como líderes caridosos, fazendo uso de uma espécie 

de “populismo” dentro de seus impérios. Consequentemente, atingiram suas metas em se 

tornarem líderes de grande prestígio, sendo reconhecidos pela comunidade muçulmana. 

Segundo Tamara Sonn404, a caridade é extremamente importante do ponto de vista 

alcorânico e frequentemente é descrita pelo Corão como uma forma de harmonizar as ofensas. 

Nessa perspectiva, a 2ª Sūratu al-Baqarah afirma que: “Se mostrais as esmolas, quão excelente 

é! Mas se as escondeis e as concedeis aos pobres, é-vos melhor. E Ele vos remirá algo de vossas 

más obras. E Allah, do que fazeis, é Conhecedor”405. Ademais, conforme a 9ª Sūratu At-Taubah, 

a caridade também é prescrita como meio de purificação: 

 

Toma de suas riquezas uma Sadaqah406, com que purifiques e os dignifiques, 

e ora por eles: por certo, tua oração é lenitiva para eles. E Allah é Oniouvinte, 

Onisciente. Não sabiam eles que Allah aceita o arrependimento de Seus servos 

e recebe as Sadaqāts, e que Allah é O Remissório, O misericordiador?407 

 

 

Além da caridade e da generosidade, virtudes como a honestidade, a sinceridade e 

a compaixão são extremamente importantes na perspectiva alcorânica, pois se tratam de 

elementos que completam o perfil de uma pessoa virtuosa408. No entanto, para Hannes 

Möhring409, a generosidade é o que supera sobremaneira todas as demais impressões sobre 

Saladino. Seja na perspectiva muçulmana e até mesmo cristã, ela contribuiu efetivamente para 

o registro da memória do sultão. Möhring afirma que o arcebispo Guilherme de Tiro, 

contemporâneo de Saladino, nutria sentimentos hostis em relação ao sultão e o viu como o 

usurpador do legado de Nūr al-Dīn e como um tirano dominado pelo orgulho e o anseio pela 

 
403 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 108-109. 
404 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 32. 
405 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 75. 
406 Termo que se refere a “esmolas”. 
407 Ibid., p. 316-317. 
408 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 33. 
409 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 109-110. 
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fama. Apesar disso, o descreveu como sendo possuidor de grande inteligência e que, diferente 

de Nūr al-Dīn, era acima de tudo um líder generoso. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād relata que era costume de Saladino cavalgar em horários 

adequados e, logo em seguida, retornava e desmontava de sua cavalgadura para que sua refeição 

fosse servida. Após se alimentar com sua equipe, se dirigia a sua tenda pessoal onde novamente 

era servido e descansava. Ao despertar, sozinho ou com a companhia de Bahā al-Dῑn, se 

dedicava a orações e a reflexões sobre os Hadiths e pequenas leis canônicas. Em determinada 

ocasião, depois de ter se alimentado, se levantou e dirigiu-se a sua tenda como de costume, mas 

um de seus servos chamou-lhe a atenção informando-o que se aproximava a hora da oração. 

Então, sentou-se a porta de sua tenda afim de aguardar o momento correto. Enquanto o sultão 

esperava, aproximou-se dele um velho mameluco e lhe fez uma petição em nome de um dos 

seus guerreiros, porém, como estava cansado, recusou sua suplica: 

 

Saladino disse: 'Estou cansado agora. Mantenha isso por um tempo. Não tendo 

notado, ele empurrou a petição para perto do rosto querido de Saladino e abriu-

o para que ele pudesse lê-la. Seus olhos caíram sobre o nome escrito na cabeça 

da petição e ele reconheceu. "Um homem digno", disse ele. O mameluco disse: 

"Então o senhor endossará sua petição?" ao qual o sultão respondeu: "Eu não 

tenho minha caixa de caneta para entregar no momento". Saladino estava 

sentado à entrada de sua tenda, tão colocado que ninguém podia entrar. A 

caixa de caneta estava na parede dos fundos da tenda, que era grande. O 

homem dirigiu-se a ele disse. "Não é a caixa de caneta na parte de trás da 

tenda". Isso não pode significar nada além de "Buscar". Saladino virou-se, viu 

a caixa de caneta e disse: "Por Deus, ele está certo". Então, recostando-se no 

braço esquerdo, ele esticou o direito e alcançou-o. Ele subscreveu a petição, e 

eu disse, “Deus Todo-Poderoso disse a respeito de seu profeta, “Você, na 

verdade, você é de caráter nobre”. Só posso pensar que nosso senhor 

compartilha o mesmo caráter com ele.” Ele respondeu, “Nós não fomos 

colocados para fora de qualquer maneira. Nós resolvemos o negócio dele – e 

a recompensa [no céu] é nossa410.” 

 

 

No relato acima, percebemos duas circunstâncias em que o cronista retrata Saladino 

como um indivíduo virtuoso. No primeiro momento, embora não tenha atentado a negativa de 

Saladino em avaliar sua petição, a atitude do velho mameluco em compeli-lo a leitura poderia 

ser entendida como um desrespeito a sua autoridade, podendo ele receber retaliações, mas ainda 

assim, Saladino avaliou positivamente seu requerimento. Na segunda situação, após o sultão ter 

afirmado estar sem sua caixa de canetas para endossar a petição, a atitude do velho mameluco 

em contradizer Saladino poderia ser recebida como uma afronta, apesar disso, o cronista 

 
410 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 33. 
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reconhece a nobreza de Saladino em aceitar a opinião alheia e reconhecer que estava errado, 

comparando tal virtude a do Profeta Muhammad.  

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād caracteriza Saladino como sendo um líder humano, 

tolerante e que dedicou auxílio aos necessitados. Não é difícil perceber sua intenção em 

delimitar a imagem do sultão que se coloca no lugar do outro, mesmo podendo ser o outro um 

cristão. Tomado por esse objetivo o cronista relata um exemplo de tal virtude: “Quando ele 

tomou Acre, ele libertou todos os prisioneiros de seu estreito confinamento. Eram por volta de 

4.000 pessoas. Para cada um ele pagou às custas para permitir que eles alcançassem suas 

cidades e famílias” 411. 

Nota-se a preocupação de Bahā al-Dῑn em destacar o reconhecimento do poder de 

Saladino não somente pelos muçulmanos, mas também por cristãos. O cronista afirma que os 

cristãos reconheceram o poder das tropas do sultão e curvaram-se em busca de um acordo, 

principalmente quando estes viam os cavaleiros sendo mortos, o povo aprisionado e as 

fortalezas cristãs sucumbindo ao poderio árabe islâmico. Em relação à população de Jerusalém, 

é mencionado na obra um tratado de resgate estipulado em que cada homem deveria pagar a 

quantia de 10 dinares Tyrian, cada mulher 5 dinares e para cada criança, menino ou menina, 

um dinar. Bahā al-Dῑn relata que o sultão permaneceu na cidade coletando o dinheiro e 

distribuindo-o aos emires e ao ulemá, conduzindo os que pagaram regate para seu lugar de 

segurança, chamado Tiro. Ao todo foram recolhidos 220.00 dinares. Os que efetuaram o 

pagamento foram conduzidos em salvo conduto, ou seja, tiveram a garantia de liberdade. Já os 

que não pagaram foram feitos prisioneiros. Analisando a obra acreditamos que as cobranças 

das taxas de resgate restringiam apenas aos cristãos que ali se encontravam. No que se refere 

aos muçulmanos, o cronista faz a seguinte afirmação: “Deus libertou aqueles muçulmanos que 

eram prisioneiros, uma multidão de aproximadamente 3.000 almas”.  Saladino só partiu da 

cidade na Sexta 25 de Sha’bān412 de 583 (30 de outubro de 1187)413. 

Em outro exemplo a respeito de Saladino, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād relata que: 

 

Sua montada era por vezes impedida quando o povo se aglomerava ao redor 

com petições, mas ele não era afetado por nada disto. Um dia minha mula se 

esquivou dos camelos, enquanto eu estava cavalgando em assistência a ele, e 

o pressionou fortemente à coxa, mas ele estava sorrindo. Num dia de vento e 

chuva eu seguia com ele em Jerusalém, que estava cheia de lama. Minha mula 

o sujou de lama, o que arruinou tudo o que ele estava vestindo, mas uma vez 

 
411 Ibid., p. 38. 
412 Sha’bān é o oitavo mês do calendário islâmico. 
413 Ibid., p. 79. 
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mais ele estava rindo. Eu queria me prostrar perante ele por causa disso, mas 

ele não me deixou414. 

 

 

No relato supracitado o cronista busca identificar o sultão como um líder de fácil 

sociabilidade, humano e cordial. Assim, de forma peculiar, vai delineando a identidade de 

Saladino, uma vez que sua análise diverge de uma visão estereotipada de sultões rudes e 

violentos, fugindo do constructo do modelo tradicional. Todavia, durante o cerco a cidade de 

Cezaréia, no contexto das Cruzadas, no embate contra o rei inglês Ricardo Coração de Leão, 

alguns dos seus emires curdos se negaram a obedecer a suas ordens e enfurecido partiu para a 

batalha sem o auxílio dos mesmos.  

 

O filho de Saladino, al-Zahir, relatou-me que naquele dia ele estava com tanto 

medo dele que não ousava cair em seu olhar, mesmo ele tendo lançando-se 

profundamente no inimigo aquele dia. (...) não havia um único emir que não 

tremesse de medo e acreditasse que estaria próximo de ser preso e 

recriminado. (...) eu fui à sua presença logo após a chegada de frutas de 

Damasco. Ele disse: Adentre os emires para que eles possam comer algumas. 

Minhas preocupações dissiparam-se e eu procurei os emires, que estavam 

bastante amedrontados, mas eles o acharam num humor feliz e relaxado que 

restaurou as suas confianças e contentamento. Eles o deixaram planejando 

atacar o inimigo, como se nada houvesse acontecido. Considere tal tolerância 

que não é encontrada em tempos como este nem relacionada com homens de 

sua posição em gerações anteriores415. 

 

 

Embora neste relato Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād tenha caracterizado Saladino como 

um homem benevolente e de grande paciência, podemos acreditar que o objetivo do sultão 

possuía trajes de estratégia política e militar, pois se porventura enfrentasse os emires ou desse 

cabo deles poderia gerar um momento de instabilidade interna, uma vez que se encontrava em 

conflito contra os cristãos e necessitava de apoio militar.  

 

“Quando o senhor de Sídon o visitou em Nazaré, eu vi como o sultão o honrou 

e o recebeu graciosamente, comeu uma refeição com ele e, além disso, propôs 

que ele devesse se converter ao Islã, discorrendo sobre suas qualidades 

especiais e o urgindo a dar esse passo”416. 

 

 

O relato supracitado apresenta um exemplo de contato pacifico entre um 

muçulmano e um cristão em condições igualitárias. É importante pontuarmos que neste 

contexto ambos se encontravam em conflito pelo domínio da cidade de Jerusalém. O objetivo 

 
414 Ibid., p. 34. 
415 Ibid., p. 34-35. 
416 Ibid., p. 35. 
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de Bahā al-Dῑn em registrar este fato é o de uma vez mais qualificar Saladino como um 

possuidor dos atributos de modéstia e generosidade, ou seja, um sultão que é receptivo a todos 

os convidados, que não permitia que aqueles que o visitassem saíssem de sua presença sem 

terem sido alimentados. Apesar do relato do cronista se tratar de uma cena incomum no contexto 

das Cruzadas, decorrente dos constantes embates entre cristãos e muçulmanos, ainda sim, é 

passível de crítica, pois se pode acreditar que a visita do senhor de Sídon a Saladino não 

representava apenas uma visita corriqueira, mas que hipoteticamente poderia ter como objetivo 

a busca por acordos e alianças.   

De acordo com a REHS, enquanto Bahā al-Dῑn acompanhava Saladino em uma 

batalha contra os Francos, saiu das frentes francas uma mulher cristã em desespero chorando e 

batendo continuamente no peito.  A mesma foi levada pelos soldados ao sultão suplicando seu 

auxílio. No relato consta a petição da mulher que direciona sua súplica ao sultão. Segundo o 

autor estas foram as palavras da mulher: 

 

Ladrões muçulmanos entraram na minha tenda ontem e roubaram minha filha. 

Gastei toda a noite até essa manhã implorando por ajuda. Foi dito a mim: o 

príncipe deles é um homem misericordioso. Nós a enviaremos a ele para 

perguntar sobre a sua filha. Então eles me enviaram a você, e somente de você 

eu vou saber da minha filha417. 

 

 

No relato acima, Bahā al-Dῑn discorre sobre a bondade de Saladino para com a 

mulher, mesmo sendo ela uma inimiga cristã, apresentando mais uma das virtudes do sultão. 

Ao assistir a súplica da mulher, o cronista relata que o sultão comoveu-se desmanchando em 

lagrimas e ordenou a seus soldados que a procurassem no mercado de escravos. Em grande 

parte das fontes que relatam o perfil de grandes líderes não é comum que o biografo faça uma 

exposição de informações que denotem o perfil emocional de seu objeto. Neste momento da 

obra, Bahā al-Dῑn demonstra o lado sentimental de Saladino que, segundo ele, teria se comovido 

com a atribulação da mulher, atribuindo-lhe a imagem do sultão bondoso. Deste modo, a 

personalidade descrita acaba divergindo do perfil quase que padrão do líder autoritário.  

Fica explicito no fragmento supracitado um fator que não é discutido na crônica, 

refiro-me a prática da escravização, uma vez que a garota foi roubada, traficada e encontrada 

em posse de mãos muçulmanas e não de cristãs. Contudo, é importante pontuarmos que a 

escravidão nas sociedades muçulmanas não possuía as mesmas associações que nos países da 

América do Norte, América do Sul e nas descobertas e povoados da Europa Ocidental a partir 

 
417 Ibid., p. 37. 
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do século XIV. A escravidão era reconhecida pela lei islâmica que ponderava que o muçulmano 

que nascia livre não poderia ser escravizado. Assim, os escravos se tratavam dos não 

muçulmanos, dos capturados em guerra, dos filhos de pais escravos e aqueles nascidos na 

escravidão. Segundo a Sharia, embora não possuíssem os mesmos direitos legais dos livres, os 

escravos deveriam ser tratados com justiça e bondade. Além disso, libertar um escravo 

representava um ato meritório. É com tal afirmação que podemos justificar a atitude de Saladino 

ao libertar a escrava, buscando ele ser reconhecido pelo seu feito418. 

Consideramos importante o debate acerca das qualidades do sultão, tendo em vista 

que demonstra virtudes pessoais, pois o cronista não o apresenta apenas como um líder que é 

carregado apenas por virtudes políticas e militares, mas sim, como um diferencial de uma 

linhagem de governantes, que em sua grande maioria, são conhecidos por serem temidos e não 

como indivíduos de sensibilidades, como homens bondosos e tolerantes. As virtudes elencadas 

nesta discussão pertencem a uma variedade de qualidades imortalizadas por Bahā al-Dῑn, que 

cumpriu com sua tarefa de registrar os feitos e expor todas as virtudes e as excelentes qualidades 

das quais teve conhecimento direto. 

 

 

2.5 A instrumentalização da Jihad na busca pela expansão das fronteiras do Islã 

 

 

Na maior parte das vezes, visões estereotipadas caracterizam o olhar do ocidente 

cristão sobre o Islã, erroneamente reconhecido como a religião da espada. Para muitos, desde a 

Idade Média, o Islã trocou a verdadeira espiritualidade pela sacralização da violência e da 

intolerância. Todavia, é importante ressaltarmos aqui que tais generalizações indevidas são 

resultado do olhar enviesado sobre o islamismo, sobretudo o que tange a Jihad419. 

Na obra REHS, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād descreve a trajetória de Saladino 

destacando seu ensino militar, literário e religioso rigoroso. A base doutrinaria da Jihad 

prometia o paraíso aos combatentes que viessem morrer em batalha nas mãos dos infiéis pelo 

nome de Allah. Na concepção de Jean Flori420, o objetivo principal do movimento Jihadista era 

o de conquista dos territórios não submetidos ao islã, sendo permitido efetuar ataques, pilhagens 

e matanças se necessário fosse sobre os povos que não se submetessem ao Islã421. 

 
418 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 162. 
419 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 186. 
420 FLORI, Jean. op. cit., 2013, p. 357. 
421 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 17. 
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A 9ª Sūratu At-Taubah refere-se ao momento da revogação da imunidade concedida 

por Allah e pelo Profeta às tribos que não haviam se convertido ao Islã. No momento desta 

revelação, Muhammad convoca os muçulmanos a lutarem contra os incrédulos: 

 

E, quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras, onde quer que os 

encontreis, e apanhei-os e sediai-os, e ficai a sua espreita, onde quer que 

estejam. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem az-

zakāh, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Allah é Perdoador, 

Misericordiador. E, se um dos idólatras te pede defesa, defende-o, até que ouça 

as palavras de Allah; em seguida, faze-o chegar a seu lugar seguro. Isso, 

porque são um povo que não sabe422. 

 

 

A passagem supracitada é conhecida como “verso da Espada” e é um dos versos 

mais importantes sobre o tema da Jihad. De acordo com David Cook423, no momento em que 

foram proclamadas, estas palavras foram direcionadas unicamente aos árabes pagãos, porém, 

foram utilizadas mais tarde pelos jurados muçulmanos para declarar uma Jihad universal contra 

os não-muçulmanos. Além disso, a 9ª Sūratu At-Taubah interfere nas relações familiares e exige 

dos muçulmanos que se distanciem de seus parentes e amigos caso eles persistam na 

incredulidade: 

 

Ó vós que credes! Não tomeis por aliados a vossos pais e a vossos irmãos, se 

amam a renegação da Fé mais que a Fé. E quem de vós se alia a eles, esses 

serão os injustos. Dize: “Se vossos pais e vossos filhos e vossos irmãos e 

vossas mulheres e vossos clãs, e riquezas, que ganhastes, e comércio, de que 

receais a estagnação, e vivendas, de que vos agradais, são-vos mais amados 

que Allah e Seu Mensageiro e a luta em Seu caminho, então aguardai até que 

Allah faça chegar Sua Ordem. E Allah não guia o povo perverso424. 

 

 

As relações sociais entre muçulmanos e não-muçulmanos são sempre encaradas 

como sendo decisivas para o desenvolvimento do Islã. Do ponto de vista corânico, o modelo 

do domínio muçulmano sobre judeus e cristãos deve sempre prevalecer, permanecendo 

continuamente o ideal de supressão dos idolatras e de divulgação da verdadeira religião, o Islã. 

O combate aos incrédulos e a eliminação dos idólatras, mesmo que não fossem 

agressores, foram transformados em deveres religiosos pregados pelo Islã. Além disso, as 

hadiths regulavam a condução das batalhas e a divisão dos despojos de guerras que, a partir da 

 
422 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 294-295. 
423 COOK, David. Understanding Jihad. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005. 
424 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 298. 
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perspectiva islâmica de expansão e exploração dos recursos humanos e materiais, subsidiou a 

criação e preservação das dinastias islâmicas425.  

 

Ó vós que credes! Tomai vossas precauções e saí a campo, em pequenos 

grupos ou saí todos juntos. E, por certo, há dentro vós, quem procrastine o 

combate. Então, se uma desgraça vos alcança, diz: “Com efeito, Allah 

agraciou-me por não haver estado com eles presente.” E, se um favor de Allah 

vos alcança diz, como se não houvesse afeição entre vós e ele: “Quem dera 

houvesse estado com eles, então, haveria eu triunfado, com magnífico 

triunfo!” Então, que combatam no caminho de Allah os que vendem a vida 

terrena pela Derradeira Vida. E a quem combate no caminho de Allah, e é 

morto ou vence, conceder-lhe-emos magnífico prêmio426. 

 

 

Embora o Corão conclame os fiéis a um movimento expansionista do Islã e ao 

combate aos infiéis por intermédio da Jihad, a raiz do movimento é muito mais abrangente do 

que a visão cristã de “guerra santa”. O Jihad significa um esforço físico, moral, espiritual e 

intelectual. Apesar da percepção de predominância presente no Ocidente, ele não é o principal 

alicerce do Islã. Trata-se da obrigação de todo o muçulmano em empenhar-se na luta para criar 

uma sociedade justa, decente e sem exploração dos pobres e vulneráveis427. Segundo Tamara 

Sonn428, cumprir com os pilares da oração e do jejum com regularidade e sinceridade, praticar 

a caridade e agir com honestidade e compaixão, fazem parte da “grande Jihad”, que consiste 

na busca diária em corresponder ao tipo de pessoa e de sociedade idealizados pelo Corão. 

Mesmo que a guerra seja um caminho para a construção da sociedade ideal, ela não 

constitui a menor parte de toda a Jihad. Segundo os preceitos do Corão, a única guerra justa é 

a de autodefesa, portanto, os muçulmanos não devem dar início a hostilidades. Contudo, a 

orientação é de que quando engajados num conflito devem conduzi-lo a um final rápido e 

aceitar uma trégua quando proposta pelo inimigo, sempre demonstrando preferência pela paz e 

rejeitando acordos de paz imorais ou desonrosos429. 

A Jihad se caracteriza mais como uma “guerra justa” do que como uma “guerra 

santa”. Não há dúvidas de que o movimento é legitimado pelo Islã, mas o destaque não está na 

santidade do movimento, mas sim, na sua legalidade. Portanto, um muçulmano pode ser levado 

a batalha por motivos religiosos e também pela conquista de espólios, porém, seu 

comportamento deve sempre estar de acordo com as determinações da Sharia. Caso contrário, 

a transgressão dos preceitos da Lei Religiosa – por exemplo, quando durante um ataque quebra-

 
425 BLACK, Antony. op. cit., 2011, p. 12. 
426 NOBRE ALCORÃO. op. cit., 2005, p. 141-142. 
427 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2002, p. 190-191. 
428 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 39. 
429 Ibid., p. 236-237. 
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se um juramento ou quando a Sharia é desrespeitada por apostatas ou bandidos – o ataque 

contra não-muçulmanos deixa de se qualificar como Jihad. A preocupação com a observância 

da Lei Islâmica para a efetivação da Jihad está diretamente ligada ao poder político, pois a lei 

contém provisões que só podem ser executadas por um governo muçulmano e que se preocupa 

com o controle dos territórios. É por isso que a Sharia legisla sobre a provisão para a Jihad430. 

Verifica-se a preocupação com a expansão do poder muçulmano tanto para áreas 

onde já vivem como para as demais regiões. Nesse sentido, a Jihad deve continuar até que o 

Islã alcance todo o planeta e toda a humanidade, pois, na concepção muçulmana, a presença da 

religião traria vantagens até mesmo para os não-muçulmanos, visto que as práticas proibidas 

por Deus poderiam ser impedidas. É importante dar ênfase ao fato de que o movimento impele 

as conquistas muçulmanas, não as conversões islâmicas, ou seja, leva a subjugação política dos 

não-muçulmanos, mas não a imposição religiosa. O propósito principal de uma guerra justa não 

é a conversão ao islamismo, ela é apenas seu subproduto 431. 

Na análise de Matthew Gordon432, tanto no Corão como também na tradição, a 

Jihad é compreendida como “lutar em nome ou em defesa da fé”. É neste fio condutor que o 

movimento é interpretado como meio para servir a Allah e que o componente essencial que se 

refere a luta é algo espiritual, algo que parte do próprio indivíduo que deve se empenhar em ser 

um bom servo de Allah. Dessa forma, buscamos filtrar a nossa discussão quanto a influência 

religiosa na vida de Saladino, destacando suas atitudes e formas de comportamento.  

No final do século X, o mundo Árabe Muçulmano, no que se refere em termos 

políticos e religiosos, se mantém de forma unificada, assegurando uma cultura religiosa comum, 

representada pela língua árabe, por relações humanas, relações comerciais, migração e a 

peregrinação. Todavia, neste contexto, ocorreu uma luta pelo poder em que três governantes 

reivindicam o título de califa, em Bagdá, no Cairo e em Córdoba. O tradicional Califado 

Abássida não conseguiu resistir e manter uma unidade política mesmo com seus recursos 

militares, ou seja, manter um Império que se estende da Ásia Central à costa do Atlântico433. 

Entre os séculos XI e XV, há uma divisão no mundo islâmico que resulta na 

alteração das fronteiras expandindo-se na Anatólia e na Índia e perdendo a Espanha para os 

reinos cristãos. Não há uma divisão radical em todos os aspectos, alguns permanecem iguais 

em todo o território. Um dos fatores que exemplifica tal divisão é a manutenção da língua árabe; 

 
430 PIPES, Daniel. op. cit., 2001, p. 44. 
431 Ibid., p. 44-45. 
432 GORDON, Matthew. op. cit., 2009, p. 61. 
433 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 120. 
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em alguns locais ela passou a ser utilizada como principal língua da vida e da cultura, em outros 

ela continuou a ser usada como principal língua da literatura legal e religiosa. Contudo, a língua 

persa passa a ser o principal veículo da cultura secular. Há também o surgimento dos turcos 

como um terceiro grupo étnico e linguístico, formando uma elite dominante do lado oriental do 

mundo muçulmano. O califado Abássida persistiu dentro das regiões de língua árabe até o 

século XIII, todavia, ocorreu uma divisão política que resultou na separação de três áreas: 

Iraque, em geral ligado ao Irã, Egito, que normalmente dominava a Síria e a Arábia Ocidental; 

e o Magreb, com suas várias regiões434. 

Nos séculos XI e XII, a área ocidental é dominada por uma dinastia turca que era 

apoiada pelas tropas turcas e adepta do Islã Sunita, eram denominados como seljúcidas. 

Fixaram-se em Bagdá no ano de 1055 como governantes sob suserania dos Abássidas, 

dominando o Irã, Iraque e maior parte da Síria, conquistando também partes da Anatólia do 

Imperador Bizantino (1038-1194). Seus líderes não eram denominados como Califas, mas sim, 

como sultões (detentores do poder). 

O sultão Saladino surgiu em um momento que integrantes da sua família estavam 

inseridos no poder militar exercido na estrutura de governo.  À sombra do pai, Saladino recebeu 

uma educação rigorosa e militar, aprendendo padrões morais e boas maneiras, resultando assim, 

na construção de um indivíduo apto ao posto de líder.  Para além do modelo do pai, Saladino 

foi influenciado também pela figura do tio Asad al-Dīn Shīrkūh, que também era um governante 

respeitado, estava a serviço do senhor soberano, Nūr al-Dīn. Em função de suas qualidades, os 

padrões de liderança começaram a se manifestar no jovem. Nūr al-Dīn o introduziu como um 

de seus homens de confiança e também como um dos seus favoritos na sua intimidade435. 

Saladino se lançou na carreira política e militar a partir do momento em que 

acompanhou seu tio Asad al-Dīn Shīrkūh que comandou uma expedição para atacar o Egito. 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, é neste contexto que nasce um sentimento de mobilização 

para a causa da Jihad. Destacamos a apresentação de Saladino como marco da origem da 

dinastia Ayyūbida que é fundada pelo mesmo e irá surgir sob influência de seu pai Ayyūb e do 

seu tio Shīrkūh, que estavam a serviço dos Zângidas, das tribos curdas no Império Seljúcida. 

Saladino herdou o controle político do Egito e o título de mestre do Cairo após a morte do seu 

tio Shīrkūh, mas ainda esteve debaixo da jurisdição de Nūr al-Dīn. 

A Guerra Santa levada ao mundo árabe pelos peregrinos-combatentes do Ocidente, 

durante as Cruzadas, resultou na conquista das principais cidades árabes, Trípoli, Beirute e 

 
434 Ibid., p. 118. 
435 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., p. 17. 
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Saida, num espaço de dezessete meses. O avanço dos Francos cruzados desencadeou uma série 

de saques, massacres, deportações, exílios e a profanação de mesquitas. Além disso, pairava o 

medo da conquista de Tiro, Alepo, Damasco, Cairo, Mossul e Bagdá. Como resposta ao avanço 

cristão, a Jihad, que até então era considerada como um lema utilizado nos discursos oficiais, 

passou a ser pregada por grupos de refugiados e também por alguns poetas e religiosos, como 

por exemplo, o cádi Abdu-Fadl Ibn al-Khachab de Alepo, que através de sua estatura, de seu 

verbo forte e de sua força de caráter, buscou levantar o gigante adormecido que se tornou o 

mundo árabe436.  

A Jihad bem como a Guerra Santa é uma guerra sacralizada com o indicativo de 

garantir a soberania de Allah e consequentemente o domínio dos territórios assim conquistados 

por seus fiéis. O desenvolvimento desta ação armada era sobremaneira aceitável, resultando na 

aquisição de recompensas espirituais e a coroa do martírio àqueles que morressem em combate 

pela ação dos infiéis. O movimento Jihadista prega a conquista territorial, diferenciando da 

Guerra Santa, que prega a reconquista de territórios. Jean Flori afirma que a Jihad tinha por 

objetivo estender o “território da fé” a partir dos santuários que formam o seu cerne: Meca, 

Medina, Jerusalém437. 

Não podemos negar o fato de que o Islã é uma religião de proselitismo e que tem 

por intuito religioso a defesa da fé e a expansão das fronteiras do Dar al-Islam. No entanto, 

segundo Brown438, o estereótipo moldado pelo ocidente de que o desenvolvimento do Islã se 

deu como resultado de incontáveis conversões forçadas (“Islã ou a espada”) é grosseiramente 

impreciso. A imposição a conversão foi utilizada tanto pelo Islã quanto pelo Cristianismo, mas 

o que tem se ignorado é que a ameaça política não-muçulmana surgiu esporadicamente e sua 

duração raramente alcançou longos períodos durante a história islâmica, fazendo com que o Islã 

alcançasse sucesso político cedo.  

O Ocidente vê com olhar de grandeza a Reconquista Cristã na Espanha e as 

Cruzadas no Mediterrâneo Oriental, porém, do ponto de vista do amplo Dar al-Islam, tais 

eventos são reduzidos em importância. Como estava localizada no limite ocidental da expansão 

islâmica, a perda Hispânia não ameaçava o coração do Islã. Além do mais, ao mesmo tempo 

em que o Islã perdia a Península Ibérica, estava conquistando a Anatólia no outro extremo do 

Mediterrâneo. Com relação as Cruzadas, tratavam-se de penetrações territoriais limitadas, mas 

 
436 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 84. 
437 FLORI, Jean. op. cit., 2013, p. 358-359. 
438 BROWN, L. Carl. op. cit., 2000, p. 56. 
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foram contidas pelas tropas muçulmanas, inclusive pelas forças do sultão Saladino que foram 

movidas pelo ideal da Jihad, no contexto da terceira Cruzada439. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād discorre acerca do zelo de Saladino para com a Jihad. 

Segundo o cronista, o sultão foi muito diligente e zeloso para com a causa, seu amor e sua 

paixão havia tomado uma força poderosa em seu coração. Segundo o cronista, a preocupação 

de Saladino encontrava-se apenas na força de seu trabalho, decorrente do amor pelo seu próprio 

desenvolvimento no caminho de Allah. Para isso, evitava suas mulheres, seus filhos, sua terra 

natal, sua casa e todos os prazeres deste mundo. No entanto, se relacionarmos a discussão 

presente neste parágrafo com a dos anteriores, podemos destacar o movimento como uma 

estratégia política desenvolvida pelo sultão, considerando que o principal objetivo da Jihad era 

a conquista territorial440. 

De acordo com os relatos do cronista, Saladino não pretendia apenas ocupar todo o 

Oriente Médio para o Islã. Após conquistar todas as terras costeiras, o sultão ambicionava 

lançar-se ao mar e dirigir-se a todos os lugares até que não houvesse na face da terra aqueles 

que negassem a Allah, mesmo que para isso tivesse que morrer tentando441. 

Analisando o olhar de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād sobre o sultão Saladino, 

percebemos a construção da imagem de um homem carregado de excelentes qualidades, de 

virtudes louváveis, de um indivíduo que vive em função daquilo que a religião lhe ordena e 

sobretudo como um sultão corajoso, sábio, político e ambicioso, no sentido da expansão dos 

princípios em que acreditava. Desse modo, confirmamos a tese de Susani Silveira Lemos 

França442, em que defende o aspecto pedagógico da crônica, pois observamos que a obra é 

pensada para eternizar a imagem de Saladino, de modo que não só suas virtudes, mas também 

suas ações políticas e religiosas sirvam como um exemplo as gerações seguintes.  

Teoricamente, a crônica pode ter sido usada como uma ferramenta de legitimação 

e de garantia da estabilidade de Saladino no cenário político. Contudo, não podemos comprovar 

que ela tenha sido encomendada por Saladino, nem mesmo afirmar que os relatos narrados pelo 

cronista sejam inverídicos. Apesar disso, acreditamos que os fatos apresentados na crônica 

passaram por um processo de seleção e foram avultados por Bahā al-Dῑn para heroicizar a figura 

de Saladino. 

 

 
439 Ibid., p. 56 
440 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 28-29. 
441 Ibid., p. 29. 
442 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. op. cit., 2006, p. 132-137. 
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CAPÍTULO 3 

A REPRESENTAÇÃO DE SALADINO COMO HERÓI NA ÓTICA DE BAHᾹ AL-

DĪN IBN SHADDᾹD 

 

 

A proposta deste capítulo é refletir acerca de Saladino como líder muçulmano e 

suas ações políticas e militares tomando como base o discurso de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād na 

REHS. Em seu primeiro item, intitulado “As Cruzadas durante o governo de Saladino”, 

discutimos a formulação da ideologia das Cruzadas, fazendo menção a realização de suas 

principais expedições até o momento da participação efetiva de Saladino, no contexto da 

Terceira Cruzada. No segundo, “O processo de unificação do mundo árabe-muçulmano sob 

Saladino”, trabalhamos com a luta do sultão em busca da unificação do mundo islâmico. No 

terceiro momento, “O sultão líder, Guerreiro e estrategista”, o foco é discutir as principais 

batalhas travadas pelo sultão como líder militar muçulmano, traçando seu avanço territorial. No 

quarto item, “Jerusalém: palco de glória”, buscamos discorrer acerca da tomada da cidade de 

Jerusalém evocada como ponto de ascensão e transcendência da memória de Saladino. Por 

último, “O desenvolvimento do projeto de unificação após a conquista de Jerusalém”, expomos 

as conquistas e as medidas político-administrativas tomadas pelo sultão até o fim de seu 

governo.  

 

 

3.1 As Cruzadas durante o governo de Saladino 

 

 

Para Jean-Claude Schimitt não há na sociedade medieval atividade humana que não 

tenha relação com a “religião”. É válido ressaltar que o termo “religião” não pode ser atribuído 

a Idade Média em seu sentido contemporâneo, mas sim, como um sistema de representações e 

de práticas simbólicas utilizadas para ordenar o mundo enquanto natureza, sociedade ou pessoa 

humana. Sobretudo, convém empregarmos palavras oriundas de um olhar antropológico que 

estabeleça sistemas simbólicos, ou seja, crenças, mitos e ritos que possam distribuir o conjunto 

das representações e das práticas sociais443. 

Diferente de uma convicção privada, a “religião” na Idade Média tornara-se um 

imaginário social moldado por representações imagéticas, mentais ou rituais que possuíam o 

poder de atribuir a um determinado lugar a aura de sagrado. Para a cultura cristã ela possuía o 

 
443 SCHMITT, Jean-Claude. O corpo, os ritos, os sonhos, o tempo: ensaios de antropologia medieval/ Jean-Claude 

Schmitt; Trad. Maria Ferreira, Petrópolis, RJ: Vozes, 2018. 
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sentido de elo (religere) entre Deus e seu fiel, chegando a designar uma espécie de contrato que 

se assemelhava ao voto monástico444. 

A Rara e Excelente História de Saladino foi composta no contexto das cruzadas. 

Portanto, tinha como cenário o conflito entre mulçumanos e cristãos. As Cruzadas podem ser 

entendidas como um movimento gerado no Ocidente que resultou em um enfrentamento militar, 

desenrolado nos limites da cristandade, tendo ênfase nas regiões da Síria e da Palestina, entre 

os séculos XI e XIII, e na Península Ibérica entre os séculos XIII e XV. Os conflitos 

desenvolvidos nas regiões da atual Palestina e de Israel justificavam-se pela necessidade da 

reconquista da Terra Santa por parte dos cristãos445.  

No início da Idade Média a peregrinação deixou de ser pura e simplesmente um 

exílio e tornou-se um exílio voluntário. Esse novo sentido atribuído à peregrinação a 

transformou num exercício de ascetismo, pois o peregrino deixou seu ambiente familiar para 

enfrentar lugares desconhecidos e hostis, vislumbrando a oportunidade de se mortificar e viver 

exclusivamente para Deus. Nesse sentido, a peregrinação representa a ruptura com o mundo e 

o direcionamento ao martírio, relacionando-se com a vocação monástica446 e especialmente 

eremítica447. A vitória do cristianismo no Império Romano e a busca pelo abandono do martírio 

sangrento trouxe a necessidade de encontrar uma nova forma de martírio. Assim, encontrou-se 

um novo caminho na peregrinação acética nos desertos do Egito, da Síria e nos perigos do exílio 

voluntário448. 

Desde a antiguidade, fiéis se voltaram para lugares santificados pela passagem de 

Cristo ou pela presença de corpos de apóstolos e mártires. A conexão dessas práticas com o 

ideal de peregrinação monástica se manifestou com maior veemência a partir do século XI, 

 
444 Ibid., p. 36. 
445 FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: Demétrio Magnoli (Org.). História das guerras. 

São Paulo: Contexto, 2008, p. 99-129. 
446 A fascinação exercida pela vida e pela espiritualidade monásticas é compreensível em uma civilização para a 

qual o ato religioso por excelência era o culto prestado a Deus. Entre os diversos aspectos da vida monástica 

estavam: quatro horas para a leitura dos textos sacros e dos autores eclesiásticos (lectio divina), três horas e meia 

para a liturgia e seis horas para o trabalho. Na espiritualidade monástica da época feudal, a prece litúrgica não era 

apenas um ato de louvor, mas também de intercessão e pedido. O monge medieval era animado pela prece litúrgica, 

ele se esforçava por juntar sua voz aos coros dos anjos; pela prática da ascese e da mortificação, procurava levar 

uma vida angelical, longe dos prazeres e das tentações deste mundo. O mosteiro, onde se praticava uma 

observância regular, se tornava uma antecipação do paraíso, um pedaço do céu sobre a terra. VAUCHEZ, André. 

A espiritualidade na Idade Média ocidental. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, p. 36-39.  
447 De acordo com André Vauchez, desde a Alta Idade Média menciona-se a existência de homens que se retiraram 

para o fundo dos bosques com o objetivo de levar uma existência religiosa na solidão e no nomadismo. Os monges 

dos mosteiros beneditinos eram autorizados pelo abade, a título excepcional, a deixar a comunidade para passar 

determinados períodos no “deserto”. A partir do século XI e principalmente no século XII, o eremitismo se tornou 

um fenômeno generalizado, uma alternativa à vida monástica. Esse impulso do eremitismo começou na Itália em 

torno do ano mil, com São Romualdo, fundador dos camáldulos. VAUCHEZ, André. op. cit., 1995, p. 77-78.  
448 SIGAL, André Pierre. les marcheurs de Dieu- Pèlerinages et pèlerins au Moyen Age. Paris: Armand Colin, 

1974. 
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quando o desejo de ser pobre para seguir o Cristo pobre saiu da imitação espiritual e passou 

para uma esfera mais concreta e material, ou seja, percorrer na prática todos os lugares marcados 

por sua presença física. O passado sagrado vem à tona através dessa memória táctil, 

possibilitando a experiência com a graça divina que irradia de maneira poderosa nestes lugares. 

Dessa forma, a peregrinação a Jerusalém ganhou cada vez mais força e tornou-se o principal 

objetivo dos peregrinos. Além de se tratar da Cidade Santa da cristandade, Jerusalém estava 

envolta pela perspectiva escatológica e pela expectativa da ressurreição dos mortos. Isso levou 

os fiéis a aproximarem-se do lugar onde, teoricamente, aconteceria o último julgamento449. 

Na concepção dos peregrinos cristãos, a Jerusalém celeste reflete-se na Jerusalém 

terrestre, despertando a esperança de, a partir da Cidade Santa, seguir a Cristo também até o 

céu. Essa percepção de existência dupla da cidade se assemelha a apresentada por Agostinho 

de Hipona (354-430), comumente conhecido como Santo Agostinho, porém, sua análise possui 

um caráter segregacionista, pois diferente da visão dos peregrinos cristãos que vislumbravam o 

caminho celestial através da aproximação entre as duas cidades, Agostinho atribui a cidade 

terrena características que a afastam do modelo ideal da cidade celeste, ou seja, daquele que 

seria o principal objetivo dos cristãos. Em sua obra A Cidade de Deus ele define a origem e a 

natureza das “duas cidades”: 

 

[...] dois amores fizeram as duas cidades: o amor de si até o desprezo de Deus 

– a terrestre; o amor de Deus até o desprezo de si – a celeste. Aquela glorifica-

se em si própria – está no Senhor; aquela solicita dos homens a glória – a 

maior glória desta consiste em ter Deus como testemunha da sua consciência; 

aquela na sua glória levanta a cabeça – esta diz ao seu Deus: Tu és a minha 

glória, tu levantas a minha cabeça; aquela nos seus príncipes ou nas nações 

que subjuga, é dominada pela paixão de dominar – nesta servem mutuamente 

na caridade: os chefes dirigindo, os súditos obedecendo; aquela ama a sua 

própria força no seus potentados – esta diz ao seu Deus: Amar-te-ei, Senhor, 

minha fortaleza; por isso, naquela, os sábios vivem como ao homem apraz ao 

procurarem os bens do corpo, ou da alma, ou dos dois: e os que puderam 

conhecer a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhes prestaram graças, 

mas perderam-se nos seus vãos pensamentos e obscureceram o seu coração 

insensato450.  

 

 

De acordo com Agostinho, apesar das máculas que comprometem a cidade terrestre, 

os fiéis cristãos preferem adorar a serem adorados e são movidos pelo amor do fundador que 

os inspira na busca por se tornarem cidadãos da Cidade de Deus. Já os habitantes da Cidade 

Terrestre, estes se dedicam aos seus próprios deuses e trocam a glória de Deus por 

 
449 Ibid., p. 7-8. 
450 AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus. 2ª ed. Trad. J. Dias Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1996, 1 v. p. 1319-1320. 
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representações de homens, aves, quadrúpedes e serpentes, pois, para ele, àqueles que optaram 

pela vida terrena passaram a venerar as criaturas, ignorando a unicidade do criador451. 

Com a perda de grande parte da Ásia Menor para os Seldjúcidas após a Batalha de 

Manzikert, em 1071, os bizantinos se viram cercados pelo avanço do Islã.  O enfraquecimento 

do poderio turcomano despertou no imperador Aleixo I Comneno (1056-1118 d.C.) o interesse 

de aniquilá-los com campanhas vigorosas. Assim, em busca de apoio militar de mercenários 

normandos, enviou ao Papa Urbano II um pedido de auxílio para que pudesse enviá-los, porém, 

o apelo do imperador despertou interesses bem mais ambiciosos no pontífice452. 

No final do século XI, o conceito de peregrinação é enriquecido pela pregação das 

Cruzadas. Nos antecedentes do movimento, o termo peregrinação é designado pelas palavras 

iter ou peregrinatio, já a Cruzada é representado pelas expressões populus Dei, d’exercitus Dei 

ou simplesmente peregrini. Contudo, com o chamado de Clermont para o início da Cruzada, 

em 1095, há uma fusão destas ideias presentes tanto naqueles que a convocaram, quanto nos 

que obedeceram ao chamado453. 

De acordo com Fulcher de Chartres, em 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano 

II, no concílio realizado em Clermont, na França, convocou os cristãos a iniciarem uma guerra 

para a reconquista da Terra Santa:  

 

Irmãos mais queridos: urgido pela necessidade, eu, Urbano, com a permissão 

de Deus, bispo, chefe, e prelado sobre todo o mundo, vim a estas partes como 

um embaixador com uma admoestação divina a vós, servos de Deus. [...] 

Porque os vossos irmãos que vivem no Leste necessitam urgentemente da 

vossa ajuda, e deveis apressar-vos a dar-lhes a ajuda que muitas vezes lhes foi 

prometida. Pois, como a maioria de vós ouviram, os turcos e os árabes 

atacaram-nos e conquistaram o território da Romênia [o império grego] até à 

margem ocidental do Mediterrâneo e do Hellespont, que se chama o Exército 

de São Jorge. Eles têm ocupado cada vez mais as terras desses cristãos, e os 

têm vencido em sete batalhas. Mataram e capturaram muitos e destruíram as 

igrejas e devastaram o império. Se lhes permitirem continuar assim por algum 

tempo com a impureza, os fiéis de Deus serão atacados de forma muito mais 

ampla por eles. Por este motivo, eu, ou melhor, o Senhor, suplico-vos, como 

arautos de Cristo, que publiqueis isto em todo o lado e que convençais todas 

as pessoas, independentemente de sua classificação, soldados de infantaria, 

cavaleiros, pobres e ricos, a levar ajuda prontamente para os cristãos e para 

destruir a raça vil das terras dos nossos amigos. Digo isto aos que estão 

presentes, também para os que estão ausentes. Além disso, é Cristo quem 

ordena454. 

 

 
451 Ibid., p. 1327-1328. 
452 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 333. 
453 SIGAL, André Pierre. op. cit., 1974, p. 9. 
454 BONGARS, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382 f., trans in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal, 

eds., A Source Book for Medieval History, New York: Scribners, 1905, 513-17. 
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Urbano II tomou como referencial religioso a cidade de Jerusalém, transfigurando-

a numa forma de incitar os soldados para libertação de seus lugares santos. Menciona ainda em 

seu discurso, os massacres de fiéis (cristãos), a destruição de igrejas e lugares santos em 

Jerusalém e também em Antioquia, antes de evocar os tormentos dos turcos sobre os peregrinos 

e a profanação sacrílega do Santo Sepulcro. Desse modo, o papa julgou ser necessária a punição 

dos autores destes crimes, ou seja, os muçulmanos, e retomar a terra invadida, através da 

sensibilização do povo para com o Santo Sepulcro do Salvador.  Mais do que nunca Jerusalém, 

que já era reconhecida por ser a cidade de Cristo, tornara-se o santuário supremo e o reino 

celestial455. 

O caminho penitencial das Cruzadas é personificado nos sofrimentos, nos perigos 

dos batalhões e nas possíveis derrotas. O Cruzado, assim como o peregrino, sofrerá 

pessoalmente o martírio em nome de Cristo, agindo como paladino da fé a partir de uma visão 

escatológica que desemboca na Cidade Santa. De acordo com Fulcher de Chartres: 

 

[...] Todos os que morrem pelo caminho, se por terra ou por mar, ou em batalha 

contra os pagãos, terão a remissão imediata dos pecados. Isto lhes concedo 

através do poder de Deus, com o qual estou investido. Ó que vergonha se uma 

raça tão desprezada e humilde, que cultua os demônios, conquiste um povo 

que tem a fé do Deus onipotente e se faz glorioso com o nome de Cristo! Com 

que reprovações nos esmagará o Senhor se não ajudar aqueles que, conosco, 

professam a religião cristã! Que aqueles que estãos acostumados injustamente 

a travar uma guerra privada contra os fiéis vão agora contra os infiéis e acabem 

com a vitória desta guerra que já devia ter sido iniciada há muito tempo. Que 

aqueles que, durante muito tempo, foram ladrões, se tornem agora cavaleiros. 

Que aqueles que têm estado a lutar contra seus irmãos e familiares lutem agora 

de uma forma adequada contra os bárbaros. Que aqueles que têm servido 

como mercenários por pequenos salários obtenham agora a recompensa 

eterna. Que aqueles que se têm desgastado tanto no corpo como na alma 

trabalhem agora por uma dupla honra. Eis que, deste lado, estarão os tristes e 

os pobres, deste lado, os ricos; deste lado, os inimigos do Senhor, deste lado, 

os seus amigos. Que aqueles que vão não adiaem a viagem, mas aluguem as 

suas terras e recolham dinheiro para as suas despesas; e, assim que o inverno 

acabar e a primavera chegar, que se ponham a caminho com Deus como seu 

guia456. 

 

 

Assemelhando-se a história bíblica, os cruzados são mais uma vez o povo escolhido 

e se a Cruzada é a reconquista da Terra Prometida, ela também é uma guerra santa em busca da 

proteção da cristandade. Na perspectiva dos cruzados, o movimento representa a última das 

guerras que lhes trará a Paz de Deus. Todavia, há uma diferença entre o Cruzado e o peregrino, 

 
455 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 273. 
456 BONGARS, op. cit., 1905, p. 513-17. 
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enquanto o primeiro buscava defender a Terra Santa, o segundo desejava fazer uma viagem 

devocional457. 

Na passagem do Concílio de Clermont o papa Urbano II apresenta como um dos 

objetivos das expedições socorrer os irmãos do oriente (cristãos bizantinos) que estavam sendo 

atacados por turcos e árabes. Quarenta e um anos antes, em 1054, ocorreu o Cisma entre a 

Cristandade latina e a Cristandade grega. Trata-se de uma cisão formal entre os ritos praticados 

pelos cristãos no Ocidente e os praticados nos limites do Império Bizantino.  

Com o pedido de auxílio de Bizâncio contra os turcos invasores, o ocidente via a 

oportunidade de uma possível sobreposição sobre o imperador bizantino e o patriarca de 

Constantinopla. Contudo, o imperador praticava em seu território o cezaropapismo, ou seja, a 

subordinação à sua autoridade das prerrogativas dos patriarcas. Sendo assim, não mais o 

imperador, mas em 1095 o papa de Roma exerceu a função de convocar a Cristandade latina 

para socorrer a Grega, deflagrando a iniciativa das “Cruzadas”. A partir de seu pronunciamento 

o papa se colocava como senhor de toda Cristandade e também de todo o Império Bizantino458. 

Normalmente na historiografia autores como Alain Demurger459 e Jean Flori460 

definem as Cruzadas como: peregrinação armada para libertar a cidade de Jerusalém das mãos 

os infiéis; expedições militares contra os inimigos da cristandade ou inimigos de Cristo; 

operação militar de reconquista dos lugares santos. Trata-se de um movimento legitimado pela 

Igreja. A ênfase é à sacralização do movimento, sendo efetuada através do ato penitencial que 

soa quase como uma negociação entre o cruzado e a Igreja. “Até então os peregrinos estavam 

proibidos de portar armas; agora o papa lhes entregava uma espada” 461. A partir do século IV, 

quando a cristandade foi politizada sob o domínio do imperador Constantino, os cristãos 

começaram a servir como soldados, porém, imbuídos na obrigação de cumprir penitências caso 

matassem alguém.  

Para Jean Flori462, a mensagem revolucionária transmitida por Jesus era 

extremamente pacifica e objetivada no amor a Deus e ao próximo, o que fez dela universal e 

internacional. Já na concepção de Tamara Sonn, com o advento das Cruzadas o cristianismo 

 
457 SIGAL, André Pierre. op. cit., 1974, p. 10. 
458 FERNANDES, Fátima Regina. op. cit., 2008, p. 99-129. 
459 DEMURGER, Alain. O contexto ocidental e as cruzadas. In: Os cavaleiros de Cristo: Templários, teutônicos, 

hospitalários e outras ordens militares na Idade Média (sécs. XI –XVI). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 15-

24. 
460FLORI, Jean. Jerusalém e as Cruzadas. In: LE GOFF, Jacques e SCHIMITT, J C. (Org.). Dicionário Temático 

do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002 p. 7-23.  
461 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 333. 
462 FLORI, Jean. Guerra santa, yihade, cruzada: violência y religione nel cristianismo y el islam. Universidad de 

Granada: Motril, 2004. 
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passou de uma religião considerada pacifista para uma doutrina que legitimava inteiramente a 

guerra463. Todavia, considerar que a igreja sustentava um cristianismo baseado no pacifismo 

generalizado antes do advento das Cruzadas é um tanto quanto problemático. Pedro Erik 

Carneiro464 afirma que mesmo nos antecedentes da conversão de Constantino é improvável 

afirmar uma isenção total dos cristãos com relação a ações bélicas, mas, segundo ele, isso não 

significa que a guerra fosse uma preocupação constante para os primeiros cristãos. Além disso, 

ressalta que o exército romano transmitia uma imagem de disciplina e dedicação aos cristãos e 

que não havia nenhuma indicação de que estes não deveriam servir ao exército romano, o que 

deixa provável a participação de cristãos na profissão das armas. 

 Santo Agostinho, ao analisar o mandamento judaico-cristão não mataras, afirma 

que existem algumas exceções que permitem a violação deste princípio no prisma da Guerra 

Justa. Segundo ele, aquele que mata por decreto da autoridade divina ou por leis promulgadas 

que ordenem a morte de determinada pessoa apenas cumpre seu dever enquanto um tipo de 

instrumento465. De acordo com Agostinho: 

 

[...] a morte de agressor injusto é mal menor do que a de um homem que mata 

em legítima defesa. E que um homem seja violentado em seu corpo contra sua 

vontade é coisa bem mais horrível do que o fato de o autor de tamanha 

violência ser morto por aquele a quem intentava agredir. Quanto ao soldado 

ao matar o inimigo, é ele mesmo o ministro da lei. Razão pela qual lhe é fácil 

cumprir seu dever, sem qualquer paixão. Além do mais, a própria lei que foi 

promulgada para a defesa do povo não merece acusação alguma de ser 

portadora de qualquer paixão. Porque se aquele que fez a lei a decretou para 

proteger o povo, conforme a ordem de Deus, isto é, de acordo com as 

prescrições da justiça eterna, ele a decretou sem se sentir movido pela 

paixão466.  

 

 

Partindo deste pressuposto, aqueles que lutaram em guerras sob a autoridade divina 

ou cumpriram ordens determinadas por leis que buscavam cumprir supostas ações justas, ou 

seja, a punição de criminosos com a morte, não violaram o preceito não matarás. Além disso, 

Agostinho também afirma que em decorrência da iniquidade da parte adversa, os sábios são 

levados a dar início a guerras justas e só as empreendem por causas necessárias, caso contrário, 

jamais guerra alguma haveria. Na concepção de Agostinho, embora comportamentos iníquos 

 
463 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 106. 
464 CARNEIRO, Pedro Erik. Teoria e tradição da guerra justa: do império romano ao Estado islâmico. Campinas: 

Vide Editorial, 2016, p. 58. 
465 AGOSTINHO, Santo. op. cit., 1996, p. 161. 
466 Id., 1995, p. 36-37. 



126 
 

façam parte da natureza humana, aqueles que os praticam devem ser punidos, pois são males 

horrendos e cruéis467. 

A peregrinação dava ao cruzado a possibilidade de tornar-se um Miles Christi 

(soldado de Cristo) desvencilhando-o do cotidiano que era condenado pela igreja. Em troca pelo 

ato penitencial o cruzado recebia a possibilidade de enriquecer e conquistar territórios e o mais 

importante, a isenção de todos os pecados cometidos. Assim, na qualidade de uma guerra santa 

prescrita aos guerreiros em troca da remissão de seus pecados, aquele que se dispusesse a 

participar do movimento receberia o perdão como se estivesse realizando uma peregrinação. 

A proclamação do Papa Urbano II, em Clermont-Ferrand, no ano de 1095, serve 

como marco de referência ao lançamento da Primeira Cruzada que foi recebida como uma 

exortação aos cristãos da Europa, incentivando-os a participarem do combate contra aqueles 

que eram considerados como “infiéis”, ou seja, os muçulmanos. A pregação apresentava como 

principal objetivo a libertação do Santo Sepulcro.  Desse modo, a proclamação de Clermont 

conseguiu atingir grande causalidade naqueles que atentaram para o convite do papa, não 

somente aos que se encontravam na manifestação pontifical, todavia, o que ocorreu se trata de 

uma disseminação ideológica de uma possível oportunidade de remissão dos pecados, ou seja, 

o alcance das indulgências suprimindo todo um passado sombrio. Além das promessas 

espirituais, foi despertado nos cristãos europeus o interesse pelas glórias que a Cruzada oferecia, 

como por exemplo, a conquista de riquezas e a apropriação de territórios.  

As Cruzadas eram compostas por todas os grupos sociais: padres, prelados, nobres 

e camponeses. A proclamação realizada em Clermont rompe com certas limitações até então 

impostas àquela organização social; ela acaba interferindo na teoria das três ordens, pois a 

possibilidade de se tornar um Cavaleiro de Cristo não se restringiu apenas a nobreza guerreira, 

mas sim, é ofertada a todo aquele que se dispusesse a libertar os lugares santos do jugo dos 

infiéis. É neste sentido que ocorreu uma abertura do espaço para o combatente, podendo 

permanecer na ordem do mundo desejada por Deus e não na ordem instituída pelos homens. A 

Cruzada oferecia ao cavaleiro um caminho de resgate de suas culpas, ou seja, um caminho 

próprio para a salvação eterna, sem que fosse necessário abandonar as condições em que 

vivia468. 

 
467 Id., 2000, p. 1899. 
468 DEMURGER, Alain. op. cit., 2002, p. 15-24. 
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Foram realizadas oito cruzadas469 oficiais que podem ser compreendidas como 

guerras justas, uma vez que foram convocadas por autoridades religiosas e lideradas por nobres 

como reis da França, Inglaterra e imperadores do Sacro Império Germânico.  

O discurso de Urbano II teve grande expressão chamando a atenção de vários 

camponeses que se colocaram em marcha na primavera de 1096. Cerca de cinco tropas de 

aproximadamente 60 mil soldados de Cristo partiram rumo a cidade de Jerusalém. O 

movimento ficou conhecido como Cruzada Popular, mas não obteve êxito em decorrência da 

falta de organização e das dificuldades que enfrentaram em obter provisões. No mesmo ano, no 

outono de 1096, teve início o movimento oficial com cerca de cinco tropas de 100 mil homens 

e uma multidão de sacerdotes. Conduzidos por Roberto II da Normandia (1050-1134), Roberto 

de Flandres (1065-1111), Godofredo de Bouillon (1058-1100), Tancredo de Hauteville (1072-

1112) e Raimundo de St. Gilles (1045-1105) infligiram derrotas aos infiéis em Niceia e 

Doriléia. Posteriormente, avançaram em direção a cidade de Antioquia470. 

Com a captura de Antioquia em 1098, Boemundo de Taranto (1058-1111) se 

instalou na cidade e ficou responsável pela administração do principado cristão. Devido as 

dificuldades sofridas ao longo da expedição (a fome, o frio, a sede e o calor) e levando em conta 

as consideráveis vitórias já alcançadas sobre os muçulmanos, muitos cruzados optaram por 

desfrutar das riquezas e posses obtidas, desvirtuando o foco principal do movimento, a 

conquista de Jerusalém. De acordo com Raúl de Caen (1080-1120)471, a proposta inicial de 

Boemundo era permanecer na cidade, contudo, lembrou-se de que Antioquia não era a razão de 

sua viagem, mas sim, Jerusalém. Dessa forma, em novembro de 1098, uniu forças com Roberto 

 
469 Das 8 Cruzadas oficiais, apenas a primeira conseguiu atingir os objetivos propostos. LE GOFF, Jacques. A 

civilização do ocidente medieval. Trad. José Rivair de Macedo. Edusc: São Paulo, 2005, p. 67-68. A Primeira 

(1096-1099) obteve êxito e conquistou a cidade de Nicéia, Antioquia e Jerusalém. A Segunda (1147-1149), cujo 

objetivo era repelir a ameaça muçulmana e atingir Jerusalém por via marítima e terrestre, fracassou em decorrência 

da falta de planejamento, por disputas internas e pelas derrotas em Doriléia e Damasco. A Terceira Cruzada 

(1189-1192) foi lançada após a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos liderados por Saladino e tinha por objetivo 

reconquista-la. Apesar de vitórias importantes por parte do rei inglês Ricardo Coração-de-Leão sobre Saladino, o 

movimento padeceu pela falta de planejamento e organização. A Quarta Cruzada (1202-1204) foi desviada pelos 

venezianos que direcionaram seu ataque a Constantinopla, criando um império latino em Constantinopla e na 

Grécia. No início do século XIII, ocorreu uma expedição extraoficial, a Cruzada das Crianças (1212), movimento 

formado por jovens camponeses. A Quinta Cruzada (1217-1219) foi composta por húngaros, austríacos, 

cipriotas, frísios, noruegueses e Francos da Síria, objetivada em atacar o Egito, mas não conseguiram. A Sexta 

Cruzada (1228-1229), encabeçada pelo Imperador alemão Frederico II, obteve um tratado de restituição de 

Jerusalém em 1229, contudo, a cidade é reconquistada pelos muçulmanos em 1244. A Sétima Cruzada (1248-

1250) tinha também por objetivo o Egito, entendido como o caminho para o domínio da Palestina, porém assim 

como na quinta, sofreram com a resistência muçulmana após a conquista de Damieta e foram derrotados. Oitava 

Cruzada (1270), dirigiu-se para a Tunísia por via marítima, porém, ao chegarem à região uma epidemia atingiu 

os cruzados, inclusive São Luís, levando ao fracasso da expedição. 
470 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 333-336. 
471 The Gesta Tancredi of Ralph of Caen: A history of the Normans on the First Crusade. Trad. Bernard S. Bachrach 

e David S. Bachrach, Ashgate Publishing, 2005, p. 115.  
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II da Normandia e se dirigiu a Jerusalém, passando primeiro pela rica e populosa cidade de 

Maarate Anumane472. 

O cronista Raúl de Caen exalta o avanço dos cristãos sobre a cidade. Segundo ele, 

embora o povo de Maarate Anumane tivesse tomado conhecimento da conquista de Antioquia 

e se preparado com o abastecimento da cidade e a pilhagem do campo, não puderam impedir o 

êxito cristão: 

 

De fato, eles até bloquearam os poços de água fora dos muros, pensando que 

a falta de água poderia repelir o avanço de seus inimigos. Mas os partidários 

de Cristo, que, tendo tomado a cruz, nunca desistiram e que entregaram os 

seus corpos à oração por amor de Deus, regozijaram-se quando a cidade foi 

cercada como se tivessem sido convidados para um banquete. Uns montaram 

motores de cerco, enquanto outros protegeram aqueles que os estavam a 

montar. Alguns atingiram os muros usando atiradores de pedras, enquanto 

outros carregavam em seus grilhões as pedras usadas para sacudir os muros. 

Você pode ver alguns correndo com agilidade na esperança de obter grãos e 

outros gemendo sob seu fardo enquanto retornam. Alguns restauraram os 

poços para seu uso anterior, enquanto outros estavam envolvidos na 

construção de novos poços473. 

 

 

As benevolências divinas concedidas aos cristãos foram freadas com uma intensa 

chuva que inicialmente aparentava ser mais uma benção dos céus, no entanto, inundou os poços 

que estavam em manutenção e comprometeu as reservas de alimentos. Como se não bastasse a 

carnificina ocorrida durante o desenrolar do cerco, os cristãos também devoraram os corpos dos 

habitantes da cidade: 

 

Esta inundação trouxe consigo uma fome terrível, pois todos os grãos trazidos 

para o acampamento apodreceram. Não foi trazido de mais nada e a vitória foi 

adiada. O pão flutuava e a fome aumentava. É vergonhoso relatar o que ouvi 

e o que aprendi com os autores desta vergonha. Pois eu ouvi dizer que eles 

foram forçados pela falta de comida a começar a comer carne humana. 

Adultos de entre os gentios foram colocados na panela de cozinha e sua 

juventude foi fixada em espetos e assada. Ao devorá-los, os cristãos pareciam 

bestas selvagens, como cães assando homens. Eles ameaçavam no final que 

comeriam os seus próprios membros se faltassem os estrangeiros, a menos que 

a captura da cidade ou a entrada de grãos estrangeiros diminuíssem a sua 

fome474. 

 

 

É curioso como até mesmo o cronista Raúl de Caen, que em seu relato exalta o êxito 

cristão sobre os infiéis muçulmanos, ficou perplexo e reconheceu a atitude cristã como um ato 

 
472 Cidade localizada no noroeste da Síria, entre as cidades de Alepo e Hama. 
473 Loc. cit. 
474 Ibid., p. 116. 
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vergonhoso, assemelhando-os a bestas selvagens e a cães. Amin Maalouf475 destaca que os 

árabes receberam a atitude dos cristãos com uma mistura de medo e desprezo, o que para ele é 

bem compreensível por parte de uma nação árabe muito superior em cultura, mas que perdeu 

toda combatividade. O canibalismo praticado pelos ocidentais é um dos símbolos do trauma 

histórico vivido pelos muçulmanos em decorrência das Cruzadas e ficou marcado em toda 

literatura épica árabe. Sobretudo, o episódio em Maarate Anumane semeou o terror e contribuiu 

para abrir um abismo entre os cristãos e os muçulmanos. A cidade foi conquista em 11 de 

dezembro de 1098 e teve suas riquezas e espólios usurpados pelos cruzados. 

A tomada de Jerusalém na Primeira Cruzada, no dia 15 de julho de 1099, foi um 

sucesso inesperado que aconteceu em função da invasão cristã da Síria em um momento de 

extrema desordem naquele canto do mundo-islâmico. Segundo Simon Sebag Montefiore476, os 

europeus atacaram uma região dividida entre califas, sultões e emires turcos e árabes, que não 

estavam dispostos a abrir mão de suas próprias diferenças em função de qualquer conceito 

islâmico de solidariedade.  Após a conquista da cidade, a grande maioria dos cruzados voltou 

para suas localidades, apenas um número suficiente permaneceu ali estabelecendo principados 

cristãos independentes para administrarem as possessões adquiridas. Assim, houve a instalação 

de domínios cristãos estruturados em forma de feudo-colonial no território sírio-palestino: 

Reino de Jerusalém, Condado de Trípoli, Principado de Antioquia e Condado de Edessa (ver 

mapa 3). Seus dirigentes pertenciam à pequena nobreza feudal europeia477. 

Com o declínio do califado ismaelita478 e xiita dos fatímidas no Egito e a 

decomposição do império seljúcida (Ver mapa 3) que acabou gerando rivalidades entre os 

governantes turcos nas grandes cidades sírias, a vitória cristã na Primeira Cruzada e a 

consequente fundação dos estados cruzados, não encontrou nenhum tipo de oposição fechada 

por parte dos muçulmanos. Segundo Amin Maalouf479, o Oriente árabe só se mobilizou perante 

o invasor meio século após o evento, levados pela chamada a Jihad pregada pelo cádi480 de 

 
475 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 47. 
476 MONTEFIORE, Simon Sebag. op. cit., 2013, p. 274. 
477 FLETCHER, Richard A. A Cruz e o Crescente – A convivência entre muçulmanos e cristãos das Cruzadas à 

Reforma Protestante. Trad. Andréa Rocha.  Rio de Janeiro: PocketOuro, 2010. 
478 Movimento ligado ao xiismo. Acredita-se que tenha começado como um movimento secreto sediado primeiro 

no Iraque e no Khuzistão, no sudoeste do Irã, e depois na Síria. Apoiava a pretensão do imanato de Isma’il, filho 

mais velho de Ja’far al-Sadiq, reconhecido por grande parte do xiismo como o sexto imã. Isma’il morreu em 760, 

cinco anos antes de seu pai e a maioria dos xiitas acabou reconhecendo seu irmão Musa al-Kazim como imã. 

Afirmavam que Muhammad voltaria mais cedo ou mais tarde como o mahdi, enviado para revelar o significado 

secreto da revelação corânica e governar o mundo com justiça. ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 67. 
479 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007. 
480 Tinha competência em assuntos penais relacionados a certos atos especificamente proibidos pelo Corão, aos 

quais estavam ligadas penalidades precisas (roubo, intercurso sexual ilegal e consumo de bebidas). Também tinha 

poder para punir atos que ofendiam a religião. O cádi possuía papel central na cidade, pois além de ministrar leis, 
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Damasco. Embora tradicionalmente os muçulmanos tivessem um histórico de combatentes 

voluntários para as possíveis revoltas, os voluntários da Jihad contra os cruzados não deixaram 

de ser uma minoria, mesmo sob o reinado de Saladino481.  

Há um contraste entre a conquista muçulmana de Jerusalém, em 638, e a cristã, em 

1099. Quando os muçulmanos comandados pelo califa Umār Ibn al-Jattāb capturaram a cidade, 

deram a garantia de segurança a todos os habitantes cristãos e também a todas as suas 

propriedades e igrejas. Já com relação à conquista cristã, embora houvessem dado a mesma 

garantia que os muçulmanos em 638, soldados cristãos massacraram homens, mulheres, 

crianças, muçulmanos e judeus482.  

Uma das principais consequências das Cruzadas foi moldar a percepção entre 

europeus e muçulmanos, abalando sobremaneira as relações entre os seguidores do Islã e do 

cristianismo durante as gerações posteriores. O saque de Jerusalém é o marco das hostilidades 

e desconfianças entre os adeptos das duas religiões483. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
era responsável pela divisão da propriedade após a morte de uma pessoa, de acordo com as leis de herança, e podia 

receber do governante outros poderes de supervisão. HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 159-160. 
481 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010. 
482 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 108. 
483 FARAH, Paulo Daniel. op. cit., 2001, p. 44. 
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MAPA 3: Territórios Latinos no Oriente Médio 

 

 
(ULTRAPINGUIM, 2010484) 

 

 

No mapa acima, podemos identificar os quatro territórios Latinos: Reino de 

Jerusalém (cor branca), Condado de Trípoli (em vermelho), Principado de Antioquia (em azul) 

e Condado de Edessa (em amarelo). Assim, houve a instalação de quatro domínios cristãos, 

sendo eles: o Reino de Jerusalém, região de solo pouco propício à agricultura e de litoral 

inóspito que não favorecia o comércio marítimo, vizinho do Egito (potência muçulmana 

naquele momento) tinha como primeiro governante o cristão Godofredo de Bulhão; o segundo 

é o Condado de Edessa, fundado no ano de 1098 por Balduíno de Bolonha (1058-118); o 

terceiro era o Principado de Antioquia fundado por Boemundo (1054-1111); e, por fim, o 

Condado de Trípoli localizado entre Antioquia (ao norte) e Jerusalém (ao sul), beneficiava-se 

de um litoral muito favorável ao comércio. 

A Segunda Cruzada (1147-1149) pregada por Bernardo (1190-1153), abade de 

Clairvaux, foi alavancada por três grupos: o germânico, do rei Conrado de Hohenstaufen (1093-

 
484 MAPAS DOS ESTADOS LATINOS. In: ULTRAPINGUIN. Kingdom of Heaven. Disponível em: < 

http://ultrapinguim.blogspot.com/2010_02_01_archive.html> Acesso em: 19 de Março de 2019, às 11h: 30 min. 

http://ultrapinguim.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
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1152); o francês, do rei Luís VII (1120-1180), o piedoso; e o grupo dos europeus do Norte 

(ingleses, flamengos e frísios) liderados por Henry Glanville, condestável de Suffolk. Enquanto 

os reis germânico e francês se preparavam para uma longa viagem por terra, a expedição dos 

ingleses, juntamente com alguns flamengos e frísios, buscava empreender uma viagem por via 

marítima. Após deixaram a Inglaterra no final da primavera de 1147, a frota inglesa teve que 

estacionar na costa portuguesa em decorrência de um mal tempo. Em Portugal, receberam o 

pedido de Afonso Henriques (1143-1185), conde de Portugal, que requisitava o auxílio dos 

Cruzados para atacar a capital muçulmana local, Lisboa. A flotilha navegou até o Tejo para se 

juntar as tropas portuguesas, resultando em quatro meses de cerco aos muçulmanos que se 

findaram com a rendição da guarnição de infiéis e o consequente massacre dos mesmos. Depois 

do cerco, muitos cruzados continuaram sua jornada para o leste, mas muitos mais 

permaneceram colonos sob a coroa portuguesa485.  

Enquanto os nortistas se dedicavam a causa portuguesa, os reis francês e germânico 

seguiram por terra para o leste. Os soldados germânicos partiram no final de maio de 1147 e 

chegaram ao rio Bathys em 25 de outubro, numa região próxima a Doriléia, onde foram 

atacados e massacrados pelos infiéis. Todavia, o rei Luís e as tropas francesas seguiram cerca 

de um mês atrás das tropas germânicas, saindo de Saint-Denis em 8 de junho. Paralelamente 

ocorriam desentendimentos entre Luís VII e Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia, por 

causa de Eleonor da Aquitânia (1122-1204), esposa do primeiro e sobrinha do segundo. 

Contudo, quando Conrado e Luís chegaram a um acordo, decidiram atacar Damasco, mas foram 

derrotados, resultando no fracasso da Cruzada486. 

De acordo com João Gouveia Monteiro487, os cruzados que se estabeleceram na 

Terra Santa encontraram na Síria-Palestina um cenário oposto àquele que estavam habituados 

na Europa. O deserto, a falta de água e o calor abundante somaram-se a inexperiência de grande 

parte dos latinos na luta contra os adversários muçulmanos que eram possuidores de uma 

cavalaria ligeira, experientes no uso do arco a cavalo e extremamente estrategistas no que diz 

respeito as movimentações das tropas no campo de batalha. Segundo Monteiro, os muçulmanos 

estavam preparados para enfrentar as operações desenvolvidas pelos cruzados, principalmente 

as da cavalaria pesada cristã. Além do mais, no que tange aos números das disputas, a relação 

de força entre os cristãos e os muçulmanos era quase sempre desfavorável aos latinos. 

 
485 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades – The Kingdom of Jerusalem. New York: Cambridge 

University Press 1951, p. 258. 
486 Ibid., p. 279-288. 
487 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 35.  
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Em razão do desequilíbrio numérico nas batalhas, os governantes cristãos da Terra 

Santa constantemente recorriam a contratação de mercenários, estes eram pagos com recursos 

disponibilizados pelo Ocidente para a manutenção dos domínios francos no Oriente. Segundo 

João Gouveia Monteiro488, em situações extremas esses governantes executavam o chamado 

arrière-ban, ou seja, o recrutamento generalizado de todos os homens livres que estavam em 

condições de combate, numa faixa de idade entre 15 e 60 anos. Mesmo os peregrinos que 

estavam de passagem pela Terra Santa, personagens como Fulque V de Anjou (1089-1143) e o 

Conde Teodorico da Alsácia (1100-1168), tinham sua presença na Síria-Palestina aproveitada 

na luta contra os infiéis, seja com suas próprias tropas ou alistados em Ordens Militares 

(Templários489 e Hospitalários490). 

Segundo João Gouveia Monteiro491, as Ordens Militares correspondiam a quase 

metade da capacidade militar “pesada” dos domínios latinos no Oriente. Contudo, elas 

representavam muito mais do que um simples quantitativo militar, porque eram forças 

semiprofissionalizadas e com uma evidente vocação guerreira, aperfeiçoada pela presença 

continuada na Síria-Palestina que lhes dava experiência militar. Como resultado da potente 

capacidade financeira, os Templários e Hospitalários conseguiram se manter com recursos 

humanos e trabalhar na construção de muitas fortalezas que se converteram em baluartes 

cristãos na Terra Santa. 

O movimento fez pouco para fortalecer os domínios Cristãos do além-mar, gerando 

ainda mais desentendimentos entre cruzados e gregos. A derrota dos cristãos na Segunda 

Cruzada deu base ideológica para desencadear a Terceira Cruzada (1189-1192) liderada pelo 

rei francês Filipe Augusto (1165-1223), o rei inglês Ricardo Coração de Leão (1157-1199) e o 

 
488 Ibid., p. 36.  
489 Em 1118, um pequeno grupo de cavaleiros que se autodenominavam Pobres Soldados de Jesus Cristo se 

apresentou ao rei Balduíno I (1058-1118) oferecendo-lhe para realizar obras de caridade. Além disso, ofereceram 

proteção aos peregrinos que percorriam a Terra Santa da ameaça dos muçulmanos. Segundo Karen Armstrong, 

por causa da proximidade com o Templo do Senhor eles receberam o nome de Templários. Até aquele momento 

os monges eram proibidos de portar armas e lutar, mas com o reconhecimento dos Templários como uma ordo 

oficial, a Igreja relativamente canonizou a violência sagrada. Ao longo do tempo, o ideal de “guerra e devoção” 

fez com que esta ordem militar angariasse adeptos, resolvendo o problema da falta de efetivo militar para as 

expedições contra os infiéis. Em 1120, os Templários tornaram-se um grupo de elite nos exércitos cruzados e se 

transformaram em uma das ordens mais ricas e poderosas da Igreja cristã.  ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, 

p. 346. 
490 Após o cerco a Jerusalém na Primeira Cruzada, o abade Gérard reuniu um grupo de cavaleiros e peregrinos 

com o objetivo de cuidar dos pobres e necessitados. Karen Armstrong afirma que até então os cavaleiros nunca 

haviam pensado em degradar-se com tarefas humilhantes como tratar dos enfermos, contudo, sob a liderança de 

Gérard, partilhavam a vida simples dos pobres e praticavam caridades. O grupo ficou conhecido como 

Hospitalários, pois estavam sediados no velho hospital de São João, o Esmoler, localizado no bairro do Patriarca. 

Salientamos que os Hospitalários eram rivais dos Templários, mas tinham em comum o ideal da santa pobreza. 

No século XII, os Hospitalários se tornaram soldados e lutaram como cruzados pela libertação da Terra Santa do 

controle dos muçulmanos. Ibid., p. 347. 
491 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 37.  
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Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico I Barbarossa (1152-1190).  A 

reação cristã apresentou-se através da Segunda (1147-1148) e da Terceira Cruzada (1190-1191) 

que tinham por objetivo amenizar a pressão muçulmana, bastante forte em comparação com as 

fracas possibilidades demográficas das colônias latinas do Oriente. No entanto, elas apenas 

retardaram o avanço muçulmano492. 

É nesse contexto, entre a Segunda e a Terceira Cruzada, em meio a explicita 

demonstração de fraqueza cristã, que apareceu no mundo muçulmano a figura do líder militar 

Saladino que lutou primeiramente contra rivais muçulmanos em busca da unificação do império 

e, posteriormente, invadiu o Reino de Jerusalém conquistando-o e pondo fim aos 84 anos de 

domínio cristão. 

 

 

3.2 O processo de unificação do mundo árabe-muçulmano sob Saladino 

 

 

O início da ascensão de Saladino se deu no Egito onde entrou como substituto dos 

Fatímidas que governaram até 1171. Ele suprimiu as instituições egípcias preexistentes e 

constituiu novas, de modo a fortalecer sua posição no Egito. Como as tropas egípcias eram 

compostas em sua maioria por soldados Fatímidas e estas eram numericamente superiores as 

suas, Saladino teve que reorganizar as tropas criando novas unidades ligadas a um núcleo de 

comando que defendia seus interesses. Além disso, com o objetivo de enfraquecê-las, confiscou 

as propriedades que o califa al-Ādid Abū Muhammad ‘Abd Allāh (1151-1171)493 havia 

concedido aos comandantes Fatímidas e as entregou como feudos militares a tropas leais a ele. 

Assim, em troca das propriedades, garantiu a prestação de serviço militar, a exploração da terra 

e a manutenção dos sistemas de irrigação494. 

Amim Maalouf495 aponta um possível distanciamento entre Saladino e Nūr al-Dīn, 

mas afirma que ele não rompeu com sua fidelidade e submissão ao seu soberano. Todavia, é 

válido ressaltar que por trás das operações de reorganização das tropas e dos movimentos para 

o enfraquecimento político e religioso da autoridade fatímida, encontrava-se o desejo de 

 
492 GUICHARD, Pierre. Islã - In: LE GOFF, Jacques e SCHIMITT, J C. (Orgs.). Dicionário Temático do Ocidente 

Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002 p. 7-23. 
493 O vizir Abū Muhammad Abd Allah era filho de Yūsuf Ibn-al-Hāfiz Ibn Muhammad Ibn a-Mustansir Ibn as-

Zāhir Ibn al-Hākim Ibn al-Aziz Ibn al-Moizz Ibn al-Mansūr. Ele tinha o sobrenome de al-Ādid e foi o último 

soberano Obaidita (fatímida) do Egito. Durante seu governo, seguiu uma linha de conduta altamente repreensível, 

assassinando os oficiais do império para que não se voltassem contra ele e enfraquecendo o Egito. 

KHALLIKAN’S, Ibn. Biographical Dictionary. Vol. II / Translated from the Arabic: B- Mac Gugkin de Slane, 

Paris, 1843, p. 73. 
494 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 43. 
495 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 161. 
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Saladino de se tornar governante superior do Egito, uma vez que a autoridade efetiva daquela 

região já não mais partia de Damasco ou de Alepo, mas sim, do próprio Egito. 

 

 

3.2.1 A instauração da autoridade de Saladino no Egito 
 
 

O fato de Saladino ser um muçulmano sunita fez com que Nūr al-Dīn exigisse do 

jovem vizir a supressão do califado Fatímida no Egito. De acordo com Amim Maalouf496, a 

justificativa do mestre da Síria era a de que não poderia admitir que a autoridade de uma dinastia 

“herética” continuasse a se exercer numa terra que dependia dele. Por isso, enviou várias 

mensagens a Saladino que se mostrou reticente, temendo ferir os sentimentos da população (boa 

parte xiita) e perder a estima dos dignitários fatímidas. Além disso, é por intermédio do califa 

al-Ādid que Saladino matinha, na qualidade de vizir, sua autoridade legitima, ou seja, qualquer 

ataque aos fatímidas resultaria na perda da base de garantia de seu poder no Egito e na sua 

transformação em um simples representante de Nūr al-Dīn. 

Em junho de 1171, Nūr al-Dīn requisitou a Saladino que as pregações realizadas às 

sextas-feiras nas mesquitas do Egito não fossem mais feitas em nome do califa Fatímida, mas 

sim, em nome do califa abássida. A mudança não só representou o interesse no retorno do Egito 

ao islamismo sunita, mas também demonstra a ambição de Nūr al-Dīn em se posicionar como 

defensor da ortodoxia sunita e ao mesmo tempo em se sobrepor a Saladino497. 

Após 202 anos de domínio Fatímida no Egito, o califado xiita atingiu sua ruina em 

decorrência da morte de al-Ādid. Segundo Amim Maalouf498, o fim da dinastia Fatímida xiita 

e a morte do califa ao invés de reduzirem Saladino a um simples representante do mestre da 

Síria, transformou-o no soberano efetivo do Egito e no guardião legítimo dos fabulosos tesouros 

acumulados pela dinastia falida. Percebe-se então o início da ascensão do sultão no mundo 

muçulmano que, de modo inevitável, acabou desencadeando uma relação hostil entre Saladino 

e Nūr al-Dīn. 

Para além de uma transformação política, Saladino contribuiu também com uma 

nova aliança religiosa. Ele reforçou a Sunna e deu início a um projeto de construção de escolas 

superiores de teologia e direito (Madrasas), sendo as principais construídas no Cairo e em 

 
496 Ibid., p. 162. 
497 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 49. 
498 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 163. 
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Fustat, uma de tendência shafita499 e outra malikita500. Em busca de garantir que todos os cargos 

de juiz no Egito fossem ocupados por sunitas ou shafiítas, Saladino também substituiu as 

autoridades judicias por sunitas especialistas em lei curda. Tais circunstâncias levaram os xiitas 

ao anonimato, ou seja, permitiu-se e até foi recomendado que os xiitas não se identificassem 

abertamente perante a soberania sunita, que resguardassem suas verdadeiras crenças ao âmbito 

privado e que publicamente se apresentassem como qualquer outro sunita501.  

É valido ressaltar que as transformações promovidas por Saladino no Egito 

encontraram resistências. De acordo com Hannes Möhring502, ele teve que enfrentar uma 

conspiração egípcia que buscava a restauração do Califado Fatímida no Egito. Os integrantes 

do movimento restaurador haviam perdido suas posições de destaque e sua fonte de renda em 

decorrência das mudanças provocadas por Saladino, porém, não se tratavam apenas de 

ismaelitas, mas também faziam parte da mobilização emires e soldados sunitas de Saladino. 

Afim de retardar seu avanço sobre o Egito, os restauradores também buscaram estabelecer uma 

aliança com o rei Amalrico I de Jerusalém. Contudo, em abril de 1174, os instigadores não 

obtiveram êxito e foram mortos503 no Cairo, incluindo o poeta sunita Umara al-Yamani504.  

 
499 Aos poucos foram surgindo várias escolas de lei (madhhab), que derivavam seus nomes de escritores anteriores 

com os quais identificavam sua descendência: os hanafitas de Abu Hanifa, os malikitas de Malik, os safitas de al-

Shafi’i, os hanbalitas de Ibn Hanbal, e alguns outros que não sobreviveram. Estes, divergiam uns dos outros em 

certos pontos substanciais de lei, sobre princípios de raciocínio legal (usul al-fiqh), e também sobre o lugar do 

Hadith e a legitimidade, limites e métodos do ijtihad. O shafismo era disseminado no Egito, Síria, Iraque, Irã e 

Hedjaz. HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 215-216. 
500 No século XI, havia uma nítida distinção entre as várias madhhabs, ou escolas de interpretação moral e legal, 

e em particular as quatro mais disseminadas e duradouras, as shafita, malikita, hanafita e hanbalita. Os malikitas 

vieram a ser quase a única escola no Magreb. Eles acreditavam que o sábio deveria ir além da estrita analogia no 

interesse do bem-estar-humano (istislah). Ibid., p. 103 
501 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 45. 
502 Ibid., p. 49. 
503 Hannes Möhring afirma que os líderes da conspiração foram crucificados no Cairo. Afim de obtermos mais 

informações acerca das circunstâncias da morte dos participantes do movimento oposicionista a Saladino, tendo 

em vista que a morte por crucificação geralmente é identificada como um método caracteristicamente romano e 

incomum entre povos árabes e muçulmanos, recorremos a biografia de Umara al-Yamani presente no Biographical 

Dictionary de Ibn Khallikan’s. De acordo com Ibn Khallikan’s, al-Yamani e oito dos principais oficiais da cidade 

(devotos partidários dos egípcios fatímidas) foram mortos por estrangulamento. Consta também na biografia um 

fragmento do relato de Imād ad-Dīn al-Ispahāni sobre a morte do poeta: “Seu corpo foi exposto em uma cruz com 

os das outras pessoas que foram acusadas de conspirar contra ele”. Em tese, a morte política dos insurgentes por 

estrangulamento e a exposição dos corpos por intermédio da cruz serviu como uma forma de dar exemplo a 

população. Todavia, salientamos que as fontes averiguadas não são suficientes para ratificar o uso ou não da prática 

da crucificação no mundo árabe-muçulmano, discussão que merece uma pesquisa mais aprofundada. 

KHALLIKAN’S, Ibn. op. cit., 1843, p. 370-371.  
504 O jurisconsulto (al-fakîh) Abû Muhammad Omâra tibn Abi ’l-Hasan Ali Ibn Raidân Ibn Ahmad al-Hakami al-

Yamani, apelidado de Najm ad-din (estrela da religião) era um poeta habitante de uma cidade situada na província 

de Tihâma, no Iémen, chamada de Mertân. Al-Yamani pertencia à seita shafiita e estava apegado às doutrinas da 

sunna. Uma de suas principais produções é o Kâsida. Na queda da dinastia fatímida e no estabelecimento da 

autoridade de Saladino, al-Yamani compôs alguns poemas em homenagem a esse príncipe e a outros membros de 

sua família. Após escrever um poema em que lamentava o destino do “Povo do Palácio” (a família fatímida) e a 

ruína de seu poder, al-Yamani integrou-se a conspiração dos partidários dos egípcios que buscava a restauração 
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Nūr al-Dīn desconfiava de Saladino no que diz respeito a administração das 

finanças do Egito. Sob sua jurisdição as três campanhas empreendidas por Shīrkūh e Saladino 

para a conquista do Egito tiveram um alto custo. Segundo Hannes Möhring505, Nūr al-Dīn 

esperava que aquele território lhe proporcionasse robustas compensações monetárias, mas os 

recursos enviados por Saladino a Síria eram especialmente objetos preciosos do tesouro 

Fatímida. Além de tais objetos não interessarem muito a Nūr al-Dīn, a soma das quantias 

destinadas a Síria era inferior ao esperado, pois acreditava-se que o Egito era possuidor de 

reservas em ouro inesgotáveis. 

Hannes Möhring506 isenta Saladino da responsabilidade pela baixa obtenção de 

recursos monetários, pois, segundo ele, no momento em que Saladino assumiu o governo, 

fatores como a diminuição nas descobertas de ouro, o alto custo da manutenção das despesas 

da dinastia Fatímida e os pagamentos feitos por Shāwar507 aos Francos reduziram o tesouro 

Fatímida. Além disso, Möhring também aponta que as medidas de reorganização do Egito 

utilizadas por Saladino, que diretamente beneficiaram o soberano sírio, demandaram um alto 

custo. Contudo, o poder de Saladino crescia em paralelo ao do Egito, isso fez com que ele se 

tornasse uma ameaça para a estabilidade de Nūr al-Dīn no poder. 

De acordo com João Gouveia Monteiro508, Saladino se apropriou dos recursos 

financeiros norte-africanos que eram destinados a Nūr al-Dīn e os utilizou para reforçar as 

tropas que havia herdado de seu tio Shīrkūh, transformando-as em uma força militar leal 

constituída em sua maioria por turcos e também por curdos. Desse modo, Saladino começou 

uma campanha de libertação das rotas de peregrinação do Norte da África509, trajetos que davam 

acesso aos locais sagrados do Islã na Arábia, como por exemplo, Aylah, a primeira cidade 

 
da autoridade dos fatímidas, ação que culminou na sua morte juntamente com os demais conspiradores. Ibid., p. 

367-371. 
505 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 57. 
506 Ibid., p. 58. 
507 Os conflitos internos egípcios que se desenvolveram em torno da posição de vizir do reino fatímida foram a 

causa da queda do Egito sob o controle de Nūr al-Dīn. Em 1163, Shāwar havia usurpado o cargo de vizir do Egito, 

porém, neste mesmo ano, foi obrigado a entregá-lo ao seu rival Dirghām. Tanto Dirghām quanto Shāwar buscaram 

o apoio de Nūr al-Dīn, mas o último foi favorecido pelo soberano sírio que enviou seu emir Shīrkūh para garantir 

o seu reestabelecimento como vizir do Egito. Em 1164, Shāwar tornou-se vizir pela segunda vez, mas não tinha 

intenção de cumprir os acordos financeiros feitos com Nūr al-Dīn e exigiu que Shīrkūh deixasse as terras do Nilo, 

se recusando a ceder as terras prometidas como pagamento pelo censo militar (em árabe, iqta). O episódio resultou 

em um conflito entre os antigos aliados. Em decorrência do rápido avanço de Shīrkūh, Shāwar procurou o apoio 

do rei Amalrico I de Jerusalém e, além da promessa de pagar um imposto anual e de libertar os cativos cristãos, 

lhe prometeu submeter o Egito à sua autoridade. Ibid., p. 36.  
508 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 33.  
509 Saladino tentou controlar a pirataria no noroeste africano e recrutar pessoal para a Jihad, mas foi confrontado 

pela dinastia dos Almóadas que não se submeteram a sua autoridade. Segundo João Gouveia Monteiro, na África, 

a autoridade de Saladino nunca passou do Egito, de Barqa (na Cirenaica) e da Líbia oriental. Ibid., p. 33-34. 
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islâmica fora da Península Arábica, conhecida atualmente com Akaba, na Jordânia; e a estrada 

de Hajj, a principal via de peregrinação a Meca.  

No final do século XII, a inclinação de Saladino ao sunismo resultou na mobilização 

das forças e no fervor religioso dos mulçumanos egípcios e sírios, cujo objetivo era derrotar os 

cruzados europeus que haviam estabelecido domínios cristãos na Palestina e na costa síria510. 

De acordo com Tamara Sonn511, após a derrubada dos Fatímidas do poder e a devolução do 

Egito ao sunismo, Saladino criou uma frente unificada representada por uma poderosa força 

ofensiva que não só derrotou os cruzados, mas também o fez conquistar o controle da Síria, do 

Iraque, do Iêmen e da Arábia ocidental (Hijaz).  

Entre o final de setembro e o início de outubro de 1171, ele direcionou suas tropas 

as portas da fortaleza franca de Montreal512 que, juntamente com a fortaleza de Kerak, 

controlava linhas de comunicação mais ao norte, entre o Egito e a Síria513. Segundo Hannes 

Möhring514, não se sabe ao certo se a atitude de Saladino foi decorrente de uma ordem 

determinada por Nūr al-Dīn para que ambos pudessem dar início a uma operação contra os 

Francos ou se o soberano sírio apenas o havia exortado a fazê-lo, já que Saladino tinha lançado 

uma campanha de guerra. Entretanto, Nūr al-Dīn direcionou suas tropas para Kerak no 

momento em que Saladino levantava o cerco de Montreal, isso fez com ele retornasse ao Egito 

afim de evitar um encontro pessoal com o soberano sírio.  

Hannes Möhring afirma não ter dúvidas de que Saladino preferia que a posse das 

fortificações permanecesse com os cristãos do que nas mãos de Nūr al-Dīn, mas também aponta 

que sua retirada possa ser fruto de uma possível derrota ao lutar contra os beduínos e que durante 

a disputa tenha sofrido perdas de equipamentos militares. A justificativa de Saladino para com 

o soberano sírio foi de que o Egito passava por dificuldades internas, sendo assim, havia sido 

obrigado a regressar ao Nilo515. 

A atitude de Saladino de se esquivar de um encontro pessoal com Nūr al-Dīn não 

nos surpreende, visto que suas ações para o enfraquecimento político e religioso do Califado 

Fatímida e sua iniciativa de reorganização do Egito, revelavam sua ambição de despontar como 

novo governante daquela região e da Síria, o que inevitavelmente culminaria em um conflito 

 
510 HOURANI, Albert. op. cit., 2006, p. 121. 
511 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 117. 
512 Localizava-se em Shaubak, ao sul do Mar Morto, entre o Cairo e Damasco. 
513 Neste contexto, essa região estava sob o domínio político de Estefânia de Milly (1145-1197), viúva de Miles 

de Plancy e de Onofre III de Tóron, que herdara o senhorio da Transjordânia, incluindo os castelos de Kerak e de 

Montreal. Entre 1176 e 1177, Reynald de Châtillon (1125-1187) se casaria com Estefânia e se tornaria Senhor da 

Transjordânia. MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 24. 
514 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 52. 
515 Loc. cit. 
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com Nūr al-Dīn. Sendo assim, por temer um ataque do soberano sírio contra suas tropas, optou 

por evadir-se do cerco. Em tese, Saladino retinha os recursos monetários para investir no 

fortalecimento de suas tropas visando não só as investidas contra os domínios Cruzados, mas 

também para que estivesse preparado para possíveis agressões de Nūr al-Dīn que visavam frear 

sua escalada ao poder. 

Bahā al-Dῑn516 nos relata que Nūr al-Dīn planejou uma suposta estratégia de ataque 

contra Saladino quando se viu ameaçado pela sua ascensão. Segundo o cronista, já se 

encontrava acordado entre os companheiros de Nūr al-Dīn um movimento de resistência perante 

os inimigos que se dispusessem a contrapor a sua autoridade. Consequentemente, o governante 

contava com a fidelidade de suas tropas perante um movimento que lhe fosse hostil, mas um 

conflito com o soberano não era o objetivo de Saladino. As diferenças entre ambos foram 

silenciadas com a morte de Nūr al-Dīn em Damasco, no ano de 569 (15 de maio de 1174), 

assumindo o trono seu filho al-Malik al-Sālih Ismā’il517. 

De acordo com Karen Armstrong518, Nūr al-Dīn, que era um devoto sunita do Islã 

e defendia o empreendimento da Jihad contra os cruzados e os xiitas, deu início a uma eficaz 

propaganda em prol da guerra santa árabe durante seu governo. Além disso, assim como 

Muhammad, levava uma vida frugal e distribuía grandes somas de dinheiro aos pobres.  

Amim Maalouf519 afirma que Saladino foi fortemente influenciado pela estatura 

moral de Nūr al-Dīn, sobretudo no início de sua carreira, da qual acreditava ser seu digno-

sucessor. Em conformidade, o sultão começou a compactuar com os objetivos do soberano: 

unificar o mundo árabe, mobilizar os muçulmanos, tanto moralmente, graças a um poderoso 

esquema de propaganda; quanto belicamente, com a reconquista das terras ocupadas. Na 

concepção de João Gouveia Monteiro520, Saladino viu na luta contra os cruzados e na 

reconquista territorial uma forma de dar legitimidade a sua busca em ascender como novo 

governante dos muçulmanos.  

 
516 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dīn. op. cit., 2002, p. 49. 
517 De acordo com Ibn Khallikan’s, o soberano Nūr al-Dīn designou o seu filho al-Malik al-Sālih Ismā’il como seu 

sucessor. Quando ascendeu ao trono, al-Sālih era uma criança de onze anos, que, em consequência, sucedeu à 

autoridade suprema do pai. Ele foi transferido de Damasco para Aleppo, chegando na cidadela na primeira sexta-

feira do Muharram de 570 (1174), onde residiu até a sua morte. Este acontecimento teve lugar na sexta-feira do 

primeiro Jumādā de 577 (1181). Al-Sālih morreu antes mesmo de atingir a idade de 20 anos. A sua doença começou 

no Rajab e, no primeiro dia de Jumādā I, foi atacado por uma inflamação no intestino. Segundo Ibn Khallikan’s, 

ele era considerado como um governante virtuoso. KHALLIKAN’S, Ibn. Biographical Dictionary. Vol. III / 

Translated from the Arabic: B- Mac Gugkin de Slane, Paris, 1868, p. 342. 
518 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 353. 
519 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 169. 
520 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 30.  
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As informações apresentadas anteriormente, no que diz respeito ao posicionamento 

de Saladino no Egito, evidenciam suas aspirações quanto a revitalização do movimento 

Jihadista e sua ambição em unificar o mundo arábe islâmico.  

 

 

3.2.2 A conquista da Síria e a supressão das divisões políticas e territoriais 

 

 

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād521, quando Saladino recebeu a 

confirmação da morte de Nūr al-Dīn, consciente de que seu filho al-Malik al-Sālih era uma 

criança incapaz de se encarregar dos encargos da realeza e que não tinha condições de assumir 

a defesa das terras, ele se preparou e marchou para a Síria, considerada por Bahā al-Dῑn como 

a pedra angular de todo território muçulmano. O sultão reuniu grande número de tropas 

deixando apenas uma quantidade suficiente de homens para proteger seus domínios no Egito. 

Ele partiu para a Síria levando consigo alguns de seus familiares e parentes e enviou cartas à 

frente para comunicar sua jornada aos habitantes e emires da Síria. 

A atitude de Bahā al-Dῑn em apresentar a justificativa de Saladino, na qual alegou 

agir pela incapacidade do novo soberano, nada mais é do que uma tentativa de suavizar as 

intenções de Saladino em usurpar o poder de al-Sālih, que havia ascendido ao trono de forma 

legitima, uma vez que era filho de Nūr al-Dīn e poderia sucedê-lo como novo governante da 

Síria. 

Diante da nova conjuntura política que se formara, o governo do novo senhor 

soberano al-Sālih se encontrava em desordem, pois seus seguidores não estavam unidos e o 

medo imperava entre a população, tendo em vista que várias pessoas haviam sido presas. O 

cronista não explicita por qual razão ocorreram tais prisões, mas podemos acreditar que foram 

resultantes da falta de apoio de parte da população à sua ascensão como novo soberano. 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, ao chegar a Síria Saladino exigiu a tutela de al-Sālih com o 

objetivo de dirigir seus assuntos. O sultão chegou a Damasco sem renunciar sua fidelidade a al-

Sālih e sua entrada na cidade se deu através de uma transferência pacífica, assumindo a cidadela 

na terça-feira do último dia Rabi522 de 570 (27 novembro de 1174). Neste mesmo dia, 

direcionou-se para casa de seu pai e distribuiu enormes somas de dinheiro, mostrando-se 

satisfeito e encantado com os damascenos pela forma que o haviam recebido. No Jumādā I 

 
521 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 51. 
522 Rabi ‘al-awwal (Rabi’ I) é o terceiro mês do calendário islâmico. 
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(dezembro 1174), Saladino subiu a cidadela e conseguiu garantir sua estabilidade no poder, 

apesar disso, em pouco tempo, foi sitiado e perdeu a cidade sendo forçado a partir para Alepo523.  

Saladino começou a desencadear uma serie de assaltos aos lugares dominados pelos 

cruzados e muçulmanos contrários à sua ascensão, objetivando sempre abranger o território 

aliado. Desse modo, percebemos a política de conquista e agregação propagada pelo sultão. 

É preciso rememorar que naquele contexto Saladino se posicionava como 

governante superior do Egito. O lançamento de uma campanha de conquista territorial servia-o 

como forma de garantir sua estabilidade no poder e de expandir suas fronteiras. O movimento 

de unificação desenvolvido por Saladino demonstrou-se hostil tanto para os cristãos quanto para 

os muçulmanos. Líderes que se opunham à expansão de seu poderio resistiram a continuidade 

do projeto de unificação e, por isso, teve que enfrentar até mesmo outros muçulmanos.  

Na REHS consta que o senhor de Mosul, Sayf al-Dῑn524, percebendo a 

movimentação de Saladino e vendo o crescimento de sua influência, enviou seu irmão Izz al-

Dῑn para confrontá-lo com o objetivo de parar o movimento de conquista. Sayf al-Dῑn temia 

que, caso não houvesse resistência, Saladino concretizasse o domínio sobre a região, enraizando 

seu poder e colidindo com a estrutura do governo local. Sendo assim, enviou uma força 

considerável de posição. Seu irmão ficou no comando das tropas no encalço de confrontar o 

sultão e trazê-lo para a batalha525.  

Quando informado das intenções de Sayf al-Dῑn, Saladino retirou-se de Alepo em 

1 de Rajab526 de 570 (26 de janeiro de 1175) e voltou para Hamā527 e de lá partiu para Homs528 

ocupando-se da tomada da cidadela. Após a retirada do sultão, Izz al-Dῑn partiu para Alepo 

onde foi capturado e preso por tropas locais, mas seus homens tomaram o campo com uma 

grande tropa. Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād529, ao ser informado de seus intentos, Saladino 

partiu e os encontrou nos Chifres de Hamā. As tropas inimigas vieram sobre o sultão tendo ele 

ainda se esforçado em chegar a um acordo por intermédio da troca de enviados, o que não 

ocorreu provavelmente por pensar que iriam alcançar o objetivo completo. Bahā al-Dῑn afirma 

 
523 Loc. cit. 
524 Sayf al-Dīn (o nome da fé) Ghāzi, soberano de Mosul, foi filho de Imād al-Dīn Zenki e irmão de Nūr al-Dīn. 

Assim que Sayf al-Dīn se estabeleceu como governante de Mosul, recuperou uma porção de terra de Diar Bakr 

que havia sido possuída por seu pai e organizou seu império. Segundo Ibn Khallikan’s, ele foi animado com o 

espírito de piedade e de virtude, mas seu reinado foi curto e teve fim no dia 29 de Jumādā de 544 (novembro de 

1149). KHALLIKAN’S, Ibn. Biographical Dictionary. Vol. II / Translated from the Arabic: B- Mac Gugkin de 

Slane, Paris, 1843, p. 440-441. 
525 Loc. cit. 
526 Rajab é o sétimo mês do calendário islâmico. 
527 Cidade localizada as margens do rio Orontes, ao norte de Damasco. 
528 Cidade do oeste da Síria localizada a 190 km de Alepo. 
529 Ibid., p. 52. 
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que a batalha teve início, mas por determinação divina as forças dos inimigos foram quebradas, 

muitos foram presos, mas Saladino os libertou em 19 de Ramadān de 570 (13 de abril de 1175) 

e, pela segunda vez, voltou a cercar Alepo530. 

No contexto da batalha travada entre Izz al-Dῑn e Saladino, Sayf al-Dῑn estava em 

Sinjār531 montando cerco contra seu irmão Imād al-Dīn532 com a intenção de tomar a localidade 

e se impor sobre ele. Sayf al-Dῑn recebeu notícias da vitória de Saladino sobre Izz al-Dῑn quando 

estava prestes a capturar a cidade após bombardeá-la mediante a utilização de trabucos533 e 

conseguir brechas em sua muralha. Temendo que tais informações chegassem a Imād al-Dīn e 

impulsionassem uma reviravolta no conflito, haja vista que ele já havia declarado aliança com 

o sultão, se esforçou em sua determinação de conquistar o local, mas acabou estabelecendo um 

tratado de paz e partiu para Nisibis534 em busca de reunir e contratar novas tropas535. 

Em território sírio Sayf al-Dῑn buscou instaurar uma aliança com Gumushtakīn536e 

al-Sālih. Após longas negociações com Gumushtakīn para que pudesse fazer contato com al-

Sālih, ele viajou até Alepo para se encontrar com soberano sírio e levantou acampamento 

próximo a cidadela, em Ayn al-Mubāraka537. Depois do encontro, marchou para Tell al-

Sultān538 acompanhado pelas forças de Diyār Bakr para travar batalha contra Saladino. Bahā 

al-Dῑn Ibn Shaddād relata o risco corrido pelas forças do sultão estando suas tropas dispersas: 

 

[...] o sultão tinha enviado tropas solicitantes do Egito, cuja chegada ele 

aguardava. Atrasaram-se nos seus assuntos e nos seus preparativos, não se 

apercebendo de que, com o atraso, havia uma consequência. Por fim, chegou 

o exército do Egito e o sultão marchou e veio para os Chifres de Hamā. O 

inimigo recebeu um relato de que seu exército estava próximo, então eles 

colocaram piquetes e despacharam homens para reunir informações. 

Descobriram que ele tinha chegado sem o seu comboio de bagagem aos Poços 

dos Turcomanos e que o seu exército se tinha espalhado para encontrar água. 

Se Deus tivesse querido a vitória deles, eles o teriam atacado naquela hora, 

mas para que Deus pudesse cumprir o seu plano predestinado, eles retiveram 

 
530 Ibid., p. 52. 
531 Região ao norte do atual Iraque, situada na província de Ninawa. 
532 Imād al-Dīn Zanki, sobrinho de Nūr al-Dīn, era senhor de Sinjār. Ele morreu em 594 do calendário muçulmano, 

1197 no nosso calendário. 
533 Ferramenta de sítio em que uma haste de madeira era amarrada e mantida firme. Sobre uma extremidade fina 

se afixava uma funda na qual normalmente posicionava-se uma pedra. Na ponta mais grossa pendurava-se um 

grande peso que, quando solto, vinha a baixo lançando a haste para cima e a funda arremessava a pedra 

violentamente. 
534 Atualmente conhecida como Nusaybin, é uma cidade do distrito de Mardin, na região sudeste da Turquia. 
535 Ibid., p. 52. 
536 Sa'd al-Dīn Gumushtakīn, um emir eunuco, tinha sido governador de Nūr al-Dīn em Mosul. Ele emergiu como 

o chefe por trás de al-Sālih. 
537 "Abençoada Primavera", mencionada por Ibn al-Shihna como um lugar de recreação ao sul de Alepo, onde os 

recém-nomeados vice-reis da época de Mamluke foram recebidos por dignitários locais. 
538 Localizada a cerca de 40 km ao sul de Alepo. 
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até que ele e as suas tropas tivessem regado os seus cavalos, reunidos e 

formados para a batalha539. 

 

 

A batalha ocorreu na quinta-feira 10 de Shawwāl540 de 571 (22 de abril de 1176). 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, a ala esquerda das tropas de Saladino foi derrotada por 

Muzaffar al-Dīn ibn Zayn al-Dīn, mas, segundo ele, esse insucesso foi resultante da ausência 

de Saladino neste lado da luta, pois o sultão se encontrava na ala direita de Sayf al-Dῑn e foi 

nesta parte que ele pessoalmente atacou o inimigo e venceu a disputa capturando um grande 

número de emires. Bahā al-Dῑn afirma que tendo Saladino abdicado da perseguição as tropas 

inimigas, Sayf al-Dῑn fugiu para Alepo e de lá atravessou o Eufrates para retornar às suas 

próprias terras. 

Nota-se na narrativa apresentada no parágrafo anterior um discurso descomedido 

no que diz respeito a presença de Saladino e sua influência no resultado da batalha. 

Posssivelmente, Bahā al-Dῑn comparou a vitória do sultão sobre Sayf al-Dῑn, no flanco direito 

da disputa, com a derrota de suas tropas por Muzaffar al-Dīn, no lado esquerdo, e elegeu a 

assistência de Saladino como determinante no resultado da batalha. Dessa forma, com essa 

justificativa simplista, Bahā al-Dῑn desconsidera outros fatores que possam ter contribuído nas 

consequências da disputa, como por exemplo, uma má distribuição dos guerreiros nos dois 

lados da luta e também uma provável negligência de Saladino em nomear líderes capacitados 

para encabeçar a outra ala das tropas, ocasionando a derrota do flanco esquerdo de suas forças.   

No início do Jumādā II541 de 577 (meados de outubro de 1181), al-Sālih faleceu ao 

ser acometido por cólicas. No prelúdio de sua morte o soberano convocou todos os seus emires 

e a cada um fez com que jurassem lealdade para o senhor de Mosul, Izz al-Dῑn. Fica perceptível 

a temeridade do soberano perante o movimento de unificação desenvolvido por Saladino, por 

isso, ele convocou todos os emires fazendo com que jurassem fidelidade ao substituto por ele 

escolhido. Sua atitude foi uma tentativa de resistência à ascensão de Saladino542. 

 O biógrafo relata que após a morte do jovem soberano a notícia rapidamente se 

espalhou. Ao ser informado de que havia sido nomeado por al-Sālih e que ele havia feito que 

seus emires jurassem lealdade ao mesmo, Izz al-Dῑn temeu uma iniciativa de Saladino e 

rapidamente enviou oficiais com suas tropas em defesa de Alepo. Ao chegar à cidade no dia 3 

 
539 Ibid., p. 53. 
540 Shawwal é o décimo mês do calendário islâmico. 
541 Jumādā al-Thani (Jumādā II) é o sexto mês do calendário islâmico. 
542 Ibid., p. 55. 
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de Sha’bān deste ano (12 de dezembro de 1181), Izz al-Dῑn casou-se com a mãe de al-Sālih 

tomando posse dos tesouros deixados543.  

Percebe-se a forte disputa pelo poder e pela soberania de todo o império árabe, não 

só personificada nas atitudes desenvolvidas por Izz al-Dῑn, mas também manifestada na figura 

de Saladino que sem dúvida ansiava a posição de líder. Para isso, o sultão utilizou suas 

conquistas como estratégias para sustentação de seu poder, para a expansão de sua causa, pela 

unificação do império e pela derrota cristã. 

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, a permanência de Izz al-Dῑn em Alepo 

transcorreu até o dia 16 de Shawwāl (22 de fevereiro). Segundo o biografo, ele percebeu que 

não podia segurar a Síria além de Mosul, visto que teria que permanecer em território sírio 

devido as ambições de Saladino. Além disso, ele também sofreu pressões dos emires de Alepo 

que exigiram recursos extras, pois consideravam que eles próprios o haviam escolhido e que se 

encontravam restritos em seu campo de ação. Izz al-Dῑn deixou seu filho Muzaffar al-Dīn ibn 

Zayn al-Dīn no comando da cidadela e partiu para Raqqa544, onde reuniu-se com seu irmão 

Imād al-Dīn e resolveu trocar Alepo por Sinjār. Imād al-Dīn assumiu o controle sobre Alepo 

em 13 Muharram545 de 578 (19 de maio de 1182)546. 

O biógrafo relata que ao ser informado da morte de al-Sālih, Saladino voltou para 

a Síria temendo um ataque Franco547 sobre essas terras. O sultão chegou em Damasco548 em 17 

de Safar549 (22 de junho de 1182) e preparou-se para conquistar Beirute. Consta na crônica que 

em seu retorno ao Egito o sultão havia atravessado terras francas em desafio aberto e sem trégua. 

Saladino cercou a cidade de Beirute, mas não obteve êxito em função das resistências cristãs 

que montaram suas forças o obrigando a se afastar, o que o fez retornar para Damasco. Lá o 

sultão foi informado de que emissários haviam sido enviados de Mosul aos Francos para os 

exortarem a empreender hostilidades contra os seus partidários muçulmanos. Segundo Bahā al-

Dῑn, ao entender o ato como uma traição, o sultão se preparou para atacá-los afim de trazer a 

unidade das forças do Islã contra os inimigos de Allah. Imād al-Dīn se dirigiu à Mosul para 

 
543 Ibid., p. 56. 
544 Cidade localizada no centro-norte da Síria. A região pertence a parte ocidental do território historicamente 

chamado Al-Jazira (Mesopotâmia Superior). 
545 Muharram é o primeiro mês do calendário islâmico. 
546 Ibid., p. 56. 
547 Neste contexto, em decorrência do decadente estado de saúde provocado pela lepra, Balduíno IV (filho do rei 

Amalrico I) havia nomeado seu cunhado Guy de Lusignan como regente de Jerusalém e líder das tropas cristãs. 

MONTEIRO, João Gouveia. A batalha de Hattin (1187): Saladino esmaga os cruzados na Terra Santa. In: Boletim 

da Comissão Portuguesa de História Militar, Lisboa: Rainho & Neves, 2016, p. 122. 
548 Damasco, localizada a norte e a 217,54 Km de Jerusalém. 
549 Safar é o segundo mês do calendário islâmico. 
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informá-los da iniciativa do sultão e para exortar os muçulmanos acerca da importância da luta 

contra os infiéis550. 

Saladino se dirigiu a cidade de Mosul e a sitiou na quinta-feira 11 de Rajab de 578 

(12 de novembro de 1182). Segundo Bahā al-Dῑn, depois de analisar as defesas da cidade o 

sultão percebeu que não obteria vitória cercando-a daquela forma. Podemos acreditar que 

Saladino temeu que tropas aliadas respondessem ao chamado dos emissários de Imād al-Dīn e 

que fosse cercado por elas contra as defesas da cidade. Sendo assim, viu que a única maneira 

de se apoderar dela seria conquistando as fortalezas e o território circundante, enfraquecendo-

a com o passar do tempo. Então, em 16 de Sha‘bān de 578 (15 de dezembro de 1182), ele se 

afastou e dirigiu suas tropas na direção de Sinjār. 

O fortalecimento gradual do poderio de Saladino demonstrava-se perceptível. 

Contudo, para que alcançasse o restabelecimento da causa Jihad, ou seja, a concretização da 

unificação do Império e o combate contra os inimigos cristãos, o sultão necessitou antes travar 

batalhas contra os próprios muçulmanos em busca da unificação, para que, posteriormente, 

empreendesse investidas contra os domínios cristãos dentro dos preceitos da Jihad muçulmana 

e, por fim, alcançar seu maior objetivo, a reconquista de Jerusalém. No quadro a seguir, 

relacionamos algumas das conquistas territoriais realizadas por Saladino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
550 Ibid., p. 57. 
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DATA TERRITÓRIOS 

CONQUISTADOS 

MOTIVOS TRECHO DA FONTE 

 

 

 

 

 

569 

(1173-4) 

 

 

 

 

 

IÊMEN 

Notícia de que naquele lugar um 

homem chamado Abd al-Nabī 

ibn Mahdī551 (de uma curta 

dinastia) havia a tomado por 

fortaleza e divulgava ideias de 

que sua regra e poderio se 

estenderia por todo o mundo e 

que sua causa prosperaria. 

[...]Tūrānshāh (irmão de 

Saladino) partiu para o Iêmen 

durante o mês de Rajab 569 

(fevereiro-março de 1174). 

Após sua chegada, Deus o fez 

Seu agente para sua conquista. 

O herege rebelde foi morto e 

Tūrānshāh, tendo tomado o 

controle da maior parte da terra, 

distribuiu-a e enriqueceu um 

grande número de pessoas. 

(REHS, p. 49)  

 

 

 

 

 

577 

(1181) 

 

 

 

 

 

Edessa, Raqqa 

Nisibis e Saruj 

Antes de chegar em Alepo em 

18 Jumādā I (19 de setembro), 

Saladino se concentrou em um 

acampamento onde permaneceu 

por três dias. Posteriormente, o 

sultão marchou juntamente com 

Muzaffar al-Dīn atravessando o 

Eufrates. Muzaffar al-Dīn, lorde 

de Harrān, temia Mujāhil al-Dīn 

(Qaymāz) então procurou 

proteção com o sultão 

encorajando-o a invadir suas 

terras. 

[...] Ele chegou a um 

entendimento com Muzaffar al-

Dīn, que era senhor de Harrān e 

cujas relações com Mosul já 

eram tensas. Ele temia Mujāhid 

al-Dīn [Qaymāz] e procurou 

proteção com o sultão, então se 

juntou a ele, atravessando o 

Eufrates, e o encorajou a invadir 

suas terras, dizendo que eles 

eram um alvo fácil. O sultão 

então atravessou o Eufrates e 

tomou Edessa, Raqqa, Nisibis e 

Sarūj. (REHS, p. 57) 

 

 

 

 

 

 

578 

(1182) 

 

 

 

 

 

 

Sinjār 

Ao perceber que a cidade de 

Mosul se tratava de um grande 

centro e que não poderia ser 

conquistada por cerco, decidiu 

que a maneira de alcança-la seria 

a conquista de sua fortaleza e do 

território circundante, 

enfraquecendo-a com a 

passagem do tempo. Sendo 

assim, em 16 Sha’bān 578 

(1182), afastou-se de Mosul e 

marchou para Sinjār. 

Saladino manteve seu cerco de 

Sinjār, que foi mantido por 

Sharaf al-Dīn Ibn Qutb al-Dīn e 

uma guarnição, e pressionou-o 

vigorosamente até que em 2 

Ramadān (30 de dezembro) ele 

tomou o lugar por assalto. 

Sharaf al-Dīn e os seus homens 

partiram para Mosul com plenas 

honras de guerra. O sultão deu a 

cidade ao seu sobrinho, Taqī al-

Dīn, e partiu para Nisibis. 

(REHS, p. 58) 

 
551 O último de uma dinastia de curta duração em Zabīd, foi executado em 571/1176. 
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579 

(1183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alepo 

Aleppo é colocada sob sítio em 

26 Muharram [21 de maio]. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād nos 

conta que o sultão convocou 

várias tropas e reuniu uma 

grande multidão pressionando 

um ataque forte contra Imād al-

Din. Pressionado o senhor de 

Alepo sugeriu a Husām al-Din 

Tumān que negociasse a entrega 

da cidade para restauração de 

suas terras. Segundo o cronista, 

a negociação foi feita de forma 

oculta, tanto que quando houve 

o desfecho ninguém na 

população ou nas tropas sabia da 

negociação. 

[...] eles enviaram em seu nome 

e do povo Izz al-Dīn Jurdīk al-

Nūrī e Zayn al-Dīn Bilik al- 

Yārūqī, que se sentaram com o 

sultão até a noite e procuraram 

sua palavra juramentada para 

proteger o exército e os 

cidadãos. Isso foi em 17 de safar 

(11 de junho). As tropas e os 

principais cidadãos de Alepo 

foram para o Hipódromo Verde 

para se submeterem a Saladino. 

Ele deu-lhes vestes de honra e 

aliviou suas mentes. (REHS, p. 

59) 

 

 

 

 

579 

(1183) 

 

 

 

 

 

Hārim 

Uma tentativa de alcançar a 

rendição havia fracassado, após 

ter enviado pessoas para 

negociá-la, desse modo o 

próprio sultão partiu para 

Hārim, em busca de conquistar a 

cidade. 

Saladino já tinha enviado 

pessoas a Hārim para se 

renderem, mas o governador 

atrasou o cumprimento. A 

guarnição foi enviada para 

assegurar o juramento do sultão. 

A mensagem deles chegou a ele 

na terça-feira 28 Safar (21 de 

junho), quando ele lhes fez o 

juramento e partiu 

imediatamente para Hārim. Ele 

chegou lá a 29 de junho e tomou 

o lugar, permaneceu ali duas 

noites [...] (REHS, p.60) 

Tabela 1: Conquistas Territoriais   

Fonte: REHS, p. 49-60 

 

 

Os dados apresentados na tabela demonstram a eliminação das divisões políticas e 

territoriais, anteriormente estruturada em feudos, reinos, principados e cidades independentes 

que perduraram até a unificação desenvolvida por Saladino. Além da unificação do Império, 

confirma o desenvolvimento, de certa forma rápido, das conquistas territoriais alcançadas por 

suas forças e a transformação cultural e religiosa florescida por intermédio do renascimento da 

Jihad, propagada através do desenvolvimento da ideologia de Saladino. 

Após conquistar territórios importantes, Saladino regressou a Alepo unindo as 

tropas de todos os quadrantes que pressionaram as defesas da cidade com um potente ataque. 
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De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād552, Imād al-Dīn percebeu que não tinha forças para 

resistir ao avanço de Saladino. Além disso, ele sofria pressões internas resultantes das 

exigências dos emires por mais recursos. Sendo assim, negociou com o sultão a restauração de 

suas terras em troca da rendição de Alepo. Em 17 de Safar (11 de junho), Saladino aceitou o 

acordo e jurou proteger as tropas e os moradores da cidade.  

Segundo Bahā al-Dῑn, as tropas e os principais cidadãos de Alepo se dirigiram ao 

Hipódromo Verde553 para se encontrar com Saladino e se submeter a ele. O sultão recebeu Imād 

al-Dīn em sua tenda e, depois da concretização do acordo, presenteou com bons cavalos e 

túnicas de honra a vários dos seus homens. Na quinta-feira 23 Safar (16 de junho), Imād al-Dīn 

viajou para Qarā Hisār, a caminho de Sinjār. Já Saladino permaneceu em seu acampamento em 

luto pela morte de seu irmão Tāj al-Mulūk554 que havia sido ferido em batalha e só direcionou 

sua atenção a Alepo na segunda-feira 27 de Safar (20 de junho)555. 

 

 

3.3 O sultão líder, guerreiro e estrategista 

 

 

Somando ao que discutimos, nosso foco centra-se em compreender os elementos 

utilizados no processo de construção da imagem do sultão pelo biografo que se coloca como 

expectador fidedigno de suas experiências. O objetivo a ser alcançado é de nos colocarmos 

como observadores críticos do já construído discurso sobre o “outro”, ou seja, sobre a ótica de 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād para com Saladino.  

Tal iniciativa se fundamenta na ideia da homogeneização desenvolvida por Peter 

Burke556, pois se considerarmos o olhar de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād para com seu objeto, 

veremos além de uma aproximação física, a aproximação de realidade e cotidiano levando-o a 

produzir um reflexo de si próprio. Nosso olhar se torna diferente a partir do momento em que 

agregamos a tarefa de não sermos mais sujeitos que homogeneízam, mas que observam a 

crônica por um olhar destacado da realidade relatada. 

Após a morte do tio no Jumādā II de 564 (22 de março 1169), Saladino assumiu seu 

posto de comando consolidando uma base de poder firme e próspera. Segundo Bahā al-Dῑn, 

“ele renunciou ao vinho e aos passatempos ociosos, vestindo as vestes da seriedade e empenho 

 
552 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 59. 
553 A localização desta região não foi encontrada. 
554 O filho mais jovem de Ayyūb, nascido em 556/1161. 
555 Ibid., p. 60. 
556 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Trad. Vera Maria Xavier dos Santos. Bauru, SP: 

EDUSC, 2004, p. 153-154. 
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piedoso”. Assim, nessas passagens da obra, percebe-se que o biógrafo começa a delinear 

qualidades da figura do sultão construindo sua personalidade enquanto líder557 

De acordo com o cronista árabe Ibn al-Athir, o califa Fatímida do Egito, al-Ādid, 

recebeu recomendação de seus conselheiros para que escolhesse Saladino como o substituto de 

Asad al-Dīn Shīrkūh: 

 

Quanto à forma como Salah-ed-Din se tornou governador do Egito, deve-se 

notar que vários dos emires de Nūr al-Dīn, que estavam no Cairo, solicitaram, 

após a morte de Shīrkūh, o comando das tropas e a investidura das funções do 

vizir, em nome do Califa al-Adid. Entre eles estavam Ain-Eddaulah 

Alyarouky, Cothb-eddin Inal, Seif-eddin Almachthoub, o Haccariano, e 

Schéb-eddin Mahmoud-Alharemy, que era o tio materno de Salah-ed-Din. 

Mas al-Adid mandou chamar Salah-ed-Din e vestiu-o com uma veste de 

honra, e nomeou-o vizir do vizir, para tomar o lugar de seu tio. A razão pela 

qual ele se comportou como se comportou foi que seus oficiais lhe disseram:  

Não há ninguém mais fraco em toda a banda, ninguém mais jovem do que 

Yusuf558. 

 

 

O Califa al-Ādid o escolheu por acreditar em seu possível insucesso e na 

possibilidade de influenciá-lo. Além disso, achou prudente escolhê-lo por temer que um novo 

emir igual ou mais forte que Shīrkūh fosse enviado ao Egito, pois, sendo Saladino considerado 

como fraco e muito jovem, não colocaria o equilíbrio do poder em risco e não desobedeceria as 

ordens de seu superior. Deste modo, ele foi convocado ao palácio do soberano e recebeu o título 

de “d’Almalec Alnasser” (o príncipe ajudante). Em outubro de 1169, Saladino conseguiu se 

impor enquanto líder; eliminou funcionários Fatímidas, cuja lealdade parecia-lhe duvidosa, 

esmagou uma revolta instalada nas tropas egípcias e repeliu uma invasão franca dirigida pelo 

rei Amalrico I de Jerusalém. Segundo Amim Maalouf559, “Não foi, pois, preciso esperar o final 

de 1169 para que Saladino fosse o mestre incontestável do Egito”. Percebemos aqui uma 

justificativa para afirmação da eclosão de sua carreira a partir do Egito. 

De acordo com Hannes Möhring560, quando o rei Amalrico I morreu em 11 de julho 

de 1174, Saladino enviou ao seu filho, Balduíno IV (1161-1185), uma mensagem de 

condolências pela morte do monarca e o homenageou pela sua ascensão ao trono da Terra Santa. 

Na carta enviada a Balduíno IV o sultão manifesta o apreço por sua amizade com o rei que, 

para ele, permaneceria firme tanto na vida como na morte. Embora a mensagem se apresente 

 
557 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 45. 
558 AL-ATHIR, Ibn. op. cit., 1898, p. 563-564. 
559 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 60. 
560 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 60. 
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como uma expressão notável de respeito e reverência, o sentimento de Saladino para com os 

monarcas cristãos era totalmente díspar.  

Hannes Möhring561 acredita que por trás da amizade singular entre Saladino e 

Amalrico I existia um acordo concreto que não foi mencionado em nenhuma outra fonte, mas 

que, em tese, foi descoberto pelas expressões contraditórias de Saladino. Möhring justifica sua 

teoria com a ação tomada por Saladino em 1173 na região de Kerak, na qual direciona o ataque 

unicamente contra os beduínos e não contra Francos. Nessas circunstâncias, Amalrico estava 

organizando um ataque ao Norte contra a Armênia e havia deixado sua fronteira com o Egito, 

localizada ao Sul, completamente vulnerável. Possivelmente, Saladino e Amalrico tenham 

firmado uma aliança defensiva contra Nūr al-Dīn que, naquele contexto, representava um 

adversário comum para ambos. Nesse sentido, na hipótese de uma intervenção militar de Nūr 

al-Dīn no Egito, o rei cristão dedicaria auxílio562 a Saladino, enquanto o sultão havia prometido 

não apoiar com tropas egípcias qualquer eventual ataque de Nūr al-Dīn ao monarca. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād assegura que Saladino foi um dos grandes heróis do Islã, 

forte em espirito e que tinha firmeza em suas decisões como líder. O biografo também dá ênfase 

a sua coragem asseverando que o sultão não se incomodava em acampar em frente a um grande 

número de inimigos, mesmo quando se encontrava com suas tropas incompletas. Quando estava 

prestes a dar início a uma batalha, Saladino se aproximava de seus inimigos e realizava uma ou 

duas voltas ao redor de seus acampamentos. Em disputas mais ferozes, cavalgava entre as duas 

linhas de batalha e atravessa as forças militares da direita para a esquerda, mergulhando os 

batalhões e ordenando que avançassem ou parassem em posições que ele achasse adequadas. 

Tais atitudes manifestam o interesse de Saladino em encontrar pontos fracos nos seus 

adversários e também de estudar o campo de batalha, sempre buscando detalhes que pudessem 

contribuir para sua vitória563. 

A REHS demonstra que o campo de batalha não é só um lugar de guerreiros e suas 

armas, mas que também é um lugar de fé. Consta na crônica uma ocasião em que, sob a 

indicação de Bahā al-Dῑn, Saladino requisitou que parte de uma Hadith fosse recitada enquanto 

cavalgava entre as linhas de batalha. Posto isto, podemos interpretar o ato como uma 

manifestação religiosa e que a intenção de ambos fosse conseguir a benção de Allah e também 

 
561 Ibid., p. 61. 
562 É importante salientar que em 1174, com o apoio dos normandos da Sicília, Amalrico I planejava dar início a 

uma nova campanha contra o Egito. O intento ocorreria durante a revolta dos conspiradores egípcios contra a 

ascensão de Saladino, contudo, como mencionado anteriormente, Saladino desvendou a conspiração e reprimiu os 

revoltosos. Além disso, a morte de Nūr al-Dīn possivelmente possa ter mudado os planos de Amalrico, que, logo 

em seguida, atacou a cidade de Baniyas que havia sido perdida em 1164 para o soberano sírio. Ibid., p. 61-62. 
563 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 26. 
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de incentivar as tropas, acreditando que assim pudessem alcançar a vitória. No entanto, o 

próprio cronista postula que normalmente se tem recordações das Hadiths sendo recitadas em 

situações honrosas, mas nunca entre as linhas de frente de uma batalha. Vemos mais uma vez 

a preocupação tanto do cronista quanto de Saladino em afixar sua presença na história, servindo 

como uma referência às gerações posteriores564. 

O cronista afirma que nunca viu o sultão considerar o inimigo demasiado numeroso 

e nem exagerar a sua força, mas que em alguns momentos percebia que ele ficava em profundo 

pensamento, supostamente planejando a batalha. De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād 565, 

durante uma batalha realizada na planície de Acre, os tambores e o estandarte de Saladino 

caíram e os muçulmanos começaram a ser derrotados, mas o sultão permaneceu firme com uma 

pequena tropa e se dirigiu a uma colina para reunir seus soldados e, então, regressar a batalha. 

Segundo Bahā al-Dῑn, embora 7.000 muçulmanos tenham sido mortos e o inimigo estivesse em 

maioria, o sultão persistiu lutando até perceber que era incapaz de vencer a batalha. O biografo 

afirma que Saladino fez um tratado de paz a pedido dos Francos, pois, apesar de estarem 

esperando reforços, suas perdas foram maiores do que as dos muçulmanos que não estavam à 

espera de nenhum auxílio. 

Se observarmos o relato de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād apresentado no parágrafo 

acima, percebemos que até nos momentos de derrota de Saladino o cronista tenta colocá-lo 

como superior aos seus inimigos, como se não pudesse aceitar o seu fracasso. Não há dúvidas 

de que a intenção de Bahā al-Dῑn em confeccionar a REHS seja senão a de construir uma 

imagem paradigmática do sultão. 

De acordo com João Gouveia Monteiro566, as ofensivas desencadeadas por Saladino 

contra os domínios cruzados na região sul do reino de Jerusalém despertaram reações por parte 

do rei Balduíno IV. Embora estivesse com pouco efetivo, o monarca cristão direcionou suas 

tropas para a região de Ascalon para tentar frear o avanço do sultão. Contudo, Balduíno IV não 

obteve sucesso e, juntamente com os Templários e as forças de Reynald de Châtillon567 (1125-

1187), optou por perseguir as tropas de Saladino e as derrotou em Tall al-Safiya, nas 

 
564 Loc. cit. 
565 Loc. cit. 
566 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 25.  
567 Reconhecido pelos muçulmanos como Arnāt, Reynald (ou Reginald) de Châtillon foi senhor da Transjordânia. 

De acordo com João Gouveia Monteiro, ele era um príncipe de Antioquia que passou 14 anos no cativeiro, em 

Alepo, nutrindo um ódio mortal pelo Islã. Além disso, era um líder de grande visão estratégica e também um 

conhecedor da cultura islâmica do Oriente Médio, das rotas mercantis e de peregrinação islâmicas. MONTEIRO, 

João Gouveia. op. cit., 2015, p. 54. 
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proximidades de Ramla. A disputa ocorreu em 1177 e ficou conhecida como a “Batalha do 

Monte Gisard”. 

Na REHS, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād relata esse momento de derrota passado pelos 

muçulmanos. Segundo o cronista, em decorrência de uma estratégia falha desenvolvida no 

momento da batalha, os muçulmanos acabaram sofrendo um ataque surpresa Franco liderado 

por Reynald de Châtillon. Analisando criticamente o relato do biógrafo, hipoteticamente 

acreditamos que o mesmo tenta isentar Saladino de uma falha estratégica. Segundo Bahā al-

Dῑn, a iniciativa de troca de posição partiu de alguns soldados que decidiram que a direita 

deveria cruzar para a esquerda e a cruz esquerda deveria se movimentar para o centro. O 

propósito da estratégia era de que quando se iniciasse a peleja os muçulmanos pudessem ter em 

suas costas uma colina conhecida como Ramla Land. No momento da manobra muçulmana 

inevitavelmente houve vitória Franca. Os muçulmanos foram desfavorecidos pela falta de 

fortaleza próxima e acabaram fugindo para o Egito. Muitos se perderam pelo caminho e se 

dispersaram e outros foram presos568.  

Este acontecimento nos faz repensar a definição constantemente dada por Bahā al-

Dῑn Ibn Shaddād à Saladino, que o qualifica como sendo um magnifico estrategista. Tendo em 

vista que Saladino era o líder das forças muçulmanas, possivelmente a ordem de mudança 

estratégica tenha partido do próprio sultão e não por iniciativa própria de seus soldados, 

demonstrando que o mesmo também estava sujeito a erros. 

Em 1180, depois de sucessivas campanhas militares tanto do lado muçulmano como 

do cristão, foi assinada uma trégua de dois anos entre Balduíno IV e Saladino. No entanto, no 

ano de 1182, Saladino tornou a atacar os domínios cristãos do Reino de Jerusalém que, neste 

momento, estavam sob a regência do cunhado de Balduíno IV, o cristão Guy de Lusignan 

(1150-1194)569, que havia se casado com a irmã do monarca, Sibila de Jerusalém (1159-1190), 

condessa de Jafa e de Ascalon570.   

Em outro relato, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād discute a trajetória percorrida por 

Saladino para empreender o ataque a uma aldeia próspera chamada de Primavera de Golias. Em 

1183, o sultão se transferiu de Alepo para uma aldeia conhecida como al-Wadihi e convocou 

suas tropas. No dia 24 de Rabi II571 (15 de agosto), Saladino partiu para Hama e gradualmente 

 
568 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 55. 
569 Guy de Lusignan, um cavaleiro francês nascido em 1150, era filho de Hugo VIII de Lusignan (casa nobre do 

Poitou, no centro-oeste da França, em Poitiers) que lutara na Terra Santa em 1160. Tornou-se rei de Jerusalém 

após o reinado de Balduíno IV. MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 23. 
570 Ibid., p. 57.  
571 Rabi ‘al-Thani (Rabi’ II) é o quarto mês do calendário islâmico. 



153 
 

avançou até que no dia 3 de Jumādā I (24 de agosto) atingiu a cidade de Damasco. Ali, se 

preparou para a batalha até o dia 27 de Jumādā I (17 de setembro) e nesta mesma data marchou 

e acampou na Wooden Bridge572, onde permaneceu por nove dias. Em 8 de Jumādā II (28 de 

setembro), ele e seus soldados partiram e avançaram passando por al-Fuwwār, al-Qusayr e 

Baysān, fazendo saques e queimando o que não conseguiam carregar até chegar à Primavera de 

Golias.  

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, Saladino estrategicamente enviou à frente 

de suas tropas uma expedição militar para observarem os Francos, mas os enviados se 

encontraram com as forças de Reynald de Châtillon provindas de Kerak573 e Shawbak que 

marchavam para reforçar as principais frentes de batalha. O biógrafo afirma que houve uma 

investida muçulmana contra os Francos que rendeu grande matança e uma centena de 

prisioneiros574. 

 

No sábado 11 Jumādā II (1 de outubro de 1183) chegou-lhe a notícia de que 

os francos tinham se reunido em saffūriyya, por isso marchou para al-Fūla, 

que é uma aldeia bem conhecida. Ele planejou uma batalha campal, então, no 

momento em que a inteligência veio a ele, ele fez suas disposições para um 

compromisso e formou seus esquadrões na ala direita, esquerda e centro, e 

então marchou para enfrentar o inimigo575. 

 

 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, Saladino enviou uma vanguarda de 500 homens 

escolhidos para a batalha, vários inimigos foram mortos e diversos ficaram feridos, mas muitos 

permaneceram agrupados perto uns aos outros com a intencionalidade de que a infantaria 

protegesse a cavalaria. Bahā al-Dῑn afirma que os cristãos resistiram a uma batalha campal e se 

dirigiram para Primavera de Golias, onde levantaram acampamento. O biografo engrandece a 

atuação do sultão que, segundo ele, ficou ao redor do acampamento inimigo causando-lhes 

prejuízos com mortes com o objetivo de forçá-los a vir para a batalha, mas eles resistiam 

temendo o poder muçulmano. 

A escolha de Saladino em cercar o acampamento de forma hostil com o objetivo de 

atingir os inimigos cristãos enfraquecendo-os pode ser interpretada como uma postura de um 

líder estrategista, tendo em vista que seu interesse estava em trazê-los para uma batalha campal. 

Não há dúvidas de que tal estratégia os enfraqueceu e deu vantagem ao sultão, mas estes 

 
572 Em árabe, Jisr al-Khashab. Próximo a Rabwa, onde o rio Barada entra na planície de Ghūta. 
573 Kerak, (Atual cidade da Jordânia), localizada mais ou menos 87,7 Km ao Sul da cidade de Jerusalém. 
574 Ibid., p. 60-62. 
575 Ibid., p. 61. 



154 
 

permaneceram fixos em seu acampamento. De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād576, 

Saladino estrategicamente se retirou acreditando na hipótese de que desmanchariam 

acampamento e seguiriam caminho e moveu-se para al-Tūr577. 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, Saladino permaneceu abaixo da montanha afim 

de efetivar um ataque surpresa. No 18 de Jumādā (8 de outubro), os Francos se moveram e o 

sultão, com a iniciativa de interceptá-los, lançou vários ataques com flechas provocando-os para 

uma batalha campal. Apesar disso, não quebraram a formação e montaram acampamento em 

al-Fūla. O sultão foi aconselhado de que já havia causado vários prejuízos aos inimigos e que 

eles tinham esgotado todos os seus recursos. Segundo Bahā al-Dῑn, ele voltou vitorioso para 

Damasco, mas a tomada de Alepo não estava diretamente ligada à competição com a campanha 

contra os cristãos, pois o verdadeiro propósito do sultão era ganhar a ajuda desses territórios 

para a Jihad, ou seja, seu objetivo era expandir o território aliado578.  

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād registra uma serie de batalhas enfrentadas por Saladino, 

cujo objetivo era conquistar territórios e cidades em volta de Jerusalém. Desse modo, a narrativa 

começa a personificá-lo, para além de grande líder estrategista, também como um líder 

guerreiro. Em uma das expedições montadas contra Kerak, o sultão convocou tropas aliadas 

para efetivar sua tomada: 

 

LÍDERES LOCAL DE ORIGEM DATA 

ibn Qarā Arslān Alepo 18 safar 580 (31 de maio de 1184) 

al-Adil Damasco 26 th (8 de junho de 1184) 

al-Muzaffar Taqī al-Dīn Egito 19 Rabi II (30 de julho de 1184) 

Outras tropas Egito 14 Jumādā I (23 de agosto de 1184) 

Al-Muzaffar Mosul Rabi II (19-23 de junho 1187) 

Mas’ud ibn al-Za’farāni Mardin Rabi II (19-23 de junho 1187) 

Tabela 2: Tropas Aliadas nas Expedições de Conquista 
Fonte: REHS, p.65 

 

 

 
576 Loc. cit. 
577 Colina da Galileia conhecida como Monte Tabor, localizada a 17 km a oeste do Mar da Galileia. Segundo a 

tradição cristã, foi neste local que teria ocorrido a transfiguração de Jesus. 
578 Ibid., p. 62. 
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Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād relata apenas algumas das expedições organizadas por 

Saladino para a conquista de Kerak. Em uma das narrativas conta que no Muharram do ano de 

583 (março de 1187) Saladino efetivou uma nova tentativa de conquista da cidade. Para isso 

ordenou aos homens que se direcionassem a Alepo (no norte da Síria) com a iniciativa de reunir 

as tropas. O sultão partiu de Damasco e montou acampamento no distrito de Qunaytra579 para 

aguardar a concentração das tropas provindas do Egito e da Síria. Usando de suas habilidades 

estratégicas enviou vários destacamentos para realizar incursões nas terras costeiras da rota. 

Supõem-se então que seu objetivo estava na necessidade de lançar expedições de 

reconhecimento do território580.  

No dia 24 de junho, Saladino analisou o poderio da força constituída para então dar 

início a execução da expedição que havia sido planejada numa colina chamada Tell Tasīl581. 

Bahā al-Dῑn não discorre acerca da concretização da conquista de Kerak. Assim, 

hipoteticamente, acreditamos que ele não obteve sucesso, uma vez que este contexto é o que 

antecede a conquista de Jerusalém e naquele momento a cidade permanecia sob o poderio do 

príncipe Franco Reynald de Châtillon582. 

 

 

3.3.1 A Batalha de Hattin (1187) 
 
 

Com a morte de Balduíno IV na primavera de 1185, Guy de Lusignan ascendeu ao 

trono do Reino de Jerusalém, o que deu margem a eclosão de um exacerbado sentimento de 

proteção dos territórios cristãos no Oriente. No inverno de 1186, o príncipe Reynaud de 

Châtillon, que a partir de 1180 já havia desencadeado ofensivas por via terrestre e também no 

Mar Vermelho contra caravanas muçulmanas, efetuou um ataque contra um grupo de 

muçulmanos entre o Egito e a Síria. A investida do Senhor da Transjordânia serviu como 

pretexto para que Saladino iniciasse uma guerra contra os cristãos pela possa de Jerusalém583.  

Após requisitar o apoio de voluntários para a Jihad, Saladino deu início a ofensiva 

contra os francos. Segundo Bahā al-Dῑn, o sultão sempre procurava executar suas batalhas nas 

sextas-feiras, de forma mais especial nos considerados tempos de oração. Com o intuito de obter 

a benção dos pregadores ele oferecia orações nos púlpitos a fim de que suas preces fossem 

susceptíveis de serem atendidas. Na quinta-feira de 22 de Rabī II (2 de julho), Saladino juntou-

 
579 Localizado no sudoeste da Síria, próximo a Damasco. 
580 Ibid., p. 72. 
581 Localizada a cerca de 6 milhas (10 km) ao norte de Ashtarā. 
582 Loc. cit. 
583 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 59. 
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se a tropa principal e dirigiu um ataque contra a cidade de Tiberíades, onde capturou cativos, 

realizou saques e assassinou a população.  Os Francos partiram em defesa da cidade, mas se 

chocaram com parte das tropas de Saladino nas encostas da montanha de Tiberíades, a oeste da 

cidade584. 

Saladino pretendia cercar os Francos para que obtivesse o controle da luta. De 

acordo com Ibn al-Athir585, na ocasião da batalha era verão e estava muito quente. 

Estrategicamente os muçulmanos acamparam junto à uma fonte de água e impediram que os 

cristãos chegassem a ela fazendo-os padecerem com a sede. Tais circunstâncias deram ainda 

mais esperança aos muçulmanos de derrotarem os infiéis. Na noite anterior a batalha, Saladino 

guarneceu seus batalhões avançados dando-lhes flechas: 

 

Salah-ed-Din e os muçulmanos cavalgaram e avançaram em direção aos 

Francos. Os Francos, por sua vez, montaram seus cavalos e as duas partes se 

aproximaram; mas os Francos tiveram que saciar sua sede e foram 

enfraquecidos. No entanto, a batalha começou e foi muito feroz. Ambos os 

exércitos mostraram coragem e os soldados da vanguarda muçulmana 

atiraram tantas flechas que foi como um enxame de gafanhotos. Eles mataram 

muitos cavalos dos Francos. Enquanto esta batalha decorria, os Francos 

tinham reunido a sua infantaria e, enquanto lutavam, dirigiam-se para o Lago 

Tiberíades, na esperança de chegar à água. Quando Salah-ed-Din entendeu o 

objetivo deles, ele colocou obstáculos no caminho e ficou na frente deles com 

seu exército586. 

 

 

Os muçulmanos derrotaram os infiéis e mataram um grande número deles. A 

batalha se estendeu até o dia seguinte e ficou conhecida como a batalha de Hattin587. 

 

O conflito continuou de perto, cada cavaleiro enfrentou o seu adversário, até 

que a vitória (para os muçulmanos) e para os infiéis o início do desastre era 

iminente, mas a noite e sua escuridão intervieram. Naquele dia, ocorreram 

feitos poderosos e importantes, tais como não terem sido relacionados com as 

gerações passadas. Cada parte passou a noite em armas, esperando seu 

adversário a cada momento, embora muito fraco pelo cansaço para se levantar 

e incapaz, pela fadiga, de rastejar, quanto mais de correr588. 

 

 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād afirma que mesmo estando os soldados fracos, cansados 

e alguns incapazes de se levantar, a batalha persistiu até a manhã de sábado, dia em que a bênção 

foi concedida. Conforme o relato, os muçulmanos estavam conscientes de que não haviam mais 

 
584 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 72. 
585 AL-ATHIR, Ibn. op. cit., 1898, p. 682. 
586 Ibid., p. 683. 
587 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 72. 
588 Ibid., p. 73. 
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recursos materiais para salvá-los, somente Allah. O biografo afirma que Allah já havia 

preparado a vitória dos crentes de acordo com o que já estava predestinado.   

De acordo com Bahā al-Dῑn589, um dos líderes francos, o Conde Raimundo III 

(1140-1187), conde de Trípoli, era um cristão esperto e astuto e havia fugido em direção a Tiro 

quando viu que a derrota dos cristãos era iminente. Segundo o cronista, ele temeu o poderio 

muçulmano e deixou para trás tudo e todos sem nenhuma noção de dar apoio aos seus 

companheiros, pensando apenas em si próprio. Embora tenha sido perseguido por um grupo de 

muçulmanos, o conde conseguiu se salvar da morte em batalha, mas ao chegar à cidade de 

Trípoli ficou doente e morreu. Segundo Bahā al-Dῑn, as forças do Islã cercaram as “forças da 

incredulidade com impiedade” e nenhum dos fugitivos sobreviveu590. 

 

Quando um dos voluntários muçulmanos deixou cair dois fogos no chão, o 

fogo pegou a erva seca que estava abundante na área. O vento soprava contra 

os Francos e levava o calor do fogo e da fumaça contra eles. A sede, o calor e 

as chamas, a fumaça e o fogo da batalha se juntaram contra eles. Quando o 

Conde fugiu, eles ficaram desanimados e não demorou muito para se 

renderem. Mas logo eles viram que nada os salvaria da morte, a não ser expor-

se a ela corajosamente. Então eles fizeram acusações consecutivas, e estavam 

prestes a forçar as posições dos muçulmanos, apesar do seu número. A 

bondade de Deus para com os muçulmanos os salvou; além disso, os Francos 

não atacaram sem que vários deles sucumbissem, o que lhes causou grande 

fraqueza. Os muçulmanos rodeavam-nos como um globo que rodeia o seu 

eixo591.  

 

 

Segundo Ibn al-Athir592, durante a batalha os muçulmanos tomaram dos cristãos a 

cruz que portava um pedaço do madeiro em que o Messias havia sido crucificado. Aos olhos 

cristãos, a perda da relíquia para os infiéis representou um dos maiores desastres e a própria 

condenação à morte. Os comandantes das forças Francas foram levados cativos, mas seus 

soldados foram mortos ou feitos prisioneiros. De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād593, entre 

os que vieram a Saladino estava o líder das tropas cristãs, o Rei Guy, o Príncipe Reynald, o 

príncipe que foi Lorde de Shawbak, o filho de Humfrey, o filho da senhora de Tiberíades, o 

Mestre da Ordem dos Templários, o senhor Jubayl e o mestre dos Hospitalários594. 

 
589 Loc. cit. 
590 Ibid., p. 74. 
591 AL-ATHIR, Ibn. op. cit., 1898, p. 684. 
592 Ibid., p. 684-685. 
593 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 75. 
594 Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād (p. 37) quando uma caravana muçulmana atravessou o território de Reynald 

de Châtillon, momento em que havia uma trégua entre os muçulmanos e os Francos, ele a atacou ardilosamente, 

maltratou e torturou seus membros e os manteve em masmorras, em confinamento fechado. Segundo o biografo, 

os encarcerados o lembraram da trégua, porém, ele respondeu: “Diga para vosso Maomé vos libertar”. Ele foi 
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Bahā al-Dῑn relata que Saladino havia jurado matar o príncipe Reynald se o 

capturasse, decorrente do seu ataque a uma caravana de muçulmanos que havia passado por 

suas terras em Shawbak durante o estado de trégua e lá haviam parado sob salvo-conduto, mas 

o príncipe traiçoeiramente os matou. 

 

Ele ordenou que fossem para um lugar designado para o seu alojamento. Eles 

o fizeram e comeram algo. Então o sultão os convocou novamente, agora não 

tendo com ele senão alguns servos. Ele deu ao rei um lugar no vestíbulo e, 

tendo convocado o príncipe Reynald, confrontou-o, como ele havia dito. Ele 

disse-lhe: “aqui estou eu pedindo vitória sobre Muhammad, e Allah me deu a 

vitória sobre ti”. Ele ofereceu-lhe o Islão, mas ele recusou. O sultão então 

puxou sua cimitarra e o golpeou, cortando-lhe o braço no ombro. Os presentes 

acabaram com ele e Deus rapidamente enviou a sua alma para o Inferno. O 

seu corpo foi levado e atirado para a porta da tenda. O rei, ao vê-lo trazido 

para fora desta maneira, estava convencido de que ele seria o próximo595. 

 

 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād testemunha que o sultão mesmo matando o príncipe 

Reynald não matou o líder Guy, respeitando um código de conduta que para ele não seria 

habitual que príncipes matassem príncipes. Contudo, o assassinato de Reynald seria um caso 

especial, pois, segundo ele, o príncipe havia transgredido todos os limites, por isso sofreu o que 

sofreu. Após a batalha o sultão foi venerado recebendo oferendas com prisioneiros em frente a 

tenda principal e naquela noite houve alegria entre os muçulmanos, louvando a Allah em 

sentimento de gratidão ouviram-se gritos de: “Deus é grande” e “não há outro Deus senão Deus” 

até o amanhecer de domingo. No restante do dia 25 de Rabi II (5 de julho) o sultão acampou 

em Tiberíades e recebeu a rendição, permanecendo na localidade até a terça-feira (7 de julho)596. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
capturado depois da batalha de Hattin e logo após executado por Saladino em pessoa, sob a alegação do que hoje 

chamaríamos de crimes de guerra.  
595 Ibid., p. 75. 
596 Ibid., p. 74-75. 
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MAPA 4: Situação política dos domínios Latinos após a Batalha de Hattin (1187) 

 

 
Fonte: ULTRAPINGUIM, 2010597. 

 

 

Os mapas acima traçam um paralelo comparando a situação política no Oriente 

Médio antes e depois da Batalha de Hattin, em 1187. Neste sentido, o primeiro mapa (1135) 

refere-se aos territórios latinos formados por ocasião da Primeira Cruzada. Apresenta também 

uma pluralidade de impérios árabes e também territórios cristãos. Já o segundo mapa (1190), 

referente ao período posterior do confronto, representa uma imagem de um mundo árabe 

unificado sob o domínio do líder muçulmano Saladino. Sendo assim, fica evidente a expansão 

territorial muçulmana e a ocupação de domínios cristãos instalados no mundo árabe, 

demonstrando um completo enfraquecimento do poderio cristão perante à ascensão muçulmana 

personificada na figura do sultão. 

Após a conquista em Tiberíades o sultão partiu em direção a Acre, atacando a 

cidade na manhã da quinta-feira de Jumādā I (09 de julho). A cidade de Acre, conhecida como 

um importante empório comercial, foi pilhada e saqueada por Saladino que recolheu todos os 

seus bens e mercadorias. O sultão dispersou suas tropas pelas terras costeiras levantando fortes 

 
597 MAPAS DOS ESTADOS LATINOS. In: ULTRAPINGUIN. Kingdom of Heaven. Disponível em: < 

http://ultrapinguim.blogspot.com/2010_02_01_archive.html> Acesso em: 02 de janeiro de 2020, às 11h: 11 min. 

http://ultrapinguim.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
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e castelos. Ao organizar a administração de Acre, Saladino recolheu parte da riqueza e dos 

cativos e partiu para Tibnīn598.  

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, Saladino chegou a Tibnīn em 548 no 

domingo 11 de Jumādā I (19 de julho de 1153). A conquista realizou-se através do treinamento 

militar e do apelo religioso das tropas muçulmanas. Todavia, Bahā al-Dῑn reafirma o alcance 

da vitória como sendo provinda da vontade divina.  A cidade foi conquistada no domingo (26 

de julho) e os que escaparam da morte se tornaram prisioneiros. Depois disto, Saladino se 

direcionou para Sidon, onde tomou o controle depois de um dia, ou seja, na quarta-feira 21 de 

Jumādā I (29 de julho). 

Após organizar a administração da cidade de Sidon, Saladino partiu para Beirute, 

atacando-a no dia 22 de Jumādā I (30 de julho). Por meio de assaltos e uma forte resistência 

conquistou a cidade na quinta-feira 29 de Jumādā I (6 de agosto).  Enquanto o sultão estava em 

Beirute, seus homens ganharam posse de Jubayl. Seu próximo alvo foi a cidade de Ascalon599 

considerada pelo sultão como um alvo fácil de ser alcançado600. 

Com base na REHS, podemos observar no mapa a seguir as cidades conquistadas 

por Saladino. Nota-se que em 1187 ele atacou Kerak passando antes por Nablus601, Haifa602, 

Cesaréia603, Saffūriya604, Nazaré605 e, por fim, Ascalon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
598 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 75-76. 
599 Ascalon, a leste e 62,09 Km da cidade de Jerusalém, localiza-se no atual Estado de Israel. 
600 Ibid., p. 76. 
601 Nablus, a leste e 70,83 Km da cidade de Jerusalém. 
602 Haifa, a norte e 113, 26 Km da cidade de Jerusalém. 
603 Cezaréia está localizada a 66 km da cidade de Jerusalém. 
604 Saffūriya, a norte e 106,96km da cidade de Jerusalém. 
605 Nazaré, localizada a 112km da cidade de Jerusalém 
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MAPA 5 – Palestina e locais relacionados as conquistas de Saladino 

 

 

Fonte: IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 249 

 

 

Observando a localização desses lugares, percebe-se que são pontos estratégicos. 

Os avanços territoriais e as progressivas conquistas alcançadas por Saladino demonstram sua 

intenção em desmantelar as forças cristãs, enfraquecendo o império Franco e conquistando o 

território circundante a cidade Santa em busca do enfraquecimento de suas fortalezas. 

 

 

3.4 JERUSALÉM – Palco de glória 

 

 

A tomada de Jerusalém é transformada por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād no maior palco 

de glória e ascensão do sultão. Essa cidade é o lugar excepcional das três religiões monoteístas: 

Islamismo, Judaísmo e Cristianismo. Em seu escrito, Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād menciona o 
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anseio de Saladino em conquistar Jerusalém606. O sentimento por esta cidade aparece até no 

título do capítulo: “A conquista de Jerusalém a Abençoada, a Nobre”. A própria construção da 

obra demonstra a preocupação do autor em primeiramente descrever toda a trajetória permeada 

pelas conquistas dos territórios que circundam a cidade Santa, como por exemplo, a cidade de 

Ascalon.  

 

Tendo ganho Ascalon e os lugares circundantes a Jerusalém, o sultão 

empenhou-se no dever (tarefa) e esforço supremo de atacar o último lugar. As 

forças que estavam dispersas por toda a costa juntaram-se novamente a ele 

após saciarem seu desejo de saque e pilhagem. Então ele marchou para lá, 

confiando em Deus e confiando sua causa a Ele, aproveitando a oportunidade 

de abrir a porta para o sucesso, o qual urge ser alcançado quando a porta é 

aberta, nas palavras de Maomé (sobre ele esteja a paz), “Se uma porta para 

algumas vantagens é aberta para alguém então deixe-o agarrá-la, pois ele não 

sabe quando esta pode ser fechada contra ele607. 

 

 

Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, Saladino chegou a Ascalon em 16 de Jumādā II 

(23 de agosto) conquistando muitos lugares ao longo do caminho, como por exemplo: Ramla608, 

Yubnā609 e Dārum. Todos eles se concretizando por intermédio de ataques descritos como 

ferozes. Saladino concretizou sua conquista em 29 de Jumādā I (5 de setembro) e permaneceu 

na cidade até que seus homens conquistassem Gaza, Bayt Jibrīn610 e Latrun611 sem encontrarem 

resistências. 

Após a conquista de grandes centros populacionais, principalmente de Ascalon e 

do território circundante, o sultão direcionou seu olhar para o seu foco principal que era a cidade 

de Jerusalém. Todas as suas tropas, anteriormente enviadas para expedições de conquista com 

saques e pilhagens, tornaram-se a aglomerar para efetivar a tomada da cidade. Tomando por 

base o princípio ensinado por Muhammad “Se uma porta para algumas vantagens é aberta para 

alguém, então deixe-o agarrá-la, pois ele não sabe quando esta pode ser fechada contra ele”. 

Saladino se lançou em marcha confiando na vontade divina e principalmente confiando na 

tarefa de alcançar a cidade612. 

 
606 Tem-se um território amplo e cidades distintas, entretanto, interligadas por traços religiosos, ou seja, cidades 

dominadas por cristãos, cidades dominadas por árabes islâmicos e cidades dominadas por Judeus. Dessa forma, 

fica perceptível uma diversidade religiosa. 
607 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 77. 
608 Cidade situada no cruzamento de três rotas comerciais: a via maris, a rota que liga o porto de Jaffa a Jerusalém, 

e a que liga Fustat (antigo Cairo) a Damasco. A Cidade foi fundada pelo califa Sulayman Ibn Abd al-Malik e era 

a capital do Distrito Militar da Palestina (Jund Filastin). 
609 Conhecida pelos Cruzadas como Ibelim, situada a 11 km a sudoeste de Ramla e 21 km ao sul de Jaffa. 
610 Vila palestina também conhecida como Jibelin, localiza-se a 13 km a noroeste de Hebron. 
611 Cidade situada no Vale Ayalon, a 25 km a oeste de Jerusalém. 
612 Loc. cit. 
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O sultão chegou a Jerusalém no domingo 15 de Rajab (7º mês do Calendário 

muçulmano) de 583 [20 de setembro de 1187] direcionando sua força para o lado ocidental da 

cidade. Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād613 relata que eram muitos os combatentes, soldados montados 

e a pé, chegando a alcançar o número de 60.000 sem contar mulheres e crianças. Segundo 

Hannes Möhring614, ao perceber que suas primeiras agressões as muralhas da cidade haviam 

falhado, Saladino transferiu suas tropas para as proximidades do canto norte da cidade, pois 

percebeu que o terreno daquele lado era mais favorável para aproximar suas máquinas de cerco. 

Usando seu ponto de vista estratégico e observando sua vantagem, transferiu seu 

poderio para o lado norte na sexta-feira 20 de Rajab (25 de setembro). O sultão posicionou as 

catapultas atingindo a cidade com vários projeteis e obteve êxito, pois seu ataque minou o muro 

da cidade no lado próximo ao Vale de Gehenna, no ângulo norte. Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād 

testemunha o poder daquilo que ele considera como a verdadeira religião e o temor dos cristãos 

ao presenciarem a própria derrota. Através de um acordo Saladino recebeu a rendição na sexta-

feira 27 de Rajab (2 de outubro). Às vésperas da conquista da cidade havia sido a data da 

Ascensão Profética que é registrada no Corão. Assim, Bahā al-Dῑn atribuí a conquista de 

Saladino como sendo consequência do fato mencionado, ou seja, resultado da influência 

religiosa do aniversário da jornada noturna do Profeta615. 

De acordo com Tamara Sonn616, Saladino conquistou a cidade de Jerusalém com 

bravura e comedimento, contrastando com a carnificina praticada pelos Cruzados durante a 

conquista da cidade na Primeira Cruzada. Através do acordo firmado entre Saladino e os líderes 

europeus para a rendição de Jerusalém, todos os habitantes da cidade receberam anistia geral. 

Caso Saladino não lhes concedesse o indulto, os cristãos haviam prometido destruir todos os 

lugares considerados sagrados pelos muçulmanos e, além disso, matar suas esposas, filhos, 

prisioneiros e animais. Contudo, lhes permitiu deixar a cidade mediante o pagamento de um 

resgate. Segundo Sonn, embora os cristãos tenham saqueado seus próprios templos e os templos 

islâmicos e tivessem utilizado o último como depósito e latrina, o sultão deixo-os partir e 

ordenou que fossem escoltados617 até Tiro. 

 
613 Ibid., p. 77. 
614 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 81. 
615 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 77. 
616 SONN, Tamara. op. cit., 2011, p. 109. 
617 Já os cristãos orientais permaneceram em Jerusalém, pois, além do resgate, se comprometeram em efetuar o 

pagamento do imposto de capitação (Jizya) para que pudessem permanecer com todos os seus bens. Saladino 

concedeu a quatro sacerdotes a custódia do Santo Sepulcro e os isentou do pagamento do imposto sobre a 

capitação. MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 82 
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O discurso do sultão misericordioso que concedeu anistia aos seus inimigos 

escamoteia o mérito do líder cristão Balião de Ibelin (1142-1193), que havia defendido a cidade 

de Jerusalém dos intentos de conquista de Saladino após a queda do rei Guy de Lusignan na 

Batalha de Hattin (1187). Salientamos que a tomada da Cidade Santa só foi possível após o 

acordo firmado com os cristãos, o qual garantia o perdão aos que residiam na cidade e o direito 

à liberdade aqueles que efetuassem o pagamento do resgate. Em tese, acreditamos que a opção 

por estabelecer um acordo com Balião não foi uma escolha de Saladino, mas que ele foi 

obrigado a fazê-lo para garantir a posse sobre Jerusalém. Aqui também cabe um 

questionamento, o que aconteceu com os cristãos que não possuíam recursos para pagar o 

resgate? Teoricamente, foram escravizados e comercializados pelos muçulmanos. 

Amim Maalouf618 afirma que não se pode negligenciar a magnanimidade com a 

qual Saladino tratou os cristãos, optando por não derramar sangue inutilmente. Todavia, 

segundo Maalouf, é incontestável que o sultão cometeu um grave equívoco político e tático, 

pois, ao conquistar Jerusalém, Saladino sabia que despertaria a irá do Ocidente e que este 

reagiria. Desse modo, a opção por permitir que dezenas de milhares de Francos se agrupassem 

em Tiro, cidade localizada próxima ao litoral, deu margem para a formação de um ponto 

estratégico para que os cristãos pudessem empreender uma nova invasão naquela região.   

É importante ressaltar que a maioria dos habitantes de Jerusalém estavam em 

condições de pagar o preço do resgate exigido por Saladino para obtenção de sua liberdade. De 

acordo com Hannes Möhring619, somente por intermédio de uma única quantia coletada, cerca 

de 18.000 pessoas dos estratos mais baixos puderam ser preservadas da escravidão. Entretanto, 

por volta de 16.000 restantes, entre eles 7.000 homens, assim como 8.000 mulheres e crianças, 

foram vítimas das prisões de Saladino620. Em contrapartida, para a insatisfação de alguns 

muçulmanos, o sultão permitiu que o patriarca Heráclio de Jerusalém (1128-1191) partisse com 

todos os tesouros das igrejas em troca do pagamento do mesmo valor exigido por pessoa para 

o resgate, afim de que não fosse responsabilizado por não ter cumprido sua promessa. Além 

disso, assim como o califa Umār Ibn al-Jattāb, Saladino se recusou a destruir a igreja do Santo 

Sepulcro, pois acreditava que a destruição do templo não impediria os cristãos de realizarem 

novas peregrinações ao seu local sagrado. 

 
618 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 192. 
619 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 81. 
620 Segundo Möhring, apesar da venalidade e da falta de probidade dos emires a quem Saladino havia confiado o 

recolhimento dos resgates, foi possível coletar cerca de 100.000 dinares. 
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Em decorrência do declínio populacional resultante da retirada dos Francos, 

Saladino permitiu que os judeus regressassem a Jerusalém. Em razão disso, segundo Hannes 

Möhring621, alguns judeus não apenas comparavam-no a Ciro, que havia os libertado do 

cativeiro na Babilônia, mas também o reconheciam como o precursor do Messias. O sultão 

também autorizou a transformação da maioria das igrejas em mesquitas, com exceção da Igreja 

do Santo Sepulcro. No entanto, todas as inscrições, altares e obras de arte que faziam referência 

a presença cristã na cidade sagrada foram removidas, principalmente na Igreja da Rocha e na 

Mesquita de Aqsā. 

Amim Maalouf622 afirma que a conquista de Jerusalém não representava para 

Saladino a obtenção de riquezas em ouro e nem mesmo uma vingança sobre os cristãos, mas 

sim, a busca por cumprir seu dever em consideração ao Deus de sua fé. Desse modo, a libertação 

da Cidade Santa do poder de invasores sem a necessidade de destruí-la ou efetuar um demasiado 

derramamento de sangue simbolizou a maior vitória do sultão. 

A reconquista de Jerusalém por Saladino em 1187 teve mais significado para a 

maioria dos cristãos na Europa do que para os muçulmanos no Oriente. Hannes Möhring623 não 

vê o movimento desencadeado pelos muçulmanos para a reconquista da Cidade Santa como 

algo anômalo, haja vista o prestígio de Jerusalém como cidade sagrada depois de Meca e 

Medina. Sendo assim, a mobilização dos muçulmanos para uma Jihad contra os Cruzados, se 

comparada a Guerra Santa Cristã, estava claramente dentro dos limites, mesmo com as 

promessas de recompensa com a vida após a morte e a desmedida propaganda desencadeada 

por Saladino. 

 

 

3.5 O desenvolvimento do projeto de unificação após a conquista de Jerusalém 

 

 

Depois de consolidar o controle sobre Jerusalém, Saladino se comprometeu em 

atacar a cidade de Tiro. De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād624, o sultão percebeu que 

quanto mais ele adiasse o combate, mais difícil seria conquistar o local. Na sexta-feira 9 de 

Ramadān (13 de novembro de 1187), Saladino marchou para Acre e de lá partiu para Tiro e se 

posicionou próximo a cidade para aguardar a chegada dos seus trabucos e torres. O sultão deu 

 
621 Ibid., p. 82. 
622 MAALOUF, Amim. op. cit., 2007, p. 186-187. 
623 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 23. 
624 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 78-79. 
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início ao cerco assim que suas tropas se reuniram e convocou a frota egípcia para que montasse 

o bloqueio aos Francos pelo mar, enquanto suas tropas o faziam por terra. 

No dia 27 de Shawwāl (30 de dezembro), a frota egípcia comandada por Fāris al-

Dīn Badrān, responsável por bloquear o avanço dos Francos sobre a cidade, foi surpreendida 

com um ataque noturno vindo dos cristãos de Tiro. Segundo Bahā al-Dῑn, cinco dos navios 

muçulmanos foram capturados e muitos egípcios foram mortos, o que deixou o sultão 

extremamente irritado. Além dos infortúnios com a frota marítima, Saladino se deparou com o 

início do inverno, estação em que as chuvas eram constantes. Diante deste novo contexto, suas 

tropas se recusaram a lutar e o sultão foi aconselhado por seus emires a se retirar para que, 

posteriormente, pudesse voltar a empreender novos ataques a cidade.  No domingo 2 de Dhū’l-

Qa‘dah625 de 583 (3 de janeiro de 1188), o sultão dissolveu suas tropas e deixou que os soldados 

partissem para suas localidades, enquanto ele, juntamente com um grupo de suas forças de elite, 

permaneceu em Acre até o início de 584 (início de março de 1188)626. 

Em 1188, com o intuito de enfraquecer a moral dos que estavam em Tiro e 

desmantelar as resistências cristãs, Saladino partiu de Acre e iniciou uma campanha de 

conquista que resultou na captura das seguintes cidadelas: Kawkab, Antartūs, Lattakia, Jabala, 

Sahyūn, Bakās, Burzey, Darbsāk, Bagharās, Safad, Tibnīn, Saida e Beirute. Essas fortalezas 

ainda permaneciam nas mãos dos Francos e estavam localizadas em pontos estratégicos da 

costa, como podemos observar no mapa a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
625 Dhū’al-Qi’dah é o décimo primeiro mês do calendário islâmico. 
626 Ibid., p.79. 
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MAPA 6 – Norte da Síria 

 

 
Fonte: IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 251 

 

 

De acordo com Ibn al-Athir627, naquele contexto, a cidade de Tiro não dispunha de 

pessoas capazes de defendê-la. Apesar disso, Saladino concentrou seus esforços na conquista 

de outras regiões por acreditar que naquele momento era incapaz de obter êxito, por isso, optou 

por apoderar-se do território circundante para que fosse mais fácil a conquista de Tiro. Ibn al-

Athir critica as escolhas de Saladino quanto a ordem de aquisição dos territórios, pois se o sultão 

tivesse começado por Tiro, em vez de atacar as outras cidades, ele a teria tomado sem 

dificuldades, mas a cidade se fortaleceu com o agrupamento dos cristãos exilados que haviam 

sido anistiados por Saladino e permaneceu sob o domínio cristão. 

 
627 AL-ATHIR, Ibn. op. cit., 1898, p. 694. 
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Segundo Ibn al-Athir628, sempre que um lugar demonstrava uma maior resistência 

as suas investidas, Saladino se cansava de sitiá-lo e se afastava dele. Em pouco tempo o sultão 

obteve muitas conquistas, mas as alcançou pois não demandaram muita fadiga e nem excessivo 

esforço. Em novembro de 1187, ao novamente direcionar sua atenção para Tiro, Saladino e seus 

oficiais viram a dificuldade de conquistar a cidade e desistiram dela. Ibn al-Athir responsabiliza 

unicamente o sultão, pois ele havia permitido que a milícia franca se ajuntasse naquele lugar. 

Os cristãos que haviam escapado de Jerusalém e marchado para Tiro com suas riquezas e 

mercadorias enviaram mensagens aos Francos do Ocidente requisitando-lhes auxilio. Estes, 

responderam afirmativamente ao pedido e lhes aconselharam a manterem a cidade para que ela 

servisse como um forte, alimentando o sentimento de revanchismo cristão. 

Ibn al-Athir desaprovou as escolhes feitas por Saladino e asseverou que não é 

apropriado que um líder negligencie a prudência, mesmo que o destino o favoreça:  

 

Relataremos, se Deus quiser, no seguinte, os resultados desta política, para 

que se saiba que não é próprio de um rei negligenciar a prudência, ainda que 

os destinos o favorecessem. Certamente vale mais a pena falhar-lhe, agindo 

com prudência, do que triunfar, demonstrando descuido, renunciando à 

previsão, e assim se tornar mais desculpável aos olhos dos homens629. 

 

 

Percebendo o fortalecimento de Tiro, Saladino retornou a Acre com o objetivo de 

dar andamento a construção de uma muralha em volta da cidade e de orientar sua população 

para que estivessem bem preparados e vigilantes, haja vista a possibilidade de um ataque cristão 

sobre aquelas terras. Tendo feito isso, se direcionou ao seu acampamento em Marj‘Uyūn. Na 

segunda-feira (28 de agosto), tropas francas lideradas por Conrado de Monferrato (1140-

1192)630 provindas de Tiro chegaram ao território de Acre. Ao ser informado da iniciativa 

Saladino regressou até chegar a Kharrūba, na quarta-feira 15 de Rajab (30 de agosto), de onde 

conseguia avistar os inimigos e enviou reforços para a guarnição local631.  

Na quinta-feira do último dia de Rajab (14 de setembro), as forças Francas de 

Conrado, que somavam 2.000 soldados montados e 30.000 a pés, se expandiram de modo a 

impedir a entrada e a saída do auxílio muçulmano da cidade. Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād632 afirma 

que diante da situação Saladino convocou seus emires e conselheiros e os consultou sobre como 

 
628 Ibid., p. 709. 
629 Ibid., p. 710. 
630 Depois da Batalha de Hattin, Conrado de Monferrato era responsável pelas defesas da cidade de Tiro contra 

Saladino e buscava se tornar o rei eleito de Jerusalém. 
631 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 97. 
632 Ibid., p. 98. 
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pressionar o inimigo para que fosse possível abrir uma rota de auxílio para Acre. No início da 

manhã de sexta-feira 1 de Sha‘bān (15 de setembro), o sultão reuniu suas tropas e pressionou o 

inimigo com um ataque após a oração de sexta-feira com o objetivo de receber as petições dos 

pregadores muçulmanos e a benção de Allah. 

Segundo Bahā al-Dῑn, após espalhar as tropas inimigas pelas colinas, separando a 

ala esquerda da direita em direção ao mar, as forças muçulmanas atacaram os inimigos 

posicionadas ao norte de Acre causando muitas mortes. A estratégia de Saladino e de seus 

conselheiros culminou na abertura de uma rota para Acre que partia do portão do forte, 

conhecido como Portão do Rei, até o Portão de Qarāqūsh: 

 

A rota tornou-se uma auto-estrada, ao longo da qual os comerciantes com as 

suas mercadorias passavam, tal como os homens e mulheres individuais, 

enquanto a guarda avançada protegia a rota do inimigo. Nesse mesmo dia o 

sultão entrou em Acre e subiu ao muro para ver o acampamento do inimigo 

abaixo.  Os muçulmanos regozijaram-se com a sua vitória dada por Deus. As 

tropas no interior de Acre fizeram uma missa liderada pelo sultão e toda a 

força do Islão cercou o exército franco, abrangendo-o de todos os lados633. 

 

 

Depois de se estabelecer em Acre, Saladino tinha consciência do seu papel de 

obstruir qualquer avanço cristão sobre aquela localidade. O sultão deu início a uma série de 

ataques aos acampamentos Francos que estavam posicionados próximo a cidade, causando-lhes 

mortes e tomando posse de seus recursos. Por esse motivo, no final do mês de Tishrīn (13 de 

outubro), Saladino conscientizou os muçulmanos da importância de resistir ao avanço dos 

infiéis sobre aquelas terras que pertenciam ao Islã e os alertou sobre a possibilidade da vinda 

de reforços cristãos: 

 

No final do mês (13 de outubro) ele convocou os emires e seus conselheiros e 

pediu-lhes que escutassem bem o que ele disse. Eu era um dos presentes. Ele 

disse: "Em nome de Deus". Louvado seja Deus e abençoado e a paz esteja com 

o Seu Profeta". Saiba que este inimigo de Deus e nosso inimigo desceu em 

nossa terra e pisoteou a terra do Islã. Se Deus quiser, sinais de que o 

derrotaremos têm aparecido. Ele é deixado em pequeno número e nós 

devemos nos esforçar para erradicá-lo. Deus fez esse nosso dever. Vocês 

sabem que por trás dessas nossas forças não há reservas que possamos 

procurar, a não ser por al-‘Ādil, que está vindo. Se este inimigo sobreviver e 

durar até que o mar esteja aberto, ele receberá vastos reforços. Decididamente 

a coisa certa a fazer, na minha opinião, é envolvê-los de perto634. 

 

 

 
633 Ibid., p. 99. 
634 Ibid., p. 105. 
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De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, os conselheiros e emires foram contrários 

a opinião de Saladino, pois acreditavam que o melhor caminho era retirar as tropas para al-

Karrūba e que elas deveriam esperar alguns dias para descansar das batalhas e se recuperar, 

visto que estavam exaustos e mentalmente desgastados. Na opinião deles, dar continuidade as 

expedições contra os Francos era colocar suas tropas em risco, dado que já estavam cinquenta 

dias sob armas e a cavalo. Segundo Bahā al-Dῑn, Saladino também estava desgastado pelas 

disputas e isso poderia influenciar na sua tomada de decisões. Posto isto, o sultão acatou os 

conselhos e se retirou para melhorar seu estado de saúde e aguardar a vinda de seu irmão al-

‘Ādil para reunir suas tropas635. 

Neste episódio fica evidente que se os emires e conselheiros não se posicionassem 

contrários a decisão tomada por Saladino, possivelmente as forças muçulmanas seriam 

derrotadas, pois os soldados já estavam desgastados pelas recorrentes batalhas. Além disso, 

embora se posicionasse como líder absoluto, essa intervenção demonstra que as deliberações 

no governo árabe-muçulmano não se restringiam apenas ao sultão. Prova de tal afirmação foi 

Saladino ter acatado o conselho do seu séquito. 

 

 

3.5.1 A ofensiva cristã e a conquista de Acre 
 
 

A tomada de Jerusalém no ano de 1189 fez com que a Europa cristã erigisse um 

sentimento de revanchismo e fervor religioso, motivos que levaram reis cristãos a se lançar em 

busca da reconquista da terra Santa. De acordo com Hannes Möhring636, ao ser informado da 

derrota cristã em Hattin, o estado de saúde do Para Urbano III, que já se encontrava doente, 

agravou-se a tal ponto que ele morreu. Seu sucessor, o Papa Gregório VIII, convocou uma nova 

Cruzada no dia 29 de outubro de 1187, antes mesmo de Saladino concretizar a conquista da 

cidade de Jerusalém. Möhring qualifica a Terceira Cruzada como a maior das expedições cristãs 

e que, embora Saladino estivesse preparado para o conflito, foi pego de surpresa. O movimento 

contou com a participação de três grandes tropas lideradas pelos seguintes soberanos: o 

Imperador germânico Frederico I Barbarossa (1152-1190), o rei inglês Ricardo Coração de 

Leão (1157-1199) e o monarca francês Filipe Augusto (1165-1223). 

Na REHS consta que quando o imperador Frederico I Barbarossa chegou às terras 

de Qilij Arslān ele foi confrontado por um grupo de turcomanos, mas eles não conseguiram 

 
635 Loc. cit. 
636 MÖHRING, Hannes. op. cit., 2010, p. 89. 
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retardar seu avanço. Bahā al-Dῑn alega que a demonstração de hostilidade de Qilij Arslān ante 

a chegada de Frederico I Barbarossa foi simplesmente aparente e o acusa de ter feito uma 

aliança secreta com o monarca, pela qual lhe forneceu reféns e enviou guias para acompanhá-

lo. No entanto, ao longo do trajeto sofreram com o fim das provisões e, consequentemente, com 

a fome. Também foram obrigados a se desfazerem de seus equipamentos de guerra (cotas de 

malha, capacetes e armas) já que tinham poucos animais de carga, mas conseguiram avançar 

até uma cidade chamada Tarsūs, onde um incidente ceifou637 a vida do Imperador germânico638. 

Conforme Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād639, quando Saladino foi informado de que as 

tropas do Imperador germânico haviam chegado ao território de Leão II (1150-1219), 

governante da Armênia Menor, ele reuniu seus emires e conselheiros para os consultar sobre o 

que deveria ser feito. O sultão foi aconselhado a enviar parte de suas tropas para as áreas 

adjacentes à rota do inimigo que se aproximava e que ele deveria permanecer com o restante de 

seus soldados para frear o avanço dos Francos. Ao tomar tal decisão o sultão enfraqueceu a ala 

direita, pois uma parcela das tropas que haviam partido era integrada a essa seção do exército. 

Mesmo com a morte do Imperador Frederico I Barbarossa, sob a liderança de seu 

filho, Frederico VI (1167-1191), duque da Suábia, as tropas germânicas continuaram 

avançando em direção ao território de Antioquia. Na REHS consta que, embora estivessem em 

grande número, ao passarem pelo castelo de Baghrās a guarnição local capturou 200 integrantes 

de suas tropas, pois estavam fracos e doentes, com falta de cavalos, animais de carga, 

suprimentos e equipamentos militares. Um enviado entregou uma carta ao sultão informando-

o das condições daquelas tropas cristãs: 

 

"São muito numerosos, mas são fracos, com falta de cavalos e equipamento. 

A maioria deles tem a sua bagagem em burros e cavalos fracos". Eu parei em 

uma ponte que eles estavam atravessando para observá-los. Uma grande 

multidão deles passou, mas eu não descobri que nenhum deles, exceto muito 

poucos, tinha qualquer escudo ou lança. Perguntei-lhes sobre isso, e eles 

responderam: "Ficamos vários dias numa planície insalubre e as provisões e a 

lenha escasseavam. Queimamos a maior parte do nosso equipamento e muitos 

dos nossos números morreram. Precisávamos de abater e comer os nossos 

cavalos e queimamos as nossas lanças e equipamento por falta de lenha"640. 

 

 
637 “Eles pararam num rio para fazer a travessia. O maldito imperador deles tinha a ideia de nadar lá. A água estava 

muito fria e isso foi depois de ele ter sofrido cansaço, fadiga, dificuldades e alarmes. Por esta razão, ele pegou uma 

doença grave, que se agravou até matá-lo. Quando percebeu o estado a que tinha chegado, fez o seu testamento a 

favor do seu filho, que o acompanhava. Após a sua morte, de comum acordo, cozeram-no em vinagre e recolheram-

lhe os ossos num saco para o transportarem para Jerusalém e o enterrarem ali”. IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. 

cit., 2002, p. 113-114. 
638 Ibid., p. 113. 
639 Loc. Cit. 
640 Ibid., p. 117. 
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Nos últimos dez dias de Sha‘bān (21 a 30 de setembro), após parar em Trípoli para 

recuperar as forças de sua tropa, o imperador germânico Frederico VI optou por viajar por via 

marítima por acreditar que se escolhesse outro caminho falharia e encontraria rotas bloqueadas 

pelos muçulmanos. Apesar das intempéries sofridas no mar, as tropas germânicas navegaram e 

chegaram a Tiro, onde juntaram-se as tropas de Conrado de Monferrato e, em 6 de Ramadān (7 

de outubro), se direcionaram para o cerco à Acre641. 

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād642, Saladino se aproveitava dos momentos 

em que o mar estava agitado para levar forças de socorro e recursos para Acre, pois em tais 

circunstâncias os navios inimigos eram forçados a se retirar do mar e ir para terra firme, assim, 

suas tropas não corriam risco de serem atacadas. O cronista afirma que na segunda-feira 2 de 

Dhū’l-Hijja do ano anterior, 586 (31 de dezembro de 1190), sete carregamentos de provisões 

conseguiram entrar em Acre. No entanto, no presente ano, os carregamentos vindos do mar 

foram destruídos ao se chocarem com rochas próximas ao porto. O incidente deslocou todos os 

combatentes para a parte marítima da cidade com o propósito de recuperar a carga. À vista 

disso, os Francos se reuniram e fizeram um ataque à cidade por via terrestre e ousaram escalar 

o muro, mas foram repelidos pela guarnição muçulmana. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād assevera que a perda desta vasta quantidade de 

suprimentos em Acre representou o primeiro sinal de que a cidade seria tomada pelos cristãos. 

O segundo sinal se manifestou com o colapso de uma seção do muro na véspera do sábado 7 

de Dhū’l-Hijja de 586 (5 de janeiro de 1191). Segundo Bahā al-Dῑn, sob o decreto de Allah uma 

grande parte da muralha da cidade desabou e abriu espaço para que os inimigos Francos 

levantassem um ataque contra os defensores de Acre. Todavia, os muçulmanos resistiram aos 

intentos cristãos matando muitos dos inimigos e reuniram todos os pedreiros e artesãos que se 

encontravam na cidade e os encarregaram de reconstruir a muralha643. 

Para João Gouveia Monteiro644, a organização militar muçulmana do século XII 

possuía um alto nível logístico que garantia um eficiente serviço de apoio às tropas. Esse serviço 

de auxílio aos muçulmanos durante as batalhas englobava o barid, um serviço postal que 

utilizava um sistema de pombos mensageiros e também um método de boias para avisos 

urgentes que assegurava rapidez nas comunicações; e o thulq, encarregado da distribuição de 

armas, da manutenção das bagagens e da inserção nas colunas de marcha de tropas auxiliares. 

 
641 Ibid., p. 128. 
642 Ibid., p. 141. 
643 Ibid., p. 142. 
644 MONTEIRO, João Gouveia. op. cit., 2015, p. 48.  
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Além disso, segundo Monteiro, o serviço de apoio também contava com forças contra 

incêndios, ferreiros, mineiros, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, agrimensores, serventes, 

curadores, condutores de animais, escribas, funcionários religiosos, médicos e cirurgiões. Desse 

modo, notamos a preocupação dos líderes muçulmanos quanto a autonomia de suas tropas 

durante os conflitos. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād discorre sobre a chegada de Ricardo Coração de Leão ao 

Oriente Médio apresentando seu poderio militar, mas também registra suas impressões sobre o 

rei europeu: 

 

Este rei da Inglaterra era um guerreiro poderoso, de grande coragem e forte 

em propósito. Ele tinha muita experiência de luta e era intrépido em batalha, 

e mesmo assim estava nos olhos deles abaixo do rei da França em status real, 

embora sendo mais rico e mais conhecido pela habilidade marcial e coragem. 

As novas sobre ele são que, depois de sua chegada a ilha de Chipre, ele decidiu 

não ir além sem que a ilha fosse sua, sob sua autoridade. O amaldiçoado rei 

da Inglaterra veio [...]. Sua chegada foi com grande pompa. Ele chegou em 

vinte e cinco galeras, cheias de homens, armas e mantimentos645. 

 

 

O cronista assegura que Saladino não se sentiu abalado pela chegada do monarca e 

que permaneceu firme confiando em Allah. As forças de Ricardo Coração de Leão juntaram-se 

aos sitiantes de Acre e continuaram a manter ataques contra as muralhas da cidade, restringindo 

suas agressões apenas a utilização de projeteis lançados por seus trabucos. Segundo Bahā al-

Dῑn, os muçulmanos que estavam dentro das muralhas da cidade já haviam sido acometidos 

pelo cansaço, pois muitos deles haviam passado várias noites sem dormir enquanto o numeroso 

grupo de inimigos Francos não cessava as investidas646. Em decorrência disso, enviaram 

mensagens ao sultão requisitando seu auxilio, caso contrário, renderiam a cidade: 

 

Durante este dia veio uma mensagem da cidade, na qual relataram: "Fomos 

tão reduzidos à incapacidade que não sobrou nada além de rendição". Amanhã 

(isso significava quarta-feira 8 Jumada II, 3 de julho), se você não fizer algo 

por nós, vamos procurar condições e entregar a cidade e comprar nossos 

pescoços, pelo menos647. 

 

 

Os muçulmanos acabaram se rendendo ao avanço Franco sobre Acre. A capitulação 

da cidade representou uma grande derrota, pois Saladino havia convocado todas as tropas e 

 
645 IBN SHADDĀD, Bahā al-Dῑn. op. cit., 2002, p. 146. 
646 Ibid., p. 156. 
647 Ibid., p. 157. 
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armamentos das cidades de Jerusalém, Damasco, Alepo e do Egito em prol de defender a 

localidade e não obteve êxito.  

Na véspera do sábado, em 18 de Jumādā II (13 de julho), Saladino retirou-se de sua 

posição e ordenou que grande parte de suas tropas fossem para Shafar‘am, mas permaneceu 

próximo a Acre com um número reduzido de soldados esperando que os cristãos lhes atacassem 

e que o vencedor da batalha fosse escolhido por Allah. No entanto, eles o ignoraram e 

direcionaram sua atenção a ocupação da cidade648. 

A forma como Bahā al-Dῑn relata a atitude tomada por Saladino, de se posicionar a 

frente das forças cristãs com um número reduzido de combatentes e ficar à mercê da vontade 

divina, manifesta o seu propósito de personificar o sultão como um herói do mundo muçulmano. 

Todavia, se fizermos uma análise por um olhar racionalista, podemos interpretar o ato como 

uma atitude desesperada de Saladino diante da perda de Acre, pois se nem mesmo com todas 

as suas forças reunidas não obteve êxito, não seria com uma pequena tropa que ele derrotaria 

seus inimigos. 

Na REHS consta que, depois de se estabelecerem em Acre, todas as forças francas, 

a cavalo e a pé, a partir da terça-feira 27 de Rajab (20 de agosto), avançaram sobre as cidades 

de Tell al-‘Ayyādiyya e Tell Kaysān assassinando cerca de 3.000 muçulmanos. Posteriormente, 

seguiram para a cidade de Cesareia. Ao ser informado da posição das tropas inimigas, Saladino 

e seus soldados cavalgaram em direção a cidade com o objetivo de observá-los. O sultão 

ordenou que seus soldados não executassem nenhum ataque até que levantassem acampamento 

para se moverem para outra localidade649.   

Na manhã do domingo, em 8 Sha‘bān (1 de setembro), chegou a notícia de que os 

Francos estavam prestes a se movimentar. Saladino ordenou que suas tropas variassem suas 

posições ao redor de Cesareia e dessem início a batalha com um maciço ataque com flechas 

sobre os inimigos. Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, as agressões do sultão não renderam 

nenhum efeito, pois os soldados cristãos estavam munidos de corpetes sólidos de ferro e cotas 

de malha. As forças francas foram divididas em três partes, comandadas respectivamente pelo 

antigo rei Guy de Lusignan na vanguarda, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e Filipe 

Augusto da França ao centro, os lordes de Tiberíades e outro destacamento na retaguarda. Eles 

utilizaram bestas e torres e feriram grande parte da infantaria e da cavalaria muçulmana650. 

 
648 Ibid., p. 156. 
649 Ibid., p. 169. 
650 Loc. cit. 
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Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād relata que um destacamento muçulmano encontrou e 

atacou uma tropa franca que não utilizava armadura. Percebendo o ataque, o corpo principal 

das forças cristãs partira em auxílio aos demais, mas três inimigos foram feitos prisioneiros e 

levados como informantes a Saladino. Segundo o cronista, eles comunicaram ao sultão que o 

Rei da Inglaterra havia sido visitado por dois beduínos em Acre e que estes o haviam advertido 

que o exército muçulmano era pequeno e estava cansado, por esse motivo os Francos haviam 

se lançado a campo. Além disso, afirmaram que cerca de 1.000 soldados cristãos haviam sido 

mortos e que o rei estava impressionado com a quantidade de soldados muçulmanos, ficando 

claro que havia sido enganado pelos beduínos651. 

 

 

3.5.2 Os acordos de paz com o Rei Ricardo Coração de Leão e o fim do governo de Saladino 

 

 

Na quinta-feira 12 de Sha‘bān (5 de setembro), as tropas inglesas requisitaram ao 

esquadrão avançado muçulmano para que iniciassem negociações de paz. Segundo Bahā al-Dῑn 

Ibn Shaddād652, a pedido do sultão, o irmão de Saladino, al-‘Ādil, se dirigiu ao acampamento e 

relatou o que o Rei da Inglaterra havia dito: "A luta entre nós já dura há muito tempo e homens 

corajosos foram mortos de ambos os lados. Nós viemos aqui para ajudar os residentes Francos 

do litoral. Faz as pazes, tu e eles, e cada um de nós pode voltar para o seu próprio lugar”. 

Contudo, al-‘Ādil questionou as atitudes tomadas pelo monarca com relação a sua campanha 

militar, tendo em vista que não correspondiam aos seus desejos de paz. As negociações não 

prosperaram dando margem para a continuidade do conflito, pois o que o Rei da Inglaterra 

buscava era a restituição das terras aos cristãos. 

Os Francos partiram na direção de Jaffa na segunda-feira de Sha‘bān (19 de 

setembro). Saladino os seguiu com suas tropas se mantendo próximo ao inimigo, lançando 

flechas e executando ataques com o propósito de envolvê-los em uma batalha, mas eles não 

responderam aos ataques e continuaram em marcha até adentrarem a cidade. Na terça-feira 17 

de Sha‘bān (10 de setembro), o sultão recolheu parte de suas tropas e marchou para Ramla onde 

convocou seus conselheiros e os consultou sobre o que fazer com Ascalon, pois temia que a 

cidade também fosse tomada pelos inimigos e servisse como centro de apoio aos cristãos para 

um possível ataque contra Jerusalém. Diante do fracasso em Acre, ficou acordado que Saladino 

 
651 Ibid., p. 172. 
652 Ibid., p. 173. 
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destruiria Ascalon enquanto al-‘Ādil reuniria um destacamento para espionar a movimentação 

dos inimigos: 

 

Ele designou secções da parede para os homens. A cada emir e destacamento 

de tropas ele designou um trecho particular de muro de cortina e uma torre 

particular para destruir. Os nossos homens entraram na cidade e grandes gritos 

e lágrimas surgiram. Era uma cidade verdejante, agradável, com muros bem 

construídos e muito procurada para residir ali653. 

 

 

Além de Ascalon, Saladino também destruiu a igreja de Lydda, o castelo de Ramla, 

e a cidade de Latrun, visto que eram grandes construções e poderiam servir como fortificações 

aos cristãos. Posteriormente, no dia 5 de Ramadān (27 de setembro), se dirigiu a Jerusalém com 

o objetivo de averiguar o estado de suas muralhas, a quantidade das provisões militares e o 

estado da guarnição local. Segundo Bahā al-Dῑn654, enquanto Saladino se preparava para o 

possível avanço Franco, al-‘Ādil enviou mensagens informando-o que o Rei da França havia 

morrido655 e que Ricardo Coração de Leão havia regressado a Acre, temendo um possível 

acordo entre Conrado de Monferrato e Saladino para a rendição da cidade656. 

A inferioridade numérica cristã perante as forças lideradas por Saladino e a 

necessidade de abreviar a presença no Oriente, culminaram na celebração de um importante 

acordo com os muçulmanos que reconhecia a posse de uma estreita faixa do litoral sírio-

palestino aos ocidentais e permitia a peregrinação de cristãos a Jerusalém. Fatíma R. 

Fernandes657 afirma que: “Saladino manifesta, nesse tratado, seu perfil de hábil líder militar e 

diplomático que via na tolerância para com os cristãos um dos caminhos de continuidade de 

seu projeto de unidade islâmica”. 

Nesse contexto, é interessante analisar as correspondências trocadas entre o rei 

Inglês e Saladino durante a Terceira Cruzada, momentos antes de chegarem a um tratado de 

paz. No ano de 1191, depois de alcançar algumas vitórias sobre Saladino após dois anos de 

cerco, principalmente sobre o território de Acre, o rei Ricardo Coração de Leão abriu vertente 

para novas relações diplomáticas insistindo juntamente a al-‘Ādil para que chegassem a um 

termo: 

 

A terra está arruinada, totalmente arruinada nas mãos de ambos os lados. 

Propriedades e vidas de ambos os lados são destruídas. Este assunto recebeu 

o seu devido tratamento. Só temos de falar de Jerusalém, da Santa Cruz e 

 
653 Ibid., p. 178. 
654 Ibid., p. 181. 
655 De fato, Philip Augustus tinha adoecido, mas havia regressado a França e só morreu em 1223. 
656 Ibid., p. 183. 
657 FERNANDES, Fátima Regina. op. cit., 2008, p. 118-119. 
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destas terras. Agora Jerusalém é o centro do nosso culto ao qual nunca 

renunciaremos, mesmo que só restasse um de nós. Quanto a estas terras, que 

nos seja restituído o que é este lado do Jordão. A Santa Cruz, que é um pedaço 

de madeira que não tem valor para vós, mas que é importante para nós. Que o 

sultão nos conceda isso. Então podemos fazer as pazes e descansar desta 

dificuldade constante658. 

 

 

A resposta de Saladino a Ricardo Coração de Leão demonstra a rigidez quanto aos 

seus princípios: 

 

Jerusalém é tanto nossa como tua. Na verdade, para nós é maior do que para 

vós, pois foi onde o nosso Profeta veio na sua Viagem Noturna e no lugar de 

reunião dos anjos. Que o rei não imagine que vamos desistir dela, pois não 

conseguimos respirar uma palavra disso entre os muçulmanos. Quanto à terra, 

ela também é nossa originalmente. A sua conquista foi um acidente 

inesperado, devido à fraqueza dos muçulmanos daquela época. Enquanto a 

guerra continua, Deus não vos permitiu construir ali uma só pedra. Das terras 

em nossas mãos nós, graças a Deus, alimentamo-nos dos produtos e retiramos 

os benefícios. A destruição da Santa Cruz seria, aos nossos olhos, uma grande 

oferta para Deus, mas a única razão pela qual não podemos ir tão longe é que 

algum benefício mais útil possa resultar no Islã659. 

 

 

Nas mensagens acima, fica explicito a firmeza com que cada líder impõe as 

motivações pelas quais estavam lutando e estas reações oposicionistas são alavancadas pelas 

exigências de suas intenções. É nítido que o caminho não os levará a um acordo. Todavia, 

pretende-se aqui dar ênfase ao sentimento de Saladino para com a cidade de Jerusalém, 

atribuindo sua importância ao fato de que foi na Cidade Santa que o Profeta Muhammad 

ascendeu aos céus e é a partir deste pressuposto que afirma não abrir mão da mesma. 

O acordo de paz e a concessão de uma faixa de terra aos Francos daria brecha para 

a formação de novas Cruzadas contra os muçulmanos. Além disso, Saladino temia o 

enfraquecimento do poderio muçulmano após sua morte, pois acreditava que era ele o elo que 

mantinha a unificação dos muçulmanos e sustentava o espírito da Jihad. Sendo assim, 

acreditava que o melhor caminho era continuar lutando: 

 

Se e quando fizermos as pazes com eles, não podemos ter certeza de que eles 

não serão um perigo para nós. Se a morte me atingir, essas forças dificilmente 

se reunirão novamente e os Francos se tornarão fortes. O nosso melhor 

caminho é continuar com a Jihad até os expulsarmos da costa ou até 

morrermos nós mesmos660. 

 

 

 
658 Ibid., p. 186. 
659 Loc. cit. 
660 Ibid., p. 195. 
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Reiteradamente Ricardo Coração de Leão buscou consolidar um acordo de paz com 

Saladino. Na REHS consta as mensagens enviadas pelo rei inglês ao sultão em que requisita 

parte das terras costeiras que Saladino havia concedido ao seu irmão al-‘Ādil: 

 

Desejo a tua amizade e amor. Você disse que concedeu estas terras costeiras 

ao seu irmão. Quero que sejas um árbitro entre ele e eu e que dividas as terras 

entre ele e eu. É essencial que tenhamos algum controle sobre Jerusalém. Meu 

objetivo é que você dívida as terras de tal forma que não haja culpa dele dos 

muçulmanos e nenhuma dos francos sobre mim661. 

 

 

As negociações entre ambos se arrastaram por cerca de um ano. As propostas de 

paz por parte de Saladino são simples: cada um fica com o que detém; e se porventura os 

Francos desejassem se lançar à peregrinação, que fossem desarmados a Cidade Santa que iria 

permanecer sob domínio muçulmano 662. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād afirma que os Francos estavam em dúvida sobre qual 

caminho deveriam escolher, marchar para Jerusalém ou regressar aos seus próprios territórios. 

Para os franceses, o principal objetivo de sua presença no Oriente Médio era libertar a Terra 

Santa. Sendo assim, não deveriam regressar ao seu próprio território até que a cidade estivesse 

em poder dos cristãos. Já para Ricardo Coração de Leão, um cerco contra a cidade não era a 

melhor escolha, pois acreditava que as fontes de água próximas a Jerusalém haviam sido 

envenenadas, impossibilitando o desenrolar de uma batalha. Interessado em abreviar as 

expedições, Ricardo Coração de Leão tentou por duas vezes marchar em direção à Jerusalém 

sem que houvesse ataque 663. 

Em 1192, estando o rei inglês doente e com alto índice de abandono de seus 

cavaleiros, resultante da sua posição omissa perante a iniciativa de retomar Jerusalém, suplica 

a Saladino que mantenha sob sua posse o território de Ascalon antes que partisse, mas o pedido 

é negado. Por fim, no início de setembro de 1192, um tratado é assinado preestabelecendo um 

período de cinco anos de paz. Os Francos conservaram a zona costeira de Tiro a Jaffa, mas em 

contrapartida deveriam reconhecer a autoridade do sultão em todo território, sobretudo em 

Jerusalém. Sendo assim o sultão saiu vitorioso deste processo de confronto com o Ocidente664. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād testemunha que o tratado de paz e a concessão da zona 

costeira aos Francos não era o objetivo de Saladino. O cronista afirma que o sultão tinha 

consciência de que o acordo beneficiaria os cruzados e que, posteriormente, regressariam 

 
661 Ibid., p. 194. 
662 Ibid., p. 210. 
663 Ibid., p. 211-212. 
664 Ibid., p. 227. 
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fortalecidos para recuperar o restante das terras, mas que só havia concordado com o tratado 

porque suas tropas estavam cansadas e mostrando sinais de insatisfação com as constantes 

disputas. A partir deste momento, Saladino já não se assemelha mais a imagem do herói 

carismático em contraposição a sua apresentação na Batalha de Hattin. Nota-se 

enfraquecimento de sua autoridade, principalmente com relação aos emires. 

Quando recebeu a confirmação de que o Rei da Inglaterra havia zarpado a caminho 

de suas próprias terras, Saladino decidiu ir a Jerusalém para se preparar para realizar o Hajj. No 

início de Shawwāl (10 de outubro), o sultão saiu com uma pequena comitiva para inspecionar 

os castelos costeiros, ir a Bānyās e depois partir para Damasco. Depois de terminar sua inspeção 

de todas as fortalezas costeiras, ordenar que suas falhas fossem ajustadas e que as guarnições 

ficassem de prontidão, Saladino se direcionou para Damasco adentrando a cidade na manhã da 

quarta-feira 26 de Shawwāl (4 de novembro) 665. 

De acordo com a REHS, no sábado de 16 Safar (20 de fevereiro), Saladino foi 

acometido por uma febre. Ao receber a visita do Qādī al-Fādil666 e de seu filho al-Afdal, o sultão 

reclamou de seu estado de saúde relatando se sentir perturbado durante a noite. Ele requisitou 

que al-Afdal ocupasse seu lugar nas refeições regulares para que pudesse se ausentar. Segundo 

Bahā al-Dῑn, tal atitude representou um mal presságio e, a partir deste dia, sua doença começou 

a piorar. Para o cronista, um dos sinais de que a vida de Saladino estava no fim era a ausência 

de seu médico que conhecia bem sua constituição. Outros médicos aconselharam que ele fosse 

sangrado, mas no quarto dia após o procedimento sua doença se intensificou667. 

De acordo com Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād668, o estado de saúde de Saladino 

progrediu ao ponto de ser acometido por uma estrema fraqueza e prostração. Notamos na REHS 

que os médicos do sultão constataram que o seu corpo se encontrava em escassez de humores 

úmidos. Pensando na ideia teorizada por Hipócrates e Galeno, podemos acreditar que uma das 

causas da doença de Saladino foi justamente a falta de equilíbrio de sua bile negra669. 

 
665 Ibid., p. 237. 
666 Abū ‘Alī ‘Abd al-Rahīm ibn ‘Alī al-Baysānī (579/1135-596/1200) foi um administrador sênior de Saladino e 

um célebre estilista de prosa, era conhecido como o “Qādī Aprendido”. 
667 Loc cit. 
668 Ibid., p. 244. 
669 A Teoria Humoral foi elaborada por Hipócrates de Cós (460-377 a.C.) e consistia na existência de quatro fluídos 

principais no corpo humano: bile negra, bile amarela, fleuma e sangue. O homem seria acometido por doenças 

quando estes humores estivessem em desequilíbrio. SCLIAR, Moacyr, - História do Conceito de Saúde. In: 

PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2007, p. 29-41. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03> Acesso em: 23 de janeiro de 2020, às 11h: 23 min. Com base 

na teoria de Hipócrates, o médico romano Galeno (129-199), do século II d.C., aperfeiçoou a Teoria Humoral 

pensando nesta ideia de equilíbrio com o objetivo de desenvolver sua concepção de saúde. Além disso, ele também 

destacou que a bile negra possui duas características, sendo ela fria e seca. Segundo Galeno, a bile negra, quando 

produzida em excesso, atinge vários órgãos do corpo que podem ocasionar diferentes problemas de saúde. 
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Segundo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, em decorrência do estado de saúde do sultão, a 

tristeza tomou conta da cidade. O cronista relata que após o amanhecer o Qādī al-Fādil 

apressou-se para estar presente para a sua morte. Saladino morreu na quarta-feira 27 de maio 

de 589 (3 de março de 1193). Bahā al-Dῑn relata suas impressões sobre a morte do sultão: 

 

Este foi um dia como o que não tinha acontecido aos muçulmanos e ao Islão 

desde a perda dos califas corretamente guiados. A cidadela, a cidade, o mundo 

estava dominado por uma tal sensação de perda que só Deus podia 

compreender. Em nome de Deus, eu tinha ouvido de algumas pessoas que eles 

estavam desejosos de resgatar aqueles que lhes eram queridos com suas 

próprias vidas, mas eu só ouvi tal expressão como uma espécie de exagero ou 

licença poética até este dia, como eu sabia para mim e para outros que, se a 

compra de sua vida fosse aceitável, nós teríamos pago por ela com a nossa670. 

 

 

Saladino sofreu com a fragilização de sua saúde e o enfraquecimento de suas forças, 

resultante de um suposto envelhecimento prematuro que decorreu na morte do unificador do 

mundo muçulmano e conquistador da cidade Santa. Segundo Karen Armstrong671, com a morte 

do sultão seu império se esfacelou e as aspirações para a continuidade do projeto de unificação 

do mundo árabe muçulmano foram perdidas. Os membros da família Ayyūb instalaram-se no 

governo das várias cidades com tropas e uma administração independentes, o que resultou em 

disputas internas entre os herdeiros de Saladino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTOS, Dulce Oliveira Amarante dos. Paixões Alma, Melancolia e Medicina (Séc. XIII-XV). In: A IDADE 

MÉDIA PORTUGUESA E O BRASIL: Reminiscências, Transformações, Ressignificações. Ed. Vidráguas, 2011, 

p. 111. 
670 Ibid., p. 244. 
671 ARMSTRONG, Karen. op. cit., 2011, p. 365. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pelo estudo da fonte principal desta pesquisa, “A Rara e Excelente História de 

Saladino”, produzida pelo biógrafo Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, foi possível analisar a 

representação de Saladino enquanto líder muçulmano, compreendendo o processo de 

construção de sua imagem como um modelo de guerreiro, líder, estrategista, libertador e 

unificador do mundo árabe-muçulmano. Bahā al-Dῑn registra os grandes feitos e as virtudes 

desenvolvidas no percurso da vida do sultão, iniciando com seu nascimento até a sua total 

ascensão com a conquista da cidade de Jerusalém, no contexto das Cruzadas. Estas informações 

podem ser interpretadas como resultado da intencionalidade do biógrafo em registrar as 

principais ações de Saladino. 

Ao trabalharmos o conceito de memória, direcionado ao fato da obra se tratar de 

uma fonte que remonta relatos sobre o sultão Saladino, buscamos perceber seu lugar de 

memória na fonte em análise. Podemos apontar a manutenção de uma dualidade na 

memorialística do escrito, não estando simplesmente focalizado na memória individual de Bahā 

al-Dῑn. Acreditamos que a memória individual não é o único agente de impacto na construção 

da crônica, pois percebemos que o biógrafo também é influenciado pela ação da memória 

coletiva e por mais que afirme que a obra é resultado de suas experiências individuais, 

implicitamente fica em evidência que ele não participou de todos os momentos da vida do 

sultão. Assim, Bahā al-Dῑn apropria-se da memória coletiva transfigurando-a em uma memória 

individual. 

Tendo em vista que o principal objetivo deste trabalho era analisar a representação 

de Saladino enquanto líder muçulmano, bem como o processo de construção de sua imagem e 

sua atuação política e militar, podemos afirmar que o mesmo foi alcançado. A crônica analisada 

estava diretamente relacionada com o objeto de nossa reflexão, demonstrando o poder de 

representatividade exercido pelo sultão não só na obra, mas também no império islâmico do 

século XII.  

Na concepção de Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād, as várias características apresentadas 

na crônica tratam-se de qualidades intrínsecas de Saladino. A partir da análise da fonte, 

percebemos que o biografo está tão convencido da imagem do sultão como um modelo de 

governante perfeito que criou um discurso retórico objetivado em persuadir o leitor com suas 

próprias impressões sobre Saladino. Dessa forma, a imagem de Saladino como um grande líder 

foi construída como sendo resultado da manifestação de sua personalidade enquanto governante 
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misericordioso, defensor dos fracos contra os fortes e que permitia a manifestação da justiça na 

tomada de suas decisões. Assim, acreditamos que o propósito de Bahā al-Dῑn não é apenas o de 

informar, mas também de imbuir no leitor o mesmo sentimento que partilha por Saladino. 

No processo de construção da imagem do sultão enquanto guerreiro, Bahā al-Dῑn 

Ibn Shaddād recorreu ao seu sucesso nas expedições realizadas no início de sua carreira no 

Egito, pois ele acabou assumindo o posto de comando após a morte do tio Asad al-Dīn Shīrkūh. 

Além disso, o cronista destaca o seu papel na unificação muçulmana que, em sua concepção, 

consolidou uma base de poder firme e prospera, combatendo em campo de batalha o califado 

xiita e os que se opunham ao movimento de unificação. Desse modo, ao relatar uma série de 

conquistas obtidas por Saladino, Bahā al-Dῑn dá a narrativa um caráter propagandístico.  

Com relação às características como sendo um líder “guerreiro” e “estrategista”, os 

argumentos utilizados pelo cronista advêm das tomadas de decisões políticas e principalmente 

militares, materializadas através de suas atitudes de mobilização e movimentação das tropas, 

nos cercos contra os domínios cristãos e nas estratégias de batalha. No que concerne as disputas 

travadas entre muçulmanos e cristãos, salientamos que a narrativa de Bahā al-Dῑn é permeada 

por uma perspectiva maniqueísta que distingue os muçulmanos, considerados pelo cronista 

como fiéis, abençoados e defensores de Allah; dos cristãos, vistos como infiéis, amaldiçoados 

e politeístas. 

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād constrói a imagem de um sultão carregado de virtudes e 

excelentes qualidades, ambas estruturadas na fé no Islã, demonstrando a forte influência da 

religião como base sustentadora para conduta de Saladino. Desse modo, compreendemos que 

subjetivamente o interesse de Bahā al-Dῑn não foi o de apresentar Saladino como de fato ele 

era, mas da forma que deveria ser recordado pelas gerações posteriores. Sendo assim, as 

qualidades atribuídas ao sultão e os fatos narrados na REHS foram selecionados de modo a 

personificar a figura de um líder ideal. 

O Islã acaba interferindo na infância do sultão com uma aprendizagem educacional 

rigidamente influenciada pelos ensinamentos apregoados pelo Corão. Estes, são sistematizados 

em cinco pilares do islamismo (Shahada, Salat, Zakat, Ramadā e o Hajj). Fica explicito que 

por mais que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād tentasse adequar a figura de Saladino ao crente perfeito, 

cumpridor dos preceitos religiosos, o sultão não conseguiu cumprir com a rigorosa conduta de 

realização das obrigações religiosas, falhando com o dever de peregrinar aos lugares santos e 

também na tarefa de realização do jejum no Ramadā, o qual só inicia no final de sua vida. No 

entanto, tomando por base parte da discussão fornecida pela crônica, nota-se que mesmo nesses 

momentos o cronista procura justificar a conduta do sultão. Sua principal justificativa refere-se 



183 
 

à fragilidade da saúde de Saladino que o impedia de efetuar a prática dos jejuns e de peregrinar 

para os locais santos. Assim, percebe-se que o biógrafo se apoiou nas medidas substitutivas 

pregadas pelo Islã que permitiam ao fiel trocar o jejum pela prática da caridade. Estas 

representam uma suposta tolerância para aqueles que não possuem um bom estado de saúde. 

Para que analisássemos a contribuição do movimento jihadista na ascensão de 

Saladino, caracterizado como líder e libertador do mundo islâmico, foi necessário o acesso ao 

Corão e a autores que discutem o tema. É com base nesta proposta de diálogo com a 

historiografia que compreendemos a Jihad como a luta pela expansão das fronteiras do Islã, 

tanto em aspectos religiosos quanto em aspectos político-territoriais.  

Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād afirma que o sultão surgiu no mundo islâmico inspirado 

pela Jihad, sendo assim, o objetivo principal do movimento estava centrado na conquista dos 

territórios não submetidos ao islamismo. Percebemos que os preceitos pregados pelo 

movimento e os objetivos expostos pelo sultão tratam-se de linhas que caminham paralelas. É 

nessa relação de proximidade de objetivos que entendemos que Saladino apropria-se da 

ideologia pregada pela Jihad acreditando no favorecimento de seus objetivos, uma vez que não 

se desvencilhava dos preceitos do Corão, e é com base nestes preceitos que alcança sua ascensão 

no poder através da conquista de Jerusalém. 

Com base na trajetória percorrida por Saladino até sua ascensão político-militar, 

tentamos compreender a “heroicização” de seu personagem na obra. Assim, concluímos que 

todos os feitos e atitudes tomadas pelo sultão e que foram relatadas na obra, são interpretadas 

por Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād como atitudes nobres e dignas de registro, porém, a maior ênfase 

manifesta-se a partir do momento que ele se torna sultão do Cairo, vencendo importantes 

batalhas contra os cruzados cristãos que haviam se estabelecido na Palestina. Além disso, o 

cronista destaca também o momento em que ele começou a empreender expedições de 

conquista territorial em busca do domínio sobre o Império, até então dividido por dinastias, e a 

partir delas traçou caminhos e criou alternativas até o alcance da sua unificação, suprimindo 

uma divisão político-territorial instalada no mundo islâmico.  

O movimento desencadeado por Saladino também acaba interferindo e 

transformando características religiosas e culturais no Oriente Médio, onde se apresenta como 

o defensor do Islã. No entanto, chegamos à conclusão que Saladino recebeu a qualificação de 

Herói a partir do momento em que se utilizou da Unificação do Império para retomar a cidade 

de Jerusalém, pondo fim ao domínio Franco. Ao devolver Jerusalém e seus lugares santos ao 

Islã e aos muçulmanos, passou a ser mais louvado e engrandecido pelo biografo o qual o 

reconheceu como o Herói do mundo árabe-muçulmano. 
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Para que Saladino alcançasse a unificação do Império e ascendesse como líder, 

tornando seu nome grande entre outros líderes mulçumanos, foi necessário que desenvolvesse 

estratégias de conquista de territórios árabes. Estas tinham como intuito a expansão de seu 

poderio e dos campos aliados, porém, além de cristãos, o sultão também teve que lutar contra 

rivais muçulmanos para que pudesse concretizar a unificação do império. 

O comprometimento do cronista em registrar suas “Virtudes” é objetivado em 

apresentar e exemplificar comportamentos a serem desenvolvidos para as gerações futuras. No 

entanto, seu objetivo não era de apresentar o sultão a partir de aspetos físicos, mas sim, o 

processo histórico que percorreu, dando ênfase a suas qualidades e construindo a imagem de 

um sultão modelo: Virtuoso, líder, estrategista, libertador e unificador do mundo árabe-

muçulmano, personagem este que Bahā al-Dῑn Ibn Shaddād pretendeu registrar para a 

posteridade.  

Por fim, concluimos que a intencionalidade de Bahā al-Dῑn em construir a REHS 

foi a de gravar os feitos e as virtudes do sultão, como uma memória dos muçulmanos, 

mantendo-o vivo entre eles sem que fosse esquecido em decorrência do tempo. Além disso, 

acreditamos que o biografo utilizou-se da obra como uma ferramenta política, pois também 

tinha o objetivo pessoal de perpetuar seu nome na história, almejando ser reconhecido por sua 

atitude de registro das memórias do unificador do mundo muçulmano.  
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