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Resumo:  
Este artigo procura fornecer uma análise e descrição daquele que é 
considerado um dos mais famosos combates de toda a Idade Média: a Batalha 
de Hattin, ocorrida no ano de 1187. No contexto das Cruzadas, Hattin é 
frequentemente descrito como um evento absoluto, incondicional, que teria 
inclusive transformado a maneira como as expedições cristãs ao Oriente 
Latino passaram a ocorrer. Valendo-se da bibliografia especializada como 
ponto de partida, ainda que também tenha se preocupado com o âmbito 
militar deste episódio, a análise aqui buscou dar destaque ao contexto no qual 
o embate se origina e se desenrola. Contexto este que acaba por se revelar 
como elemento conclusivo dos resultados alcançados no campo de batalha. 
Palavras-chave: 
Cruzadas; Hattin; Ordens Militares; História Militar. 
 
Abstract: 
This paper aims to provide an exam and a description of what is regarded as 
one of the most famous combats in the whole Middle Ages: the battle of 
Hattin, which took place in the year of 1187. In the Crusade context, Hattin is 
frequently described as an absolute event, which changed even the way how 
Christian expeditions to the Latin East came to occur. Taking the specialized 
bibliography as a starting point, the analysis here aimed to emphasize the 
context where the struggle began and evolved, bearing the military scope of 
this battle as well. This context revels itself to play an important role, a 
conclusive element of the aftermath achieved in the battlefield. 
Keywords: 
Crusades; Hattin; Military Orders; Military History. 
 
 

                                                             
1 Graduanda em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
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“Em todos os combates, a condição de uma campanha é de tal 
natureza que aquilo que te é proveitoso é prejudicial ao inimigo e 
aquilo que o auxilia é-te sempre prejudicial.” (Vegécio, Epitoma Rei 
Militari). 

 
 

O presente texto tem por objetivo analisar um dos mais conhecidos 
confrontos na história das Cruzadas: a Batalha de Hattin. Evento este que 
opôs forças cristãs e islâmicas em Julho do ano de 1187 sob as ordens de 
Saladino, chefe militar curdo muçulmano, e de Guy de Lusignan, rei de 
Jerusalém. Ainda que o foco aqui pretendido tenha sido, inicialmente, relativo 
ao desenvolvimento do episódio dentro de seu âmbito militar, a importância 
do contexto que teria levado ao combate também foi considerada, com o 
apontamento de seus antecedentes, causas e personagens diretamente 
envolvidos. Procurou-se ainda, em meio à ampla gama de informações 
reunidas, elaborar um breve relato que apresentasse uma descrição concisa do 
desenrolar da batalha, seguida pela exposição de suas consequências mais 
relevantes. A fim de atingir tais objetivos a bibliografia arrolada procurou 
combinar textos que abordassem tanto a batalha em si como a conjuntura na 
qual esta se desenrola. 

 
Sem entrar no mérito da disputa dos tradicionalistas versus pluralistas com 

relação ao estudo das Cruzadas, utilizei obras majoritariamente pertencentes a 
historiografia inglesa, devido a sua inegável importância e peso na área em 
questão. Para dar uma sólida base ao desenvolvimento da conjuntura, por 
exemplo, contou-se com a apreciação desde clássicos como a História das 
Cruzadas, de Steven Runciman, originalmente publicado no início dos anos 
1950, até a mais recente grande síntese do gênero, lançada em 2006 por 
Christopher Tyerman que, embora nomeado A Guerra de Deus, traz em seu 
subtítulo ("Uma Nova História das Cruzadas") uma clara referência à obra de 
Runciman. Já nomes de estudiosos como David Nicolle, Peter Edbury, Robert 
Irwin, Kelly DeVries e John France foram incluídos a fim de estreitar o campo 
de visão no que diz respeito às particularidades da arte da guerra durante a 
Idade Média e, especialmente, no contexto do Oriente Latino. 
 
 
1. Deus Vult. Hattin e as Cruzadas 
 
 

Pouco menos de um século se passou entre a proclamação da primeira 
cruzada pelo papa Urbano II em 27 de Novembro de 1095, no Concílio de 
Clermont, e o momento em que os exércitos cristão e muçulmano mediram 
forças em uma escaldante manhã de verão em 1187, junto aos Cornos de 
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Hattin, na Galileia. Durante nove décadas a ocupação cristã no Outremer2 
conheceu o seu auge e o seu declínio. Ao passo que o movimento das 
Cruzadas deu vazão a um espantoso número de combates das mais variadas 
tipologias, houve também a criação de condados e principados, o 
estabelecimento de dinastias, a "invenção" de instituições que, tais como as 
Ordens Religiosas Militares, logo deixariam de ser uma exclusividade do 
Levante, e, especialmente, tal movimento acabou por impulsionar a 
composição de uma ideia concernente à luta contra o chamado "Infiel" que se 
perpetuaria até os nossos dias. 

 
O próprio termo "Cruzadas" — claramente estabelecido a posteriore3 e 

que chegou aos nossos dias como sinônimo de luta em prol de uma (boa) 
causa — deve ser entendido, sobretudo, como uma construção. Construção 
esta que para o professor Christopher Tyerman acabou por refletir a maneira 
como o fenômeno foi estudado ao longo dos anos, neste caso, historicamente 
marcado por "preconceitos, parcialidades e julgamentalismo" (2004: 145). 
Embora Tyerman aponte como poucas as evidências primárias que 
sobreviveram sem algum nível de distorção, é possível alegar que as Cruzadas 
teriam sido, em grande parte, um fenômeno militar. Ainda que não haja, por 
exemplo, registros considerados autênticos do discurso de Urbano II em 
Clermont e a documentação existente enfatize o "mérito espiritual do objetivo 
temporal da expedição", o método a ser empregado era, então, 
"inequivocamente militar" (Tyerman, 2006: 72). Afinal, como determinou o 
historiador Sir Steven Runciman na sua monumental História das Cruzadas,4 
seria a guerra justamente o "contexto da vida no Outremer" (1993: 07). 
 

Episódio militar constantemente descrito em termos absolutos, Hattin 
desponta na cronologia das Cruzadas como um turning point.5 Um simples 

                                                             
2 Expressão francesa que significa “além-mar” (overseas), empregada para se referir aos 
Estados Cruzados estabelecidos pelos cristãos no Oriente: o Condado de Edessa, o 
Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e, naturalmente, o Reino de Jerusalém. 
 
3 “Na Idade Média não existia uma única palavra para o que hoje é conhecido como as 
Cruzadas. Enquanto aqueles que aceitavam a cruz eram descritos como crucesignati — pessoas 
(não apenas do sexo masculino) marcadas com o sinal da cruz — suas atividades tendiam a 
ser descritas por analogias, eufemismos, metáforas, ou generalidades: peregrinatio, 
peregrinação; via ou iter, caminho ou jornada; crux, literalmente cruz; negotium, negócios” 
(Tyerman, 2004: 09). 
 
4 Vale observar que esta obra de Runciman foi descrita como sendo a “última grande crônica 
medieval” (Tyerman, 2004: 146), emprestando-lhe uma ideia de cunho narrativo que, por 
vezes, acaba por se sobrepor ao analítico. 
 
5 O termo “absoluto”, que na Filosofia implica algo que exista em si, independente de 
qualquer outra coisa, é aqui utilizado com relação ao fato de que na bibliografia sobre as 



116 
Baumann, Celeste 

Portas do inferno, céu de sangue. Hattin, 1187: uma batalha absoluta 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 113-131. ISSN: 2014-7430 

passar de olhos pela bibliografia levantada acaba por pontuar a maneira como 
este confronto teria sido precedido por uma desastrosa campanha, culminando 
em uma catastrófica, espetacular e completa derrota em face de uma sensacional 
vitória, depois da qual, aparentemente, tudo mudou.6 O que nos interessa aqui, 
porém, mais do que adjetivos, é conhecer as razões para que tal conflito 
chegasse aos nossos dias objeto de tamanha consideração por parte dos 
estudiosos e apreciadores do tema. Assim, antes de marcharmos para os 
Cornos de Hattin, é necessário percorrer o caminho marcado por alguns dos 
principais eventos que antecederam o lançar dos projéteis e o brandir das 
espadas. 
 
 
2. Problemas no Paraíso. Ascensão do Islã, enfraquecimento dos 
Estados Cristãos no Oriente e a Cruzada a lugar nenhum 
 
 

Não é estranho considerar que a capitulação de Jerusalém em Julho de 
1099 tenha sido aclamada por seus contemporâneos cristãos como um sinal 
dos céus. As praças conquistadas ao longo da estrada que levavam ao Santo 
Sepulcro, somadas àquelas que se seguiriam nos anos posteriores, ajudando a 
consolidar uma certeza de que a luta contra o Infiel era, sim, a vontade divina. 
Sucessivos embates, desta forma, acabavam por fomentar um cenário propício 
e contínuo de conflagração. 

 
Longe de estar apenas colhendo os louros por cumprir desígnios 

celestiais, entretanto, uma análise do contexto nos faz perceber que aquilo que 
os cristãos tinham do seu lado era essencialmente uma massiva falta de união 
do mundo muçulmano, que culminara em uma fragmentação política do Islã, 
por sua vez facilitando as ofensivas cruzadas (Edbury, 1999: 91). 

 
Os primeiros anos do século XII, portanto, foram marcados pela 

expansão e consolidação dos Estados Cristãos no Levante, movimento que só 
viria a sofrer o seu primeiro revés significativo com a queda de Edessa na 
véspera do natal de 1144 pelas mãos de Zengi, senhor da guerra turco, seguido 
por um massacre dos seus habitantes francos, ainda que os cristãos nativos 
tenham, na ocasião, sido poupados (Runciman, 2002: 206). Um ano depois, em 
Dezembro de 1145, a reação cristã é assinalada na forma da bula Quantum 

                                                                                                                                                                       
Cruzadas, ao abordarem ou apenas citarem Hattin, autores tendem a utilizar a batalha como 
um exemplo clássico de um evento ímpar, responsável por concentrar a partir de seu mero 
acontecimento o poder de alterar toda a conjuntura do Oriente Latino. 
 
6 Vide Burgtorf, 2008: 283; Folda, 1999: 147; Edbury, 1999: 97; Botley, 1960: 255; Irwin, 
1999: 234; Riley-Smith, 1999: 3, respectivamente. Os grifos são meus. 
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praedecessores, por meio da qual o Papa Eugênio III teria proclamado uma nova 
cruzada contra os inimigos da fé. Novas expedições vindas do oeste, contudo, 
só passam a chegar a Terra Santa em meados de 1147, tendo o movimento 
sido precedido por um período de pregações, levadas, em especial, pela voz do 
abade Bernardo de Claraval (Tyerman, 2004: 27). 
 

A Segunda Cruzada, diferente da primeira, marcada principalmente pela 
participação de membros da nobreza, contou com a presença de grandes 
monarcas como Luís VII da França e Conrado III da Germânia, porém, sob 
determinados aspectos, é considerada um colossal fracasso. Além de não 
terem sido capazes de recuperar Edessa, as ações dos recém-chegados, 
consideradas arrogantes pelos cruzados já então estabelecidos no Outremer, 
provocaram graves conflitos entre os próprios cristãos (DeVries, 2007: 95). 

 
O "ponto alto" das disputas teria sido o infame cerco de Damasco em 

Julho de 1148, no qual as forças cristãs foram obrigadas a "bater em retirada", 
derrotadas diante da falta de recursos em suportar um cerco que se arrastava, 
agravado por constantes ataques dos exércitos de apoio muçulmanos. Não à 
toa, Runciman dá o título de "fiasco" ao capítulo no qual aborda o episódio 
em questão (2002: 241). Da mesma forma, em sua breve introdução à história 
das Cruzadas, Tyerman comenta que o ocorrido em Damasco acabou por 
desencadear uma série de "recriminações e acusações de traição que 
escandalizaram o oeste, pondo toda a ideia de tais expedições em dúvida" 
(2004: 30). Não é fácil, assim, discordar da ideia de que, a despeito de todo 
"doloroso esforço em alcançar a Terra Santa, uma vez ali, os ocidentais não 
tinham nenhum óbvio plano de campanha" (Tyerman, 2006: 330). 
 

Em artigo publicado pelo The English Historical Review em 1995, o mesmo 
Tyerman chegou a colocar em cheque a existência de uma real Cruzada neste 
momento, ao afirmar que com a Quantum praedecessores, Eugênio III teria 
mostrado "pouco interesse em criar uma nova instituição ou movimento 
eclesiástico", procurando, na verdade, apenas por uma "resposta específica 
para um problema específico" — neste caso, a ameaça imediata ao Outremer 
cristão. Assim, o que chamaríamos de Cruzadas neste período seria não mais 
do que um ajuntamento de "fragmentadas séries de atividades militares e 
religiosas às quais faltava coerência", cada uma delas, por sua vez, "distinta em 
motivo, apelo e implementação", sem que houvesse sólidas tentativas de se 
“incorporar esses diversos elementos sob uma instituição, teoria ou mesmo 
um nome”. Para o historiador inglês, portanto, a Segunda Cruzada teria, no 
fim das contas, levado a “lugar nenhum” (Tyerman, 1995: 554-555). 

 
Os muçulmanos do século XII, todavia, provavelmente discordariam da 

escolha de palavras de Tyerman. Afinal, como bem apontado séculos e séculos 
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antes por Vegécio em seu Epitoma Rei Militari, "em todos os combates, a 
condição de uma campanha é de tal natureza que aquilo que te é proveitoso é 
prejudicial ao inimigo e aquilo que o auxilia é-te sempre prejudicial" (Vegécio, 
2009: 325). Deste modo, ao passo que a atuação cristã colecionava derrotas, 
diante de tal quadro, o lado oposto estava definitivamente going places. A 
situação dos cruzados era bastante crítica e mesmo uma série de convocações 
papais proclamadas a partir de 1157 não foi o bastante para reverter tal 
situação. Ao final da década de sessenta do século XII, observa-se como o 
balanço do poder começava, assim, a “inclinar-se decididamente em favor dos 
muçulmanos” (Edbury, 1999: 91). 

 
O contexto de “erosão gradual da posição estratégica do Outremer” era, 

assim, contraposto à unificação da Síria sob o comando do filho de Zengi, Nur 
ed-Din. Unificação seguida pela conquista do Egito por Shirkuh, comandante 
mercenário de origem curda e tio daquele que a partir de 1169 daria início à 
consolidação do um império que uniria o Egito e a Síria, culminando na 
derrota dos cristãos e na retomada da cidade Santa: Saladino (Tyerman, 2004: 
30). Runciman, aliás, ao tratar deste momento em sua obra, recua para 1099, 
sintetizando a conjuntura ao afirmar que se é a história "apenas uma questão 
de desafio e resposta, então o crescimento da unidade muçulmana sob Zengi, 
Nur ed-Din e Saladino foi a inevitável reacção à primeira cruzada" (Runciman, 
1993: 312). 

 
A desintegração dos Estados Cristãos, porém, não deve ser vista apenas 

como uma consequência natural da união muçulmana. Para além das derrotas 
encontradas em cercos e campos de batalha, o Outremer sofria de uma fraqueza 
financeira, ocasionada tanto pela falta de assistência ocidental como também 
por uma debilitação e instabilidade política, provocada, em grande parte, por 
problemas na sucessão real na Casa de Jerusalém. Após a morte do rei 
Amalrico I em 1174, o reino, que já se via cercado pelas contínuas conquistas 
de Saladino, foi então entregue às mãos capazes, porém doentes, de seu filho 
Balduíno IV, cuja lepra da qual sofria limitou em muito suas ações à frente da 
Cidade Santa. Aqui entram em cena personagens como Sibila de Jerusalém, 
Guy de Lusignan, Reinaldo de Châtillon, Gerardo de Ridefort e Raimundo III 
de Trípoli,7 responsáveis por desempenharem papéis-chave em um drama que 

                                                             
7 Nesta lista talvez seja sentida a ausência de nomes como Balian de Ibelin ou mesmo 
Guilherme de Tiro. Em comum, ambos teriam o fato de serem considerados fortes aliados 
de Raimundo III de Trípoli e, cada um a seu modo, foi participativo em alguns dos eventos 
tratados nesse texto. Balian, por exemplo, agiu como elo entre Raimundo e Guy de Lusignan, 
aconselhando, sobretudo, na reconciliação das partes quando estes se encontravam 
politicamente em lados opostos, visando assim o enfretamento de um inimigo maior, neste 
caso, Saladino. Guilherme, arcebispo de Tiro, foi nomeado embaixador do Império 
Bizantino pelo Rei Amalrico I e também tutor de seu filho, Balduíno IV, sendo comumente 
aceito como o responsável em ter descoberto que o menino tinha lepra. Apesar do seu 
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se desenrolaria nos anos seguintes, vindo a alcançar o seu “clímax numa colina 
árida da Galileia” (Runciman, 1993: 07). 

 
Raimundo III de Trípoli, primo do rei Amalrico, atua como regente de 

Jerusalém durante o início do reinado de Balduíno IV, enquanto o príncipe é 
ainda uma criança. Reinaldo de Châtillon, cavaleiro que chegou ao Outremer 
durante a chamada Segunda Cruzada e tornou-se primeiramente senhor da 
Antioquia e depois de Oultrejourdain,8 ao desposar as respectivas viúvas 
herdeiras, luta ao lado de um Balduíno IV com 16 anos de idade na mítica 
Batalha de Montgisard, de 1177. Nesta ocasião, a unidade das forças cruzadas, 
acompanhadas por um contingente de cavaleiros templários derrota o exército 
de Saladino, pego de surpresa pela ação cristã. Ambos os lados, contudo, 
tendo sofrido fortes baques durante o confronto, concordam em uma trégua, 
esta firmada no ano seguinte (DeVries, 2007: 95). 

 
A morte de Balduíno IV em 1185 leva ao trono o filho de sua irmã 

Sibila, Balduíno V, então com apenas oito anos de idade e cujo breve reinado 
de um ano também tem a regência sob Raimundo III. Seguido a morte do 
menino, o comando de Jerusalém passa às mãos de Sibila, que compartilha o 
poder com o seu segundo marido, o "impopular e ambicioso" Guy de 
Lusignan (Tyerman, 2004: 30). Guy, apesar de ser efetivamente o comandante 
cristão em Hattin teve, segundo a historiografia, pouca influência no 
desenrolar dos acontecimentos.9 Nobre de origem francesa que chegou ao 
Levante na década de 1170, Guy possuía uma estreita relação com poderosos 
do Outremer, como o próprio Reinaldo de Châtillon, além de Gerardo de 
Ridefort, eleito Grão-Mestre da Ordem do Templo em 1184. Esses dois 
últimos, aliás, são apontados como alguns dos principais responsáveis pelo 
rompimento da trégua então estabelecida com Saladino. 
 

                                                                                                                                                                       
envolvimento pessoal com as políticas do reino, fazendo com a historiografia atual olhasse 
para a sua “Historia rerum in partibus transmarinis gestarum” (História dos Feitos no Além-Mar, 
em uma tradução livre) com desconfiança, Guilherme de Tiro continua a ser considerado 
como o maior cronista das Cruzadas. Tanto Balian como Guilherme, entretanto, possuem 
um “papel de bastidor” no que diz respeito à batalha de Hattin em si: o arcebispo falece um 
ano antes do confronto e Balian, apesar de efetivamente lutar nos Cornos, ao lado das 
Ordens Militares, na retaguarda, acaba por ganhar maior destaque na história por ter sido o 
principal responsável pela defesa de Jerusalém, contra Saladino, dois meses após o episódio 
em Hattin. 
 
8 “Além do Jordão”, em francês antigo. Também conhecido por Transjordânia, foi a 
denominação empregada a um extensivo, ainda que não exatamente bem definido, território 
cruzado que se estendia a leste do Rio Jordão. 
 
9 Runciman, por exemplo, descreve Guy como sendo facilmente influenciável (1993: 358). 
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Reinaldo de Châtillon, cujos domínios abarcavam importantes rotas de 
comércio, ficou conhecido por saquear caravanas muçulmanas (DeVries, 2007: 
100), empilhando razões para que Saladino eventualmente contra-atacasse. Um 
destes saques teria ocorrido no inverno entre 1186 e 1187 (Nicolle, 1993: 56), 
dando sólidos motivos para que em 13 de Março de 1187, Saladino 
convocasse as suas tropas para o Jihad.10 O soberano, entretanto, não declara 
guerra a Guy, nem marcha para Jerusalém de imediato. Em vez disso, envia 
grupos de reconhecimento pelo território cruzado, protagonizando uma série 
de assaltos (DeVries, 2007: 104).11 Neste meio tempo, Raimundo III, tendo 
sido contra a coroação de Sibila e Guy, afasta-se da corte de Jerusalém, mas 
sendo ele um forte aliado do reino, a sua saída é profundamente sentida pelos 
demais barões, que acabam por persuadir Guy a propor-lhe pazes (Dickie, 
2006: 41). 

 
Para tanto, uma comitiva formada por delegados, barões e também pelos 

grão-mestres das Ordens do Hospital e do Templo, é enviada em 29 de Abril 
daquele ano a fim de visitar Raimundo em Tiberíades, residência de sua 
esposa. Ao mesmo tempo, Raimundo recebe uma carta de Saladino solicitando 
permissão para que um contingente muçulmano passe por suas terras, pedido 
ao qual, em nome da trégua e das boas relações comercias que os dois homens 
mantinham, Raimundo responde afirmativamente. O conde de Trípoli apenas 
estipula que o grupo fosse e voltasse no mesmo dia e que nenhum mal afligisse 
o território e seus habitantes. Mas quando o grão-mestre templário, Gerardo 
de Ridefort, como parte da comitiva, ficou sabendo da aproximação deste 
contingente inimigo, relata-se que teria imediatamente convocado os freis-
cavaleiros da região, além de mais alguns combatentes seculares. Em seguida, 
ignorando o conselho de prudência por parte do mestre hospitalário, Gerardo 
de Ridefort teria ordenado um ataque aos muçulmanos, quando o grupo teria 
parado para dar água a seus cavalos junto às chamadas Fontes de Cresson. O 
resultado da investida foi uma massiva derrota da formação cristã, em sensível 
desvantagem numérica, além da morte do mestre do Hospital (Gerardo, conta-
se, escapou por pouco). É o primeiro dia de Maio (Nicolle, 1993: 56-57). 

 
Ainda que a situação tenha servido para ajudar na reconciliação entre 

Guy e Raimundo, que volta a prestar homenagem ao rei de Jerusalém, o 
resultado do ataque gera dois problemas imediatos aos cruzados: além dos 
hospitalários terem perdido o seu líder e, os templários, boa parte de seu 

                                                             
10 Frequentemente traduzida como “Guerra Santa”, Jihad significa, literalmente, “esforço” ou 
“empenho”. Trata-se, assim, do empenho para o “avançar” em prol do Islã, cujo dever, 
segundo a doutrina Sunni muçulmana tradicional, caberia ao Califa. Cf. Irwin, 1999: 222. 
 
11 Do inglês “raids”. 
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contingente de freis-cavaleiros, a derrota claramente significa uma imediata 
elevação à moral muçulmana. Assim, os dois meses que separam o episódio 
em Cresson e a batalha definitiva são marcados pelos exércitos procurando 
encorpar os seus respectivos contingentes, reunindo-se em conselho e 
elaborando estratégias para o confronto, este ainda sem data ou local 
definidos. Enquanto a hoste de Guy se reúne a 26 de Junho em São João do 
Acre para decidir o seu plano de ação, Saladino começa a sua marcha que irá 
culminar na cidadela de Tiberíades (Nicolle, 1993: 57). 

 
Já era possível avistar os Cornos de Hattin. 

 
 
3. Às portas do Inferno. Incongruências e principais eventos do conflito 
 
 

O desenrolar da Batalha de Hattin, ainda que descrito com certo zelo 
tanto por fontes latinas quanto árabes é, sob certos aspectos, não tão claro 
quanto se gostaria.12 Há concordância com relação a determinados momentos 
do confronto, mas a dimensão dos contingentes, de ambos os lados, por 
exemplo, não passa de estimativas que, mesmo de uma bibliografia para outra, 
apresentam diferenças assombrosas.13 A única "certeza" neste aspecto, 
aparentemente, é que Saladino, além do clima e do terreno, também contava 
com certa vantagem numérica. 
 

Outra questão complexa de se apontar é relativa ao preciso local e data 
dos eventos que antecedem o confronto propriamente dito — este, 
bibliografia e fontes, em sua maioria, concordam, teria sido travado no sábado, 
dia quatro. Como o ataque de Saladino a Tiberíades no segundo dia de Julho 
tende a aparecer como denominador comum em boa parte da bibliografia 
levantada,14 sendo esta ofensiva considerada como o "chamariz" que 
desencadearia o abandono cristão de sua posição inicialmente defensiva, 
parece que não há melhor momento para dar início à descrição do combate. 
Mas antes, aos combatentes. 

                                                             
12 Para a descrição das diferenças apontadas entre fontes latinas e árabes Cf. Runciman, 2002: 
417-21. 
 
13 Afinal, foram 12 mil Cruzados versus 18 mil Muçulmanos (DeVries, 2007: 96) ou teriam 
sido 38 mil Cruzados versus 50 mil Muçulmanos (Dickie, 2006: 42)? John France, por sua vez, 
chega a um meio termo ao falar de 20 mil tropas do lado cristão contra 30 mil de seus 
oponentes islâmicos (1999: 13). 
 
14 Runciman é uma exceção, conferindo a data do dia primeiro de julho ao ataque (1993: 
361). 
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A hoste de Saladino teria sido formada pelos Askari, cavalaria egípcia e 

síria que recebia pagamentos regulares, envergava proteções de cota de malha 
e carregavam arco, lança e escudo. Esta cavalaria estaria reforçada pela 
presença de curdos, beduínos e turcos que, armados em especial por 
machados e protegidos por escudos, guerreavam, sobretudo, diante da 
possibilidade de obter despojos e escravos.15 Para completar, havia uma larga 
força de infantaria, esta de caráter voluntário e oriunda de diversas regiões, 
equipada por um conjunto de lança-e-escudo ou arco (Dickie, 2006: 42). 

 
Já o exército cruzado neste momento, estimado como o maior até então 

reunido pelos francos no Outremer (Edbury, 1999: 97-98), possuía uma 
formação que envolvia a cavalaria pesada, composta pelas Ordens Militares do 
Templo e do Hospital16 e também por cavaleiros seculares e mercenários; a 
cavalaria ligeira, marcada, sobretudo, pela presença dos chamados turcopoles, 
mercenários locais, muitas vezes recentemente convertidos ao cristianismo 
que, quer armados de espada, lança leve ou arco, compunham uma importante 
e numerosa força.17 Por fim, a infantaria, formada tanto por veteranos de 
campanha como por peregrinos recentemente chegados ao Oriente, que 
carregavam, em sua maioria, lanças ou bestas. Supõe-se que boa parte deles 
ainda envergasse algum tipo de proteção, ao passo que a cavalaria pesada 
cobria-se com malhas de ferro (Dickie, 2006: 41-42), medida que, aliás, no 
contexto de Hattin, eventualmente se revelaria um fardo por demais pesado 
para se carregar. 

 
É importante observar, ainda, que o calor extremo — elemento 

constante e definidor em todas as descrições apreciadas a respeito do 
confronto — não era um fator ignorado pelos cruzados. Ao menos não por 
Raimundo III que durante o Conselho chamado logo após chegarem as 
notícias do cerco em Tiberíades, cujo castelo comandado por sua esposa, 

                                                             
15 O Bahr al-Fava'id (“Mar das Virtudes Preciosas”), texto enciclopédico de caráter pregador 
do gênero dos espelhos-de-príncipes (mirrors-for-princes) e de autoria anônima, datado entre as 
décadas de cinquenta e sessenta do século XII, “examina os direitos e deveres dos que se 
dirigem ao jihad em certo detalhe” e embora aponte que aqueles que aceitam o jihad não 
devem esperar pagamento, percebe-se como as regras relativas ao butim são de extrema 
complexidade. Excêntricas, até. O texto argumenta, por exemplo, que “mesmo os animais 
que participam do jihad merecem presentes” (Irwin, 1999: 222). 
 
16 Devido as suas perdas em Cresson, computa-se que a força de Templários estaria reduzida 
a dois terços de seu total, rondando a casa dos 40 freis-cavaleiros (true Templars), enquanto os 
Hospitalários, cujo número total em circunstâncias normais supõe-se ser similar ao dos 
Templários, deveriam ter por volta de 80 freis-cavaleiros (Dickie, 2006: 41-2). 
 
17 Que também podiam integrar a infantaria. 
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resistia, teria se declarado categoricamente contra marchar naquela direção, 
apesar de seus interesses pessoais em jogo (Runciman, 1993: 361). No 
momento, o exército cruzado se encontrava acampado em Sefória, terreno 
localizado a cerca de quarenta quilômetros de Tiberíades e dotado de fontes de 
água e relva suficiente para alimentar os cavalos — precisamente o oposto do 
caminho que os aguardava. Qualquer exército que atacasse naquela posição, 
sob o forte calor do verão, explicara o conde de Trípoli, estaria em clara 
desvantagem (Nicolle, 1993: 61-62). Além disso, permanecendo na defensiva, 
Saladino seria obrigado a tomar uma atitude, fosse a de atacar os cristãos, 
mesmo os cruzados estando em uma posição vantajosa, fosse a de esperar por 
tempo indeterminado e, assim, correr o risco de ver seu exército dispersar-se.18 

 
Fontes e bibliografia indicam que a atitude de Raimundo foi 

imediatamente rechaçada por parte dos líderes ali reunidos, dentre eles o grão-
mestre do Templo, Gerardo de Ridefort que, já recuperado de sua fuga em 
Cresson teria, inclusive, o chamado de "covarde" (Runciman, 1993: 361). Na 
mesma noite, o templário teria insistido na questão, lembrando ao rei Guy que 
até poucos meses atrás Raimundo, em grande parte devido aos negócios que 
este tinha com Saladino, era não mais do que um traidor, logo, indigno de 
confiança (Nicolle, 1993: 62). 

 
A discussão em torno da deliberação tomada naquela noite até hoje atrai 

grande atenção dos estudiosos, por suas consequências, precisamente. Em seu 
mais recente estudo de fôlego, ao contrapor diferentes afirmações tanto de 
fontes latinas quanto árabes, Tyerman nos lembra de que aceitar conselhos de 
inimigos políticos (como Raimundo provavelmente ainda era considerado) não 
deve ter sido nada simples para Guy. Além disso, havia o fato que o uso de 
métodos agressivos já fora bastante útil aos francos no passado (Tyerman, 
2006: 368-9). Ainda, no papel de rei, Guy tinha uma clara obrigação de correr 
em auxílio da condessa de Trípoli, afinal "ajudar um vassalo era dever 
fundamental de qualquer senhor, mesmo se fosse contra o bom senso 
estratégico" (France, 1999: 141). Portanto, embora Raimundo talvez tenha 
conseguido manter o exército em Sefória naquela noite, ele teve o seu 
argumento eventualmente vencido e, ao alvorecer do dia 3, a hoste se pôs em 
marcha. 
 

Do ponto no qual os cruzados se encontravam havia mais de um 
caminho possível até Tiberíades e a maioria dos autores examinados 

                                                             
18 “O que o sultão quer evitar é que, a estação dos combates terminando no outono, seus 
submissos e seus aliados voltem para casa com suas tropas antes que ele tenha podido obter 
a vitória decisiva” (Maalouf, 1994: 178). 
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concordam que Saladino, ao ouvir sobre o deslocamento cristão, 
possivelmente por meio de batedores, teria deixado um pequeno contingente a 
fim de manter o cerco na cidadela e movido o seu exército de modo a forçar a 
passagem dos cristãos pelos Cornos de Hattin, uma formação de duas colinas 
que flanqueavam um árido vale (DeVries, 2007: 105). Caso conseguissem 
vencer a caminhada, os cristãos encontrariam recursos junto às águas doces do 
lago Tiberíades,19 mas consciente deste objetivo, Saladino teria posicionado 
seus homens de modo que os cruzados tivessem a sua passagem 
completamente bloqueada. É neste sentido que Benjamin Kedar, professor da 
Universidade Hebraica de Jerusalém, aponta como pode ter sido precisamente 
uma falta de noção a respeito do exato número das forças muçulmanas o que 
teria levado o rei Guy a cair em tal armadilha (Kedar, 1992: 06). 
 

Das descrições e apontamentos apreciados a respeito da marcha para 
Tiberíades, é a versão composta por Runciman que parece juntar de maneira 
mais concisa várias das informações disponíveis. Assumindo que o exército 
cristão, trazendo a verdadeira cruz, "relíquia máxima" da cristandade, então 
carregada pelo bispo do Acre, saíra à manhã da sexta-feira, três de Julho, que 
estava "quente e abafada", o historiador aproveita para assinalar como a 
formação se organizava, bem como pincela os primeiros ataques sofridos 
pelos cruzados: 
 

“Raimundo de Trípoli, como senhor do feudo, tinha o direito, por 
costume feudal, de comandar a vanguarda. O rei chefiava o 
centro, e Reinaldo [de Châtillon], com as Ordens [Militares] [...], 
comandavam a retaguarda. Não havia água ao longo da estrada. 
Em breve os homens e os cavalos sofriam as agruras da sede. A 
sua agonia retardava o ritmo da marcha. Salteadores mouros 
atacavam continuamente tanto a vanguarda quanto a retaguarda, 
atirando flechas para o meio dos contingentes e afastando-se antes 
que estes pudessem efectuar um contra-ataque. Pela tarde, os 
francos tinham alcançado o planalto imediatamente acima de 
Hattin. À sua frente erguia-se uma colina rochosa de cerca de 
trinta metros com dois cumes, e para além desta, o terreno caía a 
pique para a aldeia e para o lago. A colina era conhecida como os 
Cornos de Hattin.” (Runciman, 1993: 362-363). 

 
Neste ponto é importante perceber que os ataques dos muçulmanos 

pretendiam bem mais do que apenas perturbar o exército cristão ou mesmo 
provocar algumas baixas. Um ataque direcionado à retaguarda, como vemos 
aqui, tinha ainda uma vantagem tática: sua ação poderia partir a coluna de 
combatentes, fazendo com que toda a formação diminuísse o passo ou mesmo 
que parasse por completo. Além disso, notemos que estas primeiras ofensivas 

                                                             
19 Também conhecido como “Mar da Galileia”. 
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tinham os turcopoles como alvo principal, pois uma vez eliminados, perdia-se 
com eles a principal arma de resposta aos ataques do tipo hit-and-run. Os 
turcopoles, afinal, seriam os únicos com alguma chance "realista de alcançar a 
escorregadia cavalaria muçulmana" (Dickie, 2006: 46). 

 
O exército cruzado teria avançado pouco naquele dia. Com menos de 

oito quilômetros percorridos, viram-se forçados a parar a marcha e preparar-se 
como pudessem para o dia seguinte. Aqui, mais uma vez, há informações 
desencontradas, neste caso, a respeito da maneira como os muçulmanos 
trataram o descanso de seus adversários. Há relatos de tambores, rezas e 
cantos que teriam ecoado durante a noite, vindos do acampamento 
muçulmano (Nicolle, 1993: 64), bem como de se ter ateado fogo aos arbustos 
no "lado norte do campo [cristão] para que ressecasse as suas gargantas já 
áridas e soprasse fumaça em seus olhos" (DeVries, 2007: 105).20 Pode-se, 
assim, afirmar que agravados pela sede e pelos ataques sofridos ao longo do 
dia, a moral entre os cristãos estaria definitivamente em baixa. 

 
A manhã do dia quatro traz dados ainda mais difíceis de serem 

propriamente ordenados. Kedar, aliás, acredita que é simplesmente 
"impossível estabelecer a sequência exata dos eventos durante a batalha que se 
seguiu" (Kedar, 1992: 11). Alguns aspectos, entretanto, podem ser apontados 
por uma questão de pura lógica. A fim de resolver a situação de forma 
definitiva, Saladino não poderia, por exemplo, simplesmente ficar rodeando o 
exército cristão por dias a fio, cansando-o até que o último homem caísse pela 
sede no lugar da espada. Era necessário partir para um assalto mais potente e 
decisivo, afinal o tempo urgia para ambos os lados. Assume-se que os 
muçulmanos tenham avançado por volta das nove horas da manhã do sábado, 
atacando com chuvas de flechas que, além de inibir as cargas de infantaria 
cristã, também tinha como objetivo atingir as montarias dos cruzados (Dickie, 
2006: 46-47), deixando os seus pesados cavaleiros, uma vez no chão, em uma 
posição extremamente vulnerável.21 

                                                             
20 Segundo a bibliografia consultada, as fontes existentes apresentam divergências com 
relação as datas deste fato, também. Ao passo que o Libellus afirmaria que o fogo “foi 
iniciado durando a noite de três de julho”, uma antiga versão francesa, por sua vez, teria 
registrado que a queima começara, “por ordens de Saladino, durante a manhã do dia quatro” 
(Kedar, 1992: 12). 
 
21 “Tanto fontes cristãs quanta islâmicas indicam que era difícil derrubar um cavaleiro 
ocidental trajado de proteções (armoured) de sua sela. Soldados muçulmanos, então, eram 
treinados para atacar os cavalos dos cruzados, em vez de seus cavaleiros. Abu Shama assim 
descreve o resultado na batalha de Hattin: ‘Um cavaleiro franco, enquanto seu cavalo estivesse em boas 
condições, não poderia ser derrubado. Coberto de malha [de ferro] da cabeça aos pés, fazendo com que ele 
parecesse um bloco de ferro, os golpes mais violentos não lhe causam efeito algum. Uma vez que seu cavalo 
fosse morto, entretanto, o cavaleiro seria arremessado e feito prisioneiro. Consequentemente, embora 
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Guy de Lusignan, liderando a coluna central do exército cruzado, teria 

recebido durante a batalha pedidos constantes de assistência, tanto da 
vanguarda quanto da retaguarda, decidindo-se, eventualmente, por sair em 
auxílio deste último (DeVries, 2007: 106). Sofrendo pela sede, cansaço e sendo 
constantemente repelida pelas flechas dos muçulmanos, a infantaria cristã ia 
aos poucos perdendo a sua constituição e os peões que não foram sangrados, 
acabaram capturados (Dickie, 2006: 47). Por volta do meio-dia, calcula-se, a 
vanguarda comandada por Raimundo teria finalmente cedido à fatiga e ao 
calor, obrigando o senhor de Trípoli a tomar a desesperada decisão de 
abandonar a batalha junto de suas tropas, o que teria acabado por salvar a vida 
de vários deles (DeVries, 2007: 106).22 
 

Também está documentada a utilização de pelo menos duas súbitas 
cargas de cavalaria, estas direcionadas exatamente contra o ponto onde 
Saladino se encontrava em meio à formação muçulmana, na tentativa de 
quebrar a sua linha de defesa e alcançar água.23 A tática em questão, que se 
trata de uma arma one-shot, embora potente quando bem-sucedida, dificilmente 
pode ser usada mais de uma vez, pelo fato de exigir em demasiado das 
montarias e de seus ocupantes. Na situação de Hattin, com cavalos e 
cavaleiros esgotados pelo sol e esmagados sob o peso de armas e proteções, 
cada nova carga teria acabado por exaurir as suas últimas forças (Dickie, 2006: 
47-48). Eventualmente, os poucos combatentes que ainda se encontravam em 
campo foram impelidos ao topo da colina na qual se achava armada a tenda 
vermelha do rei Guy, em meio a uma união de derradeiros esforços para 
mantê-la de pé. Uma vez que esta caíra pela espada dos muçulmanos e a 

                                                                                                                                                                       
contássemos (os prisioneiros francos) aos milhares, não havia cavalos entre os espólios, enquanto os cavaleiros 
encontravam-se sem ferimentos’.” (Nicolle, 2001: 45). 
 
22 Ao descrever o ocorrido, David Nicolle afirma que tal ato não teria se tratado de uma 
traição, mas sim de uma tentativa de “penetrar o anel muçulmano e permitir que o exército 
alcançasse água na vila de Hattin”, ação, segundo ele, provavelmente ordenada pelo próprio 
rei (1993: 73). 
 
23 “A descrição de Ibn al-Athir não deixa dúvidas de que ambas as cargas de cavalaria foram 
direcionadas ao ponto no qual o próprio Saladino se encontrava. Em 1952, Jean Richard 
chamou a atenção para a similaridade entre estas cargas e o estratagema que um cavaleiro 
chamado John teria sugerido ao rei Guy logo no começo da batalha. De acordo com um 
relato preservado em Vat. Reg. lat. 598 e na crônica de Robert d’Auxerre este cavaleiro — que 
com frequência teria lutado em exércitos muçulmanos e seria bem versado nos seus modos 
de guerra — teria aconselhado o rei a atacar com toda a sua força a maciça composição de 
muçulmanos postados ao redor do estandarte de Saladino, pois uma vez este vencido, os 
demais contingentes poderiam ser facilmente dominados. A similaridade entre este conselho 
e as cargas descritas por Ibn al-Athir é de fato impressionante” (Kedar, 1992: 13-14). 
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verdadeira cruz foi por eles tomada, os cruzados possivelmente não viram outra 
opção além de se darem por vencidos (DeVries, 2007: 107). 
 
 
4. Céu de sangue. Efeitos de curto e a longo-prazo 
 
 

Relata-se que o imediato aftermath de Hattin encontrou o rei Guy de 
Lusignan e Reinaldo de Châtillon entre os remanescentes cruzados postos 
diante de Saladino. O destino reservado aos dois homens, todavia, não poderia 
ser mais diferente. Ao passo que poupa a vida de Guy, ainda que o aprisione, 
Saladino acaba por executar Reinaldo com a sua própria espada. Os 
hospitalários e templários sobreviventes teriam sofrido sina semelhante, 
decapitados após a recusa, da maioria deles, de se converterem ao Islã 
(DeVries, 2007: 107). Gerardo de Ridefort, o grão-mestre do Templo, por 
outro lado, não só teria conseguido sobreviver à batalha, como ainda manteve 
a sua cabeça e foi libertado após pagamento de resgate (Burgtorf, 2008: 662). 
Seguindo o costume de que o tratamento dos cativos variava de acordo com a 
sua posição (France, 1999: 137), enquanto o rei e outros nobres foram 
aprisionados em ordem de se exigir futuros resgates, os demais foram levados 
para Damasco, onde, devido a sua grande quantidade, acabaram por despencar 
com o preço de escravos francos no mercado (Dickie, 2006: 49). “Um 
muçulmano,” conta Runciman, teria chegado a considerar "ter feito um bom 
negócio ao trocar um prisioneiro por um par de sandálias" (1993: 365). 

 
Nos meses seguintes, entretanto, a máquina operada por Saladino não 

conheceu descanso. Poucos dias após Hattin, o porto do Acre cai, isolando 
Jerusalém da possibilidade de receber reforços (DeVries, 2007: 107). Outras 
cidades capitulam na sequência com espantosa rapidez: Nablus, Jafa, Toron, 
Sídon, Beirute e, finalmente, Ascalão. Com exceção de Tiro, que resistiu 
firmemente às investidas de Saladino, a Cidade Santa era a única cristã que 
permanecia fora de seu domínio. O cerco, instaurado ao redor de suas 
muralhas a partir de 20 de Setembro, dura longos doze dias, utilizando-se de 
moderna tecnologia de guerra, com máquinas de assalto que eventualmente 
obrigam os seus dirigentes a abrirem negociações de rendição, que vem a 
ocorrer no dia dois de Outubro (Nicolle, 1993: 80-86). 

 
A resposta do Ocidente à queda de Jerusalém foi rápida e, por que não, 

simbólica. O Papa Urbano III, contou-se, consternado de pesar com a perda 
do Santo Sepulcro, falece em 20 de Outubro daquele mesmo ano. Seu 
sucessor, Gregório VIII, nove dias mais tarde, emite pedidos em prol de uma 
mobilização da Cristandade. O próprio Gregório teria morrido menos de um 
mês após os seus esforços (Nicolle, 1993: 88). Em Março do ano seguinte 
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Frederico Barbaruiva, Filipe Augusto e Ricardo Coração de Leão, 
respectivamente os reis da Germânia, da França e da Inglaterra, aceitam a cruz 
e partem para o Oriente acompanhados por vários de seus nobres 
comandantes. Para financiar o esforço de guerra, um imposto conhecido como 
“dízimo de Saladino” é instituído na França e nas Ilhas Britânicas (Tyerman, 
2004: 30). Percebe-se assim como em um curto espaço de tempo a Terceira 
Cruzada ganha corpo e apoio, passando a se movimentar em direção ao 
Outremer. 

 
Considerada um “divisor de águas” na maneira como as expedições 

cristãs à Terra Santa passaram a ser realizadas, a Terceira Cruzada deveria, 
portanto, a Hattin e às suas consequências imediatas, a redefinição da "cruzada 
na prática" (Tyerman, 1995: 576). Os efeitos que ressoaram a partir dos 
Cornos de Hattin teriam acabado por abalar e ao fim demolir a estrutura 
feudal dos Estados Latinos no Oriente, minando a "base do poder real" 
(Nicolle, 1993: 88) e reconfigurando todo o plano de fundo no qual estas 
forças foram obrigadas a agir a partir dali. Desta forma, a despeito dos bons 
resultados alcançados nas campanhas lideradas por Ricardo Coração de Leão 
na década de 1190, por exemplo, a questão é que o Outremer jamais voltaria a 
ser como antes de quatro de Julho de 1187. 
 
 
5. Considerações finais 
 
 

Hattin é um episódio de extremos, dicotômico, definidor. Observando 
cada lado, as reações seguidas ao conflito são direta e inteiramente opostas: a 
vitória muçulmana, coroando uma fantástica campanha, claramente agraciada 
pela vontade de Deus; e a derrota cristã, uma catástrofe maciça, sem 
precedentes, castigo divino, decerto. 24 

 
O contexto no qual a batalha se desenrola, neste caso, muito mais do que 

a força potencial dos exércitos envolvidos, acaba por se revelar como um 
elemento conclusivo dos resultados alcançados. Afinal, como John France 
procura deixar claro em sua obra sobre a arte de guerra ocidental na era das 
Cruzadas, problemas de comando e estratégia tendiam a se revelar de forma 
mais aguda neste contexto do que nos demais confrontos medievais. As 
dificuldades de se impor e de persuadir aliados; de lidar com o imprevisto no 
momento de se convocar um exército, justamente por não se saber de 

                                                             
24 “Estando ambos os lados plenamente cientes das consequências do conflito, fontes 
muçulmanas celebram a vitória como fruto da graça de Deus, ao passo que os documentos 
cristãos lamentam a catástrofe como punição divina.” (Leisten, 1996: 18). 
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antemão quem responderia e se estes seriam adequados para a tarefa em 
questão; além da necessidade de desenvolver métodos que ajudassem na união 
das forças, eram pontos comuns a todos os líderes durante a Idade Média. 
Todavia, no contexto das Cruzadas, "longe de casa e em grave risco diante de 
determinados inimigos, tais fraquezas eram mais perigosas" (France, 1999: 
210). 

 
A este ponto talvez seja necessário apontar uma razão clara para Hattin 

ter marcado a História da Guerra da Idade Média como marcou. Pode-se falar 
de seus números, ainda que meras estimativas. De sua estratégia, ainda que 
vítima da incongruência e/ou do ocasional silêncio das fontes. De seus 
personagens, mesmo que condenados e absolvidos por cronistas e 
pesquisadores. A mais simples, e ainda assim talvez melhor resposta, contudo, 
pode já ter sido dada em 1993, quando o professor David Nicolle escolheu 
nomear a campanha de Hattin como Saladin's Greatest Victory. 

 
Porque ao atacar e cercar Tiberíades, provocando o exército cruzado em 

um confronto direto; ao fustigar os cristãos e seus cavalos com flechas, 
retardando a sua marcha; ao bloquear o seu caminho, obrigando-os a seguir 
por uma via árida; ao atear fogo em arbustos, aumentando a sua sede, Saladino 
revelou-se um líder militar excepcional, ao valer-se do contexto e o cenário 
que o envolvia a fim de ditar os rumos do embate e, deste modo, fazer com 
que seus adversários lutassem “quando ele queria, onde ele queria e como ele 
queria” (1993: 88). 
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