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Resumo: 
Com interesses diversos, as viagens sempre estiveram presentes na história do islã. O apego 
à viagem incentivado pela religião (hajj) aliado às necessidades materiais impostas pela 
rápida expansão iniciada em meados do século VII fizeram com que o conhecimento 
geográfico e astronômico islâmico alcançasse níveis desconhecidos na Europa medieval. Se 
por motivos variados as viagens eram necessárias aos seguidores desta religião, escrever 
sobre estas também o era. Aventuras pessoais de encontros com outros povos e culturas, 
mas também detalhes acerca de cidades e rotas comerciais estavam dispostos nestes relatos. 
Com efeito, eles também serviam de incentivo a novas viagens e uma maneira de expor a 
admiração pela grandeza do mundo árabe-islâmico. Um dos personagens-chave dessas 
histórias de viagens foi um homem chamado Ibn Battuta, símbolo de uma época na qual o 
crescente abriu-se ao mundo. 
Palavras-chave: 
Ibn Battut; islã; viagem. 
 
Abstract: 
With diverse interests, the trips were always present in the history of Islam. The attachment 
to trips encouraged by religion (hajj) associated with the material needs imposed by the fast 
expansion started in the middle of the seventh century made the Islamic geographical and 
astronomical knowledge reach unknown levels in the medieval Europe. If for several 
reasons the trips were needed to the followers of this religion, writing about them was too. 
Personal adventures of meetings with other people and cultures, but also details about the 
cities and trade routes were present in these accounts. Indeed, they also served as incentive 
to new trips and a way to expose the admiration for the greatness of the Arabic-Islamic 
world. One of the key figures of these trip stories was a man named Ibn Battuta, the 
symbol of a time when the crescent opened itself to the world. 
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1.  Gritos na multidão 

 

Saint-Denis. 13 de novembro de 2015. No belo e moderno Stade de France, 
França e Alemanha se enfrentam em partida amistosa de futebol. Frente a frente, 
dois algozes recentes da Seleção Brasileira de Futebol em Copas do Mundo (1998, 
2006 e 2014)... O encontro transcorre em absoluta normalidade até que o som de 
uma explosão é ouvido. Nada muito diferente do que acontece em outras praças 
esportivas pelo mundo, sobretudo nas sul-americanas. Minutos depois, um segundo 
estrondo. Este é diferente. De tão forte, assustou o lateral Patrice Evra da equipe 
francesa que então conduzia a bola na linha central do gramado. Tudo registrado 
pelas câmeras de TV. Em tempo real, as imagens correram o planeta. 

 Praticamente na mesma hora, mas na região central de Paris, uma banda 
americana de rock se apresenta no Bataclan, casa de espetáculos internacionalmente 
conhecida. Sequências de tiros são ouvidas. O show é imediatamente interrompido. 
Aterrorizada, a Cidade Luz começa a viver o pior pesadelo de sua história recente. 
Gritos de desespero. Angústia generalizada. Mortes que assombram a noite. Os 
diversos meios de comunicação começam a dar as primeiras informações sobre o 
ocorrido. No ar, uma certeza desconcertante corria livre: Paris era novamente vítima 
de um ataque terrorista.2 O segundo em menos de um ano. Alguns dos primeiros 
analistas a se manifestar afirmaram se tratar do 11 de setembro francês.3 Uma 
analogia triste, porém, coerente.4 

 Dias depois, as investigações conduzidas pelo serviço de inteligência da 
polícia francesa anunciavam que um dos suspeitos de ser o mentor dos ataques 
estaria escondido nos arredores de Bruxelas, capital da Bélgica. Com medo do que 
poderia acontecer, a população da cidade recolheu-se em suas casas. Em dois 
importantes centros urbanos do ocidente frequentados por gente de toda parte, o 
silêncio e o medo velado. Ruas vazias e portas cerradas eram os primeiros sinais de 
um trauma que precisará de um longo tempo para ser superado. Bem, se isso 
realmente for possível... 

                                                           
2 Uma interessante explicação para as razões do terrorismo internacional foi dada por Karen Armstrong 
(2016: 367) e aqui a reproduzimos: "[...] o terrorismo é fundamental e inerentemente político, mesmo quando 
outros – religiosos, econômicos ou sociais – estão envolvidos. O terrorismo trata sempre de 'poder' – 
conquistá-lo ou mantê-lo'". 
 
3 Ao analisar a crise do islã, Bernard Lewis foi enfático ao afirmar que esta, entre outros motivos, deve-se à 
forte rejeição aos costumes europeus e norte-americanos considerados exageradamente mundanos. Não por 
acaso, os alvos preferenciais dos ataques terroristas são salões de dança, boates e locais de encontros entre 
jovens de ambos os sexos (Lewis, 2004: 83-85). 
 
4 O jornal Le Monde, um dos mais importantes da França, estampou no dia 09 de janeiro de 2015 a manchete 
Le 11 septembre français para se referir ao ataque contra o semanário Charlie Hebdo. Onze meses depois, tal 
analogia foi retomada com mais intensidade face à amplitude dos ataques em Paris. 
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 No perfil dos suspeitos de serem os autores de tais atos, alguns traços 
comuns. Jovens pobres das periferias de grandes centros urbanos europeus. Outros, 
filhos e netos de pessoas que um dia migraram na esperança de encontrar dias 
melhores longe de onde nasceram. Com frequência, a impossibilidade de integração 
social e econômica plena dessa gente alimentam a raiva que se transforma em desejo 
de vingança. E se a busca por uma pertença e a defesa de determinados valores 
tornam-se os esteios emocionais de uma população em parte deixada às margens do 
mercado de trabalho e da sociedade de consumo, as pregações de líderes 
fundamentalistas passam a fazer sentido a muitos, sobretudo para os mais novos 
que encontram nestas o alento para as angústias, decepções e desejos próprios da 
idade (Lewis, 2004: 125; Meddeb, 2003: 116-117; Todorov, 2011: 18-19; Touraine, 
1998: 194-195). 

 Esse ponto é a linha que conecta nossas análises ao passado com o qual 
desejamos trabalhar. As viagens e o encontro com o outro não são novidades na 
cultura islâmica. Se hoje terror, medo e incertezas resultam de algumas delas, o 
instigante passado árabe-islâmico revela a existência de outras possibilidades, menos 
integristas, mais tolerantes (Bissio, 2012: 55, 145 e 154-155). E estas demonstram 
que a intolerância fundamentalista não é algo que brotou de forma natural na 
genética dos seguidores do islã. Na verdade, ela é em boa parte resultado da 
exclusão e do secularismo disseminado no mundo ocidental moderno que costuma 
não aceitar a presença da religião além da esfera privada. Assim, ao considerar a 
religião como inferior, o secularismo moderno mostrou-se perigosamente incapaz 
de lidar com maneiras de pensar e agir diferentes da sua. Reagir com agressividade 
foi a resposta de muitos muçulmanos à sua difícil iniciação nos domínios da 
modernidade. Dos tubos de ensaio da efervescente química fundamentalista, 
porções de mágoa e humilhação transbordaram e corroeram uma tradição religiosa 
milenar que se viu várias vezes tomada por rompantes de violência desmedida 
(Armstrong, 2001: 409 e 2016: 327 e 332). 

 Migração. Fenômeno que alarga os horizontes humanos desde tempo 
remotos. Migrar para matar, migrar para sobreviver, migrar para aprender. Os 
exemplos são numerosos. Com interesses diversos, as viagens sempre estiveram 
presentes na história do islã, ontem e hoje. Não por acaso, um dos cinco pilares 
desta religião é a peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida (hajj) (Demant, 
2011: 28). O apego à viagem incentivado pela religião aliado às necessidades 
materiais impostas pela rápida expansão iniciada em meados do século VII fizeram 
com que o conhecimento geográfico e astronômico árabe-islâmico alcançasse 
patamares desconhecidos na Europa medieval (Lyons, 2011: 110-116).5 À época, 

                                                           
5 "Desde o início, a astronomia foi vista como uma ciência 'a serviço do islã'. Cuidadosas medidas 
astronômicas provinham da fé com tabelas, cartas e técnicas que foram cruciais ao determinar as horas de 
oração, o início e o fim do Ramadan (o mês do jejum), assim como a importante qibla (a direção de Meca para 
aquele que orava). Essa relação tornou-se mutuamente benéfica, pois está claro que o islã deu legitimidade 
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apenas Índia e China foram capazes de igualar tais proezas (Lewis, 2004: 45). Porém, 
como anunciamos, em séculos mais recentes, o sentido que os adeptos do 
integrismo islâmico impuseram à viagem não mais se refere ao encontro com o 
outro ou à resposta a demandas estruturais,6 mas a um desejo de atacar e destruir 
um hipotético inimigo.7 

 

2.  Modernidade, Identidade e religião  

 

 Assim como o nazismo alemão e o fanatismo cristão de outrora, o 
fundamentalismo integrista islâmico brotou e cresceu dentro da modernidade 
(Meddeb, 2003: 11). Composto por camadas compactas de laicismo e racionalismo, 
esta mostrou-se refratária quando exposta ao que lhe parecia estranho, atrasado. 
Com efeito, ao se impor em regiões do mundo nas quais uma parcela significativa da 
população ainda vivia em estruturas agrárias, a modernidade laica e racional 
produziu efeitos que não eram os esperados.8 Longe da América do Norte e da 
Europa ocidental, agarrar-se à própria religião transformou-se para muitos em uma 
estratégia de resistência frente ao estrangeiro colonizador não apenas de terras, mas 
de corações e mentes. Uma maneira de garantir algum resquício de autonomia frente 
ao que se compreendia como distante e, não raramente, ofensivo (Armstrong, 2001: 
146 e 2016, p. 280). 

 Em contrapartida, da resistência cultural religiosa, passou-se a projetar nos 
inimigos a culpa por escolhas políticas fracassadas e pela própria incapacidade de 
aprender a partir das novas ideias (Lewis, 2002: 179-184). Uma vez mais: entre 
muitos dos que migraram para países europeus e para os Estados Unidos, o desejo 
de pertencer a um grupo, de possuir uma identidade aceita, tem encontrado no 
fundamentalismo religioso uma espécie de zona de conforto psicológico (Todorov, 

                                                                                                                                                                          
social à astronomia e mesmo aos astrônomos [...]" (Al-Khalili, 2011: 206). (Todas as traduções de obras 
originalmente em línguas estrangeiras aqui dispostas são de minha autoria e inteira responsabilidade). 
 
6 É interessante notar que vários dos terroristas envolvidos nos ataques em Paris viveram na Argélia, antiga 
colônia francesa, e tiveram treinamento militar na Síria. Ou seja, viajaram para terminar a conversão ao 
fundamentalismo. Sem dúvida, um empobrecimento do sentido original do viajar que forjou tantos sábios 
islâmicos entre os séculos VII e XIII. 
 
7 Neste sentido, as palavras Abdelwahab Meddeb apontam a direção a ser tomada: "É urgente seguir o 
percurso de tal gênese [do intregrismo islâmico] que acabou por produzir monstros que se esqueceram dos 
objetos do ser, e transformaram uma tradição fundada no princípio da vida e no culto do prazer em uma livre 
corrida para a morte" (Meddeb, 2003: 9). 
 
8 Durante várias décadas, intelectuais de origem islâmica com formação em escolas e universidades europeias 
tentaram implantar ideais ocidentais em seus países de origem, ou pelo menos adapta-las de acordo com as 
necessidades locais. Contudo, em função das grandes diferenças entre a dinâmica do mundo urbano e o 
conservadorismo do mundo rural, tais propostas tiveram efeito muito limitado ou nulo (Cf. Hourani, 2005). 
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2010: 80, 89, 114 e 174). Agarrar-se a ela foi uma alternativa viável. Sem dúvida, um 
ciclo vicioso tingido de sangue que parece não ter fim. Um ciclo que toma o islã 
como mera justificativa para ressentimentos que trazem incutidos expressões de 
uma incontida raiva juvenil (Armstrong, 2016: 418).9  

 Na esteira deste processo, a supervalorização do ethos laico por parte da 
intelectualidade ocidental fomentou atos de contínuo desrespeito contra os que não 
compartilhavam da razão modernista – as piadas e desenhos ofensivos do jornal 
satírico francês Charlie Hebdo estão entre os exemplos mais conhecidos dessa 
conduta provocativa ocidental. Esse recorrente desrespeito a crenças religiosas 
alheias dificulta diálogos com vistas à formação de espaços de interseção e 
entendimento (Todorov, 2010: 171; Armstrong, 2001: 408-409 e 430-431). Portanto, 
em decorrência de sua postura, o agredido deu ao agressor as razões para atacar, e 
assim continua a fazê-lo, infelizmente. 

 Contudo, impor apenas a religião como causadora de todos os males 
produzidos pelo fundamentalismo islâmico seria empurrar a sujeira para debaixo de 
um tapete que se mostra menor a cada dia. Na verdade, ela é apenas a superfície 
exposta de questões complexas que envolvem política, economia e doses generosas 
de preconceito e desinformação de ambos os lados dessa contenda multissecular 
(Meddeb, 2003, especialmente a Parte 1). Acrescente-se a essa mistura explosiva 
décadas de crise econômica e desmandos governamentais vividos por muitas das 
antigas colônias europeias com predominância religiosa islâmica ao longo do último 
século e início desde (Lewis, 2004: 103-104 e 110). 

 Ao tentar se impor, a modernidade laica ocidental colocou-se na temerária 
condição de cultura única, o ápice do desenvolvimento humano. Sem qualquer 
autocrítica, negligenciou formas de estar no mundo que não comungavam com a 
sua. Sem cerimônia, escreveu a própria história ignorando longevas conexões com a 
cultura árabe-islâmica. Se o civilizado é aquele que aprende no diálogo com a 
alteridade e reconhece a diversidade no próprio passado (Todorov, 2010: 35), 
reescrevê-lo a partir de velados referenciais mais políticos que históricos é uma 
atitude desonesta, para dizer o mínimo. Por si só, este cinismo imperialista 
percorreu (e por certo ainda percorre) uma estrada que segue para longe da 
tolerância, dos direitos humanos e da democracia. Referências tão propaladas pelo 
ocidente há pelo menos duzentos anos. Às margens do eurocentrismo e à revelia das 
tradições inventadas, o nosso objetivo é trazer a proscênio fragmentos desse 
passado diverso no qual o islã se permitiu ser tolerante.  

                                                           
9 Estudioso das origens desses ressentimentos e dos argumentos de seus principais divulgadores, Abdelwahab 
Meddeb (2003: 12) definiu como "acesso selvagem à letra" as ações daqueles que se apropriaram do islã para 
justificar suas ações violentas e relações políticas incapazes do diálogo e de concessões. Na verdade, a religião 
seria apenas uma desculpa conveniente para o terrorismo fundamentalista que se espalha como uma doença a 
cooptar jovens em diferentes partes do planeta. 
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 Paradoxalmente, o interesse pelos mais de mil anos de história do islã cresce 
de forma exponencial. Isso se evidencia pela quantidade cada vez maior de livros e 
revistas lançados ano a ano no mercado nacional e internacional. Grupos de 
pesquisa sobre o assunto também estão a se consolidar em pequenas e grandes 
universidades europeias e norte-americanas. Se o islã há tempos chama a atenção da 
intelectualidade ocidental, a África ganhou espaço igualmente relevante nas 
prateleiras de livrarias e bibliotecas. Dois fenômenos aparentemente distintos, mas 
que logo se conectam, pois boa parte da história africana se desenrolou (e ainda se 
desenrola) sob a influência árabe-islâmica. Influência esta que abriu veios 
documentais pelos quais historiadores adentraram no passado do continente ao sul 
do Mediterrâneo até alcançar períodos anteriores ao século XV, época na qual a 
Europa estava bem distante de se tornar a protagonista da economia e da política 
mundiais (Macedo & Marques, 2008: 17).  

 Além das informações oferecidas pela Arqueologia e pela tradição oral de 
memorialistas que detêm os saberes que são transmitidos de uma geração à outra 
(Macedo, 2008: 20-25; cf. também M'bokolo, 2009: 45-52), muito do que se sabe a 
respeito das imensidões culturais africanas durante a Idade Média europeia deve-se 
em grande parte aos testemunhos e impressões deixados por viajantes árabe-
islâmicos. Neles, foram dispostas valiosas referências sobre o mundo desenvolvido 
de então. Um mundo que possuía bem pouco interesse pelo que estava a acontecer 
na Europa (a Cristandade), mas que nem por isso deixou de se mostrar ávido por 
toda sorte de conhecimentos. Nem mesmo as areias escaldantes do deserto do Saara 
foram barreiras para os que se lançaram nesta empreitada que por séculos entrelaçou 
vastas regiões da África, da Europa e da Ásia. 

 
3.  Ibn Battuta e o sentido da viagem no islã clássico 

  

Se por motivos diversos as viagens eram indispensáveis na cultura árabe-
islâmica, falar e escrever sobre estas também o foi. Conhecidos como rihlat, os 
relatos que traziam as variadas impressões dos viajantes ocuparam lugar de destaque 
na literatura, destacadamente a partir do século XII. Aventuras pessoais de 
encontros com outros povos detentores de costumes peculiares, assim como 
detalhes acerca de cidades e rotas comerciais neles estavam cuidadosamente 
dispostos (Macedo & Marques, 2008: 18-20). Com efeito, esses relatos igualmente 
serviram de incentivo a novas viagens e peregrinações. Através deles, definiu-se uma 
maneira criativa de expor a admiração e o estranhamento frente à grandeza do 
mundo desbravado (Bissio, 2012: 90-91). 

 Um dos personagens-chave nas histórias de viagem que hoje trazem 
preciosas informações sobre o islã e a África durante os séculos nos quais a Europa 
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viveu a Idade Média foi um homem chamado Abu Abdallah M. b. Abdallah b. M. b. 
Ibrahim al-Luwati, ou simplesmente Ibn Battuta. Nascido por volta do ano 1304 do 
calendário cristão na cidade de Tânger no atual Marrocos, Ibn Battuta foi 
reverenciado pela posteridade como o "príncipe dos viajantes". Filho de uma família 
de origem sunita, ele fez a peregrinação à Meca quando tinha cerca de vinte anos de 
idade. Porém, antes da chegada à cidade sagrada dos muçulmanos, passou por 
diversas outras cidades. Em algumas, permaneceu por alguns meses a exercer ofícios 
variados que lhe permitiram ter o básico necessário à própria sobrevivência. Faleceu 
em 1377, na cidade de Fez, também no Marrocos. 

 Com a peregrinação à Meca, Ibn Battuta iniciou uma série de viagens que 
somadas duraram cerca de vinte e oito anos. Durante essas quase três décadas, ele 
percorreu algo em torno de quarenta mil quilômetros. De acordo com a 
configuração geográfica contemporânea, Battuta passou por quarenta e quatro 
países de três continentes (África, Ásia e Europa). Uma proeza fantástica para uma 
única pessoa, mesmo para os dias de hoje. Repletos de minúcias e anedotas de 
cunho admoestativo, os relatos de Ibn Battuta, narrados nos anos finais de sua vida 
a um escriba de sua confiança [um homem chamado Ibn Yuzayy (1321-1357)], dão 
conta dos lugares onde esteve e das pessoas com as quais travou algum tipo de 
contato. Uma parte menor deste surpreendente périplo se deu no continente 
europeu. Para nós, um indício do prolongado desinteresse dos islâmicos pela cultura 
cristã ocidental. 

 Mas o que aqui realmente nos interessa é o apresso de Ibn Battuta por 
descrever as cidades (grandes e pequenas) pelas quais passou dentro dos territórios 
dominados pelo islã. Centenas! Para cada uma, uma descrição precisa acerca das 
construções e suas características marcantes. Além destas, um manifesto interesse 
pela limpeza e organização das mesmas. Mesquitas, palácios, mercados, jardins e a 
distribuição de água guiam a eclética e extensa narrativa que produziu. Na ausência 
de imagens, algo comum na cultura islâmica de então, o emaranhado de detalhes que 
se estende de página à página aguça a imaginação do leitor e o convida a 
acompanhá-lo. Sobremaneira distante do não integrista que se tornou a face mais 
visível do islã na atualidade, confiamos que Ibn Battuta foi um homem do sim, pois 
estava aberto a novas experiências e ao quanto com elas poderia aprender (Meddeb, 
2003: 16). Mesmo que ele se mostrasse surpreso diante do que considerava exótico, 
manteve-se como um fiel observador. Um observador que guardou na memória 
tudo aquilo que aguçou seus sentidos. Por tudo isso, foi capaz de angariar respeito e 
admiração ainda em vida, o que o permitiu ocupar cargos administrativos relevantes, 
como o de embaixador na China (Macedo & Marques, 2008: 22). 

 Embora nossas análises busquem uma lógica que objetiva dar uma explicação 
plausível ao leitor moderno, sustentamos que a narrativa de Ibn Battuta e de quem a 
registrou não pode ser assim interpretada. Em suma, não temos em mãos um leque 
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de acontecimentos sucessivos que se abre em uma única direção. Na verdade, as 
histórias de Ibn Battuta devem ser compreendidas como uma imensa rede 
policromática de influências religiosas, filosóficas, econômicas, políticas e culturais. 
Todas as partes se conectam e constroem a extensão sobre a qual os relatos um dia 
ganharam vida. Um aspecto não exclui o outro. Assim, a inteligibilidade una de 
nossos recortes interpretativos tem uma razão de ser meramente organizacional 
dada a complexidade de páginas escritas há quase oito séculos (Silveira, 2009: 653). 
Dos nós destas tramas tão imbricadas, puxaremos alguns pequenos fios. 

* 

 Ao ler as mensagens que Ibn Battuta deixou sob a pena de um escriba, é 
notória sua preocupação em minudenciar as paisagens humanizadas. Das 
construções maiores às menores do tecido urbano palmilhado, passando por locais 
de trabalho como plantações e mercados, nada parece ter escapado de seus olhos de 
lince. Tudo foi guardado em sua memória. O sentimento que tomou conta do 
viajante tangerino foi o encantamento. Em profusão, construções e pessoas 
emergem de seus relatos. À luz de um contexto macro, essa emersão aponta para 
uma importante transformação na identidade islâmica que superava o antigo 
tribalismo localizado para assumir a vida urbana e regional como autorrepresentação 
(Bissio, 2012: 29 e 239). Enfim, ao abrir-se ao mundo, o crescente cresceu. 

 Um exemplo dessa profusão. Ao passar pelo Egito, território sob influência 
islâmica desde meados do século VII, Ibn Battuta foi arrebatado pela grandeza do 
rio Nilo – ainda hoje um dos maiores rios do nosso planeta. Que um dos primeiros 
fios da trama do tangerino seja puxado. 
 

O Nilo leva vantagem sobre todos os rios da Terra em doçura e sabor, 
na largura de seu curso e no seu proveito para os ribeirinhos, pois 
cidades e aldeias em suas margens se alinham sem trégua e não há 
paralelo nos países habitados. Não se conhece um rio no qual se cultive 
tanto como o Nilo, nem no mundo existe outro a qual se chame de mar 
[...]. Pela tradição autêntica, sabemos que, na noite de sua viagem ao céu, 
o Profeta chegou à lótus que está ao fim do Paraíso e de cujas raízes 
brotam quatro rios, dois visíveis e outros dois ocultos. Perguntou por 
eles a Gabriel, que o respondeu: "A respeito dos dois interiores, correm 
para o Éden, mas quanto aos outros exteriores são o Nilo e o Eufrates" 
(Ibn Battuta através do islã, 2005: 149). 

 

 A fascinação manifesta por Ibn Battuta nos faz lembrar o geógrafo e 
historiador grego Heródoto (484-425 a.C.) – para a tradição, Heródoto é 
considerado o pai da História. É sabido que este homem exibiu deslumbre 
semelhante ao do tangerino ao escrever a respeito do rio que seria em sua acepção o 
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responsável pela existência da sociedade egípcia. Com um leve toque de imaginação 
histórica, é plausível confiar que as histórias sobre o Egito narradas por Heródoto 
atravessaram os séculos até alcançar o que Ibn Battuta asseverou acerca de suas 
experiências diante do rio que até então era o maior de que se tinha notícia.  

 Para além da fascinação que aflora logo na superfície do texto, o extrato 
acima transcrito nos permite estabelecer considerações que caminham para dois 
níveis complementares em nossa prospecção analítica: uma de natureza prática e 
outra de natureza religiosa. Decerto, nosso viajante sabia da importância do Nilo 
para a sobrevivência e segurança das populações que viviam às suas margens. Trata-
se de uma evidência implícita. Nelas, ergueram casas que formaram aldeias e 
prósperas cidades. De maneira concomitante, as águas dos rios como o Nilo 
também estavam associados à religião por serem fonte de vida animal e vegetal. Não 
por acaso, como veremos, estas foram objeto da atenção do próprio profeta 
Mohamed (c. 571-632).  

 No entanto, não apenas o Nilo escorreu pelas páginas que guardaram as 
memórias de Ibn Battuta. Rios de menor porte, lagos e outras fontes de água 
também não escaparam de seu olhar atento – até mesmo fontes residenciais de uso 
reservado foram por ele inventariadas. Homem que viveu e morreu em um mundo 
cuja economia era em sua maior parte baseada na produção agrícola e na criação de 
animais, é provável que Ibn Battuta também soubesse da importância da água para 
esse tipo de sociedade. Ainda que indiretamente, ele próprio dependia dessas 
atividades econômicas para sobreviver. Portanto, nas diversas viagens que 
empreendeu através de regiões desérticas, o conhecimento a respeito da localização 
de fontes de água seria de vital importância, o limite entre a vida e a morte. Neste 
ponto, trazer a proscênio a dimensão humana da história nos ajuda a recuperar 
pequenos traços da condição de vida que possibilitou a existência dos escritos ora 
analisados.  

 Em uma definição de cunho menos materialista, a água é um elemento que 
emerge com destaque na doutrina islâmica, pois ela é o esteio da existência humana, 
dos animais e da fertilidade do solo ["E os que renegam a Fé não viram que os céus 
e a terra eram um todo compacto, e nós desagregamo-los, e fizemos da água toda 
coisa viva? – Então, não creem? (Alcorão, 17, 30) (grifos nossos)]. Assim, a atenção 
para com a água demonstrada por Ibn Battuta também indicaria sua clara 
preocupação com algo que era intrínseco à religião que professava (Bissio, 2012: 40). 
Por fim, a profusão de fontes de água nos relatos deste viajante também denotaria o 
cuidado que existia com o asseio pessoal no cotidiano da cultura árabe-islâmica. Não 
por acaso, ao descrever os infiéis cristãos, os cronistas do islã destacaram (ainda que 
com um providencial exagero retórico) seus hábitos de limpeza pouco 
recomendáveis (Wheatcroft, 2004: 130).  

http://www.revistarodadafortuna.com/


403 
Lanzieri Júnior, Carlile 

Quando o crescente abriu-se ao mundo (segunda parte): 
Ibn Battuta (1304-1377) e suas viagens através do islã 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 394-408. ISSN: 2014-7430 

 Ibn Battuta construiu sua trajetória sob o ocaso da supremacia da civilização 
islâmica. Supremacia esta que por séculos conectou culturas variegadas a partir de 
um mesmo governo. O resultado não poderia ser outro: uma imensa massa de 
conhecimentos de diversas origens e naturezas tornou-se disponível aos estudiosos 
da época (Lyons, 2011: 81). Como consequência, viajar transformou-se em uma 
experiência religiosa e intelectual a ser vivida em um território vasto cujas fronteiras 
constituíam uma extensa rede de contatos. Nesta, Ibn Battuta entrelaçou os 
próprios testemunhos. Provavelmente, um dos últimos homens a ver e viver a 
grandeza de uma civilização antes de início de sua derrocada. 

* 

 A compreensão acerca da referida riqueza de detalhes disposta nas histórias 
de Ibn Battuta ganha novas gradações analíticas quando consideramos que a 
construção dessa narrativa se deu em um contexto no qual predominava uma 
cultura eminentemente oral. Como os recursos tecnológicos do mundo atual, 
descrever em detalhes seria uma forma de compartilhar memórias pessoais e dar aos 
leitores (de ontem e de hoje) a chance de vislumbrar nuances dos caminhos e 
lugares percorridos por Ibn Battuta. E se o zelo narrativo deste viajante não lhe 
deixou escapar nenhum pormenor, supomos que a mesma preocupação foi mantida 
em seu desejo por arquitetar uma memória positiva em relação aos muitos lugares 
sob influência islâmica pelos quais passou. Decerto, uma memória que atrairia 
outros viajantes e peregrinos em busca de riqueza, conhecimento e experiências 
religiosas. Aos olhos de Ibn Battuta, a mesquita de Damasco era a síntese material 
de todos esses anseios. Nas palavras do tangerino: 
 

 
Nesta mesquita, há numerosos círculos nos quais as mais variadas 
ciências são ensinadas, enquanto os tradicionalistas leem as obras de hadīt 
sobre estábulos elevados e os leitores do Corão recitam com vozes 
harmoniosas manhã e tarde. Um grupo de mestres explica o Livro 
divino, apoiando-se nas colunas da mesquita, para o ensino de meninos e 
os fazendo ler, mas eles não escrevem o Sagrado Texto em suas 
tabuletas, em sinal de respeito ao Livro de Deus o Altíssimo, mas o leem 
para instruir-se. A ortografia é ensinada por outro mestre diferente que 
emprega obras de poesia e outras mais. O menino passa do ensino da 
leitura à da escritura e assim aprende bem a escrever porque quem o 
ensina não faz outra coisa (Ibn Battuta através do islã, 2005: 203). 

  
 

Desde os tempos do profeta Mohamed, a construção de uma mesquita era o 
ato fundador de uma cidade islâmica. Em torno das mesquitas e no interior destas, a 
vida se desenvolvia. Homens de diferentes extratos sociais as frequentavam (Bissio, 
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2012: 28). Desde a Casa da Sabedoria em Bagdá (Bayt al-Hikma),10 as mesquitas não 
eram apenas locais destinados às orações e encontros entre os fieis diante de um 
líder religioso a proferir palavras exortativas. Com bibliotecas e salas destinadas a 
debates e trocas de conhecimentos, eram verdadeiros centros de formação a receber 
quem as procurava, a começar pelos mais jovens. De Bagdá, ainda no século IX, o 
exemplo frutificou e se espalhou por outros lugares que serviram como fonte de 
material humano destinado à administração e também ao desenvolvimento da 
ciência islâmica.  

 
 Durante séculos, a mesquita de Damasco foi um dos exemplos vivos dessa 
nova orientação que emanou da antiga capital do califado da dinastia abássida, 
iniciado em meados do século VIII. Daquilo que acontecia em seu interior, Ibn 
Battuta passou a informar acerca de sua estrutura física: 
 
 

É uma das mesquitas mais maravilhosas, de beleza inigualável. Afirma-se 
que não há na Terra toda uma mesquita maior. Do oriente ao ocidente, 
mede setecentos e cinquenta e dois codos11 de largura, em codos mālikīes. 
Sua largura é, de sul a norte, quatrocentos e trinta e cinco codos. Dispõe 
de numerosas portas em três flancos, em relação ao quarto, quer dizer, o 
da alquibla, não conheço, a não ser uma única porta que aquela pela qual 
o imã entra (Ibn Battuta através do islã, 2005: 167). 

 
 

  Neste segundo extrato sobre a mesquita de Damasco, Ibn Battuta elencou 
informações que nos permitem conjecturar sobre a importância dos conhecimentos 
matemáticos na cultura árabe-islâmica. De tão profundos, estes acabaram por 
penetrar no ocidente e hoje tem como pálido testemunho a manutenção de termos 
de origem árabe como, entre outros, "algarismo". Na verdade, essa palavra é uma 
adaptação do nome de um importante matemático chamado Muhammad ibn Mūsa 
al-Khwārizmi (780 - 850). De seu livro Kitab al-Jebr, derivou a palavra "álgebra", 
termo ainda hoje corrente nas línguas derivadas do latim (Al-Khalili, 2011: 73). Al- 
Khwārizmi está no rol de personagens árabe-islâmicos cujos conhecimentos 
penetraram na Europa ocidental a partir do século XII e que ajudaram a formar o 
alicerce sobre o qual o ocidente edificou sua posição dominante em todas as áreas 
do saber humano, inclusive na matemática (Lyons, 2011: 99-104). 

 É sabido que muito deste conhecimento matemático começou a ser gestado 
no seio da cultura indiana, porém, foi em ambiente árabe-islâmico que ganhou 

                                                           
10 Fruto do empreendedorismo do califa abássida Al-Ma'mūn (786-833), a Casa da Sabedoria logo se 
transformou em um importante centro a reunir estudiosos de diferentes origens e áreas do conhecimento. A 
aquisição contínua de livros escritos em línguas diversas incentivou o trabalho de tradução e o crescimento do 
uso do papel que substituiu o papiro e o pergaminho como base para a escrita (Al-Khalili, 2011: 68-71). 
 
11 Codo é uma antiga medida de longitude que compreendia a distância entre o cotovelo e ponta mão aberta. 
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contornos definitivos (Lyons, 2011: 87). A precisão nos traços das construções é a 
parte visível desse conhecimento que permitiu, entre outros avanços, a medição do 
relevo e do tamanho do planeta Terra com relativa precisão (Al-Khalili, 2011: 185-
186; Lyons, 2011: 96). Bem, isso há quase mil! Assim, ao oferecer a seus leitores a 
descrição pormenorizada daquela mesquita, Ibn Battuta deixou ao alcance da 
posteridade algo que remete a antigas tradições experimentadas e aperfeiçoadas ao 
longo de vários séculos. Ao lado de pesquisadores da trajetória da ciência árabe-
islâmica como Jamal Al-Khalili, Jonathan Lyons e John Freely, lamentamos o fato 
de que tal constatação encontra-se distante dos tradicionais manuais de história da 
Europa, tantas vezes incapazes de problematizar as nuances impositivas e 
simplificadoras por trás do conceito "europeização" (cf. Silveira, 2009). 

 Voltemos à atenção dada aos detalhes das construções. Em diálogo com a 
filosofia grega, supomos que tal atenção aristotelicamente indicasse a capacidade dos 
humanos de transformar o meio no qual vivem (Al-Khalili, 2010: 130). Uma 
maneira clara de se opor aos bárbaros e aos animais incapazes de criar leis e alterar 
para melhor o mundo que os cercava. Portanto, as palavras de Ibn Battuta parecem 
trazer implícita a certeza de que os bárbaros seriam aqueles sem condições de criar 
algo relevante ou mesmo viver sob as regras de uma sociedade minimamente 
organizada. Igualmente bárbaro seria o homem incapaz de plantar e colher os 
próprios alimentos.12 Tão arraigadas nas representações construídas por gregos e 
romanos, os bárbaros eram os que se opunham à vida civilizada expressa em uma 
sociedade conduzida por leis criadas e respeitadas por todos. Com medida sutileza, 
Ibn Battuta parece ter colocado como fundamento da vida comum a capacidade 
empreendedora dos humanos. Por fim, descrever tantas construções foi a maneira 
que ele determinou para dizer que um dia teve o privilégio de percorrer os caminhos 
tocados pelas mãos da civilização tal como a concebia.13   

 De acordo com François Hartog, as viagens e os relatos delas decorrentes 
são uma maneira do viajante expressar um pouco de si. Ao que parece, Ibn Battuta, 
ainda que inconscientemente, assumiu o que Hartog (2014: 243-244) chamou de 
"retórica da alteridade" ao definir o islã como uma civilização urbana. Portanto, 
descrever as cidades e seus contornos arquitetônicos era para Ibn Battuta um meio 
de reverenciar o mundo civilizado que o islã representava. Ainda que 

                                                           
12 "Compreende-se por caçadores os ladrões dos rebanhos, os que se ocupam da pesca quando o acaso os 
coloca ao alcance dos tanques, pântanos, rios ou um mar abundante em peixes, os que se alimentam de aves 
ou de animais selvagens; mas a maior parte dos homens vive do produto da terra, dos frutos que a sua arte 
faz nascer" (Aristóteles, A política, Livro Primeiro, cap. 3, § 4, 35-40: 25). 
 
13 É interessante notar que nos discursos de líderes europeus da atualidade os bárbaros novamente emergem, 
todavia, estes agora são os seguidores do islã. Não por acaso, em 25 de março de 2011, Geert Wilders, líder 
do maior partido político de extrema direita da Holanda, comparou as atuais e crescentes migrações islâmicas 
rumo aos países mais ricos da Europa às invasões bárbaras que supostamente destruíram o antigo Império 
Romano (cf. <http://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-
101/77-in-the-press/in-the-press/1740-speech-geert-wilders-in-rome-25th-of-march-2011>). 
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inconscientemente, um mundo que ele próprio assumiu como seu. Sua passagem 
pela Europa limitada à parte do sul da Península Ibérica também evidencia a 
existência de uma outra cultura entendida como atrasada e que apenas afirmava a 
superioridade da civilização a qual ele pertencia. 

 
Conclusão 

 

 Ibn Battuta viveu no fim do período clássico islâmico. Para muitos dos 
habitantes de um universo cultural que se expandiu com rapidez e enormidade, 
conviver com outras maneiras de estar no mundo era um fato relativamente normal. 
Tolerá-las e com elas aprender também o era. Embevecido em sua grandeza, o islã 
pouco considerou o que se passava além de suas fronteiras depois de consolidadas. 
À medida que perdeu seu poderio e recuou diante da capacidade bélica e científica 
das potências europeias, a tolerância diminuiu. 

 Acompanhar Ibn Battuta em seu périplo é vislumbrar uma época em que o 
islã ainda unia o que havia de melhor em termos de força, talento e recursos. Tal 
união lhe permitiu assumir o papel de protagonista da produção de conhecimento 
no fim da Antiguidade e ao longo de quase todo o medievo europeu. Seus relatos 
são um rico palimpsesto cujas camadas se revelam ao historiador que aceita o 
desafio de ergue-las. A cada uma, um conjunto de informações que se conectam à 
medida que a leitura avança. Se em determinados momentos a guerra e a conquista 
pontuaram a expansão islâmica, em outros, a busca por conhecimento a 
fundamentou. E se a vertente integrista do islã atualmente liderada pelo Estado 
Islâmico nega a diversidade e inventa um passado perfeito ao qual deseja retornar, 
revê-lo historicamente é confrontar tais discursos. 

 À luz das afirmações de um renomado historiador contemporâneo, não 
podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que as breves palavras aqui deixadas 
mudarão o mundo e abrandarão tensões e ódio (Geary, 2005: 24-25). Contudo, sob 
a orientação das Ciências Humanas, também não podemos ficar inertes diante do 
que vemos, da disseminação de verdades forçadas ou absolutas. É preciso falar, 
escrever, debater. No momento em que a História ensinada no Brasil caminha 
trôpega no campo minado do estreitamento intelectual, trabalhar com as histórias de 
outros lugares e épocas evidencia o quão importante é estar aberto ao mundo. 
Abertura que indica o quanto podemos ser civilizados e evitar que o veneno do 
integrismo seja inoculado em nossas veias. No mínimo, os que desejam se servir do 
passado para justificar suas ideologias ancoradas no presente sentir-se-ão 
incomodados. 
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