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Prólogo

Al-maghrib/Entardecer

Poucos tinham alguma dúvida de que Deus enviara o terremoto para 
punir os hábitos libertinos e extravagantes de Antioquia. Os habitantes 
desse posto avançado do cristianismo, não distante das praias orientais 
do Mediterrâneo, eram notoriamente corruptos e desprezavam suas 
obrigações solenes para com Deus. “Certos homens que odiavam jejuar 
e adoravam banquetes, escravos do apetite por comidas sedutoras, eram 
ávidos por copiar a vida e o estilo de vida não daqueles que viviam bem, 
mas dos que comiam bem”, zomba Gualter o Chanceler, um clérigo e 
antigo funcionário de Antioquia cujo testemunho da vida nessa cidade é 
pontuado por referências às escrituras cristãs e citações batidas de Ovídio 
e Virgílio.1 As mulheres deleitavam-se em túnicas curtas escandalosas e 
enfeitavam-se com adornos indecorosos. Algumas – “ao menos é o que di-
zem os rumores”, comenta Gualter com malícia – chegavam a encomendar 
aos artesãos locais “coberturas cuidadosamente confeccionadas em ouro 
árabe e um punhado de pedras preciosas para suas partes vergonhosas, 
não para vestir a aparência de suas vergonhas ou para refrear a chama da 
luxúria, mas para que aquilo que é proibido pudesse inflamar ainda mais 
as pessoas que não desejam prazeres legítimos”.2 Outras se prostituíam 
por esporte, aliciando amigos e vizinhos nas ruas da cidade.

Se a praga de gafanhotos de dois anos antes não conseguira deter 
a onda de dissolução entre esses ocidentais recém-chegados ao Oriente 
Próximo, então talvez um terremoto chamasse a atenção da população 
teimosa. Em 3 de novembro de 4, um tremor de terra atingiu a remota 
cidade de Mamistra, causando grandes danos e prenunciando a destruição 
que estava por vir. Dezesseis dias depois, “no silêncio da noite fechada, 
quando a fragilidade humana estava mais adequada e docemente acos-
tumada ao sono”, Antioquia sentiu a ira do Senhor. “A cidade era um 
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cenário de destruição”, conta-nos Gualter, “muitos morreram nas próprias 
casas. Outros estavam realmente aterrorizados: abandonaram seus lares, 
desprezaram suas riquezas, deixaram tudo e passaram a se comportar 
como loucos nas ruas e praças da cidade. Estendiam as mãos aos céus com 
seus muitos medos e impotência, e gritavam em lágrimas sem cessar, em 
diferentes línguas: ‘Poupa-nos, Senhor, poupa o teu povo.’”3 Na manhã 
seguinte, sobreviventes remidos reuniram-se na igreja central de São Pe-
dro, milagrosamente intocada pelo violento tremor do solo, e abjuraram 
a busca pelo prazer mundano.

Os antioquenses não foram os únicos a ter seu mundo virado de ca-
beça para baixo. Desorientado, um jovem fidalgo do interior, que estava 
muito longe de casa, correu em busca de abrigo numa ponte de pedra de 
Mamistra. Adelardo de Bath não fizera a árdua jornada desde o sudoeste 
da Inglaterra para comparecer ao célebre casamento do rei Balduíno de 
Jerusalém com Adelaide da Sicília. Ele não estava interessado na devas-
sidão de seus colegas europeus. Tampouco havia seguido as pegadas dos 
cruzados conquistadores de dezesseis anos antes a caminho de Outremer, 
das terras de ultramar. Ao contrário daqueles temíveis guerreiros sagra-
dos – aquela “raça de francos” instigada pelo papa Urbano II – que haviam 
estuprado e saqueado pela Europa central, antes mesmo de chegar à 
Terra Santa, Adelardo estava decidido a aprender com os muçulmanos, 
em vez de matá-los sob o signo da cruz. Enquanto os cruzados haviam 
visto apenas maldade no infiel muçulmano, Adelardo buscava a luz da 
sabedoria árabe.

Antioquia – hoje a cidade provincial turca de Antakya – deve ter sido 
irresistível para o inquieto Adelardo, que ainda jovem estudioso já havia 
louvado o valor das viagens amplas para a busca do conhecimento: “Valerá 
a pena aproximar-te de professores de diferentes povos, guardar na memó-
ria o que possas encontrar de mais primorosamente expresso em cada um 
deles. Pois o que os estudos franceses ignoram, aqueles do outro lado dos 
Alpes revelarão; o que não aprenderás com os latinos, a eloquente Grécia 
te ensinará.”4 A cidade, fundada no século IV a.C., fora outrora a principal 
metrópole da Ásia. Sua memória era particularmente querida ao mundo 
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cristão: ali a palavra “cristão” fora usada pela primeira vez, e são Pedro 
havia sido o primeiro bispo da cidade – um detalhe que os papas de Roma, 
sempre melindrosos e conscientes de sua posição, preferiam esquecer.5 
Ela florescera sob o domínio muçulmano, mas era agora controlada por 
cruzados normandos. Esse novo principado de Antioquia compreendia 
o centro fortificado da cidade, a planície ao redor e os portos marítimos 
de Alexandreta e São Simão. Graças à manufatura de sedas finas, tapetes, 
cerâmica e vidro, o lugar era muito rico.

Tal como o próprio Adelardo, a cidade que o aguardava ficava no 
limiar entre o Oriente e o Ocidente. Fazia muito tempo que Antioquia 
era uma escala importante da lucrativa rota comercial de caravanas da 
Mesopotâmia, comércio tradicional que continuava como dantes, igno-
rando escrupulosamente a inconveniente guerra religiosa das Cruzadas. A 
maioria dos habitantes da cidade era cristã – ortodoxos orientais, jacobitas, 
nestorianos e armênios. A língua predominante era o árabe, mas afinida-
des religiosas e culturais garantiam também um lugar para o grego e o 
latim, criando uma pedra de Roseta viva que facilitava o intercâmbio de 
livros e ideias através de fronteiras étnicas, culturais e religiosas. Agora, 
o principado descobria-se um elo vital entre mundos opostos, compelidos 
para o mesmo lugar devido à luta religiosa e política pelo controle da ci-
dade sagrada de Jerusalém, quase quinhentos quilômetros ao sul.

Alguns anos antes da chegada de Adelardo, forças combinadas nor-
mandas e genovesas haviam capturado a cidade próxima de Trípoli aos 
Banu Ammar, seus refinados príncipes muçulmanos. A crônica de Damasco 
das Cruzadas, um relato árabe da época, registrou que no butim levado 
de Trípoli pelos cristãos vitoriosos estavam “os livros de sua academia e 
bibliotecas de colecionadores particulares”.6 Milhares dessas obras aca-
baram nas mãos dos mercadores de Antioquia, agora ao alcance fácil do 
homem de Bath.

Ainda assim, nada preparara Adelardo para o que ele encontrou em 
sua obstinada busca pelo que chamava de studia Arabum, os estudos dos 
árabes. Ali estavam finalmente os segredos das eras, enterrado por seis 
séculos sob o caos da cristandade ocidental. Esse inglês peripatético captou 
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imediatamente o poder do conhecimento árabe para refazer o mundo 
tal como ele o conhecia. Adelardo deixou sua Inglaterra natal como um 
jovem estudioso sedento pela sabedoria que somente os árabes poderiam 
fornecer. Ele retornaria como o primeiro homem de ciência do Ocidente 
e ajudaria a mudar seu mundo para sempre.

Se, como Adelardo então aprendeu com seus mestres árabes, os corpos 
celestes moviam-se em ritmos periódicos e imutáveis, então que papel 
sobrava para o Deus Todo-Poderoso? Seria ele capaz de suspender as leis 
da natureza? O universo tinha um começo e um fim, como estava escrito 
na Bíblia e no Alcorão? Ou era eterno, nem criado no tempo nem sujeito 
a mudanças, como afirmavam os filósofos muçulmanos? Se essa “nova ló-
gica” estava correta, então o que fazer do sagrado ensinamento da Criação? 
Para Adelardo, o mundo subitamente parecia um lugar novo e desconhe-
cido. Essas questões haviam ocupado os pensadores árabes durante sécu-
los, enquanto lutavam para encaixar sua fé monoteísta na compreensão 
crescente do universo ao seu redor. Essa grande luta entre fé e razão estava 
prestes a abalar as estruturas de uma desprevenida Europa.

A chegada da ciência e da filosofia árabes, o legado do pioneiro 
Adelardo e daqueles que se apressaram em seguir seu exemplo transmu-
taram o atrasado Ocidente numa superpotência científica e tecnológica. 
Tal como o vago “elixir” – o al-iksir dos alquimistas – para transformar 
metal vil em ouro, a ciência árabe alterou radicalmente a cristandade me-
dieval. Pela primeira vez em séculos, os olhos da Europa se abriram para 
o mundo ao redor. O encontro com a ciência árabe restaurou até mesmo 
a arte de contar o tempo, esquecida pelos cristãos ocidentais do início da 
Idade Média. Sem um controle preciso do relógio e do calendário, a orga-
nização racional da sociedade era impensável. O mesmo ocorria com o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da indústria, e também com 
a libertação do homem do jugo da natureza. A ciência e a filosofia árabes 
ajudaram a resgatar da ignorância o mundo cristão e possibilitaram a 
própria ideia de Ocidente.
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No entanto, quantos de nós reconhecem hoje essa dívida enorme para 
com os árabes, para não falar em tentar pagá-la? Quantos reconhecem 
o legado valioso de boa parte de nosso moderno léxico técnico: de “azi-
mute” a “zênite”, de “álgebra” a “zero”? Ou a influência mais mundana em 
tudo, dos alimentos que comemos – damascos, laranjas e alcachofras, para 
mencionar apenas alguns – a termos náuticos comuns como “almirante”, 

“chalupa” e “monção”? Até a dança morris, típica tradição inglesa, é uma 
corruptela de dança moura, que remonta ao tempo em que menestréis 
árabes divertiam a nobreza da Espanha muçulmana.

Os nomes de al-Khwarizmi, Avicena, al-Idrisi e Averróis – gigantes 
da cultura árabe e figuras dominantes na Europa medieval durante sécu-
los – provocam hoje pouca ou nenhuma reação do leitor leigo instruído. 
A maioria está esquecida, não passa de lembrança distante de uma era 
passada. Contudo, eles foram apenas alguns dos protagonistas de uma 
extraordinária tradição científica e filosófica árabe que jaz escondida sob 
séculos de ignorância e franco preconceito antimuçulmano do Ocidente. 
Uma recente pesquisa de opinião pública mostrou que a maioria dos ame-
ricanos vê “pouco” ou “nada” para admirar no islã ou no mundo muçul-
mano.7 Mas, se voltarmos nas páginas do tempo, veremos que é impossível 
imaginar a civilização ocidental sem os frutos da ciência árabe: a arte da 
álgebra de al-Khwarizmi, os abrangentes ensinamentos médicos e a filoso-
fia de Avicena, as duradouras geografia e cartografia de al-Idrisi, o rigoroso 
racionalismo de Averróis. Mais importante ainda do que qualquer obra 
individual foi a contribuição geral dos árabes que constitui o próprio cerne 
do Ocidente contemporâneo: a percepção de que a ciência pode conceder 
ao homem poder sobre a natureza.

O poder do conhecimento árabe, defendido por Adelardo de Bath, 
deu novo aspecto ao cenário intelectual europeu. Seu alcance estendeu-se 
até depois do século XVI, e moldando a obra inovadora de Copérnico e 
de Galileu. Isso colocou a Europa cristã face a face com o fato de que o 
Sol – e não o lar terreno da criatura de Deus, o homem – estava no centro 
do universo. Averróis, filósofo-juiz da Espanha muçulmana, explicou a 
filosofia clássica ao Ocidente e apresentou-o ao pensamento racionalista. 
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O Cânone da medicina de Avicena continuava a ser uma baliza na Europa 
no século XVII. Livros árabes sobre óptica, química e geografia também 
tiveram uma vida longa.

O esquecimento intencional do legado árabe pelo Ocidente teve início 
há séculos, quando a propaganda antimuçulmana criada à sombra das 
Cruzadas começou a obscurecer qualquer reconhecimento do profundo 
papel da cultura árabe no desenvolvimento da ciência moderna. Essa 
mensagem compreendia quatro temas centrais, vários dos quais ressoam 
até hoje: o islã distorce a palavra de Deus; ele se dissemina somente pela 
violência; ele perverte a sexualidade humana, seja encorajando a prática 
da poligamia, como nos famosos haréns dos sultões, ou mediante atitu-
des repressivas ou excessivamente pudicas; e seu profeta Maomé foi um 
charlatão, um instrumento do diabo, ou até o Anticristo.

Roger Bacon, filósofo do século XIII, um dos primeiros a propor o mé-
todo científico no Ocidente, elogiava os muçulmanos por suas inovações 
intelectuais, tema que conhecia bem: “A filosofia vem dos muçulmanos.”8 
Contudo, o mesmo Roger Bacon denunciava com igual entusiasmo aspec-
tos da vida muçulmana sobre os quais não tinha nenhum conhecimento 
ou experiência: os árabes, asseverava, “estão absortos em prazeres sensuais 
em virtude de sua poligamia”.9 Sem demora, ideias fantasiosas como essa 
substituíram todas as outras na imaginação popular.

Essas opiniões ganharam mais aceitação durante o Renascimento, 
quando o Ocidente passou a buscar cada vez mais inspiração numa noção 
idealizada da Grécia clássica.10 Ávidos por reivindicar uma descendência 
direta de pessoas como Aristóteles, Pitágoras e Arquimedes, os pensadores 
ocidentais deliberadamente marginalizaram o papel do conhecimento 
árabe. “Dificilmente serei persuadido de que alguma coisa boa possa vir 
da Arábia”, escreveu Petrarca, o mais proeminente dos primeiros huma-
nistas, no século XIV.11 Os historiadores da ciência ocidentais continuaram, 
em grande medida, nessa linha; muitos situam os árabes como zeladores 
benignos, mas efetivamente neutros, do conhecimento grego, que pouco 
ou nada fizeram avançar o trabalho dos antigos.



Prólogo 21

Esses relatos estão baseados na noção persistente da “recuperação” 
pelo Ocidente do conhecimento clássico, com a clara implicação de que 
tal conhecimento era, de algum modo, um direito inato da Europa cristã 
que apenas estivera extraviado durante a Idade Média. Eles são também 
profundamente matizados por um consenso ocidental, invocado com fre-
quência para explicar o atual estado do mundo muçulmano, de que o islã 
é inerentemente hostil à inovação e de que isso só se aprofundou a partir 
do início do século XII.12


