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O que se esconde sob a “inocência” dos mapas.

Há uma África no meio do 
caminho. No meio do caminho 
há uma África 

- As grandes navegações e a 
“circunavegação” ou um 
“acidente geográfico” no 
caminho das Índias. Mapa didático da “circunavegação” da África – disponível 

em https://www.coladaweb.com/historia/grandes-navegacoes
acesso em 23/04/2018.

https://www.coladaweb.com/historia/grandes-navegacoes
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23 homens. 22 europeus e Santo Agostinho, 
um africano enraizado na tradição europeia.

Um questionamento: Haveria um “pensar histórico” em outras
culturas?

Duas reflexões:

1. Como a Teoria da História se constitui no âmago do eurocentrismo
em História.

2. Mudar objetos sem mudar abordagens pode acabar equivalendo a
vestir novos personagens em velhos figurinos.



Vamos recorrer a um africano de origem árabe do 
século XIV, para nos ajudar a pensar nessas coisas.

Abu Zayd ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami

Tunis, 1332/AH 734 – Cairo 1406/AH 810

Muqaddimah, Os Prolegômenos 
ou Filosofia Social 
(c. 1374-1378/ AH 776-780)



Breve pausa para uma brincadeira com a pronúncia 

Como se pronuncia Ibn-Khaldun?

Basicamente: Ibn Haldun (I’bin Haldun ou bin Haldun)

Latinizações:

Ibn Sina → Avicena

Ibn Rushd → Averróis

Abrasileiramento:

Ibn Khaldun → Averaldo, ou melhor, Aderaldo.



Pausa sobre a ignorância de quem vos fala...

Pensamento árabe? E árabe tem lá pensamento?
(Estudante de Graduação em História da UFPB, Ângelo Pessoa, por volta de 1986, ao estudante de
Graduação da UnB, Ibrahim, que disse pretender estudar o pensamento árabe no medievo, através
da obra de Ibn Khaldun).

Feliz casualidade e algum estudo
(remédio para sanar a ignorância):
Em 2014, leitura de ABDEL-MALEK, Anouar. Ibn Khaldun: 
Fundador da Ciência Histórica e da Sociologia. IN: CHÂTELET, 
François (Dir.). História da Filosofia – idéias, doutrinas. Vol. 2 
(A Filosofia Medieval; Do século I ao século XV). Trad. Maria 
José de Almeida. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
(Edição original – França, 1972). 



Ibn-Khaldun de Hadramut (século XIV/ VIII AH)
A família, de origem iemenita (Hadramut), se estabeleceu em Al Andalus
(Espanha) no processo de conquista do século VIII (II AH).

Exerceram cargos nas administrações estatais dos reinos muçulmanos em Al 
Andalus até o século XIII (VIII AH). 

Migraram para o Norte da África (Maghreb), fixando-se em Ceuta e, depois, 
em Tunis (Ifríkya).

Ibn-Khaldun serviu a vários governos entre Al Andalus e o Maghreb durante 
sua vida. Dessa experiência e dos estudos formulou sua obra. 



A Europa “Orientalista” “descobre” Ibn Khaldun.

Crestomatia Árabe (3 vol. 1806) 

khrestos, "útil" e mathein, 
"saber" coletânea de trechos em 
prosa ou verso escolhidos da 
obra de um ou mais autores, com 
finalidade didática; antologia.



Por que os Estados ascendem e decaem? 

Rashidun 4 primeiros Califas - corretamente guiados (632-661)
Califado Omíada (661-750)
Damasco (séculos VII-VIII/ I-II AH) 

Califado Abássida – Bagdá (750-1258)
* Unificado até meados do século X 

OBS - Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano → o “centro de gravidade” política se desloca. 



Por que os Estados ascendem e decaem? 
Fatímidas (África do Norte “Magreb” – 909-1048 –
Egito – 969-1171)

Al-Andalus – Omíadas (Córdova – 929-1031)

Emirado Aglábida (África do Norte “Magreb” e Sicília 
– 880-909)

Almorávidas (África do Norte “Magreb” e Al Andalus –
1056-1147)

Almôadas (África do Norte “Magreb” e Al Andalus –
1130-1269)

Marínidas (“Magreb” Marrocos – 1196-1464)

Hafsidas (“Magreb” Tunísia e Argélia – 1258-1574)

Nasridas (Granada – 1298-1492)

Expansão e fim da unidade política no mundo islâmico.



A História explica por que os Estados ascendem e decaem.

Escreví, pois, um livro sôbre a História, pelo qual levantei o véu que
cobre as origens das nações, dividindo-o em capítulos, consagrados, uns,
à exposição dos fatos; e a considerações gerais, os outros. Cuidei,
primeiro, de apontar as causas que tiveram por efeito o nascimento dos
Impérios e o estabelecimento da Sociedade [‘umrãn], tomando como
matéria prima de minhas indagações a História das duas raças que, em
nossos dias, habitam o Magrib e povoam suas cidades e províncias...
Estas duas raças são os Árabes e os Berberes...

... Adotei um plano original, elaborei um método novo de escrever a
História, escolhendo um caminho que certamente surpreenderá o leitor...

(IBN-KHALDUN. Os Prolegômenos ou Filosofia Social. 3 vol. Tradução direta do árabe de José Khoury
e Angelina Bierrenbach Khoury. São Paulo: Safady, 1958.Vol. 1. p. 11-12. Grifos e destaque nossos). 



A História explica por que os Estados ascendem e decaem.

O Primeiro Livro trata da Organização Social e dos seus resultados, tais
como o império, a soberania, as artes, as ciências, os meios de enriquecer e
ganhar a subsistência. Indiquei, no mesmo livro, as causas que deram origem
a estas instituições.

O Segundo livro é dedicado à História dos Árabes, suas raças e suas
dinastias, desde a origem até nossos dias... outros povos célebres... os
Nabateus, os Assírios, os Persas, os Israelitas, os Coptas, os Gregos, os Turcos
e os Romanos.

O Terceiro livro compreende a História dos Berberes e de seus parentes, os
Zanatas, com longos esclarecimentos sôbre sua origem, suas diversas tribos,
os Impérios que fundaram, especialmente no Magrib.

(IBN-KHALDUN. p. 13. Grifos do autor ou tradutores).



Explicando a História
Prefácio do Autor

Em nome de Allah misericordioso e clemente.

... Louvores a Deus, a quem pertencem a glória e poderio e que tem em sua mãos os reis e os
impérios... Foi Êle que da terra nos formou soprando-nos a vida, como foi Êle que no-la entregou
para fazê-la crescer, formando raças e gerações e nos permite que encontremos nela com
facilidade a própria subsistência [ma’âsh] e o quinhão de cada dia!... E enquanto a existência de
todos os seres é, dia a dia, voltada ao desgaste, e as instituições humanas têm um termo inexorável
fixado no livro do Destino, o Eterno goza de permanência e estabilidade.

... Que Allah estenda sôbre todos êles as suas bênçãos durante todo o tempo que durar a
prosperidade do Islame, enquanto a Infidelidade assistir impotente ao desfazer dos laços frágeis
de sua existência!

Amma Bad: Passemos agora ao nosso assunto.

(IBN-KHALDUN. p. 1-3. Grifos nossos. Destaque nosso).



Explicando a História
A História é um dos ramos dos conhecimentos que se transmitem de geração a geração...

Quanto a sua forma externa, a História apresenta-se qual registro dos acontecimentos que
marcaram o curso dos séculos, a sucessão das dinastias e os fatos que testemunharam as gerações
passadas...

... os caracteres internos da ciência da História, que são: o exame e a verificação dos fatos, a
investigação cuidadosa das causas que os precederam, o conhecimento profundo da maneira como
os acontecimentos se sucederam, e como começaram... constitui um ramo importante da Filosofia e
merece ser colocada entre as Ciências.

... O simples narrador relata os fatos ou dita-os, ao crítico cabe penetrá-los e averiguar o que nêles há
de autêntico...

...Introduzindo-me pela porta das causas gerais no estudo dos fatos particulares, consegui abarcar,
numa narrativa compreensível, a História do gênero humano. [Teoria ↔ Empiria]

(IBN-KHALDUN. p. 4-5 e 13. Grifos e destaques nossos).



Explicando a História
Introdução

Da excelência da Ciência da História... princípios que a devem reger... erros e
descasos a que os historiadores estão expostos... causas que produzem
habitualmente êsses erros.

... se o historiador se contentar com reproduzir as narrativas transmitidas por
via de tradição, sem consultar as regras aconselhadas pela experiência, os
princípios fundamentais da arte de governar, a própria essência da
Instituição Social e aquelas circunstâncias que caracterizam a sociedade
humana, se não julgar sôbre o que está longe pelo que está ao alcance de
seu olhar, se não comparar o passado com o presente, nunca poderá evitar
os equívocos, caindo em erros, que o arrastam para longe do caminho da
verdade. (p. 18)



Explicando a História – discutindo os historiadores
Detidas discussões historiográficas com seus célebres antecessores:

O número dêstes bons autores não vai além da palma da mão... Tais são Ibn Ishac, Tabari, Ibn
Al-Kabi, Muhammad Ibn Omar Al-Uáqidi, Saif Ibn Omar Al-Açadi, e, enfim, Al-Maçudi (p. 6 -7).

... Tiraram da História dos séculos passados um aglomerado de narrativas que se podem
considerar como vãos simulacros desprovidos de substância, ou, como baínhas vazias de suas
lâminas de aço (p. 10. Grifo nosso).

... cometeram graves erros, ao contarem os acontecimentos do passado, sòmente porque se
limitaram a adotar o processo de acolher indistintamente tôda ordem de narrações se as
estudarem à luz dos princípios gerais... sem submetê-las a um atento exame e a uma crítica
inteligente... Deu-se isto, principalmente no campo dos números (p. 18. Grifo nosso)...
fornecer números que superam todos os limites que a experiência quotidiana oferece, e
acolhem cegamente sugestões que não têm outro fundamento senão o desejo de contar
coisas extraordinárias (p. 23. Grifo nosso).



Explicando a História

Livro Primeiro

Da Sociedade Humana e dos fenômenos que apresenta...

A História se propõe, como verdadeiro objetivo, fazer-nos compreender o estado
social do homem... a saber: a vida selvagem, a humanização dos costumes, o
espírito de família e de casta [‘açabiyyah], os diversos tipos de superioridade que
os povos conseguem estabelecer uns sôbre os outros e que dão origem aos
Impérios e às Dinastias, a distinção das classes e dignidades, as ocupações a que
os homens dedicam seus trabalhos e seus esforços, tais como as profissões
lucrativas, os ofícios de que se vive, as ciências, as artes; enfim, tôdas as
modificações que a natureza das coisas pode operar no caráter da Sociedade...

É uma Ciência Nova e sui generis, porque tem um objeto próprio, que é a
Organização Social e a Civilização...
(IBN-KHALDUN. p. 85. Grifos nossos. Destaque nosso). 



Explicando a História
como a mentira se introduz naturalmente nos relatos históricos... as causas que a produzem.

em primeiro lugar o apêgo dos homens a certas opiniões e a certas doutrinas... se o espírito
se deixar levar pelo afeto a certas pessoas ou a certas doutrinas, dará, sem hesitação, acolhida
ao relato que se acha de acôrdo com elas... são como véus que se antepõem aos olhos da
inteligência...

A segunda causa... É a confiança que se deposita na palavra das pessoas que a contam...

Uma terceira causa é a ignorância do alvo e dos intentos que tinham em vista os atores dos
grandes acontecimentos...

A quarta causa dos erros é a facilidade com que o espírito humano acredita estar de posse da
verdade...



Explicando a História
como a mentira se introduz naturalmente nos relatos históricos... as causas que a produzem.

Como quinta causa deve-se apontar a ignorância das relações que existem entre os
acontecimentos e as circunstâncias que os acompanham...

A sexta causa se prende à inclinação dos homens para granjear o favor dos personagens
ilustres e de alta categoria...

Uma outra causa, e que supera em gravidade as demais, é a ignorância da natureza dos
fenômenos que nascem da Civilização.

(IBN-KHALDUN. p. 86-88. Grifos do autor ou tradutores).



Explicando a História
O homem se distingue de todos os seres vivos por atributos que lhe são próprios.

1° As Ciências e as Artes são produtos da reflexão, faculdade que distingue o
homem e o alça acima de todas as criaturas.

2° A necessidade de uma autoridade que possa reprimir seus extravios, de um
governo com poder para contê-lo...

3° A Indústria e o Trabalho que fornecem ao homem os diversos meios de viver...

4° Al-Umrán, isto é, a sociabilidade, o sentimento que leva os homens e morarem
juntos, seja em cidades, seja debaixo de tendas... inclinação para a sociabilidade...

5° e 6° Estado Social. Tem dois aspectos: a vida nômade [‘umrân badawi] e a vida
em morada fixa [‘umrân hadâri].

(IBN-KHALDUN. p. 101. Grifos e destaques nossos).



Explicando a História
PRIMEIRA PARTE
Do Estado Social em Geral – Primeiro Discurso Preliminar

... a reunião dos homens em sociedade é coisa necessária... A palavra
“Umran” exprime a mesma idéia...
...Deus Todo-Poderoso criou o homem e lhe deu uma forma que não pode
subsistir sem alimento... fôsse levado à procura deste alimento por um
impulso inato ao mesmo tempo que o dotou de capacidade para essa
busca... Suponhamos mesmo que o homem coma o grão in natura... Mesmo
assim, para obter esse grão, deve recorrer a trabalhos mais numerosos
ainda... Precisa absolutamente das fôrças de um grande número de seus
semelhantes para procurar o alimento necessário para si e para os seus, e
esta ajuda mútua assegura, assim, a subsistência [ma’âsh] de um número de
indivíduos muito mais considerável...

(IBN-KHALDUN. p. 106-107. Grifos e destaque nossos). 



Explicando a História
PRIMEIRA PARTE

Do Estado Social em Geral – Primeiro Discurso Preliminar

O mesmo ocorre quanto à defesa da vida, cada homem necessitando do amparo
dos indivíduos de sua espécie...

Como é da natureza dos animais estarem sempre em guerra uns com os outros,
Deus dotou-os, a todos, de um órgão destinado especialmente a repelir seus
inimigos. Quanto ao homem, em vez disso, deu-lhe a inteligência e a mão. A mão,
obedecendo à inteligência, está sempre pronta a trabalhar nas artes, e as artes,
fornecem ao homem os instrumentos que substituem, nêle, os membros dados
aos animais para a sua defesa.

(IBN-KHALDUN. p. 107-108. Grifos nossos). 



Explicando a História
QUINTA PARTE

Dos meios que se empregam para procurar a subsistência...

I CAPÍTULO

SIGNIFICADO DOS TÊRMOS BENEFÍCIO E AQUISIÇÃO – PROVA DE QUE A AQUISIÇÃO É O
PREÇO DO TRABALHO DO HOMEM

Às vezes acontece ao homem obter isso [aquisição] sem esfôrço; assim, Deus lhe manda a
chuva, que beneficia a cultura da terra. Mas os dons dessa ordem não passam de simples
socorro e não dispensam o trabalho...

... é necessário o trabalho do homem para tudo que é aquisição e para tudo que é fundo
e riqueza... O lucro que resulta da criação de gado, do cultivo das plantas e da exploração
das minas não pode também se obter, senão mediante o trabalho do homem, como se
vê... Sem trabalho, estas ocupações não forneceriam proveito algum...

(IBN-KHALDUN. Os Prolegômenos ou Filosofia Social. 3 vol. Tradução direta do árabe de José Khoury e 
Angelina Bierrenbach Khoury. São Paulo: Safady, 1958.Vol. 2. p. 277-280. Grifos e destaque nossos). 



Explicando a História    umrân badawi e ‘umrân hadâri
SEGUNDA PARTE

Do Estado Social entre os Nômades, os Homens Semi-Selvagens e os que se Organizam em
Tribos (p. 203)

IV CAPÍTULO

OS NÔMADES E A GENTE DO CAMPO SÃO MENOS CORROMPIDOS QUE OS HABITANTES DA
CIDADE (p. 209)

XIII CAPÍTULO

ENTRE OS POVOS ANIMADOS DE UM FORTE ESPÍRITO DE CLÃ [‘açabiyyah], A NOBREZA E A
ILUSTRAÇÃO TÊM UMA EXISTÊNCIA REAL E FUDAMENTADA; ENQUANTO NAS OUTRAS,
NÃO APRESENTAM MAIS QUE A APARÊNCIA (p. 230. Destaque nosso)

...Uma família que soube impor-se ao respeito e ao temor por sua coesão e espírito de
classe... coloca-se, por esta confraternidade de sentimentos, numa posição muito vantajosa
e obtém maiores sucessos... Nas cidades os habitantes vivem cada um por seu lado, e não
possuem senão uma nobreza de convenção, não obstante pensarem ao contrário e
procurarem dar a suas pretensões uma tintura de probidade (p. 231-232)



A história explicada

Maghreb e Sahel atuais
onde se conta a maior parte dessa história

Séculos II a VIII da Hégira (VIII a XIV do calendário cristão)
sucessão de monarquias estabelecidas entre o Maghreb e Al-Andalus.

Fatímidas (África do Norte “Magreb” – 909-1048 – Egito – 969-1171)

Al-Andalus – Omíadas (Córdova – 929-1031)

Emirado Aglábida (África do Norte “Magreb” e Sicília – 880-909)

Almorávidas (África do Norte “Magreb” e Al Andalus – 1056-1147)

Almôadas (África do Norte “Magreb” e Al Andalus – 1130-1269)

Marínidas (“Magreb” Marrocos – 1196-1464)

Hafsidas (“Magreb” Tunísia e Argélia – 1258-1574)

Nasridas (Granada – 1298-1492)



A história explicada

Maghreb, Sahara e 
Mediterrâneo 

➢ séculos de interações.

➢ séculos de rotas comerciais.

➢ séculos de disputas territoriais.

➢ séculos de guerras, surgimento 
e queda dos Estados. O “peso” do Sahara e suas 

areias atingindo as Ilhas 
Canárias. 



A história explicada

Rotas comerciais cruzando o Norte da África há séculos.



A história explicada

Representações cartográficas das rotas comerciais.



A história explicada

CAPÍTULO XVI – As tribos semi-selvagens são mais 
capacitadas que os outros povos para fazerem 
conquistas.
CAPÍTULO XVII – O espírito de clã conduz á posse da 
soberania.  



A história explicada

Djenné - Mali
Timbuktu - Mali



A história explicada

Ait-ben-Addou - Marrocos
Sijilmassa - Marrocos



Breve pausa musical



Outra pausa musical? – Boubacar Traoré

Mistura de Blues, música árabe e Kassonké



A história reexplicada
Ibn Khaldûn percebe que o motor principal da evolução histórica encontra-se
nas cidades, não nos campos ou nos desertos. Mas pode apenas constatar a
ausência de classes sociais no sentido moderno do termo... não se destacará
ainda, na época, uma classe social ascendente – mais tarde a burguesia –
capaz de assegurar a hegemonia e de planejar o futuro para o conjunto da
sociedade...

Estamos realmente, apesar das aparências, no século XIV, mas no século XIV
da civilização árabe-islâmica, que é algo bem diferente do século XIV do
Ocidente cristão...

Ibn Khakdûn faz o balanço teórico, no momento da crise... A sociedade dos
homens é o que os homens dela fizeram, por uma atividade concreta...
(ABDEL-MALEK. p.148-150)



A história reexplicada
Ibn Khaldun pertence, com efeito, ao movimento devoto “reacionário”, dirigido
contra os filósofos racionalistas... Considera perfeitamente inútil e ímpio buscar
saber o que deve ser a Cidade ideal, uma vez que a Revelação oferece a única
solução.

Porém, Ibn Khaldun não é um mero místico que, com fatalismo, se submete sem,
compreendê-las, às decisões de Deus. É um homem de ação que vive no seio da
Cidade imperfeita, desprezível mas real. Embora sabendo perfeitamente o que
deveria ser a Cidade ideal, teve de atuar dentro do quadro da sociedade terrena e,
por isso, procurou compreendê-la...

Essa busca das causas internas e gerais levou Ibn Khaldun a analisar determinadas
estruturas sociais e a apreender problemas que talvez tivesse negligenciado caso
houvesse estudado acontecimentos históricos mais sujeitos às causalidades
externas. O contraste existente no Magreb entre os refinamentos de civilização das
grandes cidades e a dureza das condições de vida no seio das tribos também terá
ajudado, sem dúvida, que Ibn Khaldun tomasse consciência de certo número de
fenômenos econômicos e sociológicos.

LACOSTE, Yves. Ibn Khaldun: Nascimento da História Passado do Terceiro Mundo. São Paulo: Ática, 1991. p.
239-244. (ed. original 1966)



As histórias conectadas – Malta e Lepanto

Batalha de Lepanto (1571)Cerco de Malta (1565)

Suleiman, o Magnífico, Selim II, Papa Pio V, Dom João da Áustria,
Marcantonio Collona e Sebastiano Vernier na disputa do Mediterrâneo.



As histórias reconectadas – Ceuta, Gibraltar e Algeciras



As histórias reconectadas – Ceuta, Gibraltar e Algeciras

1415 – Nove anos após a 
morte de Khaldun, 
Portugal inicia seu 
expansionismo marítimo 
com a conquista de 
Ceuta, posteriormente 
anexada pela Espanha. 



Outras histórias reconectadas – Al Andalus e Granada

Califado de Córdoba (929 – 1031)
Depois, fragmentado em pequenos 
reinos (Taifas), conquistado pelos 
Almorávidas e pelos Almoadas. 
Reconquistado pelos cristãos em 1492.



A lembrança da história reconectada nos 
campos da Rússia, séculos depois.



De como as portas da Cidade de Deus foram abertas e 
fechadas “nesse mundo”. 
Dividi a humanidade em dois grandes grupos: um, o dos que vivem segundo o
homem; outro, o daqueles que vivem segundo Deus. Misticamente, damos aos dois
grupos os nomes de cidades, que é o mesmo que dizer sociedades de homens. Uma
delas está predestinada a reinar eternamente com Deus; a outra a sofrer eterno
suplício com o diabo. Tal o fim de ambas.. O desenvolvimento dessas duas cidades
compreende todo o lapso de tempo, também chamado século, rápida sucessão de
nascimentos e mortes, que forma o curso das duas cidades.

Santo Agostinho. A Cidade de Deus contra os pagãos. Parte II. Livro Décimo Quinto.
Capítulo I. 7 ed. Vol. 2. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 169.

foi Êle que no-la entregou para fazê-la crescer, formando raças e gerações e nos permite 
que encontremos nela com facilidade a própria subsistência e o quinhão de cada dia!... 
Amma Bad: Passemos agora ao nosso assunto. (Ibn Khaldun. p. 1-3).



De como e por que um Rei cristão e Santo foi 
morrer com os costados em Tunis (1270)

VIII Cruzada – O Rei francês perto da antiga Cartago, que disputou a 
primazia no Mediterrâneo com Roma, 15 séculos antes.



De como e por que um Rei português foi morrer 
com os costados em Alcáçer-Quibir (1578)



Segunda pausa musical.
Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande. 
Hoje mundo é muito grande, porque Terra é pequena. 



A África não era apenas um “acidente geográfico 
no meio do caminho”. 

Agora podemos “virar o mapa 
de cabeça para baixo” 



Conclusão musical - a África “virada de cabeça para baixo”. 
Pelo menos, nas nossas cabeças (ou, pelo menos, na minha). 



Um monumento na 
principal Avenida e 
uma Universidade 
em Túnis
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