
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  

 

 

 

GABRIEL TONELI RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RICARDO CORAÇÃO-DE-LEÃO: O REI IDEAL NO ITINERARIUM 

PEREGRINORUM ET GESTA REGIS RICARDI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2017 



 

 

GABRIEL TONELI RODRIGUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO CORAÇÃO-DE-LEÃO: O REI IDEAL NO ITINERARIUM 

PEREGRINORUM ET GESTA REGIS RICARDI 

 
 

Monografia apresentada à disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 como requisito para a 
conclusão do Curso de História, Memória e Imagem, 

Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Paraná.  

 

Orientador: Prof.ª. Dr.ª. Fátima Regina Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITBA 

2017 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Eu agradeço primeiramente à minha família. À minha mãe Raquel, principal 

incentivadora para que eu fizesse o curso História. Ao meu pai, que se sujeitou a tantos 

sacrifícios para que eu pudesse me manter aqui em Curitiba. Aos meus irmãos, Luíza e 

Matheus, que me apoiram em muitas horas e são meus melhores amigos. 

Gostaria de agradecer minha orientadora, professora Fátima, que mesmo com 

minhas dúvidas quanto a monografia conseguiu me guiar da melhor forma possível, sendo 

gentil e esclarecedora. 

Aos meus professores do departamento de História, em especial professora 

Martha, professor Renan e professora Marcela, que além de me proporcionarem as 

melhores disciplinas que já frequentei, sempre foram abertos para conversas no corredor. 

Também gostaria de agradecer aos amigos que fiz nesses quatro anos de curso: 

Caliel, Diogo e Robson. Por último, este trabalho não seria o mesmo se não fosse a ajuda 

da minha companheira canina Nina, que sempre me acompanhou noites a dentro enquanto 

eu estudava, e da Mila, minha outra cachorra, que sempre me anima quando eu mais 

preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o modelo de rei ideal na crônica 

Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, que narra a participação de Ricardo I 

na Terceira Cruzada do Oriente. Considerado o primeiro rei-cavaleiro, abordaremos então 

a própria cavalaria medieval, sua ética, seu processo histórico caracterizado pelo aumento 

do grau de formalização, resultando em uma verdadeira ordem. Também será abordado a 

visão da historiografia moderna sobre a cruzada. Escrito entre 1216 e 1224, procuramos 

salientar o aspecto de crítica a João I da crônica, visto que seu redator fazia parte da Igreja, 

uma das principais opositoras ao reinado de João, e também seu caráter de promoção de 

uma figura régia vista como ideal destinada a Henrique III. Procuramos desta forma 

compreender como é feita a caracterização de um rei ideal, quais são suas virtudes, e 

como é realizada também a definição dos modelos de conduta vistos como reprováveis. 

 

Palavras-chave: Terceira Cruzada – rei ideal – cavalaria – Ricardo I – modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to identify the ideal king model in the chronicle Itinerarium 

Peregrinorum and Gesta Regis Ricardi, which narrates the participation of Ricardo I in 

the Third Crusade of the East. Considered the first knight-king, we will then approach the 

medieval cavalry itself, its ethics, and its historical process until it becomes a true order 

and its ever-greater formalization. Also will be approached the vision of the modern 

historiography on the crusade. Written between 1216 and 1224, we sought to emphasize 

the aspect of criticism into John I of the chronicle, since its editor was part of the Church, 

one of the main opponents to the reign of John, and also its character of promoting a regal 

figure seen as ideal destined to Henry III. In this way, we try to understand how the 

characterization of an ideal king made is, what virtues makes it ideal, as is also the 

definition of the behavior models seen as reprehensible.  

 

Keywords: Third Crusade – ideal king – cavalry – Richard I – model 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros anos do século XIII foram de conturbações constantes na Inglaterra 

e nos territórios da coroa inglesa no continente. O reinado de João I, mais conhecido como 

João-sem-terra, militarmente havia sido um desastre, vendo mais da metade das 

possessões inglesas no continente passarem para as mãos de Felipe Augusto. A batalha 

de Bouvines, em 1214, selou o domínio para a coroa francesa de boa parte do território 

que hoje configura a França moderna. A derrota em Bouvines ofereceu uma nova 

oportunidade para que os barões ingleses, já descontentes a muito, apoiados por parte do 

clero pudessem impor a assinatura da Magna Carta em 1215. Neste mesmo ano Luís, filho 

de Felipe Augusto, invade a Inglaterra, onde recebe apoio de parte dos barões 

descontentes. Luís passa então a reivindicar a coroa inglesa com base com seu casamento 

com a neta de Henrique II, Branca de Castela. 

Com a morte de João I em 1216, um conselho de lordes fica a cargo da regência, 

pois Henrique III, filho de João, tinha apenas nove anos de idade. A morte de João é para 

John Gillingham um desastre para as ambições de Luís1. Segundo o autor a presença de 

alguns dos principais barões ingleses no governo regencial, em conjunto com a presença 

de um legado papal no conselho, retirou boa parte do apoio que o príncipe francês tinha 

entre os lordes ingleses2. A liderança de Guilherme Marechal, um dos regentes, garantiu 

o fim da primeira guerra dos barões e a expulsão de Luís da Inglaterra após as batalhas 

de Lincoln e Sandwich, em maio e agosto de 1217 respectivamente.  

A falta de um governante forte no reinado de João criou a preocupação para que 

seu sucessor fosse diferente, ao tempo que respeitasse os barões e a Igreja, e pudesse ser 

um líder militar mais eficiente do que João fora. Relembrar o passado para ter um futuro 

mais promissor, parece ter sido o caminho escolhido pela Igreja. A redação do Itinerarium 

Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi entre 1216 e 1224, é oportuna por idealizar a figura 

não só de Ricardo I, mas a do próprio conceito de Rei. Escrita por Richard do Templo, 

capelão subordinado a Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, que era um dos 

principais rivais de João-sem-terra e um dos idealizadores da Magna Carta, a crônica se 

detém na narração da Terceira Cruzada do Oriente (1189-1192), dita a cruzada dos reis. 

                                                
1 GILLINGHAM, J. The angevin empire. Londres: Arnold, 2001. P. 108 
2 Ibid., p. 108 
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O autor fez um esforço para narrar os feitos de Ricardo Coração de Leão na cruzada, 

desde a chegada das notícias da queda de Jerusalém, na declaração dos votos de cruzado, 

sua saída de Vézelay, passagem pela Sicília, a campanha em Chipre e finalmente sua 

presença na Terra Santa. Totalmente parcial, favorece desmedidamente o rei inglês, 

caracterizado como o cruzado perfeito, o maior de todos os reis e o grande exemplo de 

cavaleiro. Comparável a personagens mitológicos, como Aquiles e Heitor, o autor da 

crônica constrói em Ricardo um exemplo a ser seguido.  

A má caracterização de João na crônica, só mencionado duas vezes, e de Conrado 

de Montferrat, o principal opositor de Ricardo na Terra Santa, funcionam para ajudar a 

construir um exemplo de conduta em oposição a sua antítese. A valorização das 

habilidades de Ricardo na Cruzada pode ser considerada, a partir de nossa pesquisa, uma 

afronta a João-sem-terra, ao tempo em que é construído uma definição de perfil régio com 

tonalidades cristãs. Ricardo como cavaleiro perfeito é então também um rei perfeito, 

desde modo João não o é.  

Nosso trabalho se centra na caracterização desse ideal de rei na crônica como 

crítica a João e como modelo de referência a Henrique III. Para isso, portanto, procuramos 

compreender a própria cavalaria, vista como primordial para ser um bom rei, e seus 

valores, como a valentia, a generosidade, a amizade. Outros valores como: aplicar a 

justiça, combater a tirania, proteção dos fracos e oprimidos, construtor da paz; são 

algumas das características do rei inglês e assim de um bom rei. Procuramos deste modo 

analisar na crônica estes valores com base os ideais da época, sobretudo da cavalaria. 

Nossa pesquisa gira em torno então de realizar uma análise da fonte, procurando entender 

como é feita a relação entre ser um bom cavaleiro e ser um bom rei.  

A fonte elencada responde à nossa problemática, visto que é considerada o mais 

completo documento relacionado a Terceira Cruzada. Escrita em forma de crônica, foi 

traduzida e publicada criticamente em inglês moderno por Helen J. Nicholson em 19973, 

na qual utiliza de uma tradução de William Stubbs editada em 1864. Os historiadores 

modernos tendem a não utilizá-la com a mesma frequência do que outras fontes sobre a 

cruzada como a Continuação da História de William de Tiro ou a Estoire de la Guerre 

Sainte de Ambrósio, porque a sua data de redação não é muito precisa, e põe-se em dúvida 

se seu autor, Richard do Templo, foi realmente uma testemunha ocular da Cruzada; de 

toda forma, o próprio Runciman, um dos maiores especialistas em cruzadas, a utiliza. 

                                                
3 Chronicle of the Third Crusade: A translation of the Itinerarium Peregrinorum et Gesta 

Regis Ricardi. Ashgate: New York, 2016. Ed. Crítica: Helen J. Nicholson. 



11 

 

Além da tradução de Nicholson, também utilizamos uma tradução anônima para o inglês 

moderno realizada na Universidade de York4, no Canadá, fazendo parte de um projeto de 

tradução e disponibilização de documentos históricos. As duas versões utilizadas estão 

online, mas apenas a da Universidade de York está em caráter gratuito5. 

Compreendemos a cavalaria como essencialmente uma elite guerreira na 

Cristandade latina entre os séculos XI e XIV6. Junte-se a isso o “fazer cavalaria”, isto é, 

a busca pelos grandes feitos de armas7, o caráter cada vez mais nobiliárquico desta 

nascente casta de guerreiros8, cada vez mais distante dos laboratores, e a criação de uma 

ética própria, com a valoração da força, valentia, amizade e generosidade. 

Entendemos o termo Cruzada de acordo com o Dicionário Temático do Ocidente 

Medieval9: como uma operação militar de reconquista dos lugares santos da Cristandade, 

na qualidade de guerra santa e, portanto, de remissão dos pecados aos guerreiros que nela 

participarem, garantindo assim os mesmos privilégios de uma peregrinação aos lugares 

santos10. Operação militar de reconquista, a Cruzada é por sua própria destinação, uma 

peregrinação11. Desta forma, esta dimensão se soma ao caráter de guerra santa, 

reforçando-a12. 

Separamos o presente trabalho em dois capítulos, sendo feito no primeiro uma 

contextualização da terceira Cruzada, focando na participação de Ricardo, desde sua 

partida da França até a campanha na Terra Santa. No segundo capítulo faremos a 

exposição e análise do Itinerarium, debatendo as principais habilidades que fazem 

Ricardo um modelo de rei ideal. 

Usamos como base no capítulo inicial a obra de Steven Runciman sobre a Terceira 

Cruzada13, em que desenvolve uma proposta de contextualização dos feitos da cruzada. 

                                                
4 Richard of Holy Trinity: Itinerary of Richard I and others to the Holy Land. Ontario. 

Publications Medieval Latin Series. Cambridge. 2001. 
5 Disponível em: http://www.yorku.ca/inpar/richard_of_holy_trinity.pdf. Último acesso em 10 de 

novembro de 2017 
6 FLORI, J. Cavalaria. Tradução de: MONGELLI, L. M. In: LE GOFF, Jacques & SCHITT, Jean-

Claude. Dicionário temático do ocidente medieval. Vol. I. Bauru, SP: Edusc; São Paulo, SP: Imprensa 

Oficial do Estado, 2002a. 
7 Ibid., p. 185 
8 Ibid., p. 185 
9 FLORI, J. Jerusalém e as Cruzadas. Tradução de: MACEDO, J. R. In: LE GOFF, Jacques & 

SCHITT, Jean-Claude. Dicionário temático do ocidente medieval. Vol. II. Bauru, SP: Edusc; São Paulo, 

SP: Imprensa Oficial do Estado, 2002b.  
10 DICIONÁRIO TEMÁTICO. 2002b. Op. Cit. p. 19 
11 Ibid., p. 20 
12 Ibid., p. 20 
13 RUNCIMAN. S. Historia de las Cruzadas: El Reino de Acre y las últimas Cruzadas v.3. 

Tradução de: BLEIBERG, G. Revista de Occidente. Madrid, 1958. Título original: Volumen III: The 

Kingdom of Acre and the Later Crusades 

http://www.yorku.ca/inpar/richard_of_holy_trinity.pdf
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Zoe Oldenbourg14 e Michael Markowski15 nos adicionam uma visão mais crítica dos 

feitos de Ricardo, ajudando a fazer uma contraposição a fonte. Desta forma procuramos 

demonstrar como a historiografia moderna trata sobre o tema e o quanto a crônica assumiu 

uma visão mais que parcial e idealizada do movimento. 

No segundo capítulo os autores que mais nos ajudaram na compreensão da fonte 

em si, as escolhas do autor na redação e o impacto da ética cavaleiresca na construção de 

um modelo ideal de rei, foram Jean Flori16, Adriana Mocelim17 e Georges Duby18. A 

pesquisa de Flori envolve uma análise histórica das origens da cavalaria, o 

desenvolvimento de sua ética própria relacionada em parte ao seu processo de 

aristocratização. Desta forma, em sua biografia de Ricardo, o autor buscou o localizar em 

seu contexto histórico, ressaltando seu caráter de rei-cavaleiro, e indicando como suas 

ações seja na cruzada ou em suas aventuras em território europeu, são decorrência da ética 

cavaleiresca. Duby por outro lado, também faz um trabalho de desenvolvimento histórico 

da cavalaria medieval, além de buscar mostrar como a ética cavaleiresca impacta nas 

ações do cotidiano medieval, possibilitando a nós ter uma clara visão da realidade em 

torno da cavalaria no século XII, como por exemplo, seus valores mais realçados e 

estimados, como a amizade, a valentia e a generosidade. 

O estudo de Mocelim é dedicado a compreender e identificar os diferentes tipos 

de reis vistos como ideais em Castela no século XIV. Deste modo, ela conseguiu catalogar 

os modelos de reis e discernir quais elementos os fazem ser ideais. Conseguimos notar 

semelhanças entre a escrita da Crônica Geral da Espanha de 1344 e o Itinerarium, em 

relação a construção do rei ideal, nos permitindo comparar os modelos de reis castelhanos 

e Ricardo. 

                                                
14 OLDENBOURG. Z. As Cruzadas. Tradução de: SARDINHA, M. R., PEDROSA, V. 

Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 1968. Título original: Les Croisades 
15 MARKOWSKI, M. Richard Lionheart: bad king, bad crusader?. Journal of Medieval History, 

Amsterdam, v.23, nº4, 351-365, 1997 
16 FLORI, J. A cavalaria: a origem dos nobres guerreiros da Idade Média. Tradução de: 

SANTOS, E. T. Editora Madras: São Paulo. 2005. Título original: La chevalerie.; FLORI, J. Cavalaria. In: 

LE GOFF, J. & SCHITT, Jean-Claude. Dicionário temático do ocidente medieval. Volume I. Bauru, SP: 

Edusc; São Paulo, SP: Imprensa Oficial do Estado, 2002a.; FLORI, J. Ricardo Corazón de León: El rey 

cruzado. Editora Edhasa: Barcelona, 2002. 
17 MOCELIM, A.“Segundo conta a estória...” A Crônica Geral de Espanha de 1344 como um 

retrato modelar da sociedade hispânica tardo medieval. 2013. 317. Tese (doutorado em História). 

UFPR. Curitiba, 2013. 
18 DUBY, G. A sociedade cavaleiresca. Tradução de COSTA, T. Editorial Teorema: Lisboa. 

1979. Título original: La Société Chevaleresque.; DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou o melhor 

cavaleiro do mundo. Tradução de: RIBEIRO, R. J. Edições Graal: Rio de Janeiro, 1988. Título original: 

Guillaume le Maréchal ou Le meilleur chevalier du monde; DUBY, G. O tempo das catedrais: a arte e a 

sociedade, 980-1420. Tradução de: SARAMAGO, J. Editora Estampa: Lisboa. 1979. Título original: Le 

Temps des Cathédrales: L’ Art et la Société, 980-1420. 
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Por fim faremos na conclusão um balanço de como o autor da crônica construiu 

em Ricardo um modelo de rei a ser seguido, em oposição ao que a historiografia moderna 

analisa a sua participação e liderança da Terceira Cruzada. Esperamos responder desta 

forma as indagações que nos sujeitamos a fazer relacionadas a fonte. 
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Mapa 1 

 

As rotas feitas pelas hostes cruzada até a Terra Santa durante Terceira Cruzada 

do Oriente 

 

Mapa 2 

 

Mapa da Terra Santa durante a Terceira Cruzada do Oriente  
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CAPÍTULO 1 – A TERCEIRA CRUZADA 

 

Com a derrota em Hattin em 4 de julho de 1187 das forças cristãs frente as forças 

de Saladino inicia-se a desintegração do reino de Jerusalém. Durante o mês de julho 

caíram Acre, Nazaré, Cesaréia e Sídon e Ascalón no mês seguinte. Em 2 de outubro de 

1187, por fim, Jerusalém voltava ao domínio muçulmano após 84 anos da conquista 

cristã.  

Com as notícias da queda de Jerusalém o papa Gregório VII convocou outra 

Cruzada, estabelecendo uma trégua de Deus por sete anos e o jejum às sextas-feiras por 

cinco anos19. Os três grandes soberanos da época, Frederico Barba-Roxa, imperador do 

Sacro Império Românico Germânico; Felipe Augusto, rei de França e Henrique II, rei da 

Inglaterra tomaram a cruz. Com a morte de Henrique em 1189, seu filho Ricardo, 

conhecido como o Coração-de-Leão, assume o trono inglês e o manto de cruzado.  Para 

Paul Rousset a Terceira Cruzada pode ser descrita como um “espetáculo da desunião e 

das rivalidades”20. 

Partindo primeiro do que os outros soberanos, já em 1189, Frederico optou por 

fazer a rota por terra, passando pelos Balcãs e por Constantinopla. Chegando à Ásia 

menor, ao tentar atravessar o rio Selef na Cilicia, acabou caindo do cavalo e morrendo 

afogado em decorrência do peso da armadura. Uma pequena parte da hoste alemã 

conseguiu chegar até São João d’Acre, ajudando no cerco desta, mas o grosso das forças 

desintegrou-se. Restava Felipe Augusto e Ricardo I como principais líderes da cruzada. 

Ricardo Coração-de-Leão, homem de seu tempo, reuniu qualidades que o 

imortalizaram, como seu valor cavaleiresco, sua afeição pela poesia e seu espírito 

aventureiro. Por outro lado, é descrito por Runciman como um indivíduo violento, 

desleal, avarento, mas capaz de gestos de generosidade, inflexível, porém na arte da 

guerra se mostrou um estrategista e líder21.  Seus encantos e suas prozas cavaleirescas 

resultaram na simpatia dos sarracenos, o considerando mais nobre e rico do que Felipe 

Augusto22.  

As hostes inglesa e francesa saíram juntas de Vézelay em 4 de julho de 1190 em 

direção à Sicília, onde os soberanos dos dois reinos haviam concordado de embarcar os 

                                                
19 ROUSSET, P. História das Cruzadas. Tradução de: LACERDA, R. C. Editora Zahar. Rio de 

Janeiro,1980. Título original: Histoire des Croisades. P. 152 
20 Ibid., p. 157 
21 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 33 
22 Ibid., p. 34 
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soldados e atravessar o mar Mediterrâneo até a costa da Síria. A primeira parada foi em 

Lyon, onde a hoste francesa partiu em direção a Gênova e os ingleses se direcionaram 

para Marselha, onde estava a frota inglesa. Ao contrário de sua tropa, Ricardo optou por 

fazer o caminho até o sul da Itália por terra, enquanto a frota inglesa iria acompanhando 

por mar. Isso porque, segundo Runciman, o monarca inglês não se sentia bem em 

travessias marítimas23. A escolha de Messina para concentrar as forças cruzadas havia 

sido feita em decorrência do convite feito por Guilherme II, rei da Sicília, que havia 

casado com a irmã de Ricardo, Joana. O desembarque de Ricardo em Messina aconteceu 

no dia 3 de setembro, sendo mais pomposo do de Felipe Augusto, que havia optado por 

fazer uma entrada mais discreta no porto da cidade.  

Neste contexto Guilherme II já havia falecido um ano antes e Tancredo, conde de 

Lecce, havia se tornado rei. Como novo rei, Tancredo aprisionou a rainha viúva Joana, 

confiscando também seu dote. Ricardo ao saber da situação de sua irmã, pediu a Tancredo 

a libertação de Joana e a restauração do que lhe era direito. Segundo Runciman, a presença 

de Ricardo e seu pedido de libertação de sua irmã fizeram que o soberano siciliano 

temesse por seu título24. Isso acabou levando na alocação do monarca inglês num palácio 

fora de Messina. Tal atitude não evitou que Ricardo enviasse um destacamento para o 

outro lado do estreito entre o continente e a Sicília, até a cidade de Bagnara, e a ocupasse. 

Depois disso, as forças inglesas invadiram e se instalaram em um convento grego próximo 

de Messina. Essas atitudes por parte dos ingleses, junto, como aponta Runciman, o trato 

da soldadesca com as esposas e filhas dos habitantes de Messina, acabaram por criar um 

clima de tensão entre as duas partes25. Em 3 de outubro uma pequena briga fora das 

muralhas da cidade acabou por se tornar num verdadeiro tumulto contra a presença 

inglesa. Mesmo com o pedido de Felipe Augusto e de nobres sicilianos para a conciliação 

de Ricardo com o povo de Messina, a atitude do monarca inglês foi a de tomar a cidade. 

Para garantir sua conquista ordenou aos seus homens que construíssem um forte de 

madeira ao lado dela, declarando em certo ponto a intenção de conquistar o resto da 

província26. Runciman desta forma, classifica o comportamento de Ricardo em Sicília 

como truculento27. A situação apenas se acalmou quando Tancredo ofereceu a quantia de 

20 mil onças de ouro como forma de retratação da quantia que havia sido confiscada do 

                                                
23 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 36 
24 Ibid., p. 36 
25 Ibid., p. 37 
26 Ibid., p. 37 
27 Ibid., p. 37 
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dote de Joana, mais a mesma quantia como compensação a um tesouro deixado por 

Guilherme II para o pai de Ricardo, Enrique II. Feito isso, um tratado foi ratificado e a 

paz foi reestabelecida. 

A hoste cruzada ficou todo o inverno na Sicília, enquanto não era possível fazer a 

viagem por mar até a Síria. Quando chegou a primavera, os reis cruzados começaram a 

fazer as preparações para a viagem. Felipe Augusto zarpou de Messina em 30 de março 

de 1191 e Ricardo partiu da cidade no dia 10 de abril. Ventos fortes e uma tempestade 

forçaram a frota inglesa se dispersar. Um dos barcos, no qual estavam Berenguela, a noiva 

de Ricardo, e Joana, acabou chegando em Chipre, que na época era governada por Isaac 

Ducas Comneno. Líder de uma revolta contra o domínio bizantino, então governado por 

Isaac Ângelo, Comneno governava arbitrariamente fazia cinco anos.  

Quando os sobreviventes dos navios ingleses pisaram em terra foram presos e seus 

bens confiscados, menos os que estavam no barco em que se encontravam Berenguela e 

Joana, que se recusaram a desembarcar. Em 8 de maio, uma semana depois da chegada 

das duas, Ricardo e o grosso da frota inglesa também chegaram em Chipre. Jurando se 

vingar, o monarca inglês empreendeu uma série de ações bélicas contra as forças de Isaac 

Comneno. Runciman diz que a própria população cipriota não ajudou seu governante, 

visto como tirânico mesmo por seus barões. Com a notícia de que Ricardo estava no 

Chipre alguns dos principais líderes cristãos do Oriente Próximo navegaram até a ilha 

para recepcionar o soberano inglês. Entre os lordes cristãos estavam: Guido de Lusingnan, 

o rei nominal de Jerusalém; seu irmão Godofredo, conde de Lusingnan; Bohemundo de 

Antióquia, Hunfredo de Toron e muitos dos principais templários28. O aumento de o 

efetivo militar foi fator chave para que Ricardo decide-se conquistar toda a ilha, visto 

também, o valor estratégico de assegurá-la, algo que os barões cristãos lhe ressaltaram29. 

Em 13 de maio o restante da frota inglesa conseguiu aportar no Chipre. A conquista da 

ilha não foi, porém, uma conquista inteiramente resultada da liderança de Ricardo, visto 

que no meio da campanha caiu enfermo, estando Guido de Lusingnan à frente da 

conquista do castelo de Kyrenia e do cerco aos castelos de Santo Hilário e Buffavento, os 

principais castelos da ilha. Após isso restou apenas a rendição por parte de Isaac 

Comneno, já nos fins de maio. Vale destacar que ao saberem das aventuras de Ricardo no 

Chipre, o restante das forças cruzadas e os príncipes cristãos, que estavam fazendo o cerco 
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em São João d'Acre, mandaram enviados para alertar da necessidade de Ricardo na Síria, 

inclusive Felipe Augusto, que se ocupava na liderança do cerco. 

Para Runciman a conquista empreendida por Ricardo no Chipre foi de longe seu 

principal sucesso durante toda 3ª Cruzada30. A possessão da ilha pelos francos prolongou 

sua presença no continente, mantendo o controle da ilha por dois séculos. Para Ricardo, 

além da conquista territorial, Chipre representou uma nova fonte para seu tesouro31. Para 

Michael Markowski32, por outro lado, as aventuras de Ricardo na Sicília e no Chipre 

foram uma divergência do objetivo da cruzada e prejudicaram seu progresso, pois neste 

interim a hoste cruzada em Acre estava sofrendo pesadas baixas, e a presença da hoste 

inglesa poderia ter adiantado a conquista da cidade33. 

Em 5 de junho, toda a frota inglesa finalmente zarpava em direção à Terra Santa. 

Passando por Marqab, Tortosa, Jebail e Beirute, Ricardo chegou a Tiro, então governada 

pelo rival de Guido de Lusingnan, seu vassalo, Conrado de Montferrat. A entrada do 

monarca inglês na cidade foi negada, que o fez seguir viagem até Acre, aonde chegou no 

dia 8 de junho. A chegada da frota inglesa, contando com 25 galeras reanimou as cansadas 

forças de franceses, ingleses, dinamarqueses, pisanos, genoveses, noruegueses e 

autóctones, que empreendiam o cerco a cidade. A falta de iniciativa de Felipe Augusto 

no ataque à Acre foi compensada pela chegada de Ricardo, visto que, segundo Runciman, 

reanimou o espírito combativo no acampamento cristão34. O espírito de luta do monarca 

inglês era tamanho que mesmo quando ele e Felipe II sofreram de arnaldia, um tipo de 

doença frequente nesta região que provoca febre e perda de cabelo, chegou a liderar 

ataques à cidade35. 

A situação do cerco era bem peculiar, visto que, ao redor do acampamento cruzado 

se encontrava também um cordão de forças muçulmanas, cercando os cristãos. Qualquer 

ataque a Acre empreendido pelos cruzados prontamente resultava no contra-ataque pelas 

forças de Saladino. O sítio, que havia começado em 1189, se mostrava muito difícil para 

os cristãos por esta situação, além das próprias defesas da cidade serem formidáveis. A 

chegada das frotas francesas e inglesas contribuíram para interromper o abastecimento da 

população defensora. Este novo fato, o desgaste natural depois de dois anos de sítio, o 

                                                
30 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 44 
31 Ibid., p. 44 
32 Bad king, bad crusader?. 1997. Op. Cit.  
33 Ibid., p. 354 
34 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 45 
35 Ibid., p. 46 



19 

 

novo vigor trazido pelas forças inglesas e francesas, contribuíram para que no começo de 

julho a guarnição optasse já a abandonar a luta. A rendição final acontece finalmente em 

12 de julho36. Os termos da rendição foram o pagamento de duzentas mil peças de ouro e 

mais quatrocentas mil diretamente para Conrado de Montferrat. Também a devolução de 

1.500 prisioneiros cristãos e da Verdadeira Cruz. A situação da hoste cristã não era muito 

animadora, suas baixas foram tremendas, seja pela luta, seja por doença. Segundo Zoe 

Oldenbourg, as baixas cruzadas foram de pelo menos um a cada quatro homens37. Ela 

descreve a situação dos cruzados como esmagados e terrivelmente reduzidos38. 

Para Rousset, o momento pós conquista de Acre era mais oportuno para que os 

cruzados marchassem em direção a Jerusalém, porém, segundo ele, ao invés disso a 

cruzada acabou por se esfacelar39. Alegando problemas de saúde, Felipe II decidiu por 

voltar à França. Para Rousset este pretexto é apenas uma desculpa de mau pagador40. 

Segundo ele, a partida de Felipe decorria em sua desconfiança contra Ricardo, como 

também em seu desejo de apoderar-se da herança do conde de Flandres, que havia 

falecido a pouco, e continuar a expansão de seu reino41. Por outro lado, Oldenbourg 

acredita que partida de Felipe pode ser sim fruto de uma condição de saúde 

desfavorável42. Ela constata que mesmo ele ter partido da Terra Santa, deixou a maior 

parte de seu exército na Síria, deixando ordens para que qualquer conquista territorial 

feita pelos franceses deveria ser retornada para Conrado43. Para Markowski a hostilidade 

de Ricardo com Felipe provocou a partida do rei francês44. 

No decorrer da estadia da hoste cristã em São João d’Acre, Ricardo se envolveu 

em dois conflitos com os outros líderes da cruzada. O primeiro é sua interferência na 

disputa entre Conrado de Montferrat e Guido de Lusingnan. O que estava em jogo era a 

coroa do reino de Jerusalém, mesmo que na prática não o existisse mais. O primeiro havia 

se destacado como defensor da cidade de Tiro, a única grande cidade no reino de 

Jerusalém que havia conseguido resistir frente Saladino. Vassalo de Felipe Augusto, 

contava com o apoio da grande maioria dos barões cristãos na Síria. Guido de Lusingnan 

por outro lado, era rei consorte do reino, porém a rainha Sibilia havia morrido durante o 
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cerco à Acre. Sua incompetência na derrota em Hattin o garantiu a antipatia dos barões 

locais. Mesmo assim era vassalo de Ricardo I, que o apoiou como rei de Jerusalém. 

Segundo Oldenbourg, Ricardo procurou instigar os barões cruzados para que sua 

autoridade fosse reconhecida sobre as outras45. O outro mal-estar entre os cruzados 

decorreu no mando de Ricardo para que se atirasse a bandeira do duque da Áustria, líder 

das forças alemãs, no fosso da cidade. Esse acontecimento assombraria Ricardo quando 

é preso pelas forças do duque quando estava voltando da Cruzada. Para Oldenbourg, um 

fator que contribuiu para a desunião dentro da hoste cristã foi o ciúme entre os barões 

sírios, que se encontravam despossuídos de terras, e os cruzados recém-chegados46. 

Com a partida de Felipe Augusto da Terra Santa em três de agosto, a liderança da 

cruzada ficou a cargo de Ricardo. Muitos dos barões locais sentiram a partida do monarca 

francês, já que, segundo Runciman, reconhecia suas necessidades47, o respeitando mais 

do que Ricardo48. Para Rousset, o soberano inglês detinha qualidades brilhantes e graves 

defeitos. Para ele, Ricardo era “destemido, audacioso, o primeiro a pegar em armas”49, 

mas “carecia de juízo, deixava-se levar por seus impulsos e paixões”50, não deixando de 

ressaltar que o monarca inglês não teve o senso político e a lucidez que deveria ter tido 

face Saladino51. Para Oldenbourg, Ricardo conseguiu tirar partido de sua popularidade 

junto aos soldados e de seu enorme tesouro contraído na conquista de Chipre, para se 

eleger como líder incontestável da cruzada52. Esta atitude por parte do soberano inglês foi 

vista como uma injúria pela maior parte dos príncipes e chefes cruzados53. Não só sua 

popularidade entre a tropa aumentou logo após a partida de Felipe, como também, para 

Oldenbourg, sua arrogância54. 

Após se tornar líder da cruzada, Ricardo desejava sair o quanto antes de Acre e 

partir em direção à Jerusalém, visto que, como aponta Oldenbourg, a hoste cristã já 

instalada nos bairros e em torno da cidade, se entregou a um estado de relaxamento e 

inércia55. Com a delonga da entrega dos cativos cristãos e das duzentas mil peças de ouro 

por parte de Saladino, Ricardo ordenou o massacre dos prisioneiros muçulmanos, 
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contabilizados em duas mil e setecentas por Runciman56 e três mil e setecentos de acordo 

com Oldenbourg57, Saladino havia tentado postergar a entrega dos cristãos e do dinheiro, 

porém de acordo com Oldenbourg, do ponto estritamente militar, Ricardo optou por essa 

escolha, pois queria voltar a campo o mais rápido possível, já que estava receoso que a 

tropa cruzada perdesse a moral e da possibilidade de Saladino receber mais forças58. Não 

era desse modo recomendável que deixasse os cativos em Acre, já que estava pouco 

defendida e menos ainda que se levasse junto com a hoste cristã, não podendo assegurar 

seu abastecimento e guarda. Salvo alguns de origem nobre, todos os sarracenos em posse 

dos cristãos foram decapitados menos de seis semanas depois de reconquistada Acre59. 

Rousset caracteriza esta ação de Ricardo como “inútil e cruel”60. Para Oldenbourg, o 

massacre foi uma tentativa do soberano inglês de “sacudir um pouco a inércia de seus 

soldados”61. 

No dia 22 de agosto a hoste cristã parte de Acre, mas com ausências marcantes, 

como a de Conrado e de muitos outros barões locais62. Runciman diz que nenhum soldado 

queria sair da cidade, cheia de prazeres mundanos63. Entretanto, a forte personalidade de 

Ricardo se impôs64. O monarca inglês tomou o cuidado de na marcha a hoste cristã não 

ficasse muito distante da costa, impedindo que as forças sarracenas cercassem os cruzados 

e que se mantivesse a ligação entre a hoste cruzada e a frota, responsável por suprir as 

forças cristãs. Segundo Oldenbourg, a hoste que saiu de Acre ainda era bem forte e 

submetido a uma rígida disciplina65. O caminho até Haifa foi tranquilo, todavia quando a 

hoste cristã se aproximou de Cesaréia, as escaramuças entre sarracenos e cristãos se 

tornaram constantes. Segundo Runciman, Ricardo obrigou a tropa continuar, seja 

combatendo na primeira linha ou animando de toda as formas seus homens para 

marchassem66. Toda a hoste avançava com trabalho, mas ininterrumpidamente. 

Em sete de setembro, ao norte de Arsuf, as forças de Saladino se posicionaram 

para a batalha. O ataque sarraceno aconteceu em ondas sucessivas, pressionando a hoste 

cristã. Esta continuava sua marcha até Arsuf, porém, contrariando Ricardo, que esperava 
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o melhor momento para atacar com a cavalaria, dois cavaleiros partiram em direção à 

hoste sarracena. Vendo isso, o resto da cavalaria cruzada se juntou a eles, mas coube a 

Ricardo, como aponta Runciman, colocar ordem no ataque67. O impacto da cavalaria 

cruzada quebrou a formação muçulmana, garantindo uma vitória cristã. A batalha de 

Arsuf, ao mesmo tempo em que foi importante para aumentar a moral da hoste cruzada, 

demonstra que Saladino poderia ser derrotado, mas mesmo assim não foi decisiva. A 

vitória logo depois da conquista de Acre parecia aos cruzados um sinal de bom augúrio 

para o restante da cruzada. A batalha de Arsuf constitui o ponto máximo da glória de 

Ricardo, pois, mesmo não tendo ordenado o ataque da cavalaria cristã, conseguiu a tempo 

lidera-lo e organizá-lo, e, para Runciman, demonstrou uma excelente perícia militar ao 

manter a hoste cruzada unida e paciente até a carga de cavalaria68. Também Oldenbourg 

concorda que foram as habilidades militares de Ricardo que garantiram a vitória69. 

Após a batalha de Arsuf a hoste cristã avançou até Jaffa e se empenhou em 

reconstruir suas fortificações. Segundo Runciman, era preciso neste momento para os 

cristãos antes de empreenderem novos avanços adentro na Palestina, a manutenção de 

uma base naval segura para a frota cruzada70. Junto a isso, depois de uma marcha fatigada 

era necessário que a tropa descansasse. Para Markowski, a tomada e Jaffa constitui o 

ponto máximo da cruzada de Ricardo, visto que sua conquista de Chipre não configura 

para o autor um ganho para a própria71. Porém, como o próprio Runciman admite, a 

demora de Ricardo em Jaffa foi demasiada72. Para Rousset, Ricardo deveria ter 

aproveitado o fator surpresa e marchado até Jerusalém, já que o “bom senso e o espírito 

da cruzada sugeriam esta conduta” 73. Mesmo com estes dois fatores elencados acima a 

hoste cristã ficou muito tempo estacionada na cidade, quando por outro lado, Jerusalém 

estava mal defendida e possuiu muralhas danificadas74. O tempo em Jaffa serviu para que 

o rei inglês aumentasse sua lista de aventuras, visto seu empenho em várias escaramuças 

contra os sarracenos ao redor da cidade. Para Markowski, além de arriscar sua vida, o 

líder cruzado ameaçava a própria cruzada para ganhos próprios75. Enquanto Ricardo 

permaneceu em Jaffa, Saladino se empenhou na fortificação de Jerusalém e no 
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desmantelamento de Ascalão, uma importante cidade entre a Palestina e o Egito, este 

responsável pelo fornecimento da maior parte dos recursos financeiros e humanos para 

as forças sarracenas. Saladino temia que Ricardo a conquistasse, por isso preferiu 

desmantela-la. 

Durante a estadia em Jaffa, Ricardo precisou se empenhar na manutenção da hoste 

cruzada, visto que muitos soldados voltaram a Acre76. O monarca inglês teve que ir 

pessoalmente a esta cidade para trazer de volta estes dissidentes. Neste contexto também, 

Ricardo vende Chipre aos templários, visto que, seus representantes na ilha estavam tendo 

problemas em controlar a população cipriota77. A estadia cristã em Jaffa foi, para Rousset, 

maléfica para os objetivos da cruzada. Em decorrência das fortes chuvas boa parte do 

estoque de comida foi perdida, partes das armaduras enferrujaram e muitos cavalos 

morreram. 

Em novembro, com a chegada de novas forças à hoste cristã, Ricardo a conduziu 

de Jaffa até Ramleh, que havia sido desmantelada por ordens de Saladino. A hoste cruzada 

esperou ali por seis semanas. De acordo com Markowski, a estadia dos cruzados em 

Ramleh por tanto tempo só provocou a perda de seus suprimentos em decorrência das 

chuvas78. Perto do final de dezembro os cruzados dominaram as colinas da Judéia. A 

situação dos cristãos, entretanto, não era favorável, em decorrência das constantes chuvas, 

que encharcaram todo o caminho até Jerusalém. No dia três de janeiro, chegavam ao forte 

de Betenoble a doze milhas da Cidade Santa. O estado da hoste cristã era de falta de 

alimentos e cansaço, porém, os cruzados vindos de fora da Síria estavam excitados para 

começar o assédio a Jerusalém. Os templários, hospitalários e os barões locais, todavia, 

ressaltaram a Ricardo que Saladino tinha uma tropa nas colinas ao redor de Jerusalém e 

mais uma outra que estava vindo do Egito, deste modo se tentassem o cerco a cidade 

ficariam cercados. Runciman aponta que, depois de cinco dias de vacilação Ricardo 

ordenou a retirada79. Segundo Markowski, entretanto, as forças de Saladino em Jerusalém 

eram mínimas80, o que impossibilitava, para Hindley81 (1976 apud Markowski, 1997), 

que Saladino tivesse alguma chance contra Ricardo em uma batalha aberta. A hoste cristã 

voltou a Ramleh, entretanto, muitos voltaram a Jaffa e a Acre, em especial os franceses. 
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Segundo Runciman, Ricardo compreendeu que precisaria de alguma ação para 

reestabelecer a moral dos homens, assim convocando todos os cristãos até Ascalão, onde 

se empenhou em reconstruir as muralhas82. Nos próximos quatro meses toda a hoste 

cruzada se dedicou a esta tarefa. Segundo Markowski, a manutenção de Ascalão fazia 

parte do plano de Ricardo para futuras incursões em território egípcio, que, para o autor, 

era seu objetivo principal83. Para Markowski, além de ir contra os interesses da cruzada, 

as aventuras do soberano inglês no Egito também criaram um precedente que deturparia 

a própria noção de Cruzada84. Mais grave ainda, a falta de tentativa de conquistar 

Jerusalém violaria dois critérios de guerra justa, já que admitia a falta de chances de 

sucesso e mesmo assim o rei inglês continuava numa campanha que resultava em mortes 

e violência85. 

Este tempo em Ascalão foi, entretanto, de desunião entre os cruzados. Conrado se 

negou abandonar Tiro para ajudar na reconstrução de Ascalão, mesmo após o pedido de 

Ricardo para fazê-lo86. As forças francesas desertaram e foram para Acre, mesmo Hugo, 

duque da Borgonha, que havia sido escolhido por Felipe Augusto para liderar as forças 

francesas em sua ausência. Felipe, todavia, como Runciman aponta, não havia deixado 

uma larga quantia de recursos para o pagamento dos soldados, que eram feitos a partir de 

empréstimos contraídos com Ricardo87. O tesouro do monarca inglês estava diminuindo 

muito rápido, o que o fez interromper estes empréstimos88. Markowski, por outro lado, 

aponta em uma direção completamente oposta, visto que, segundo ele o tesouro do rei 

inglês estava em um excelente estado89. Em Acre a rivalidade entre pisanos e genoveses 

chegou a uma guerra aberta.  

No começo de abril começaram a chegar más notícias da Inglaterra. O irmão de 

Ricardo, João, estava tentando cada vez mais usurpar a coroa e os emissários ingleses 

imploraram para que Ricardo voltasse à Inglaterra. A atmosfera de guerra santa dos 

primeiros meses do sítio de Acre já havia desaparecido neste contexto90. O monarca inglês 

queria finalizar a cruzada o mais rápido possível, por isso buscou conciliar a hoste cristã, 

convocando assim todos os barões e cavaleiros para finalmente resolver a questão sobre 
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quem seria rei de Jerusalém. O concílio que se instalou proclamou Conrado o novo 

soberano e Ricardo, para Oldenbourg e Runciman, era bastante prudente e magnânimo 

para aceitar o resultado91. Conrado, todavia, não desfrutou por muito tempo seu título. 

Em 28 de abril de 1192 foi morto por dois indivíduos que fazia parte da seita dos 

Assassinos, liderado pelo xeique Sinan92. O novo rei de Jerusalém proclamado foi 

Enrique de Champagne, sobrinho tanto de Felipe II e de Ricardo, conseguindo agradar 

tanto franceses quanto ingleses93. Quanto a Guido, Ricardo lhe vendeu a ilha de Chipre 

depois de tê-la recomprado dos templários. Segundo Oldenbourg, Ricardo novamente 

retornava a ser líder supremo da cruzada94. A cruzada representava para os barões francos 

da Síria uma última chance de reconquistar suas possessões perdidas, porém para Ricardo 

era interesse finaliza-la o mais rápido possível95. 

Resolvido as querelas intestinas, Ricardo pediu que Enrique e as forças francesas 

se reunissem a ele em Ascalão para empreender novos ataques a possessões sarracenas. 

A demora do novo rei de Jerusalém fizera com que o monarca inglês partisse primeiro até 

Daron, a assaltando por terra e mar por cinco dias, até sua rendição em 23 de maio. A 

conquista da última fortaleza costeira muçulmana reanimou a hoste cruzada para uma 

nova tentativa de conquista da Cidade Santa. As forças francesas chegaram um dia após 

a conquista de Daron e juntas ao resto da hoste cristã voltaram imediatamente para 

Ascalão para que pudessem começar a marcha até Jerusalém. Em Ascalão novamente 

chegaram novas notícias da Inglaterra, pedindo que Ricardo voltasse o mais cedo 

possível. Para Runciman, esta nova tentativa de conquista de Jerusalém era vista com 

desconfiança por Ricardo, mas um capelão potevino conseguiu o convencer a continuar 

a cruzada96. Segundo Oldenbourg, desde a coroação de Enrique os barões cristãos 

queriam fazer a marcha em direção a Jerusalém97, sendo que, de acordo com a autora, 

apenas Ricardo não mostrava nenhuma vontade para fazê-lo98. Ao invés disso, planejava 

voltar para Europa ou tentar empreender uma campanha no Egito99. 

A hoste cristã partiu de Ascalão em sete de junho, passando por Ramleh, 

Blanchegarde, Latrun e Beit Nuba, onde permaneceu por um mês. Em Jerusalém, 

                                                
91 Ver: As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P. 518; Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 60;  
92 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 62 
93 As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P. 519 
94 Ibid., p. 519 
95 Ibid., p. 519 
96 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 65 
97 As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P. 520 
98 Ibid., p. 520 
99 Ibid., p. 520 
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Saladino se via reforçado pela chegada de novas forças vindas de Jerizeh e Mossul. 

Segundo Runciman, a hoste cruzada não poderia mais avançar entre as colinas por 

estarem sem melhores provisões e sem animais de carga100. Enquanto estava em Beit 

Nuba, em vinte de junho, chegaram notícias ao acampamento cristão de uma grande 

caravana sarracena que estava indo em direção a Jerusalém101. Ricardo comandou o 

ataque a ela três dias depois, quando estava a umas vinte milhas de Hebron. Depois de 

saber deste ataque, Saladino acreditava que Ricardo agora marcharia até Jerusalém, 

mandando que fossem secados todos os poços de água no caminho até a cidade102. A 

situação na hoste muçulmana também era delicada, visto que, as forças turcas e curdas 

estavam a ponto de debandar103. De acordo com Oldenbourg, a situação entre os 

sarracenos era tão crítica, que os próprios emires de Saladino o aconselharam a abandonar 

a cidade104. 

No acampamento cristão novamente havia dissensão entre os cruzados. As forças 

francesas queriam atacar Jerusalém, mas os conselheiros de Ricardo, em especial os 

francos da Síria e as ordens militares105, o advertiram da falta de água e o problema da 

defesa da cidade quando as forças cruzadas voltassem para a Europa. Mesmo com a 

resistência francesa, o monarca inglês ordenou a retirada no começo de julho. Segundo 

Markowski, a razão imediata para que a hoste cristã não avançasse sobre Jerusalém foi a 

escolha do soberano inglês de ter enviado Enrique de volta a Acre para reunir mais 

suprimentos106. O tempo de espera para que o rei de Jerusalém voltasse foram cruciais 

para Markowski, pois gastou-se recursos para nada, desmotivou a hoste e diluiu o espírito 

de união entre a tropa107. Ricardo voltou a Acre, enquanto se debatia os termos de uma 

trégua com os sarracenos. Neste ínterim, o soberano inglês planejava atacar de surpresa 

Beirute e finalmente partir para a Inglaterra108. Antes disso, entretanto, Saladino 

aproveitou da ausência de Ricardo para avançar sobre Jaffa em 27 de setembro, 

praticamente a conquistando. Quando soube disso, o monarca inglês partiu de volta para 

Jaffa, conseguindo expulsar as forças muçulmanas, mesmo contando com poucos 

                                                
100 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 65 
101 Ibid., p. 66 
102 Ibid., p. 65 
103 Ibid., p. 65 
104 As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P. 520 
105 Ibid., p. 517 
106 Bad king, bad crusader?. 1997. Op. Cit. P. 358 
107 Ibid., p. 359 
108 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 68 
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cavaleiros e menos cavalos ainda109. Quando soube da exígua força de defesa que Ricardo 

contava, Saladino ordenou mais um ataque a cidade em 5 de agosto, começando no início 

da manhã e percorrendo até a tarde, resultando em mais uma vitória cristã. Depois de sete 

investidas muçulmanas as linhas cruzadas, que contavam apenas com três cavalos, 

Ricardo liderou um derradeiro contra-ataque junto aos seus lanceiros, acabando por 

vencer as forças sarracenas. Segundo Runciman, foi uma vitória soberba110, graças à 

estratégia de Ricardo, mas que não resultou em ganhos para o sucesso da cruzada, visto 

que a hoste de Saladino conseguiu voltar até Ramleh, onde foi reforçada por novas forças 

advindas do Egito. 

Nestas condições não restava mais nada ao não ser negociar111. Ricardo já não 

estava bem de saúde, cada vez mais chegavam notícias preocupantes de suas possessões 

europeias e a hoste cruzada já estava exausta112. Segundo Oldenbourg, os barões franceses 

eram contrários a um tipo de acordo com Saladino, visto como uma vergonhosa deserção, 

mas também eles estavam cansados da guerra113. Em dois de setembro de 1192 era 

ratificado um tratado de paz por cinco anos entre os cristãos e muçulmanos, garantindo o 

controle das cidades costeiras até Jaffa para os cristãos, a peregrinação até Jerusalém e a 

livre passagem de sarracenos e cristãos em territórios de ambos. Por outro lado, Ascalão 

deveria ser demolida114. Boa parte da hoste cruzada visitou Jerusalém, entretanto, Ricardo 

se negou a fazê-lo115. Oldenbourg ressalta o aspecto negativo de tal acordo, no qual 

ratifica o abandono de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia e da Trasjordânia116.  Para 

Rousset, as duas investidas contra Jerusalém não detiveram sucesso pelo desacordo entre 

os latinos117. Entretanto, a Terceira Cruzada, mesmo que não tenha atingido seu principal 

objetivo, auxiliou os francos do oriente de maneira inestimável118, pois libertou os portos 

que eram importantes tanto na esfera econômica e militar, e, além disso, para o autor, as 

vitórias de Ricardo impressionaram de tal forma os sarracenos que a convivência entre 

muçulmanos e cristãos se tornou possível de novo119. Depois de assinado o tratado, ele 

                                                
109 Runciman cita que foram aproximadamente oitenta cavaleiros, quatrocentos arqueiros e algo 

em torno de dois mil marinheiros italianos. Ver: Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 68 
110 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 70 
111 Ibid., p. 70 
112 Ibid., p. 70 
113 As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P. 521 
114 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 70 
115 Ibid., p. 71 
116 As Cruzadas. 1968. Op. Cit. P.523 
117 História das Cruzadas. 1980. Op. Cit. P. 159 
118 Ibid., p. 159 
119 Ibid., p. 159 
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voltou a Acre, onde pagou o que devia e reuniu a tropa inglesa. No dia 29 de setembro, a 

rainha Berenguela, que Ricardo havia casado ainda no Chipre, e Joana, embarcaram em 

um navio em direção a França, conseguindo escapar das tempestades invernais. Ricardo 

fez o mesmo dez dias depois, mas não conseguiu evitar as tempestades, desembarcando 

em território imperial, onde foi reconhecido e preso por ordens do duque da Áustria120. 

Segundo Rousset, o semifracasso da Terceira Cruzada serviu para que se fizessem 

algumas críticas à própria ideia de Cruzada121. De acordo com o autor, põem-se a duvidar 

do valor da peregrinação guerreira, o que resulta num forte comprometimento a noção de 

Cruzada no final do século XII122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Historia de las Cruzadas. 1958. Op. Cit. P. 72 
121 História das Cruzadas. 1980. Op. Cit. P. 160 
122 Ibid., p. 160 
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CAPÍTULO 2 – O Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi 

 

Neste capítulo será feito a exposição e análise da crônica Itinerarium 

Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, para identificar as características que fazem o rei 

Ricardo I ser consagrado como modelo de rei ideal para o autor da crônica. O capítulo foi 

dividido em duas partes: uma primeira com foco nas habilidades militares e outra 

relacionada as habilidades cristãs do rei Ricardo I. Desta forma podemos ter uma visão 

mais ampla e detalhada da crônica. 

Na crônica temos relatos das ações e batalhas, fornecendo uma gama variada de 

tipos exemplares, modelos de virtude e também de vícios. A crônica se centra na figura 

do Rei, sensivelmente em Ricardo I, mas também nas figuras de Henrique II, Frederico I 

Barba-roxa, Bela da Hungria, Isaac Ducas Comneno (Chipre), Guilherme II (Sicília) e 

Tancredo I (Sicília). Na representação dos vícios a principal figura que os agrega é 

Conrado de Montferrat e em menor escala João I sem-terra. 

Ao longo da crônica são encontradas referências ao código ético cavaleiresco 

medieval, identificando os modelos de virtude baseados no mesmo código sendo 

aplicados pela realeza, desenvolvendo-se assim um modelo de agir. Distinguimos que 

ocorre uma identificação da nobreza/realeza e a cavalaria, expressando um modelo ideal 

de comportamento para aristocracia. Este ideal foi construído a partir de valores ligados 

a tradição, generosidade, firmeza, valentia e honra. 

No contexto em que foi escrita, entre 1216 e 1224, havia sido reconhecido uma 

falta de comando e quebra das tradições por parte da realeza, entrando assim a construção 

da imagem de um Rei ideal, como mantenedor da paz e aplicador da justiça, responsável 

pela garantia do bem comum, defensor da Cristandade e sobretudo um exemplo das 

virtudes cavaleirescas123. 

Como afirma Mocelim, durante o século XIII a escrita passa a ter cada vez mais 

importância124 se impondo como mecanismo de poder referente à promoção da figura 

régia, cujas “ideias, ainda que geradas num determinado contexto são imagens modelares 

e buscam construir modelos projetados sobre a realidade concreta”125. 

                                                
123 “Segundo conta a estória...”.2013. Op. Cit., p. 142 
124 Ibid., p. 105 
125 Ibid., p. 105-106 
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Consideramos como habilidades militares a amizade, que envolve a solidariedade 

e a unidade de grupo; o combate a tirania, caracterizada pela arrogância, concentração de 

poder num só indivíduo, cerca-se de maus conselheiros; e por último a valentia. 

Classificamos como habilidades cristãs a aplicação da justiça e consequentemente a 

manutenção da paz; a proteção dos inimigos, que está relacionada ao sistema de ordens 

na Idade Média; e a defesa da cristandade. 

Neste capítulo usaremos como base a tese de Adriana Mocelim sobre a Crônica 

Geral da Espanha de 1344, redigida pelo conde Pedro Afonso de Barcelos126. A imagem 

construída pelo autor do Itinerarium sobre Ricardo se adequa, na nossa visão, nas quatro 

categorias de reis que Mocelim identificou na Crônica Geral da Espanha, sendo estes: rei 

cristão, rei virtuoso, rei conquistador e rei justo. 

O rei cristão é descrito como o rei que combate as heresias e os infiéis, muito 

influenciado pelo providencialismo127. O rei Ricardo, como veremos, se adequa nesta 

categoria por sua luta contra os muçulmanos durante a cruzada, sendo que, em partes do 

Itinerarium é considerado por seu autor como escolhido e campeão de Deus e em várias 

ocasiões como que, graças a providência divina, se ganhou uma batalha ou que concedeu 

sabedoria e meios para que Ricardo saísse vitorioso. 

Os reis virtuosos são descritos como zelosos, que prezam pela amizade e amor, 

honrados e leais, piedosos, mansos, pacíficos e que se cercam de bons conselheiros128. 

Neste caso mesmo descrito como tempestuoso ou impulsivo em algumas ocasiões, 

Ricardo é representado prezando pela amizade e amor, algo muito comum na cavalaria, 

leal aos seus, piedoso junto aos vencidos. Assim acreditamos que Ricardo se encaixa 

nessa categoria. 

Exaltado inúmeras vezes por sua valentia em combate, por várias vitórias no 

campo de batalha tanto em solo europeu e na Cruzada, a categoria de rei conquistador é 

a que mais perfeitamente pode se encaixar Ricardo, pois segundo Mocelim este tipo de 

rei se caracteriza pela valentia e força, sendo bom cavaleiro129.  

Por último, referente a categoria de rei justo, o autor do Itinerarium nos dá alguns 

casos nos quais Ricardo aplica justiça. Essa aplicação da justiça por ser vista no combate 

a tirania, como no caso do imperador Isaac II, visto como tirânico. 

                                                
126 “Segundo conta a estória...”.2013. Op. Cit., p. 94 
127 Ibid., p. 94 
128 Ibid., p. 94 
129 Ibid., p. 94 
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O Rei ideal godo da Crônica da Espanha é caracterizado como honroso, leal, 

piedoso, manso e pacífico, esforçando-se pela manutenção do reino, zeloso pelo amor e 

amizade130. Ricardo I também caracterizado como um Rei que preza pela honra, leal, 

esforçado e também zeloso pela manutenção do amor e da amizade. Manso e pacífico, 

entretanto, são características totalmente afastadas do rei inglês. 

 

2.1 – Habilidades militares 

Tendo em mente a ordem tripartida de classes131, no âmbito da sociedade feudal, 

quando uns oram, outros trabalham e uma classe distinta protege as demais, a função do 

rei é aplicar a justiça, manter a paz, proteger a fé cristã e defender o território. A partir do 

ano mil foi cada vez mais realçado o papel de guerreiro da nobreza e do monarca132.  A 

necessidade da alta nobreza de justificar suas empreitadas militares, seu recurso ao 

providencialismo, sua demonstração de bravura, são muito semelhantes as mesmas dos 

cavaleiros medianos e de baixo escalão133. A representação de Ricardo, o Coração de 

Leão, também se aproxima deste tipo de literatura. Muitas vezes podemos ler textos da 

época em que Ricardo age mais como um cavaleiro do que como um rei, buscando 

incessantemente a realização de novas proezas militares, comum no espírito cavaleiresco. 

Como afirma Hoecke134 o herói é visto como um exemplo de conduta, construído na 

literatura, representado nas artes figurativas e permanente na memória das pessoas. A 

glória dos heróis é não serem esquecidos, suas proezas serem lembradas através dos 

anos135.  

O principal plano de ação dos cavaleiros é essencialmente a guerra. A partir de 

sua bravura e força buscam o reconhecimento e a glória. Através de um esforço contínuo 

da Igreja, desde o século XI, foi imbuído valores cristãos na ética cavaleiresca, como a 

proteção das mulheres, velhos e pobres, o combate aos infiéis, a misericórdia com os 

derrotados. Este último ponto também é fruto da simbiose entre cavalaria e nobreza 

durante os séculos XI, XII e XIII, que influenciou tanto um como o outro. Grande parte 

                                                
130 “Segundo conta a estória...”.2013. Op. Cit., p. 106  
131 DUBY, G. “As três ordens ou o Imaginário do Feudalismo” Tradução de: DIAS, M. H C. 

2ª edição. Lisboa: EDITORIAL ESTAMPA, 1994. Título original: Les Trois Ordres ou l 'Imaginaire du 

Feodalisme 
132 BARTHLÉMY, D. A cavalaria: da Germânia antiga à França do século XII. Tradução de: 

ALMEIDA, N. B; SILVA, C. G. Editora da Unicamp: Campinas, 2010. Título original: La chevalerie: de 

la Germanie antique à la France du XIIº siècle. P. 205 
133 HOECKE, L. Alguas perspectivas do Cavaleiro Medieval na obra de Georges Duby. 

Revista Trilhas da História: Três Lagoas, v.3, nº6 jan-jun, 2014.p.113-120. P. 113 
134 Ibid., p. 114 
135 Ibid., p. 114 
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da nobreza também fazia parte do grupo de cavaleiros, exacerbando seu papel de 

guerreiro, mas a maior parte dos cavaleiros não era nobre. George Duby no seu livro 

Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo136, aponta as principais 

características da cavalaria: a busca por proezas, lealdade entre seus membros e 

prudência137. Analisando a obra de Duby relacionada a cavalaria138, Hoecke afirma que:  

 

“Estabelecendo tal ordem feudal (tripartida), diante das movimentações populacionais 

europeias a partir do século IV, as ações dos diferentes povos bárbaros diluindo a ordem 

romana do mundo, põem em questão o guerreiro expropriador e angariador de espólios de 

guerra que migra de lado a lado buscando conquistas, com ou sem exército/agrupamento fixo. 

A ordem que se estabelece é a das propriedades protegidas por reis e súditos com relações 

determinadas por laços morais, que cria e delimita uma categoria muito valorizada pela força: 

os cavaleiros. ”139 
 

 Em uma destes trabalhos, Guerreiros e Camponeses, Duby esclarece sobre o 

surgimento e desenvolvimento desta classe de guerreiros, em meio ao desfacelamento do 

Império romano no século V e a formação dos reinos germânicos:  

 
A cultura das grandes migrações populacionais era uma cultura de guerra e agressão; o 

estatuto de liberdade definia-se em primeiro lugar, pela capacidade de participação em 

actividades militares, e a principal função terrena da realeza era chefiar o exército, por outras 
palavras, todo o povo se juntava para o ataque. Entre a actividade de tipo guerreiro –a que 

nós chamamos 'política' –e a pilhagem, não havia linha de demarcação (…) De qualquer 

modo, representava uma forma regular de actividade económica da maior importância, tanto 

pelos lucros que conseguia como pelas perdas com que ameaçava as comunidades rurais. Isto 

explica a presença de armas nas campas de camponeses, o prestígio do guerreiro, e a sua 

superioridade social absoluta.140  

 

O rei Ricardo é amplamente reconhecido por suas proezas militares, tanto em 

território europeu como em suas aventuras na Terra Santa. Ao fim de sua vida e mesmo 

durante ela, Ricardo foi reconhecido por ser um exemplo de cavaleiro, um rei-cavaleiro. 

Para continuar precisamos antes definir então o que é a cavalaria. Para isso adotamos a 

definição do Dicionário Temático do Ocidente Medieval141 em que define a cavalaria 

                                                
136 Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. 1988. Op. Cit 
137 Ibid., p. 37 

          138As três ordens ou o imaginário no feudalismo. Lisboa: Editorial Estampa, 1982. A sociedade 

cavaleiresca. São Paulo: Martins Fontes, 1989. Guerreiros e Camponeses: os primórdios do crescimento 

econômico europeu –séculos VII a XII. Lisboa: Editorial Estampa, 1980. Guilherme Marechal ou O 

melhor cavaleiro do Mundo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1987. 
139 Alguas perspectivas do Cavaleiro Medieval. 2014. Op. Cit. P. 114 
140 DUBY, GEORGE. Guerreiros e Camponeses: os primórdios do crescimento econômico 

europeu –séculos VII a XII. Lisboa: Editorial Estampa, 1980. Apud: Alguas perspectivas do Cavaleiro 

Medieval. 2014. Op. Cit. P. 114 
141 Dicionário Temático. 2002a. Op. Cit.  
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como um grupo profissional formado por guerreiros de elite em sua essência142, no qual 

além de seu aspecto militar agrega uma conotação cada vez mais aristocrática143. Para 

Flori a cavalaria é fruto da fusão gradual na sociedade aristocrática e guerreira entre o 

final do século X e o fim do XI, de elementos de ordem política, militar, cultural, religiosa, 

ética e ideológica144. Isto resultaria no decorrer do século XII nos traços característicos 

da cavalaria, com uma ética prória, uma instituição moral e ideologia145. Este corpo de 

guerreiros começa se tornar cada vez mais uma ordem por conta de seus privilégios, pela 

adoção de comportamentos e mentalidade vindos da aristocracia, acabando por conferir 

uma posição mais alta do que os trabalhadores na pirâmide social, mas ainda abaixo da 

nobreza146.  

Já no final do século XI os cavaleiros são vistos juridicamente como um grupo 

coeso, limitado, reunido na qualidade de famílias e hereditariedade147. A definição 

jurídica designada aos cavaleiros, miles, passa a se tornar cada vez mais um título148, 

reunindo os valores morais e superioridade hereditária que em comum as diversas 

camadas da aristocracia acabava por reuní-las e mistura-las com os mais altos estratos da 

estrutura social, juntando aqueles provenientes a nobreza tradicional com indivíduos das 

camadas mais ínfimas149. Além disso a ascensão do termo miles como título é resultado 

da isenção da aplicação das banalidades neste grupo, juridicamente caracterizando-o 

como classe coerente, delimitada e que necessita de um título para expressar sua 

singularidade150. O processo de aliciamento da cavalaria pela nobreza desde o século XI 

torna-se completo por assim dizer no século XIII151, quando esse grupo de guerreiros 

assume a ideologia da aristocracia, se constituindo como expressão militar da nobreza, 

que a domina e limita a entrada de novos membros152. Surge então uma ideologia 

cavaleiresca influenciada também pela literatura, na idealização de personagens como 

Rolando ou Lancelot. Essas canções de gesta acabam por formar um espírito da cavalaria, 

transformando-a em instituição, com um modo de viver e pensar153. Cabe destacar que o 

                                                
142 Dicionário Temático. 2002a. Op. Cit. P. 185 
143 Ibid., p. 185 
144 A cavalaria. 2005. Op. Cit. P.15 
145 Ibid., p.15 
146 O tempo das catedrais. 1979. Op. Cit. p. 49 
147 A sociedade cavalereisca. 1979. Op. Cit. p.34 
148 Ibid., p. 36 
149 Ibid., p. 36 
150 Ibid., p. 46 
151 Dicionário Temático. 2002a. Op. Cit. P. 185 
152 Ibid. p. 185 
153 Ibid. p. 186 
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sucesso do termo miles passa por três fatores154: o primeiro fator é técnico, com a 

superioridade do combate a cavalo; o segundo fator é social, já que existia a ligação entre 

o andar a cavalo com o gênero de vida nobre; por fim o último fator é institucional, a 

partir da limitação do serviço armas a uma camada restrita. A respeito de sua unidade, a 

cavalaria torna-se una a partir de três fatores155: econômica, isto é, estão acima dos 

trabalhadores braçais156; missão, ao cabo de usar de sua espada para proteger os 

desfavorecidos e a Igreja157; moral, relacionada ao respeito aos seus três deveres 

principais, que são os do miles Christi, valentia, lealdade e submissão à Igreja158. Ao 

cumprirem seus deveres tornam-se prud’hommes, assim, para Duby, são o exercício das 

virtudes acima de tudo que fazem a aristocracia reunir-se num grupo homogêneo159. Cabe 

destacar a influência da Igreja no processo de criação de uma mentalidade cavaleiresca, 

na qual tenta penetrar ideais, como: a proteção das igrejas, dos fracos e desarmados; a 

luta no exterior da Cristandade contra o infiel160. 

O autor do Itinerarium fez um grande esforço para registrar a lista de proezas do 

monarca platageneta durante a campanha da Terceira Cruzada, seja em Sicília, sua 

conquista de Chipre e na Palestina. Segundo Flori os textos contemporâneos de Ricardo, 

em particular aqueles redigidos por pessoas da Igreja, ressaltam e elogiam ele na sua luta 

contra os inimigos da Igreja e da cristandade na Cruzada161. Segundo o autor, para os 

clérigos o rei inglês é sobretudo “um valente guerreiro, um combatente indomável, um 

coração de leão”162. A alcunha de coração de leão era utilizada para caracterizar 

indivíduos cujo o ardor no campo de batalha era sua qualidade primeira163. De acordo 

com Flori este título era dado aos combatentes que além das virtudes guerreiras reuniam 

também valores cristãos164. Sendo o “Coração de Leão”, é assimilado ao monarca inglês 

o valor indomável do rei dos animais, logicamente ao seu valor guerreiro e a sua 

dignidade real. Desta forma, podemos notar em diversos trechos do Itinerarium Ricardo 

pondo em fuga diversos sarracenos mesmo estando com poucos cavaleiros, desafiando e 

desdenhando da morte. 

                                                
154 A sociedade cavalereisca. 1979. Op. Cit. p. 39 
155 Ibid., p. 112 
156 Ibid., p. 112 
157 Ibid., p. 112 
158 Ibid., p. 112 
159 Ibid., p. 112 
160 Dicionário Temático. 2002a. Op. Cit. P. 186 
161 Ricardo Corazón de León. 2002. Op. Cit. P. 290 
162 Ibid., p. 290 
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De acordo com a biografia de Ricardo escrita por Flori, o monarca se descrevia 

como cavaleiro, possuindo valores como a generosidade, cortesia, respeito pelos 

juramentos, valores que segundo o autor enfrentam uma dura realidade165. Podemos notar 

no Itinerarium como Ricardo busca em suas ações realizar uma ideia de faire 

chevalerie166, isto é, cumprir o ato de guerra à maneira dos cavaleiros, com cargas 

gloriosas e heroicas, além do mais seguindo um comportamento considerado digno e 

conforme a ética cavaleiresca do final do século XII e durante o século XIII, quando 

adquire valor institucional, impondo segundo Flori um modelo cultural: o ideal 

cavaleiresco167. No século XIII a cavalaria já havia se constituído num corpo bem 

delimitado, posicionado no centro do edifício social, depois de ter adquirido a 

superioridade e execelência antes ligada à nobreza168. Para Flori, durante a vida de 

Ricardo foi o período em que há a fusão entre os termos mile, milites e militia com os de 

chevalier e chevalerie169. Portanto além da função puramente militar da terminologia, 

desenvolve-se uma diversidade de significados, abrangendo a ordem social, ética e 

ideológica170. A nova imagem da cavalaria começa a tomar forma na segunda metade do 

século XI, junto com o aparecimento da técnica de carga compacta nas regiões da 

Normandia, Anjou e Torraine, sendo adotada em toda a Europa durante o primeiro terço 

do século XII171. Constitui o método por exelência da cavalaria, que passa por um 

processo de formalização, que leva na formação de uma corporação elitista, que adota 

uma ética própria, um código, um ideal celebrado pela literatura172. O novo método de 

combate com a lança junto com a criação da ideologia cavaleiresca confere a cavalaria 

seus traços definitivos173. O desenvolvimento da cavalaria pesada como força principal 

no campo de batalha, dotada de um armamento, técnica e táticas de combates específicas, 

de um prestígio e uma ética própria, transformam a antiga cavalaria de transporte para 

uma cavalaria de combate174. 

Mas o que é nobreza? Segundo Flori, ser nobre na Idade Média é sobretudo ser 

percebido e considerado como tal, com uma maneira característica de viver, se mostrar, 
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agir175. São fatores determinantes para isso o nascimento, generosidade, pompa, 

definindo-a e delimitando-a176. 

O processo de formalização da cavalaria se tornou mais agudo na época de 

Ricardo, a transformando especialmente após a morte deste numa confraria de nobres 

cavaleiros da elite social177. De acordo com Flori, durante a vida de Ricardo que a 

cavalaria passa a imitar as cortes principescas, adota a ideologia aristocrática e tende a 

fundir-se com a nobreza178. Por outro lado, os príncipes adotam também valores ditos 

cavaleirescos, como a valorização do papel de guerreiro e do companheirismo 

guerreiro179. Esse processo por parte da nobreza começa no século XI, quando há uma 

valorização da profissão dos cavaleiros decorrente da militarização da sociedade 

medieval180. 

Como grande exemplo de rei-cavaleiro, Ricardo I sempre buscou realizar proezas 

no campo de batalha. O que identifica um rei-cavaleiro é a adoção dos valores guerreiros 

e cavaleirescos como virtudes cardinais. Para Flori o que também caracteriza este 

arquétipo de rei é a adoção da cavalaria como princípio de governo feito por Ricardo, que 

se identificava com esta ordem, assumindo-a e exaltando seus valores, criando assim para 

Flori um novo modelo de soberano181. A literatura contemporânea a Ricardo exaltou então 

seu valor, comparável aos heróis míticos, como Artur, Carlos Magno e Alexandre182. Ele 

reuniu assim as virtudes profanas da cavalaria, mas também as virtudes que a Igreja 

buscou infiltrar na nobreza desde o século XI. Assim, de acordo com Flori, quando 

Ricardo morre em 1199, a Igreja perde prematuramente seu modelo para os cristãos e a 

encarnação dos valores da cavalaria183. Segundo Flori a Igreja procurou desde o século 

XI obter dos príncipes e senhores garantias de proteção dos não combatentes, como 

também limitar os dias do ano possíveis ao combate184. Para obter esse fim, era preciso 

modificar a mentalidade, fruto de um processo lento e demorado que resultará no ideal 

cavaleiresco185.  
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Antes do século X, a sociedade era vista como constituída por duas partes: os 

milites Dei, os clérigos e monges e do outro lado os milites saeculi, os que vivem no 

século, ou seja, todo o resto da população186. A partir do século X, foi-se defundido uma 

nova divisão da sociedade que remanesceria até a Revolução Francesa em 1789: a 

sociedade tripartida, dividida entre os que rezam, os que combatem e os que trabalham187. 

No século XI este esquema seria proposto por Gérard de Cambrai, divindo a 

sociedade medieval em oratores, agricultores e pugnatores188, como também por 

Adalbéron de Laon, na tripartição entre orare, pugnare e laborare189. Cada vez mais nas 

representações mentais que se elaborava uma sociedade composta por ordines190. Desta 

forma se passa um processo constante a divisão entre nobreza e servidão, separando esta 

aristocracia da massa dos comuns, se constituindo como uma milícia secular191, com a 

função de proteção dos pobres e combate aos inimigos da Igreja192. Desde a fragmentação 

do império carolíngio, a Igreja tentou aliciar esta ordo militium, visto o declínio do poder 

central que acabou por possibilitar o surgimento dos castelões, que eram então auxiliados 

por seus cavaleiros193. Entre os séculos X e XII, por meio das instituições de paz, a Igreja 

tentou limitar a belicosidade destes cavaleiros e inculcar a defesa da própria Igreja, das 

mulheres, dos pobres e desprotegidos194. Isso porque a própria Igreja era a principal 

vítima das guerras feudais. Outra forma de tentar limitar o conflito armado foi a 

promulgação da trégua de Deus, regrando certos dias semana e também dias santos nos 

quais não poderia haver combates195. A promulgação da paz de Deus por outro lado, foi 

a grande tentativa do poder eclesiástico para colocar a cavalaria sobre sua influência, 

impondo certas regras de conduta, como a proibição de atacar pessoas desarmadas e não 

saquear igrejas, além do aliciamento da força guerreira para enfrentar os inimigos da 

cristandade. Ao valorizar a atividade militar na forma de proteção da cristandade, o 

pensamento religioso no século X possibilitou no serviço de Deus e dos pobres, que a 

nobilitas e a militia se reunissem196. A paz de Deus acabou por exaltar a função militar, 
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associando-se a uma noção de reino de Deus197. Aliada a trégua de Deus e ao espírito de 

paz que está relacionado com a cruzada, a cavalaria torna-se uma das vias da militia Dei, 

seu braço armado198. Isso atribuiu tantos valores espirituais a cavalaria que a tornou mais 

atrativa para que membros da alta nobreza também tomassem o título de cavaleiros199. 

Essas ações constituem os primeiros passos para Flori para a formação de uma ética 

cavaleiresca, sendo complementada pela reafirmação do papel régio, neste caso na 

segunda metade do século XII, compreendendo em parte o reinado de Ricardo Coração 

de Leão200. Outro fato de suma importância para a formação da ética cavaleiresca é a 

definição de missão, isto é, de proteção da cristandade e em particular dos lugares 

santos201. Assim, para Flori, Ricardo se envolve intimamente neste aspecto de missão 

exterior da cavalaria202. A Cruzada, profundamente ligada ao conceito de missão, marca 

o processo realizado no seio da Igreja no qual, num primeiro momento o uso de armas 

era proibido, para então ser considerado maculado de culpa que necessitava de 

purificação, para por fim, segundo Flori, se tornar própria penitência203. 

Abordando a ética e função da cavalaria na época de Ricardo, temos que era 

propagandeado e imposto pela Igreja certas preceitos que se tornam característicos ao 

falarmos na ética cavaleiresca, por exemplo, a valorização do valor, da fidelidade, da 

força do corpo e caráter, buscando por parte dela a sacralização da cavalaria204. A 

preocupação com a glória e com o renome da linhagem, a conquista da honra, também 

são virtudes da cavalaria, mas como virtudes ligadas a aristocracia205. Temos com João 

de Salisbury, bispo inglês no século XII, a formação de um ideal de cavalaria que 

protegeria as mulheres, os pobres, os velhos e principalmente a Igreja. Este bispo exalta 

sobretudo a lealdade do cavaleiro ao príncipe e a este a Igreja, e, portanto, do cavaleiro 

também a Igreja206. Por volta de 1200 o progresso dos príncipes em primeiro, de minar o 

poder dos castelãos, e em segundo, aliciar a massa de cavaleiros ao seu serviço direto, 

promoveu no plano das atitudes mentais a valorização da figura exemplar do cavaleiro, 

tornando-se a unidade de base dos príncipes207. Por outro lado, por meio das canções de 
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gesta e das novelas cavaleirescas, se estabelece uma outra forma de ética cavaleiresca, 

pondo o valor, a distinção e a liberalidade como virtudes fundamentais208.  

Introduzindo-se à fonte podemos notar como a valentia e habilidade com as armas 

de Ricardo é amplamente destacado pelo o autor do Itinerarium, em um momento em que 

faltaram habilidades militares para os comandantes ingleses na época em que escrevia. 

Desde o início da crônica o autor buscou então glorificar o rei Ricardo em sua área de 

atuação mais famosa: na guerra. Demonstra assim como um rei, que neste período é ainda 

sobretudo um líder militar, deve se portar no campo de batalha. Segundo Flori as 

características mais exaltadas pelas canções de gesta e que também podemos encontrar 

na crônica são a proeza, o valor guerreiro, as virtudes físicas e morais209. Foram 

contabilizadas 45 passagens que exaltam a figura de Ricardo como combatente e líder 

militar. Frente a isso foi feito uma tabela reunindo os valores mais realçados pelo cronista, 

que se encontra ao final deste subcapítulo. 

No Itinerarium, a primeira menção à Ricardo ele ainda era unicamente conde de 

Poitou e as notícias da queda do reino de Jerusalém haviam a pouco chegado nas cortes 

da Europa latina. Ricardo é dito como o primeiro dos grandes nobres a se declarar 

cruzado: 

 

 Fame had carried to the ears of all the kings, and of all the faithful, that the inheritance of 

Christ was occupied by the heathen: some were affected to tears by the news, and some were 

stimulated to vengeance. First of all, Richard the brave earl of Poitou, assumed the cross to 

revenge its wrongs, and took the lead of all, inviting others by his example. His father Henry, 

king of England, was now declining in years; yet the young man was not deterred by either 
his father’s advanced age, or his own right to the throne, or the difficulties of so long a 

voyage: no arguments could deter him from his purpose. The Almighty, to reward the valour 

of this brave man, whom he had chosen to be the first inciter of the others, reserved him, after 

the other princes were dead or returned to their own country, to achieve his great work.210 (p. 

21) 

  

Neste trecho uma das principais características de Ricardo, o esforço, é realçada. 

Não sendo apenas o primeiro da alta nobreza latina a se candidatar a libertar a Palestina 

do domínio muçulmano, ainda exalta outros lordes a se juntar a ele, que seguem seu 

exemplo. Como um verdadeiro campeão de Cristo nenhum argumento contra sua escolha 

de fazer os votos de peregrinação pôde convencê-lo do contrário. Segundo Flori, o ato de 

Ricardo pode ser caracterizado pela noção de vingança, isto é, vingar a ofensa imposta a 
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Cristo211. A noção de vingança esteve também muito presente nos cruzados da primeira 

cruzada, instigando aos cavaleiros a tomar dos infiéis a Terra Santa, sendo que, de acordo 

com Flori esta é uma noção integrante da ética cavaleiresca212. Para Flori os escritos de 

Bernado de Clairvaux, monge cisterciense do século XII, alimentou a visão de cruzada 

do rei inglês, já que incitava o combate e defendia que ao matar o infiel não se tornava 

pecaminoso, pois estava combatendo pelo nome de Deus. No final deste trecho do 

Itinerarium, já é adiantado o futuro da cruzada, na situação em que Ricardo assumiria 

sozinho a liderança da campanha, em decorrência da volta de Felipe Augusto à França.  

Quando a chegada de Ricardo a cidade de Messina, na Sicília, muito mais 

pomposa que a de Felipe Augusto, como é enfatizado na crônica, impressionou de tal 

forma os habitantes locais aponto de, segundo o cronista, “agreed that he (Ricardo) was 

worthy of empire, and desserve to be set over nations and kingdomns”213. Segundo 

Esteves, a caracterização da imagem suntusosa do Rei é uma forma de exarcebar 

sobretudo a vertente da realeza, não apenas na riqueza da figura real, mas também sua 

posição elevada, que de acordo com o autor é uma marca da epifania real.214 

Este trecho em particular parece se adequar com os apontamentos de Mocelim no 

caso de rei conquistador. Segundo esta autora, é enaltecido o papel de cavaleiro, 

destacando as vitórias e conquistas do Rei. Na Crônica da Espanha, na descrição do rei 

Torismundo, um dos exemplos de rei conquistador, é dito: “era homẽ muy louçaão de 

coraçom e muy ardido nas batalhas. ”215 Mocelim afirma que outro ponto ressaltado neste 

tipo de figura além da destreza em batalha, é contar com uma dose de sorte/fortuna, 

destacando então a passagem sobre o rei Viterico: “este Rei Viterico era cavalleiro muy 

atrevudo e de grande esforço e armas, mas era desaventurado, ca muytas vezes lidou cõ 

os Romaãos e sempre foy vencido, se nõ hũa vez que prendeu hũus cavalleyros e levouhos 

a Segonça. ”.216 É encontrado também no Itinerarium algumas passagens em que Ricardo 

foi favorecido pela sorte para escapar ou reverter alguma situação desfavorável. De 

acordo com a pesquisa de Philippe Contamine debruçada sob epopeias, crônicas, 

biografias e novelas medievais, o autor concluiu que o valor na ética medieval é sobretudo 

um comportamento formalizado, relacionado a linhagem, baseada nos conceitos de honra, 

                                                
211 Ricardo Corazón de León. 2002. Op. Cit. P. 351 
212 Ibid., p. 351 
213 Richard of Holy Trinity. 2001. Op. Cit.  P. 104 
214 “Segundo conta a estória...”. 2013. Op. Cit. P. 131  
215 Ibid., p. 134 
216 Ibid., p. 134 



41 

 

glória e renome póstumo217. Pudemos notar na leitura da fonte que estes mesmos 

conceitos fazem parte de um projeto de realização pessoal de Ricardo. Flori afirma que o 

valor e a coragem tornam-se cada vez mais importantes na aristocracia no século XI e 

principalmente no século XII218, resultando em cada vez mais príncipes e reis 

participando ativamente durante as refregas, exortando o valor aos seus guerreiros por 

meio da palavra e do exemplo219. 

Durante sua estadia na Sicília, o autor da crônica nos apresenta Ricardo com a 

intenção de fazer sua peregrinação a Jerusalém de forma pacífica, não querendo se 

indispor com os habitantes locais. Ele se mostra como mediador na briga entre alguns 

indivíduos de sua hoste e sicilianos. Segue o trecho: 

 

When complaint was made, King Richard begged for peace and friendship, asserting that he 

had come in peace, and that he had set out merely to perform a pilgrimage; and he desisted 

not from praying for peace, until each party, having given a promise to that effect, returned 

quietly to their abodes.220 (p.105) 

 

Mesmo com tal intervenção do monarca inglês, os habitantes de Messina 

descontentes com o comportamento dos soldados ingleses atacam os membros da hoste 

cruzada, pedindo então auxílio do rei francês que imediatamente os concede de acordo 

com o cronista. Sabendo do ocorrido Ricardo parte para o auxílio de seus homens mesmo 

em menor número e consegue derrotar seus inimigos, perseguindo-os posteriormente até 

os confins da cidade: 

 

The king of England, hearing of it, turned his course thither, and when they saw him coming, 

they took hastily to flight and were scattered in a moment, like sheep before wolves; after 

which, their attacks and revilings ceased. The king pursued them as far as a postern of the 

city, which they made for, not daring to look at, much less resist, him, though the king is said 

to have had only twenty men when he first attacked them.221 (p. 107) 

 

Neste trecho demonstra sua valentia no campo de batalha, liderando apenas vinte 

homens contra uma multidão. Neste ponto o cronista compara Ricardo e seus cavaleiros 

a lobos e os habitantes de Messina a ovelhas que fogem de seus predadores. A 

característica mais marcante do arquétipo do rei conquistador que Mocelim identificou 
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em seu trabalho é o monarca ser um bom cavaleiro e valente na batalha. Na luta contra os 

sicilianos, Ricardo é retratado pelo autor como habilidoso no uso de armas, inteligente na 

arte da guerra, dono de várias proezas. Ele é retratado como “ a man remarkable for his 

skills in arms”222, e um exemplo para seus guerreiros: “who was the first in every attack: 

by his own daring example, he at once gave courage to his men, and carried dismay among 

the foe”223.  

Durante a viagem da Sicília para a Palestina, uma tempestade atinge a frota 

inglesa, fazendo seus navios se dispersarem e alguns sumirem ou naufragarem. No 

decorrer da tempestade, Ricardo no meio de todos os outros que perderam a esperança, é 

o único que havia ainda expectativa que o navio não afundaria, inspirando os outros a 

também ter: “King Richard, unmoved amid this state of confusion, never ceased to 

animate those who were dispirited, and bid them take courage, and hope for better fortune 

(...)”224. Noutra passagem, quando Ricardo chega a Chipre, vendo a relutância de seus 

soldados a desembarcar para enfrentar os cipriotas, é o primeiro a se lançar a água: “the 

King, perceiving that his men were not daring enough to get out their boats, and make for 

the shore, leaped first from his barge into the water, and boldly attacked the griffons”225. 

Seguindo seu exemplo, os soldados desembarcariam e forçaram a debandada dos 

combatentes locais: “and then our soldiers, imitating his example, eagerly sought to put 

the enemy to flight; and having made an impression on their troops, forced them to give 

way”226. O cronista ressalta diversas vezes situações em que Ricardo toma a dianteira nas 

ações, inspirando seus homens, resultando assim em novas vitórias. Mocelim indica que 

uma das características do Rei ideal é o esforço no campo de batalha227, que se mostra 

decisivo no sucesso das empreitadas militares. O cronista descreve Ricardo como “always 

prompt, not to say venturous”228.  

A passagem de Ricardo por Chipre e a justificativa para a sua conquista passam 

pela caracterização feita em cima do imperador Isaac Comneno, visto pelo cronista como 

um tirano, pois tomou ilegitimamente o poder sobre a ilha, usurpando o poder imperial 

bizantino. Segundo Da Costa, o governante visto como tirânico é descrito como alguém 

que usurpou o trono por meio de traição ou que usa seu poder indevidamente, ainda, 
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fazendo opressões e causando morte ao seu povo229. Deste modo, este “falso” imperador 

castigava toda a população cipriota, não fazendo distinção entre a aristocracia local e o 

povo comum, sendo relatado pelo cronista que: “he (Isaac) was accustomed to seize upon 

every one who put into the island of his own accord, or was driven thereto by the violence 

of the wind, that he might extract a ransom from the rich, and force the poor to become 

slaves. ”230 

Durante a viagem entre Chipre e Acre, a frota inglesa encontra um navio sarraceno 

enorme que levava reforços e suprimentos para a cidade sitiada. A luta, que se mostraria 

mais dura do que o planejado, foi decidida quando Ricardo percebendo a diminuição do 

ardor em seus homens, incentiva-os a continuar o ataque, realçando o papel deles de 

cruzados, manobra que se mostraria vital para a tomada do navio:  

 

Hence, their ardour relaxed, but the spirit of the king increased, and he exclaimed aloud, Oh 

Will you allow the ship to get away untouched and uninjured? Shame upon you! are you 

grown cowards from sloth, after so manytriumphs? The whole world knows that you engaged 

in the service of the Cross, and you will have to undergo the severest punishment, if you 
permit an enemy to escape while he lives, and is thrown in your way.Ó Our men, therefore, 

making a virtue of necessity, plunged eagerly into the water under the shipÕs side, and bound 

the rudder with ropes to turn and retard its progress, and some, catching hold of the cables, 

leapt on board the ship. The Turks receiving them manfully, cut them to pieces as they came 

on board, and lopping off the head of this one, and the hands of that, and the arms of another, 

cast their bodies into the sea. Our men seeing this, and glowing with anger, gained fresh 

courage from the thirst for vengeance, and crossing over the bulwarks of the vessel, attacked 

the Turks in a body with great fierceness,who, though giving way a little,made an obstinate 

resistance.231 

 

Com a chegada de Ricardo I a Palestina inicia-se na crônica uma série de relatos 

mostrando ele como um virtuoso líder militar, exaltando novamente sua valentia, sua 

habilidade como estrategista, sua qualidade como líder, inspirando várias e várias vezes 

soldados. Duby afirma em seu livro O tempo das catedrais que as principais virtudes da 

cavalaria são: a coragem e a força. Nas passagens analisadas da crônica estas virtudes se 

encaixam aos relatos do cronista232. 

Logo após a chegada da hoste inglesa a Acre, o cronista relata que no 

acampamento das forças cruzadas, após o pagamento de uma quantia maior do que o 

tradicional para os soldados, se exclamava que Ricardo estava à frente dos outros reis e 
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230 Richard of Holy Trinity. 2001. Op. Cit.  P.122 
231 Ibid., P.139 
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melhor nas tratativas entorno da guerra, sendo assim a esperança da cristandade para a 

recuperação de Jerusalém era depositada em seus ombros: “A man, by far the first of 

kings, and the most skilled in war throughout Christendom? Now let the will of God be 

done, for the hope of all rests on King Richard”233. Seguidamente a este acontecimento o 

Rei Ricardo fica incapacitado por doença de participar das ações militares no cerco a 

cidade. O rei Felipe II de toda forma lidera novos ataques que, todavia, se mostraram 

ineficazes. Vendo os recorrentes fracassos das forças cristãs, Ricardo mesmo ainda não 

totalmente recuperado e ansioso para participar das batalhas, organiza seus homens para 

tentar uma vez mais a tomada da cidade. Outra vez o cronista nos relata o papel de Ricardo 

de animar suas forças, arranjando seus soldados da melhor forma, pelo menos na visão 

do autor: 

 

“King Richard was not yet fully recovered from his sickness; nevertheless, anxious for action, 

and strenuously intent upon taking the city, he made arrangements that his men should assault 

the city, in the hope that under Divine Providence he should succeed. (...)Under it he placed 

his most experienced arbalesters, and he caused himself to be carried thither on a silken bed, 

to honour the Saracens with his presence, and animate his men to fight”234 

              

Em outro momento, já na reconstrução da cidade logo após sua conquista, Ricardo 

aparece de novo incentivando seus homens na reconstrução das muralhas: “King Richard 

turned his attention to the repair of the walls to a greater height and perfection than before 

they were thrown down; and he himself walked about, exhorting the workmen and 

masons”235. Com a hoste cruzada ainda estacionada em Acre, as forças de Saladino faziam 

constantes ataques ao acampamento cristão fora da cidade. O cronista relata que Ricardo 

perseguia os guerreiros muçulmanos, sendo seu costume ser o primeiro das fileiras cristãs 

a fazê-lo: “as the Turks were making constant irruptions, and all day coming up and 

rushing out on them unawares, and it was the king’s custom to be the first to go forth to 

attack and punish them, as far as the divine favour would allow him. ”236 

Em um dos ataques cometido pelos turcos alguns cristãos foram capturados, 

dentre eles o delegado de Ricardo, Hugh. O rei inglês arriscou a própria vida na tentativa 

de resgate dos cativos cristãos, lutando bravamente, mas sem sucesso. Este caso nos faz 

remeter a solidariedade que a aristocracia tinha entre ela e também o amor do senhor para 

seus subordinados, muito bem representado no livro Guilherme Marechal, ou o melhor 
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cavaleiro do mundo, de Georges Duby237. Dentro da nobreza e entre os cavaleiros havia 

segundo Duby uma amizade baseada no sangue, na vassalagem, na cerimônia de 

investidura e no companheirismo238. Segundo Flori, o companheirismo e a devoção 

pessoal se trasmitiram desde o comitatus germânico, se tornando a base do sistema de 

valores da cavalaria, juntamente ao culto a força guerreira239. 

Durante a marcha a cidade de Jaffa, o cronista escreve sobre a importância de o 

rei neste tipo de situação estar sempre à frente da hoste, fazendo-se ser visto, como fazia 

Ricardo neste momento e também em outros:  

 

“King Richard commanded the van, and kept the foremost guard. / (...) For they are dismayed 

when it does not appear, and think that their general must be overcome by faint-heartedness 

when they do not see his standard flying; for no people have strength to resist the enemy if 
their chief is in alarm from the fall of his standard; but whilst it remains erect they have a 

certain refuge. ”240 

 

Durante a marcha a hoste turca ataca a retaguarda da hoste cristã, sendo repelidos 

em decorrência da intervenção de Ricardo, que matando muitos inimigos forçou as forças 

muçulmanas a recuar, similar a fuga dos filisteus a frente dos macabeus segundo o 

cronista:  

 

“On hearing it, he rode at full gallop to their assistance, cutting down the Turks, right and 

left, like lightning, with his sword. And quickly, as of yore the Philistines fled from 

Maccabeus, so were the Turks now routed, and so did they fly from the face of King Richard, 
and make for the mountains; but some of them remained amongst us, having lost their heads. 

”241 

 

No trajeto Ricardo fora atingido por um dardo, fazendo que ao invés de se proteger 

fizesse que ele se animasse mais na batalha contra os turcos:  

 

King Richard was wounded that day in the side by a dart, while he was driving away the 

Turks with slaughter. However, the wound was only a touch and actually incited him to attack 

the enemy as he was greedy to seek revenge for the pain of the wound. So he contended more 

strongly the whole day without stopping, charging the Turks continually in order to force 

them to withdraw.242 
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Mesmo ferido Ricardo segundo relata o cronista batalhou até o final do dia, 

empurrando as forças muçulmanas para trás. Desde o dia em que a hoste cristã saiu de 

Acre em direção a Jaffa Ricardo se mostrou novamente um grande líder militar e 

excelente cavaleiro. Todavia, a maior façanha do Rei inglês não só no caminho até Jaffa, 

mas durante toda a Cruzada, foi a batalha de Arsuf, a qual imortalizou a figura de Ricardo.  

A hoste cristã havia sido cercada pelas forças de Saladino, atacando os flancos e 

a retaguarda cristã. Ricardo havia ordenado para que a hoste ficasse unida, em um só 

corpo compacto, e não atacasse as forças turcas até sua ordem. De todo modo como o 

ataque turco era muito severo o grão-mestre da ordem dos Hospitalários (Garnier de 

Nablus) e outros cavaleiros e nobres queriam lançar uma carga da cavalaria, mas Ricardo 

os orientou a manter suas posições. O mestre dos Hospitalários e mais um cavaleiro, 

entretanto, não aguentado mais o ataque turco partiram em direção à hoste turca. Vendo 

isso os outros cavaleiros, os templários e hospitalários, se juntaram à carga. Ricardo 

vendo tal coisa partiu em disparada, ultrapassando a todos segundo o cronista, liderando 

assim o ataque: 

 

When King Richard saw that the army had been thrown into confusion and was engaging 

with the Turks he put spur to horse and galloped swiftly back with his retinue to bring 

assistance to the Hospitallers, who had been the first to attack. He did not slow his charge 

until he had passed right through the Hospitallers’ ranks, hurling himself swift as a 

thunderbolt from the right flank into the daunting crowd of Turkish infantry. Stunned by the 

strength of the blows he and his force inflicted on them, they fell their riders! – some groaning 

and bewailing their harsh fate while others, wallowing in their own blood, breathed their last. 
A very great number were but headless corpses trodden underfoot by friend and foe 

regardless. How distant, how different is the life of contemplation and meditation among the 

columns of the cloister from that dreadful exercise of war! King Richard pursued the Turks 

with singular ferocity, fell upon them and scattered them across the ground. No one escaped 

when his sword made contact with them; wherever he went his brandished sword cleared a 

wide path on all sides. Continuing his advance with untiring sword strokes, he cut down that 

unspeakable race as if he were reaping the harvest with a sickle, so that the corpses of Turks 

he had killed covered the ground everywhere for the space of half a mile. The rest panicked 

at the sight of the dying and gave him a wider berth.243 

 

O ataque da cavalaria cristã, comandado então por Ricardo, mudou o rumo da 

batalha, empurrando a hoste turca e abrindo uma brecha para que a hoste cristã pudesse 

passar. O desempenho de Ricardo na batalha é numerosamente exaltado pelo cronista, 

matando todos os turcos que apareceram em sua frente244 ou como havia enfrentado a 

hoste turca liberando um caminho para que a hoste cristã pudesse passar245 ou ainda como 
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ele com apenas quinze companheiros enfrentaram o contra-ataque muçulmano inspirando 

o resto da hoste cruzada voltar ao ataque246. No final do relato da batalha o autor da 

crônica dá voz aos soldados turcos, que reportam a Saladino o quão estavam 

impressionados pela demonstração de valentia e perícia em armas de Ricardo:   

 

‘Besides, there is something especially amazing about one of them. He threw our people into 

disorder and destroyed them. We have never seen his like nor known anyone similar. He was 

always at the head of the others; in every engagement he was first and foremost as an elite 

and most doughty knight should be. It is he who mutilates our people. No one can stand 

against him, and when he seizes anyone, no one can rescue them from his hands. They call 

him in their language “ Melech Richard” [King Richard]. A king like this who is endowed 

with such great valour and powerfully conquers lands for himself certainly deserves to 

govern. And what can be done against such a strong and invincible man? ’247 

 

O interessante desta passagem é seu final, no qual os próprios muçulmanos 

admitem que Ricardo merece governar, por ter um grande valor e por ter conquistado 

várias terras. É notável a ligação entre a conquista e o direito de governar. 

Durante a estadia da hoste cruzada em Jaffa, os cristãos tomaram uma série de 

iniciativas por ordem de Ricardo para tomar as fortificações envolta da cidade. Enquanto 

Ricardo estava coordenando a reconstrução de uma dessas fortaleza, Maen, um 

destacamento turco atacou um grupo de escudeiros que estavam recolhendo comida para 

os cavalos e mulas. Ricardo ao chegar no local da batalha é aconselhado a não entrar na 

luta pela falta de homens suficientes, deixando o rei irado, exclamando então:  

 

“When I have requested my beloved companions to go ahead to battle on the solemn promise 

that aid would follow, if I fail to do as I said and am not there to defend those who trust me 

so that they meet their deaths – which God forbid – because I am absent and idle, then may I 

never again usurp the name of king! ”248 
 

Segundo Duby a sociedade medieval era baseada na amizade e fé, gerando uma 

combinação de confiança e fidelidade, fornecendo suporte para a existência de uma ordem 

hierarquizada da sociedade249. Portanto a ordem se mostrava fundada numa combinação 

de desigualdade, serviço e lealdade250. Neste trecho podemos lembrar que a lealdade era 

uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo em que os vassalos deveriam se lançar à 

defesa de seu senhor também o suserano, neste caso Ricardo, engaja-se no auxílio de seus 
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companheiros em batalha. De acordo com Duby, dependendo da proximidade dos 

homens e da qualidade de sua relação, a amizade levava ao serviço mútuo, ao auxílio e 

ao conselho, forçando a reverência em relação aos superiores e a benevolência para os 

vassalos251. Fruto de seu tempo, Ricardo reúne o que fundamenta a cavalaria: proeza, 

largueza e lealdade.252Para Flori os costumes em comum dentro da ordem de cavaleiros 

acabam por criar uma solidariedade nova, aproximando aqueles que comandam daqueles 

que obedecem, não sem dúvida encerrando as hierarquias, mas isola seus membros 

daqueles que não fazem parte de seu grupo253. 

Após esse episódio começaram a chegar notícias da Inglaterra, relatando que João 

estava tentando tomar o reino para si. Ricardo então ficou em dúvida se deveria voltar 

para Inglaterra ou continuar na Palestina. O cronista nos relata então que um certo dia, 

enquanto estava refletindo em sua tenda, Ricardo viu um chapelão chorando e lhe indagou 

por que chorava. A resposta do chapelão nos lembra as vitórias e conquistas de Ricardo, 

como Conde de Poitou e Rei da Inglaterra, alertando que se Ricardo partisse sem alcançar 

o objetivo da Cruzada cairia em desgraça, e ainda que era o único homem que poderia 

liderar os cristãos na conquista de Jerusalém. Segue o trecho: 

 

‘Lord king, remember how much God has done for you. He has prospered your actions, so 

that they will be remembered for ever and ever. Never did a king of your age accomplish 

more glorious deeds than you have done. O king, recall how, when you were count of Poitou, 

you never had any neighbour of valour, any aggressive adversary, who was not subdued by 

your strength and surrendered to you. O king, remember the great struggles and disturbances 

caused by the Brabaçons, whom you away, putting him shamefully to flight. O king, 

remember your kingdom, which you acquired free and undisputed without shield or helmet, 

without anyone’s opposition. O king, remember your great deeds of valour, how many great 

nations you have subdued, how you manfully seized the city of Messina, how you showed 

your prowess there when you restrained the Greek people who had dared to provoke and 
attack you. Divine clemency freed you from their hands and they were routed and destroyed. 

Recall, O king, the marks of virtue with which God endowed you, ‘in the richness of His 

Grace’ [Ephesians ch. 1 v. 7], when you subjugated the island of Cyprus, which no one before 

you ever dared to do, but which through God’s help you were able to conquer in fifteen days, 

and you also captured the emperor. Then you met that extraordinary ship which was not able 

to enter the port of Acre because of contrary winds, and with your galleys you overwhelmed 

it and 800 armed Turks, when the snakes were swallowed up in the waves of the sea. 

‘Remember, lord king, the siege of Acre, and how you arrived at the ideal time to capture it, 

and when you attacked it, it surrendered. You had been very ill with the sickness they call 

Arnaldia, but by the mercy of God you recovered, while a great many other princes died of 

the same illness. Remember, O king, this land which God has committed to your protection; 
it is your responsibility alone, because the king of France went away like a coward. O king, 

remember the Christian captives whom you freed from their chains at Darum, whom the 

Turks had put in fetters to lead them into captivity, but God sent you there to help them. Pray 

consider deeply in your heart how God has honoured and magnified you with countless 

triumphs and successes, so that now there is no longer a king or prince who may resist you. 
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Surely it hasn’t slipped out of your memory how the castle of Darum was recently subdued 

by your valour and persistence in four days? And what should we think about that time when 

you were rashly lying asleep and were almost seized by the wicked infidels, when have 

crushed, when you prevail happily in every business you undertake? Remember that since 

you set out from the western world until now you have been victorious everywhere. Your 

enemies fell at your feet to be put in chains, and before you “Antaeus gained nothing by 

falling, nor the Hydra by growing.” The sultan quakes before you. Babylon is stunned to the 

heart. The violent Turks tremble. What more shall I say? Everyone agrees in saying that you 

are the father of all, the patron and defender of Christendom. If you desert it, it will be the 
same as if you left it to be destroyed by its enemies.254 

 

A fala do capelão, segundo o cronista, conseguiu convencer Ricardo a continuar 

na Palestina. A hoste então clama para que ataquem Jerusalém, todavia, o rei inglês 

prudentemente, na visão do cronista, busca conselho com os Templários e Hospitalários 

mais bem familiarizados com a região, no qual o alertam do perigo que os cristãos 

ficariam se montassem um cerco a cidade, pois Saladino ainda tinha forças nas montanhas 

na região perto de Jerusalém e que mais forças muçulmanas poderiam atacar a partir do 

Sul, vindo do Egito. Ricardo prudentemente, também em consideração ao perigo da falta 

de abastecimento da hoste cruzada já que era feito pela esquadra cristã, preferiu reunir 

um conselho formado por cinco Templários, cinco Hospitalários, cinco habitantes locais 

e cinco franceses, ficando decidido então um ataque ao Egito.   

Durante a estadia da hoste cristã em Betenoble, onde estava reunido o conselho, 

informaram Ricardo da existência de uma caravana partindo do Egito com destino a 

Damasco, que prontamente o rei inglês decidiu atacar. No decorrer da batalha o cronista 

descreve Ricardo como “conspicius above all the rest by his royal bearing, surpassing all 

of them”255, sendo que a vida ou a morte de seus inimigos estava em suas mãos256. Por 

fim o cronista descreve o monarca inglês como: “King Richard, the flower of valour, and 

the crowm of chivalry, bore away the prize from all, and any praise that I could give him 

would fall for short of his merits”257. 

A luta incessante por glória por parte de Ricardo insere-se na própria ética 

cavaleiresca, ao ponto da importância da glória, do renome, junto ao senso de honra, já 

ligada a questões de linhagem e família, fazem parte dos valores da ordem dos 

cavaleiros258. Isso acaba por resultar na exaltação de virtudes de coragem, audácia e até, 

para Flori, de temeridade259. A concepção de honra, intimamente ligada à coragem, se 
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mantém presente em toda literatura relacionada a cavalaria no medievo, constituindo-se 

como a principal fundamento da ideologia cavaleiresca260. 

Na parte final da crônica, o autor nos apresenta outras características de Ricardo. 

Para o autor em todas as ações do rei inglês a elevada honra dele se fazia presente e que 

seus rivais tentavam difamar261. Como ele abominava a covardia262 e finalizando a 

descrição de Ricardo, o autor afirma que não havia em toda a história outro indivíduo que 

superasse o monarca inglês na arte da guerra263, fazendo-se presente em todas as partes 

da batalha264. 

Depois de analisado a crônica com ênfase nas habilidades militares exaltadas pelo 

cronista, foi feito uma tabela com alguns trechos que resumem as características mais 

bem vistas pelo autor: 

 

TABELA 1: AS QUALIDADES DE RICARDO I 

CONTEXTO NARRATIVAS 

Descrição de Ricardo logo após sua 

coroação – exaltação de suas habilidades 

militares 

He gained the greatest praise not so much 

for his noble birth as for the virtues which 

adorned him. But why should I labour to 

extol such a great man with immense 

praises? ‘He does not need another to 

commend him, although he has deserved 

it fully; fame accompanies the deed.’ He 

far excelled others both in his good 

character and in physical strength. He was 

memorable for his military power; his 

magnificente deeds overshadowed all 

others, no matter how glorious. He would 

have been thought really fortunate – 

speaking in human terms – if he had not 

had rivals who were jealous of his glorious 

deeds. The sole reason for their hatred was 

his greatness; because you will never 

torture the envious more than by serving 

virtue. (Chronicle of the Third Crusade. 

Itinerarium. Livro 2, cap. 5, p. 137) 

Chegada de Ricardo à Palestina – 

exaltação de suas qualidades militares 

‘This is the man whose arrival we longed 

for so much,’ they said. ‘So when is the 

assault? The most outstanding king in the 

world, more skilled in warfare than any 
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other Christian, has come. Let God’s will 

be done!’ (Chronicle of the Third Crusade. 

Itinerarium. Livro 3, cap. 4, p. 189) 

Quando Ricardo cai em uma emboscada 

– o esforço nas refregas 

Nevertheless, in every engagement he still 

rejoiced to be first to attack and last to 

retire after it was over. For who can 

completely renounce their own nature, 

even under pressure? In fact, either 

through his valour or certainly through 

divine grace, he almost always succeeded 

in his undertakings, bringing many Turks 

back with him as prisoners and crushing 

and beheading those who resisted him. 

(Chronicle of the Third Crusade. 

Itinerarium. Livro 4, cap. 29, p. 242) 

Quando as forças cristãs atacam um 

destacamento turco que havia emboscado 

soldados cristãos – exaltação do aspecto 

guerreiro 

However, God had already arranged for 

them to be avenged. King Richard had 

been informed earlier about the Turkish 

ambush and for that reason had also been 

waiting in ambush that night at the Casal 

of the Baths, i.e. to ambush the ambushers. 

In the morning when he became aware of 

the Turkish raid he advanced and charged 

towards them at great speed, hoping to 

rescue the said men-at-arms alive from 

their hands; but they had already been 

beheaded. When the Turks recognised the 

king from his approaching banner they 

fled at once. There were almost 100 Turks. 

The king pursued some of them who fled 

before him into the mountains, and killed 

or captured seven of them. (Chronicle of 

the Third Crusade. Itinerarium. Livro 4, 

cap. 36, p. 252-253) 

Quando Ricardo liberta 12.000 escravos 

cristãos mantidos pelos muçulmanos- 

exaltação do aspecto guerreiro 

When they realised from his approaching 

banner that the king was coming they were 

terrified. Fearing for their lives, they 

rushed into the main tower of the castle, 

leaving their captives outside. (Chronicle 

of the Third Crusade. Itinerarium, Livro 5, 

cap. 7, p. 266) 

O irmão de Saladino, Al-Adil I, 

descrevendo Ricardo durante as 

negociações de paz – cristianíssimo 

‘You will find no better Christian than 

him,’ he said, ‘not even anyone as good as 

him. I will not advise or agree to any peace 

terms whatsoever without his knowledge 

and agreement.’ (Chronicle of the Third 

Crusade. Itinerarium. Livro 5, cap. 24, p. 

277) 

Durante o cerco ao castelo de Darun – a 

firmeza de Ricardo  

What is more, they realised that King 

Richard was absolutely resolute in 
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everything he began. (Chronicle of the 

Third Crusade. Itinerarium. Livro 5, cap. 

39, p. 288) 

 

O ponto máximo da exaltação do Itinerarium para Ricardo reunindo todas as 

virtudes já citadas, apresenta-se na passagem relacionada a coroação do rei inglês, em que 

o autor afirma:  

 

“He (Ricardo) had the valour of Hector, the magnanimity of Achilles, and was equal to 

Alexander, and not inferior to Roland in valour; nay, he outshone many illustrious characters 

o four own times. The liberality of a Titus was his, and, which is so rarely found in a soldier, 
he was gifted with the eloquence of Nestor and the prudence of Ulysses”265 

 

Segundo Le Goff, a literatura medieval definia o bom rei como nascido na 

Antiguidade, seja de origem hebraica, helenística ou cristã266, então nada mais pertinente 

relacionar Ricardo a essas figuras da antiguidade. De outro lado, durante as Cruzadas 

iniciou-se um ciclo literário relacionado ao tema dos “Novos Bravos” junto a elaboração 

de uma espécie de história santa da cavalaria, ligando modelos da Antiguidade, como 

Heitor e Alexandre, junto com heróis da cavalaria cristã, como Carlos Magno e Arthur, e 

aos heróis da cavalaria bíblica, como Josué e Davi267. 

Reunimos também em uma segunda tabela as figuras monárquicas fora a de 

Ricardo I que são bem vistas pelo cronista: 

 

TABELA 2: EXEMPLOS DE MONARCAS 

Personagens Narrativas 

Bela da Hungria The king of the Hungarians, whose name 

was Béla [III, 1173–96], came joyfully to 

meet Caesar. He was a man with many 

natural gifts: a tall stature and a notable 

face; and if the rest were not enough, he 

would be thought worthy of a kingdom for 

the masterful grace of his face alone. This 

king hastened joyfully to meet the army of 

Christ. He received it hospitably, 

accompanied it on its route in friendship 

and by practical actions gave testimony of 

the fervour of his devotion. (Chronicle of 

the Third Crusade. Itinerarium. Livro 1, 

cap. 24, p. 53) 
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Frederico I He had a notable and amazing 

characteristic which is also recorded of 

Socrates: his expression reflected his 

steadfast mind, constant and unchanging, 

never clouded with sorrow, nor tense with 

anger, nor relaxed with joy. (Chronicle of 

the Third Crusade. Itinerarium. Livro 1, 

cap. 24, p. 59-60) 

Henrique II The said archbishop had come as a 

messenger to rouse some of the Faithful 

and recruit them as helpers to recover the 

land of Jerusalem. He had been especially 

sent to the king of England because his 

virtues were famous far and wide, 

surpassing those of all the kings of the 

entire earth – his wisdom, and glory, and 

wealth, and power. (Chronicle of the Third 

Crusade. Itinerarium. Livro 2, cap. 3, p. 

135) 

 

Um dos maiores antagonistas da figura de rei ideal é João, o irmão de Ricardo. 

Em todo o Itinerarium há apenas duas passagens sobre ele, mesmo a crônica sendo escrita 

no final de seu reinado. O primeiro trecho realça a falta de dinheiro nos cofres da coroa 

inglesa, expropriados por João, a perseguição aos homens da Igreja e a tentativa de 

tomada da coroa por João. Segue o trecho: 

 

“(...) by the agency of the king’s brother, Earl John, the chancellor, had been driven from 

England; that there was no more money in the king’s treasury or any where else, except what 

was with difficulty kept concealed in the churches. In addition to this, the prior said that the 

same chancellor, priest, and bishop, had been forced to fly to Normandy, after much 

annoyance and illtreatment; and that the said earl rigorously exacted from the earls and nobles 

of the land the oath of allegiance, with homage, and the custody of the castles. He had also 

arbitrarily laid hands on the king’s yearly revenues, namely, those of the exchequer. ”268 

 

O segundo trecho nos conta sobre a aproximação de João e de Felipe II, mesmo 

sendo desaconselhado pelos lordes ingleses e pela rainha Mãe, Eleonor. Segue o trecho: 

 

“(...) owing to Earl John, his brother, who would not listen to the persuasions of his mother 

the queen, nor to those of any other person, but was led on by his own will, and the frequent 

solicitations of the king of France; and he assured the king that unless the infamous treason 

was put a stop to by some means or other, England stood in danger of being alienated from 

the dominion of King Richard. ”269 

 

 

                                                
268 Richard of Holy Trinity. 2001. Op. Cit. P. 217 
269 Ibid., p. 234 
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2.2 Habilidades cristãs 

Acreditamos que a figura idealizada de Ricardo I pode também ser considerada 

não exclusivamente aos seus valores militares, mas, contudo, também em relação a 

características ditas cristãs, tendo em vista que as duas estão interligadas. O autor do 

Itinerarium fez questão de ressaltar o que consideramos habilidades cristãs. Segundo 

Mocelim, o que caracteriza um rei cristão no medievo é o combate aos muçulmanos270, 

na defesa do território ou conquista de novos a custa dos do infiel, trabalhando desta 

forma na expansão da Cristandade271. Ainda por cima de acordo com a autora, é função 

do rei cristão servir de exemplo aos seus súditos272. Junto a essa concepção de rei cristão, 

seguindo mais uma vez Mocelim, a figura idealizada do Coração de Leão se encaixa na 

imagem moralizante de virtuosidade, pois ele foi um personagem caracterizado pela 

defesa da amizade e do amor, o seu papel como guerreiro, já discutido neste capítulo, mas 

também a lealdade, a valentia, humildade, sensatez, honradez, moderação e ser bom 

cavaleiro. Segundo o Dicionário Temático do Ocidente Medieval, as principais virtudes 

do rei medieval cristão ideal são: obedecer a Deus e servir à Igreja; assegurar a justiça e 

a paz ao seu povo, prover às necessidades deste”273. 

Um dos principais valores da ordem dos cavaleiros é a solidariedade de grupo. 

Como aponta Duby, no começo do século XIII era sensato e recomendável que o 

indivíduo esteja envolto num tecido de solidariedades, de amizades274, formando assim 

um corpo. Estes indivíduos se viam forçados a se aglutinar, formar grupos, vivendo suas 

vidas rodeados de amigos275. Entre os cavaleiros existia laços de amor, homens que se 

ajudavam nos torneios e nas batalhas, ajudando seus companheiros em seus momentos de 

necessidade, mas também compartilhando as riquezas nos momentos de bonança e tanto 

o rei como o cavaleiro são exímios gastadores. Tanto um quanto o outro são levados a 

exercer sua liberalidade, isto é, distribuir e/ou gastar dinheiro em festas, torneios, 

presentes. No caso do rei também era preciso cuidar de seus subordinados, presenteá-los 

principalmente nos grandes eventos de sua vida: coroação, casamento e morte276. Todavia 

também antes e depois de uma batalha, primeiro para encorajar seus homens ao combate 

e que lutem bem, depois para recompensar quem assim o fez durante a refrega. Mas é 
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preciso ressaltar que a distribuição de benesses também respeitava uma hierarquia, pois 

a sociedade medieval é composta por diferentes estratos277. Ricardo como um bom rei 

respeita essa divisão e exerce constantemente sua liberalidade durante a Terceira Cruzada: 

 

So when King Richard saw that satisfaction had been given him, as he required, he ordered 

the money which had been received from King Tancred to be equally divided, and also the 

money which had been given as a dowry for his sister he divided in like manner, although he 

was not bound to do so; but he did it from mere liberality, which redounded to his glory and 
praise, and relieved him in part from the hatred of h;is adversaries278. (p.113) 

 

 

Neste trecho trata-se da entrega do dote da irmã de Ricardo, que havia se casado 

com antigo rei da Sicília, Guilherme II, antecessor do rei Tancredo. Reclamado pelo rei 

inglês o grande dote de casamento de sua irmã foi então devolvido depois de muito custo. 

Neste contexto Ricardo já havia tomado a cidade de Messina e a devolvido ao controle 

de Tancredo. Sendo um rei generoso o Coração de Leão divide este dote não só entre os 

ingleses, mas também com seu rival Felipe Augusto, não porque segundo o autor era 

obrigado a isso, pois isso não se configurava como um ganho durante a campanha, - já 

que antes do começo da Cruzada os monarcas inglês e francês haviam acordado que 

qualquer ganho durante a campanha iria ser divido entre os dois -, demonstrando já no 

começo de sua jornada a Terra Santa sua liberalidade e conseguindo a simpatia de todos. 

Outro caso é quando distribui dinheiro aos que reclamavam sobre a demora para a partida 

para Palestina, respeitando a hierarquia, conquistando assim a gratidão e o favor de todos: 

 

King Richard, being moved by the prevalence of complaints of this kind, with royal 

munificence bestowed gifts on all that needed it, beyond their expectation, so that each one 

was most sufficiently enriched according to his rank. / (...)King Richard thus obtained the 

gratitude and favour of all279 (p. 114) 

 

Ricardo exerce assim sua largueza, necessária para agradar e reunir mais homens 

ao seu em torno como também para apaguizar os ânimos quando necessário. Nesta 

demonstração de liberalidade é mostrado como um rei deve se portar em momentos de 

tensão. Segundo Flori as principais motivações para demonstrações de generosidade dos 

príncipes são de ordem política e diplomática280, em momentos importantes da vida 

social, como a coroação, bodas, recepção e visita, desempenhando um papel de 
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279Ibid., p. 114 
280 Ricardo Corazón de León. 2002. Op. Cit. P. 428 
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manutenção da coesão familiar, ou seja, da casa aristocrática, afirmando o poder do chefe 

da linhagem por meio do luxo e dos gastos com seus subordinados281. Isso resulta no 

reconhecimento, consideração e serviço ao indíviduo que exerce sua liberalidade282. Para 

falar de generosidade também é preciso comentar sobre o ideário cavaleiresco. Para Duby 

as virtudes cardeais da cavalaria são a liberalidade e a lealdade283. Além disso audácia, 

vigor, generosidade e fidelidade fazem parte da obtenção de honra, o valor considerado 

de maior importância284. Por outro lado, no Dicionário Temático do Ocidente Medieval a 

liberalidade é considerada mais uma virtude aristocrática do que cavaleiresca285. A 

nobreza ao contrário da burguesia nascente, gasta, dilapida286.  

Há também outros momentos no qual Ricardo mostra-se sábio no uso do dinheiro 

para incentivar e/ou acalmar seus soldados. Durante o cerco à Acre:  

 

“The king considered the difficulties which they had encountered; how warlike their enemies 

were, and that courage is needed at critical junctures. He decided that the best way to arouse 

enthusiasm in the young was to offer a reward rather than to force them by commands, 

because everyone is attracted by the smell of money. ”287  

 

Essa estratégia se mostrou um sucesso, já que, como o escreve o autor: “You 

would have seen youths leap forward, and men-at-arms of great valour rush to the wall 

and eagerly keep on pulling out stones, as greedy for glory as for gain. Even among the 

darts of their adversaries they boldly pressed on with the destruction of the wall ”288. 

Segundo Flori a generosidade aplicada aos dependentes do senhor funcionam como 

remuneração, recompensa e incitação289. Essa virtude de liberalidade se tornou mais 

comum a partir da metade do século XII290, favorecendo a cavalaria, mas, como aponta 

Flori, ao final deste século e começo do XIII a generosidade como virtude acaba perdendo 

seu espaço291. 

De todo modo, é dito pelo autor que com a posição de líder solo da Cruzada em 

decorrência da partida de Felipe Augusto, Ricardo distribuiu uma certa quantia de ouro e 
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prata para todo a hoste cruzada, para que que pudessem, segundo o cronista, se recuperar 

e preparar-se para o resto da campanha. Segue o trecho:  

 

“Since King Richard saw that he now held chief responsibility for the entire enterprise, its 

progress, operations and costs, he cheerfully distributed great quantities of gold and silver to 

the French and foreigners of any nation so that they could more than recover their means and 

redeem the securities they had given for their debts. ”292 

 

Também é descrito pelo cronista ocasiões em que Ricardo libera quantidades de 

dinheiro para a alta nobreza, para que quitem suas dívidas ou consigam manter seus 

subordinados. Temos exemplo disso quando ele empresta 5.000 marcos de prata para que 

o duque da Burgúndia pague seus soldados293, pois o rei Felipe não havia deixado recursos 

suficientes ao partir, esperando que o pagamento do resgate dos cativos mantivesse bem 

suprido os soldados franceses, o que não aconteceria já que a maior parte do resgate 

acordado com Saladino não foi paga. Segundo nos relata o cronista a situação no 

acampamento frânces estava bem delicada antes de Ricardo dispender de uma parte de 

seu tesouro para ajudar o duque, que a partir da volta do rei frânces para a Europa 

comandava as forças francesas.  

Um senhor é obrigado a tratar da melhor forma os seus, aqueles que são tocados 

por sua largueza294. Como indica Duby, o bom senhor cuida do seus, lhe distribui 

presentes levando em conta a hierarquia295. Ricardo como um grande rei quando chega a 

Palestina ultrapassa todos os outros líderes cristãos, enfaticamente Felipe Augusto, 

pagando um soldo maior do que a tradição da época julgava necessário para as diferentes 

fileiras da hoste: 

 

(...) not to be outdone or equalled in generosity, he proclaimed by mouth of herald, that 

whosoever was in his service, no matter of what nation, should receive four statute aurei a 
month for his pay. By these means, his generosity was extolled by all, for he outshone every 

one else in merit and favours, as he outdid them in gifts and magnificence. “When, ” 

exclaimed they, “will the first attack take place, by a man whom we have expected so long 

and anxiously? A man, by far the first of kings, and the most skilled in war throughout 

Christendom? Now let the will of God be done, for the hope of all rests on King Richard”.296 

(p.143) 

 

Temos exemplo da demonstração de generosidade do rei inglês na Páscoa, 

enquanto se encontrava em Ascalão, distribuindo uma larga quantidade de alimentos e 
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dinheiro entre os cristãos, fazendo erguer pavilhões fora da cidade para que o povo 

pudesse festejar: 

 

King Richard passed the solemn festival of Easter, which fell on 5 April, at Ascalon, 

providing plenty of food and drink for all who wanted it. He had had his pavilions pitched in 

the fields outside Ascalon, and arranged for everything appropriate to be provided for his 

people in great quantities so that they could celebrate the festival more magnificently. There 

was nothing more glorious to see, however, than his own willing generosity, in which noble 
deeds were complemented by goodness of heart.297 

 

Na própria reconstrução das fortificações de Ascalão, podemos ver como o 

Coração de Leão não poupava meios para o sucesso da Cruzada, participando 

pessoalmente nas obras e distribuindo dinheiro para os outros lordes que não tinham 

condição de financiar seus homens na reconstrução: 

 

The king played a prominent part in the work as he did in all his operations. By building with 
his own hands, urging others on and distributing money he helped the work to advance more 

effectively. On his encouragement, each of the chiefs and magnates took on responsibility 

for completing a part of the building, each according to their means. If any of them abandoned 

the work because of their lack of money, the noble-minded king, whose heart was greater 

than his rank, would bestow on them whatever they needed from his own resources. So the 

work advanced so much at his nod, with his persuasion, through his efforts and expense that 

it was said that he was responsible for completing the rebuilding of three quarters of the 

city.298 

 

O esforço de Ricardo, segundo a passagem, foi da mais alta valia, pois por sua 

intervenção direta na reconstrução e sua ajuda financeira aos outros lordes, garantiram 

sozinhas a reconstrução de ¾ de toda muralha da cidade. 

Outra situação de liberalidade de Ricardo é a sua própria coroação, típica ocasião 

de entrega de benesses pela nobreza/realeza, na qual o novo rei inglês distribui uma larga 

quantidade de dinheiro, respeitando a hierarquia, manisfestando assim sua liberalidade. É 

interessante a continuação dessa passagem, pois o autor critica a própria época em que 

está escrevendo, já que não é visto tantas demonstrações de generosidade como a de 

Ricardo. O cronista afirma: “His generosity, and his virtuous endowments, the ruler of 

world should have given to ancient times; for in this period of the world as it waxes old, 

such feelings rarely exhibit themselves, and when they do, they are subjects of wonder 

and astonishment. ”299 
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De acordo com Flori, a generosidade é uma característica proveniente do meio 

formalizado da nobreza, que a partir do lento processo de ascensão ideológica da 

cavalaria, permitiu a fusão deste valor formal ao ideal cavaleiresco300. Para Duby este 

aspecto seria uma afirmação de uma verdadeira classe social, a pequena nobreza que 

reivendicava seu pertencimento na aristocracia301. Deste modo a generosidade assegura a 

manutenção da ordem social por meio da redistribuição de dinheiro, sendo usada pelos 

príncipes para ganhar a fidelidade dos cavaleiros. Para Flori, a generosidade seria 

influenciada pelos ideais de caridade cristão e ostentação aristocrática302. Esta ideologia 

se expressa tanto na literatura quanto na realidade, se reforçando e servindo como modelo. 

Na literatura é verificado a defesa da generosidade nas obras de Chrétien de Troyes na 

corte artúrica, sendo um ponto de influência na corte platageneta303. Durante a Idade 

Média uma das funções do rei esta relacionada a prosperidade, levando a aparição do tipo 

de rei esmoler e do rei despenseiro304. A principal característica deste tipo é a 

manifestação de generosidade e liberalidade305, portanto, nos parece que o desempenho 

de Ricardo na Cruzada, além de muito inteligente em certas ocasiões, também se adequa 

a esta função real.  

Por último o autor relata também que a generosidade de Ricardo não se limitava 

aos cristãos, já que ele escreve na parte final da crônica que o rei inglês presentou o 

emissário muçulmano encarregado de lhe entregar um presente do irmão de Saladino, Al-

Adil I. O ato do rei inglês de retribuir o presente e também mostrar sua generosidade para 

com o emissário foi considerado uma ação louvável e de distinto valor pelos 

muçulmanos306. Segundo Flori ao final do século XII, o valor, a generosidade e a cortesia 

são as virtudes cardinais da cavalaria307. 

O cronista exalta também o ato de caridade, a proteção e o cuidado dos inimigos, 

sob a personalidade do bispo de Salisbury que vendo o estado dos soldados cristãos e 

também dos prisioneiros muçulmanos clama aos que podem a ajudar os mais 

necessitados: “The intercourse of the faithful becoming beyond measure checked, and no 

one taking thought or notice of the poor and needy, the infamy of this want of faith 
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extended itself to all. The bishop of Salisbury was active in shewing that nothing was 

greater than charity, nothing more acceptable to God, nothing more fruitful than to 

give”308, se estendendo também aos inimigos “for we are commanded to give drink to our 

enemy when thirsty, and to feed him when hungry”309.  

O cronista reservou um espaço para exaltar a generosidade/bondade de Ricardo 

referente aos cristãos, como também aos vencidos e prisioneiros de guerra (o que 

podemos caracterizar de contraditório, visto os 2.500 prisoneiros executados nas colinas 

ao redor de Acre por ordens de Ricardo). Segundo o autor com a vitória dos ingleses sobre 

os sicilianos em Messina, a intervenção e bondade de Ricardo garantiram que um número 

maior de citadinos não fosse morto310. Outro exemplo, já no Oriente próximo, é durante 

a marcha pela costa até Jaffa, na qual muitos soldados sofriam de fatiga profunda em 

decorrência do calor forte. Assim, Ricardo por compaixão permite que os em piores 

condições pudessem ser levados pela frota inglesa. Segue o trecho: “Many of them, 

overcome by the fatigue of the march, dropped down dead, and were buried where they 

died; but the king, from compassion, caused many to be transported in galleys and ships, 

when they were overcome by the fatigue of the march or sickness, or any other cause, to 

their destination311”. Mais que um ato de compixão, Ricardo deveria saber que a presença 

de homens fatiguados atrasariam a marcha, permitindo novos ataques por parte das forças 

de Saladino, além de que, poupando-os neste momento o rei inglês poderia contar com 

esses soldados em fases posteriores da cruzada. 

Como mantenedor dos bons costumes, Ricardo aparece também exaltando o valor 

da amizade, mais precisamente na disputa entre genoveses e pisanos: 

 
“and having called the people together, he persuaded them, with most convincing arguments, 

that nothing was more commendable, amongst comrades, than friendship, nothing pleasanter 

than good fellowship, or sweeter than peace and concord, or more lasting than unity; and, on 

the contrary, that nothing was more dangerous to the continuance of peace, or more 

pernicious than ill-will, for it loosened the bonds of affection: in fine, that whatever was 

bound by mutual charity, and strengthened by the graceful ties of friendship, was always 

dissolved by the fermentations of envy. By means of such arguments, King Richard 

reconciled the Genoese and Pisans, and caused them to unite in harmony and concord, and 

re-established their former good understanding”312 
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Era importante para o sucesso da Cruzada que os pisanos e genoveses 

mantivessem bons termos, visto que as frotas de ambos patrulhavam a costa síria e 

abasteciam a hoste cristã.  

Também temos outro caso em que Ricardo tivera que intervir pessoalmente para 

que a hoste cristã não se fragmentasse. Podemos constatar isso logo após a primeira 

marcha em direção a Jerusalém, na qual a hoste tivera que voltar a Ramula, gerando uma 

grande comoção entre os cristãos. O autor aponta que muitos integrantes da hoste 

quiseram abandonar a Cruzada, enquanto outros estavam muito doentes, seja pela fatiga 

ou pela peste, impossibilitando que acompanhassem o grosso da hoste até Ramula. 

Segundo o cronista muitos haveriam de perecer se o rei inglês não tivesse mandado seus 

mensageiros procurarem na região todos os doentes e desacreditados, reunindo-os e os 

enviando até o resto da hoste. 

 

An enormous number of the sick would have died if it had not been for King Richard, because 

they could not take care of themselves and had no one to look after them. Prompted by his 

regard for divine mercy, he took care of everyone, sending messengers out all around to seek 

out those who were ill. In his goodness he gathered together those who were dying, and left 

it only a little while before.313 

 

Depois da exposição do Itinerarium explorando as virtudes de Ricardo I, militares 

e cristãs, nos parece cada vez mais verdadeira a afirmação de Flori na biografia do 

monarca inglês, relacionada a lenda envolta deste, em que diz: “haciéndolo más conforme 

todavia com el caballero ideal tal como se concebia entonces, a partir del siglo XIII: um 

caballero insigne, valiente, intrépido, indomable, generoso y cortés, poeta y seductor”314. 

O maior antagonista a figura de personagem virtuoso de Ricardo sem dúvida 

nenhuma esta centrada em Conrado de Montferrat, rival político do rei inglês, 

principalmente na questão sobre quem seria rei do reino de Jerusalém, figurando como 

oposto a Gui de Lusignan que era apoiado por Ricardo. De todas as passagens 

relacionadas a Conrado separamos duas que sintetizam o desprezo pelo autor para aquele. 

O primeiro trecho realça a ambição do marquês: “But rash ambition always turns to evil 

the avaricius and iniquitous heart; for inflamed with desire of obtaining the kingdom, he 

broke the faith he had pledged”315. O segundo trecho é relacionado a campanha de 

Conrado para se tornar rei:  
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“First he laid these arguments before the people, but he was also careful to canvass the 

princes’ support, winning some over with gifts and getting others to join him because they 

were related to him. He lured some by flattery, put some under obligation to him by favours, 

and drew in some by promises. He was such an industrious man and had so many clever 

arguments at his fingertips that he easily obtained everything he desired. He surpassed the 

deceits of Sinon, the eloquence of Ulysses and the forked tongue of Mithridates./(...) So the 

marquis approached the clergy with gifts and guiles. He sounded out all whom he believed 

supported him; he poured out enormous generosity to corrupt judicial integrity with the 

enchantment of gold. ”316 

 

Temos visto, desta maneira, a contraparte de Ricardo. O marquês é caracterizado 

como ardiloso e inteligente, mas, ao contrário do rei inglês usa essas qualidades apenas 

para proveito próprio. Por fim, o autor aponta em outras passagens da crônica diferentes 

qualidades reprováveis: a crueldade, leviandade e infidelidade317. 
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CONCLUSÃO 

 

Após a análise da fonte e da revisão historiográfica referente a Ricardo I, podemos 

descrevê-lo como um personagem complexo. Se por um lado possuiu valores 

cavaleirescos, generosidade e se mostrou um bom estrategista no campo de batalha, por 

outro lado pode ser descrito como inflexível, desleal e violento. Seu desejo por conquistas 

levaram o rei inglês a tomar ações contraproducentes para a cruzada na Sicília e no 

Chipre. Sua conquista desta ilha também é vista com dualidade pela historiografia 

moderna: Chipre se tornou uma cabeça de ponte para os territórios francos na Síria, 

porém, a estadia de Ricardo nela estendeu o cerco a São João d’Acre e consequentemente 

gerou mais desgaste nas forças cruzadas.  

Tanto a historiografia e o Itinerarium ressaltam o papel de estratega de Ricardo, 

fundamental nas batalhas de Arsuf e Jaffa. Por outro lado, sua ambição de tornar líder 

único da cruzada acabou por enfraquecer a hoste cristã. Vemos isso no afastamento de 

Conrado de Montferrat e no insulto ao duque Leopoldo, que retiraria a maioria das forças 

alemães para o restante da campanha. Bom cavaleiro e comandante, o monarca inglês 

demonstrou falta de tato político, visto que praticava ações a partir de seus impulsos. 

Sua busca incessante por glórias, ao modo cavaleiresco, mostrou uma falta de 

visão para o cumprimento da cruzada. Erros estratégicos, como por exemplo a longa 

estadia em Jaffa ou a relutância na segunda marcha em direção a Cidade Sagrada, apenas 

confirmam o descompromisso com a causa cruzada. Sua rivalidade com as forças 

francesas e o excesso de prudência em algumas situações, são vistas pelos historiadores 

modernos como provas de que o real objetivo de Ricardo era se consagrar como um 

grande cavaleiro. Os frutos da Terceira Cruzada, como a própria visão da historiografia 

para rei inglês, é dúbia. Seus resultados se mostraram inestimáveis para a manutenção das 

possessões remanescentes dos francos na Síria, entretanto, como Oldenbourg e 

Markowski ressaltam, a cruzada fracassou no seu real objetivo, que era a conquista da 

Jerusalém. 

A escrita no século XIII recebe cada vez mais importância na promoção da figura 

régia ou para propor um modelo de rei ideal. Deste modo, Ricardo na crônica reuni todas 

as características de um bom rei: cristão, virtuoso, conquistador e justo. Como apontado 

por Flori, Ricardo inaugura uma nova concepção de modelo régio: o rei-cavaleiro. As 

virtudes cavaleirescas neste caso, formam o princípio de governo. Podemos verificar na 
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fonte Ricardo aplicando a justiça, mantendo a paz (vide a luta entre genoveses e pisanos), 

protetor da fé cristã e defensor dos territórios, congregando todas as principais funções 

que o rei medieval ideal necessitava possuir.  

Apontamos que a valorização e elogio da pessoa de Ricardo por parte dos textos 

produzidos por homens da Igreja já era feita quando o rei inglês vivia. É ressaltado nestes 

textos, e a crônica não escapa disso, o aspecto guerreiro de Ricardo, sua valentia e aspecto 

bravio no campo de batalha. Como indicado, esta valorização do caráter guerreiro pela 

Igreja se insere na aproximação entre ela própria e a cavalaria. Deste modo o 

comportamento visto como digno é aproximado da ética cavaleiresca entre os séculos XII 

e XIII. Este período também é um momento importante para a afirmação da cavalaria 

como ordem, assumindo um perfil social, ético e ideológico.  

Esta ordem sofre um processo de formalização mais acentuado durante o período 

de vida de Ricardo. Isto acaba resultando num novo modelo de soberano, o qual seria o 

de rei-cavaleiro. O rei inglês reunia desta forma todos os valores que o clero havia tentado 

inculcar na cavalaria: proteção dos indefesos, o combate aos inimigos da Igreja, o aspecto 

de missão exterior da cavalaria, valorização do valor, da fidelidade, da força do corpo e 

do caráter. A narrativa da crônica conseguiu ressaltar todos estes valores em Ricardo, na 

glorificação dele a partir da guerra. Verificamos deste modo que para a Igreja cada vez 

mais a função de líder militar do rei é valorizada. Durante o século XII a proeza, o valor 

guerreiro, as virtudes físicas e morais serão ressaltadas pela literatura e pelo clero. Deste 

modo será visto mais vezes os príncipes participando nas batalhas, exortando suas hostes 

pela palavra e por meio do exemplo. 

Os aspectos mais marcantes de Ricardo no Itinerarium é como se torna um 

exemplo e força inspiradora para sua hoste fazendo ser visto em momentos de fraqueza 

das forças cristãs, sua generosidade, sua valentia e cercar-se de bons conselheiros. A 

concepção de honra então se liga a coragem. João-sem-terra por outro lado, é 

completamente oposto ao seu irmão, visto como avarento enquanto Ricardo é liberal, 

perseguidor do clero ao tempo que seu irmão valoriza seus conselhos, usurpador e não 

atende seus conselheiros. Se neste contexto medieval uma das funções do rei cristão é 

servir de exemplo aos seus súditos, garantindo também a prosperidade do reino e 

recompensando seus subordinados, João falha em todas estas questões. 

A falta de críticas a Ricardo na fonte e a valorização de suas habilidades o fazem 

ser um modelo de rei ideal. Pudemos então demonstrar como os valores da ética 

cavaleiresca se tornam ideais para o soberano medieval. A falta de maestria de João na 
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arte da guerra provocou uma demanda para relembrar a figura de um rei exemplar, um 

rei-cavaleiro, feita então na figura de Ricardo. A ineficácia de João nas guerras contra 

Felipe Augusto e sua distância aos barões ingleses são a antítese ao que foi representado 

de seu irmão na crônica. A discórdia na hoste cristã na cruzada é em muitos casos 

justificada pelo autor ou balanceada aos casos em que Ricardo conseguiu manter as forças 

cruzadas unidas. Suas proezas cavaleirescas e seus dons como estratega são ressaltados, 

servindo de exemplo para o novo rei, Henrique III. Não só isso, mas em vários casos há 

a valorização da figura régia, seja na pessoa de Frederico I ou Henrique II e a 

demonstração de figuras para não se assemelhar, como João e Conrado de Montferrat. 

Longe de fechar o assunto, esta pesquisa apenas procurou se introduzir no tema 

proposto, abrindo caminho para futuras indagações sobre o assunto, principalmente se 

poderemos considerar o Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi como um 

espelho de rei. 
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