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Em 1995, o jornal Washington Post realizou uma pesquisa sobre quem teria 

sido o personagem mais importante do milênio e, para surpresa geral, o escolhido foi 
Gêngis Khan.1 Surpresa porque, embora o nome do conquistador mongol seja 

familiar a qualquer pessoa basicamente informada, na realidade pouco se sabe dele 

além da visão que as vítimas de suas guerras deixaram para a posteridade: o terrível 
e sanguinário condutor das hordas que devastaram da China à Europa Oriental, 

passando pela Pérsia e pelo Oriente Médio no século XIII. 

Talvez o simples fato de um único homem haver conseguido se impor sobre 
área tão vasta já fosse motivo suficiente para sua escolha como o “personagem do 

milênio”, mas o fato é que essas conquistas provocaram fortes repercussões na 

história dos povos conquistados e, provavelmente, conseqüências insuspeitas para a 
própria história da humanidade. 

O desconhecimento sobre o tema tem algumas explicações. A primeira é que 

os mongóis só adotaram um sistema de escrita na época de Gêngis Khan e, além de 
terem pouco interesse em relatar detalhadamente suas conquistas ou registrar 

observações sobre os povos conquistados, são conhecidas apenas duas fontes sobre 

essa época, igualmente perdidas no original e estudadas com base em suas versões 
chinesas e persas. São o Altan Debtèr [O livro de ouro],2 que relata a genealogia do 

Khan, e a Mongol-um Ni’uca Tobci’an [História secreta dos mongóis],3 crônica das 

conquistas de Gêngis e de parte do reinado de seu filho e sucessor, Ogedei. 
Já os relatos deixados por autores pertencentes aos povos conquistados, mesmo 

quando escritos décadas ou séculos depois, ressaltam apenas a [pag. 131] destruição 

física e cultural, sem conseguir perceber nenhum aspecto positivo. Existem também 



relatos deixados por viajantes da Europa Ocidental, dos quais o mais famoso foi 
Marco Pólo (circa 1254-1324), que trabalhou para Kublai Khan, neto de Gêngis e 

imperador da China. Essas obras fornecem importantes descrições do ambiente 

observado, mas padecem de incapacidade de compreender o outro, uma vez que a 
maior parte deles eram missionários cristãos interessados em fazer proselitismo 

religioso. Apenas no século XX estudiosos e historiadores começaram a apresentar 

uma visão mais favorável da figura de Gêngis Khan e a destacar os aspectos 
positivos de suas conquistas. 

De qualquer modo, ainda há muito a ser estudado, e a Arqueologia engatinha 

nas terras da Ásia Central. Segundo o historiador inglês John Mann, é a atual terra 
incognita dos cronistas e geógrafos. O fato, por exemplo, de a sociedade mongol ter-

se estruturado pelo nomadismo, dificulta o reconhecimento da localização de 

inúmeros lugares, cujos nomes foram transpostos ou simplesmente substituídos com 
o passar das gerações. 

Atualmente os governos da Mongólia e da China empreendem esforços para 

ampliar as informações sobre o tema. O primeiro, para fundamentar o nacionalismo 
mongol e obter dividendos em turismo. O segundo, para associar a figura de Gêngis 

Khan à história do próprio Império Chinês, como fundador póstumo da Dinastia 

Yuan, de modo a legitimar seu domínio sobre a Mongólia Interior e — por que não? 
— sobre toda a Mongólia. Como se vê, oito séculos depois a figura do conquistador 

mongol continua a influenciar a história. 

 
NÔMADES VERSUS SEDENTÁRIOS 

 

Durante muito tempo acreditou-se que a evolução humana se dera num 
processo linear que conduzia do nomadismo/extrativismo ao sedentarismo/ 

agricultura. Hoje sabemos que sociedades nômades e sedentárias desenvolveram-se 

paralelamente e de forma complementar. Na Ásia essa distinção começa cerca de 
4000 a.C., com as civilizações agrícolas acomodando-se nos grandes vales fluviais e 

faixas costeiras, enquanto os nômades ocupavam o vasto ambiente da estepe que se 

estende do oeste da Sibéria até as terras da Hungria, onde até as planícies situam-se, 
em média, 1.200 metros acima do nível do mar e as enormes amplitudes térmicas 

anuais tornam a vida do agricultor muito difícil. [pag. 132] 
 



 
[pag. 133] 



Nas estepes, a domesticação do cavalo viabilizou um modo de vida ligado ao 

pastoreio. A criação de cabras forneceu a base dos recursos para a alimentação, 

vestimenta e moradia, enquanto o desenvolvimento de potentes arcos assegurava a 

complementaridade da atividade econômica principal através da caça e da guerra.  

É com o surgimento do estribo que se desenvolve a arte da guerra, ao assegurar 

firmeza ao cavaleiro em movimento enquanto libera suas mãos para o combate e o 

manejo das armas. Segundo registros, o estribo surgiu na Índia no século II a.C. e, 

provavelmente, foi introduzido na Europa pelos hunos no século V, ainda feitos em 

couro. Já no século VI aparecem documentos europeus descrevendo estribos de ferro.  

Com o comércio e a guerra, os nômades adquirem o que não produzem 

(cereais, tecidos, objetos), e também recursos complementares (gado, prisioneiros, 

armas). Muitas vezes um butim de guerra serve como meio de trocas mais adiante. 

Os povos nômades, apesar dos assaltos aos sedentários, revelaram-se fundamentais 

como correias de transmissão de informações entre povos distantes, aos quais 

serviram, para o bem e para o mal, como elos. Assim difundiu-se, por exemplo, a 

metalurgia do ferro, além do uso do próprio cavalo.  

Com o passar do tempo e o desenvolvimento de diversas técnicas de irrigação, 

as sociedades sedentárias expandiram-se, em detrimento dos pastores e caçadores 

nômades. Tal fato alimentou uma animosidade permanente entre os dois modos de 

vida: enquanto o camponês tem sua vida regida pela percepção do tempo, o pastor 

liga-se à noção de espaço.  

Os sedentários temiam os ataques dos nômades, e estes os desprezavam pelo 

que consideravam uma “prisão”: gente que tinha a mobilidade de “mulheres 

grávidas”. No processo de expansão mongol essa tensão iria manifestar-se muitas 

vezes, tanto no desapreço pelas plantações e obras de irrigação, que eram 

sistematicamente destruídas, quanto na própria eliminação física das pessoas, 

consideradas inúteis. Amplos espaços vazios garantiriam pastos abundantes. 

Nas estepes da Ásia Central desenvolveram-se três grandes troncos etno-

lingüísticos: os tungues, os turcos e os mongóis, dos quais derivavam inúmeras 

tribos que se distinguiam também por localização, religião, mitos ancestrais, 

atividades econômica.4 Havia os grupos caçadores-coletores, que viviam nas franjas 

das florestas às margens de rios e lagos. Mas a imensa maioria era formada por 



pastores transumantes, que se deslocavam por amplas áreas de [pag. 134] acordo 

com as estações. Organizavam-se em clãs compostos por aristocratas com seus 

clientes e escravos. 

O conjunto do clã e seus bens formava o ulus. Cada ulus ocupava, por tradição 

ou pela conquista, um yurt ou iurta (território) onde vivia. Cabia ao chefe — aquele 

que controlava o ulus — conhecer os limites desse território, dividir as pastagens e 

estabelecer as datas de deslocamento e os itinerários. 

As principais criações eram de cavalos e carneiros e, em certos lugares, 

também renas ou iaques. Os rebanhos precisavam ser grandes para grupos 

relativamente pequenos de pessoas, pois estavam sujeitos às doenças, morte por falta 

de pasto durante o inverno, ou mesmo roubos. Os animais tinham diversas 

utilidades: serviam para alimentação e também para confecção de roupa. E, ainda, 

proporcionavam materiais para ser utilizados no cotidiano e na construção de 

moradias. 

O cavalo mongol, que ocupa papel de destaque nas conquistas territoriais, é na 

verdade um “pônei duplo” medindo cerca de 1,30 m no garrote e pesando em torno 

de 350 kg. Eram destinados à montaria os capões, desde os 3 anos. Extremamente 

fortes, podiam cobrir cerca de 45 km por dia se bem descansados; por isso os 

mongóis costumavam usá-los um dia para três de descanso, levando consigo nas 

campanhas várias montarias de substituição.  

As tendas (gher), utilizadas ainda hoje na Mongólia, são erguidas com base em 

uma estrutura circular de madeiras finas entrelaçadas e cobertas por várias camadas 

de feltro, dependendo do rigor da estação, que são amarradas. Esse feltro é feito da 

lã de carneiro prensada e untada com gordura, o que lhe dá bastante resistência. São 

divididas interiormente numa área de uso comum e noutra, para dormir; há um 

fogareiro no centro, onde são preparadas as refeições, que expele a fumaça por uma 

pequena chaminé. Num dos cantos da tenda ficam imagens totêmicas tratadas com 

grande reverência, embora os mongóis não tivessem uma religião organizada. Às 

vezes essas tendas eram montadas sobre plataformas de madeira puxadas por 

animais. Pode-se imaginar que, nos grandes deslocamentos durante suas campanhas, 

Gêngis Khan tenha utilizado uma dessas, até porque ele costumava levar uma de 

suas concubinas consigo. 



A base da alimentação era composta pela carne e pelo leite. A carne era 

cortada em finas fatias, postas para secar ao sol e ao vento, depois eram prensadas e 

fermentadas. Dessa forma conservavam-se por muito tempo mantendo suas 

propriedades nutritivas. Normalmente era mastigada ou picada [pag. 135] numa 

sopa. Para beber preparavam o leite de égua, que ficava pendurado em odres 

agitados diversas vezes por dia até fermentar — é o qumis, que os mongóis 

consumiam em grande quantidade. Com o leite de cabra preparava-se uma coalhada 

bem seca (qurud) que podia ser consumida diretamente ou dissolvida em água 

quente. Do ponto de vista das campanhas militares, eis uma combinação muito 

prática para os soldados, que carregavam rações individuais dessa carne e da 

coalhada, podendo consumi-las tanto acampados quanto sobre os cavalos. 

Um elemento muito importante e valorizado pelos mongóis era a caça, que 

servia como fonte de recursos alimentares mas, sobretudo, como treinamento para a 

guerra e a afirmação das lideranças tribais, pois as caçadas eram eventos coletivos 

que chegavam a envolver centenas de homens. Isso porque a tática usual consistia 

no cerco de grande área, dentro da qual os animais era abatidos por flecheiros ou 

falcões treinados, enquanto o círculo ia se estreitando cada vez mais. Tais operações 

implicavam organização de grupos agindo simultaneamente em diversas frentes, 

comunicação a distância, planejamento de estratégias e logística de armazenamento 

dos animais abatidos para depois serem repartidos.  

A caçada, bem como o combate ou a defesa contra inimigos assaltantes, exigia 

a produção de instrumentos apropriados. Eram arcos, sabres, maças e laços, 

armaduras e jaezes para as montarias, capacetes metalizados e couraças. Estas eram 

feitas de placas de couro de boi e de outros animais, coladas umas sobre as outras 

com uma mistura de betume e atadas por correias. Apesar de não serem soldados, 

todos os homens detinham o conhecimento para a fabricação dessas peças, o que 

também se revelaria muito útil nas grandes campanhas de conquistas. 

 

O ADVENTO DE GÊNGIS KHAN 
 

Certa feita um jovem e valente guerreiro chamado Yesugei cavalgava com 

seus irmãos quando avistou um grupo de cavaleiros escoltando uma pequena 



carruagem, comumente usada para o transporte de mulheres aristocráticas. Atacaram 

provocando a fuga dos homens e apossaram-se da bela jovem que era conduzida. Ela 

se chamava Hoelun e tornou-se esposa de Yesugei. Ao primeiro filho foi dado o 

nome de Temudjin, que o mundo conheceria como Gêngis Khan. O ano de seu 

nascimento é incerto, sendo estimado entre a [pag. 136] década de 1150 e o ano de 

1167 (esta última, a data considerada oficial pelo governo da Mongólia). 

A escassez de mulheres fazia do rapto um expediente comum entre as tribos 

turco-mongóis, provocando também intermináveis vendetas (além daquelas geradas 

por roubos e quebras de compromisso), e essa foi a causa da morte de Yesugei, 

quando Temudjin tinha cerca de 9 anos. Hoelun foi abandonada pelo clã no qual seu 

marido era um chefe em ascensão, com quatro filhos, alguns criados e poucas 

cabeças de animais. A família passou por todo o tipo de dificuldade e as crianças 

tiveram de enfrentar desde cedo os rigores da luta pela sobrevivência, especialmente 

Temudjin, sobre quem recaía a responsabilidade de ser o varão. Num dos episódios 

mais marcantes de sua infância, tinha cerca de 12 anos quando partiu sozinho para 

recuperar as poucas reses de sua família que haviam sido roubadas por um grupo de 

outra tribo. E conseguiu, com a ajuda de outro jovem, que nada quis receber em 

troca e viria a se tornar um de seus principais generais. 

Avalia-se que foi nesse período que ele compreendeu a importância da 

lealdade, qualidade que valorizou acima de todas as outras ao longo de sua vida. 

Assim como a firmeza nas ações e decisões, necessárias a quem jurou para si mesmo 

não passar novamente por situações de medo e fragilidade. 

Antes de morrer, Yesugei deixara arranjado para o filho o casamento com uma 

menina de outra tribo. Por volta dos 16 anos, Temudjin foi buscar a noiva, chamada 

Boerte, que lhe seria devotada durante toda a vida e a quem o Khan ouviria sempre 

com atenção. Em seguida, pretendendo retomar o lugar que fora de seu pai, o jovem 

começou a estabelecer contatos com alguns chefes, aos quais Yesugei estivera 

ligado, para jurar-lhes vassalagem. O mais importante deles foi Togrill, líder de uma 

ampla federação de tribos. A ligação entre eles foi logo testada: pouco depois do seu 

casamento, o acampamento da família foi atacado e Boerte, raptada. Temudjin 

obteve a ajuda de Togrill, recuperando a mulher e matando os inimigos. Boerte 

voltou grávida e esse primeiro filho, Djoetchi, foi acolhido e criado como os demais, 



embora sua condição de bastardo viesse a impedir, mais tarde, que sucedesse ao pai. 

Transcorre um longo período do qual temos escassas informações. O clã de 

Temudjin cresceu, bem como sua liderança. Então, por volta de 1197, com 

aproximadamente 40 anos, ele é eleito durante um conselho tribal como líder de 

diferentes grupos que ocupavam parte do espaço correspondente à atual Mongólia, 

recebendo o inédito título de  Gêngis Khan, cujo significado é [pag. 137] 

controverso e pode ser entendido como soberano vasto como o oceano ou, 

simplesmente, soberano maior que todos os outros. Tal eleição, numa sociedade 

tribal que à época vivia em constantes disputas por territórios, com ciclos de 

federações efêmeras, pode ser vista como expressão de um desejo de unidade, de 

que a maior centralização de decisões pudesse reduzir os conflitos e propiciar maior 

estabilidade.  

O novo líder inicia então um período de campanhas voltadas à sujeição das 

demais tribos mongóis e tártaras (turcos mongolizados) e ao reconhecimento de seu 

poder máximo. A sucessão de vitórias, algumas obtidas em situação de reviravolta 

em campo de batalha, tendem a desenvolver em Gêngis Khan a crença numa 

proteção sobrenatural, vinda do Céu Azul (Tengri) que ele reverenciava, tornando-o 

um predestinado à liderança, crença que também se difunde entre seus seguidores 

consolidando seu poder. 

Durante esses anos ele organiza um eficiente serviço de espiões e batedores 

infiltrados nas tribos rivais, explorando sempre as dissensões internas entre os 

inimigos e procurando as melhores condições físicas para atacar (áreas de vertentes 

onde assumisse posição vantajosa; gargantas entre montanhas; oferta de pasto para 

os animais). Combatendo contra a tribo dos naimanos, que demorou anos para ser 

definitivamente derrotada, Gêngis Khan feriu-se numa queda após seu cavalo ter 

sido alvejado por um flecheiro e teve de ser retirado do campo de batalha enquanto a 

luta prosseguia. Os naimanos foram derrotados e seus combatentes, punidos com a 

morte; entre eles estava o autor do disparo que havia acertado Khan e que se 

apresentou assumindo a responsabilidade, aguardando a pena. Admirado com sua 

pontaria e por sua coragem, Gêngis perdoa-o e incorpora-o a suas tropas. O jovem 

jura fidelidade ao novo senhor e é rebatizado como Djebe (o “ponta-de-flecha”). Ele 

se tornaria um dos principais generais do império gengiscânida, tendo participado 



ativamente das campanhas da Pérsia e da Rússia. Mais uma vez, a lealdade era 

prestigiada pelo líder. 

Gêngis Khan soube cercar-se de colaboradores que, além da coragem e 

capacidade militar, jamais tentaram criar algum tipo de poder pessoal, fato que 

talvez se explique pela prudência — pois assim como valorizava a fidelidade, Khan 

não perdoava a traição — e por aquela mística do “eleito do Céu”. Deve-se levar em 

conta também a generosidade do líder na distribuição dos butins de guerra. Seus 

principais prepostos, desde essa época foram o irmão Boorchu, Muqali, Borokul e 

Chilagun, chamados de os “cavalos-de-guerra [pag. 138] de Khan”, e Khubilai (não 

confundir com o neto Kublai), Djelme, Djebe e Subedei, os “cães de caça”. 

Tendo estendido seu poder a um território mais ou menos igual ao da 

Mongólia atual, Temudjin, então com cerca de 50 anos, convocou novo conselho 

tribal (quriltai ou kuril), em maio de 1206, no qual foi reconfirmado Gêngis Khan 

por todas as tribos. Ao que tudo indica, foi a partir desse momento que o termo 

mongol passou a ser usado por todas as tribos, em substituição às antigas 

nomenclaturas clinicas, em mais uma demonstração de busca de unidade daqueles 

grupos nômades. 

Realizaram-se rituais xamânicos de confirmação divina e invocação de 

proteção. O imperador distribui aos seus auxiliares muitos presentes obtidos durante 

essas primeiras campanhas: animais, escravos, peles, tecidos, e também títulos e 

honrarias aos líderes tribais. 

Um novo império nascia e sua primeira expressão marcante foi a preocupação 

com as leis, que deveriam ser iguais para todos os súditos de Khan. Mas havia um 

problema: a maioria dos mongóis não dominava a escrita. Decidiu-se então pela 

adoção do alfabeto utilizado pelos naimanos, empregado por diferentes grupos como 

uma espécie de língua franca da Ásia Central. Sua origem remontava ao aramaico e, 

portanto, tinha a grande vantagem de ser um sistema fonético. Escrita na vertical, é 

usada ainda hoje na Mongólia Interior.  

Resolvida a questão técnica, Gêngis Khan passou a ditar as leis a escribas 

escolhidos entre os escravos letrados. Era o jasaq ou yassak, conjunto de leis que 

atualizavam velhos costumes mongóis e estabeleciam novas regras. Tratavam das 

relações hierárquicas, da propriedade, das liberdades, dos direitos dos clãs, definia 



os tabus, os crimes comuns e suas penas, sofrendo acréscimos até 1219, quando foi 

oficialmente concluído e aprovado. A concepção geral desse código é que ele 

expressa a vontade universal, materializada na pessoa do Grande Khan, a quem se 

deve obediência absoluta sob pena de morte. Organizado nos chamados Cadernos 

Azuis, esses textos foram perdidos e parcialmente reconstituídos com base em fontes 

persas e chinesas escritas entre cem e duzentos anos após a morte do conquistador. 

O imperador destacou Chigi, seu irmão caçula (na verdade uma criança tártara 

capturada numa das batalhas do jovem Temudjin e criado por sua mãe, Hoelun), 

como guardião da lei. Começava a organizar-se, de forma muito embrionária, uma 

chancelaria que seria ampliada com a expansão do próprio império, mais pela 

incorporação de homens, conhecimentos e práticas dos [pag. 139] povos 

conquistados do que por uma percepção própria das necessidades e vantagens de 

uma boa administração, idéia estranha à maior parte dos mongóis, que preservavam 

os valores nômades. 

Nesse sentido, destacou-se a figura de Yehlu Chu-tsai, um jovem aristocrata do 

povo jin (ou jurchen) e cultura chinesa capturado pelos mongóis, que ganhou a 

admiração e o respeito de Khan ao pedir para ser morto acompanhando o destino do 

rei derrotado ao qual servira. O pedido foi negado e Yehlu, alçado à condição de 

conselheiro do imperador mongol, passou o resto de sua vida tentando incutir um 

mínimo de “civilidade” aos seus senhores, mostrando-lhes a inutilidade de arrasar as 

terras e povos conquistados, pois poderiam servir como fonte de recursos e tributos. 

As longas conversas de Chu-tsai com Gêngis Khan expunham cabalmente o velho 

conflito entre a lógica de sedentários e nômades. E, efetivamente, o chinês só 

conseguiu resultados mais efetivos com Ogedei, o sucessor de Gêngis. 

 

UMA MÁQUINA DE GUERRA 
 

Após a lei, veio a reforma do exército. Gêngis Khan constatou por 
experiências anteriores que não poderia depender do apoio frouxo dos chefes de 

ulus, especialmente quando convocados para lutar. Tratou então de criar nova 

estrutura de alistamento, em que a fidelidade a Khan passasse a ser mais importante 
que os antigos vínculos tribais. Começou por determinar o número de combatentes 



que cada ulus deveria fornecer ao exército. Para as pequenas tribos isso implicou 
agrupamentos para atingir o número exigido, enquanto clãs e tribos muito 

numerosos foram subdivididos. 

Vejamos a descrição feita pelo viajante europeu Plan Carpin, que viajou à Ásia 
em 1245 a mando do papa Inocêncio IV: 

 

Gêngis Khan organizou seu exército da seguinte forma: à frente de dez cavaleiros colocou 

um decano; dez decúrias são comandadas por um centurião; dez centúrias obedecem a um 

milenário; dez mil homens, reunidos sob a autoridade de um capitão, formam um corpo 

designado tuman. Enfim, no comando do conjunto das tropas estão dois ou três generais, 

um dos quais tem a precedência. Se durante um combate um, dois, três ou mais homens 

de uma decúria fogem, todo o grupo é executado; se todos os dez deserdam a centúria à 

qual pertencem é executada, a menos que todos desertem ao mesmo tempo.5 

 

E, segundo Marco Pólo, esse sistema decimal possuía a vantagem de colocar o 

imperador em contato com apenas dez comandantes, que por sua [pag. 140] vez se 
reportavam a outros dez e assim sucessivamente, garantindo-se comunicação rápida 

e eficiente. Essa foi a versão de Gêngis Khan daquilo que, na linguagem militar 

moderna, é denominado de C3 — comando, controle e comunicação. 
Mas existe certa controvérsia sobre qual teria sido o número máximo de 

componentes do exército. Há fontes que mencionam números de centenas de 

milhares, o que parece obviamente exagerado e fruto de uma percepção distorcida 
pela violência da conquista. Alguns historiadores argumentam ser impossível 

avançar sobre áreas tão vastas em tão pouco tempo, com números tão grandes de 

homens sem uma logística compatível. Eles sugerem efetivos totais não superiores a 
30 mil homens durante a maior parte das campanhas, com a possibilidade de se ter 

atingido, à época da morte de Gêngis Khan, cerca de 130 mil. Outras fontes 

mencionam um exército bem maior que esse, talvez de duas centenas de milhares. 
O corpo de oficiais superiores era formado pela aristocracia tribal, que somava 

o comando militar, tornado hereditário, aos seus antigos direitos. E, embora esses 

oficiais superiores não fossem soldados profissionais, mantendo suas atividades de 
pastores em tempos de paz, acabaram submetidos a um serviço quase permanente. 

Foram criados também comandos para a organização logística, como os haras de 

reserva, as carroças que transportavam os armamentos e também continham o 



material para a sua fabricação, bem como para parte dos mantimentos. 
A fim de conter ambições pessoais de alguns dos velhos chefes tribais, Gêngis 

Khan ampliou a sua guarda pessoal para 10 mil homens, incorporando os varões 

daqueles chefes e atribuindo-lhes poder superior ao dos pais. Isso significava que 
qualquer rebeldia paterna punha em risco a vida do filho, bem como assegurava ao 

filho poder de fiscalização sobre o pai. 

Esse exército era coordenado por um corpo de mensageiros-flechas, que 
dispunham de mudas de cavalos espalhados por todo o território. Andavam com 

guizos ou trompas para que sua aproximação fosse percebida e outro cavalo 

imediatamente preparado. Diz-se que percorriam cerca de 400 km por semana. Nas 
operações militares eram usados também sinais visuais — bandeiras de dia, fogos de 

noite — e sonoros, permitindo operações combinadas em áreas muito extensas. 

Quanto às armas do guerreiro, elas são assim descritas por Plan Carpin: 
 

Cada combatente está municio de pelos menos dois ou três arcos, ou de um só de 

excelente qualidade, três grandes aljavas repletas de flechas, de um machado e cordames 

[pag. 141] que servem para puxar os veículos. Os mais ricos estão dotados de um gládio 

afilado na extremidade, cortante de um lado e de forma ligeiramente curva [...]. Os 

guerreiros têm as pernas cobertas e usam um capacete e uma couraça. Esta, toda de couro, 

assim como a sela, é fabricada da seguinte maneira: correias de pele de boi ou de outros 

animais, da largura de uma mão, são unidas em três ou quatro por cordinhas. Os fechos 

das correias superiores são fixados na borda inferior, enquanto os lacetes das demais 

correias superiores são ligados pelo meio, e assim por diante, de modo que, quando o 

guerreiro se inclina, as peças inferiores sobrepõem-se às de cima e assim dobram ou 

triplicam a proteção do couro sobre o corpo.6 

 

A vantagem desse tipo de armadura, semelhante à japonesa, era permitir ao 

guerreiro destreza e flexibilidade. Além disso, os cavaleiros usavam um capacete 
metálico forrado de couro. Eles usavam também longas lanças para enganchar ou 

um laço fixado numa vara, destinado a derrubar adversários do cavalo. E os 

admirados arcos, dotados de dupla curvatura e requerendo uma força de tensão de 80 
kg, atingia entre 200 e 300 m, com cadência de doze flechas por minuto, chegando a 

perfurar armaduras. Os cavalos também eram protegidos por couraças nas áreas do 

peito e flancos, embora tais proteções raramente sejam retratadas nas pinturas 



chinesas e persas. 
Destituído de infantaria, o exército mongol era imbatível graças a essa 

combinação de velozes arqueiros a cavalo. Eles representavam, na época, o que as 

divisões de blindados motorizados representam para as guerras contemporâneas. 
Durante os ataques, a cavalaria dividia-se em três alas: a da esquerda (djunqar), a da 

direita (baraghun) e a do centro (qoel), que obedeciam tanto aos oficiais quanto às 

ordens transmitidas pelas flâmulas. Esses ataques por diferentes flancos exigiam 
uma estratégia bem planejada por um centro de comando e desmentem a visão de 

ataques desordenados de hordas bárbaras, como muitas fontes relataram. 

Essa máquina de guerra apresentou um traço característico de muitos exércitos 
vitoriosos na história: a valorização do mérito individual em detrimento das relações 

e hierarquias tradicionais. Os principais generais de Gêngis Khan não pertenciam às 

linhagens aristocráticas. Sob outro ângulo, pode-se ver aí uma estratégia contra 
pretensões usurpadoras.   

A partir dessa nova base de poder, o líder mongol voltou sua atenção para a 

conquista das terras que compõem a China atual. O que teria provocado tal 
interesse? Provavelmente a necessidade de criar inimigos que servissem de 

contraponto às tribos submetidas, unindo-as num objetivo comum de conquista 

capaz de trazer riquezas e escravos, evitando que [pag. 142] disputas internas 
voltassem a fragmentar a unidade recém-instaurada. Mas há outra explicação 

possível, e elas não são excludentes. A Mongólia carecia de reservas de ferro 

(essencial para os armamentos), normalmente contrabandeado da China, cujos 
imperadores proibiam o comércio desse produto com as tribos nômades, uma vez 

que eles eram os inimigos e invasores habituais do Império Chinês. Para um poder 

assentado na guerra, esse era um ótimo propósito.  
Estima-se que no início do século XIII a população do império gengiscânida 

abrangesse 1 milhão de pessoas, e que o exército que invadiu a China contasse, 

inicialmente, em torno de 110 mil homens, chegando posteriormente, talvez, a algo 
em tomo de 200 mil. De qualquer forma, uma força invasora pequena, quando se 

tem em conta a magnitude da população conquistada, que atingia dezenas de 

milhões de pessoas. 
O primeiro fator favorável ao sucesso da invasão mongólica é que a China se 

encontrava subdivida em três impérios: o Minyak, a noroeste, controlando o 

comércio da Rota da Seda;7 o Jin ou Jurchen, ao norte, abrangendo as terras em 



torno do rio Amarelo (Hoang Ho); e o império Song, ao sul, responsável por forte 
desenvolvimento técnico e militar, inclusive com o uso da pólvora. 

A luta foi travada inicialmente contra o Minyak, com expedições entre 1205 e 

1209. Ali os mongóis depararam-se pela primeira vez com um Estado sedentário, 
com exército regular e cidades fortificadas, o que tornou a conquista muito mais 

lenta e sujeita a reveses momentâneos. Entretanto, Gêngis Khan revelava-se grande 

estrategista e sabia esperar o momento certo para atacar, só o fazendo quando tinha 
certeza de sua vantagem sobre o inimigo, e recuando sempre que sua posição fosse 

vulnerável. 

Um recurso utilizado várias vezes pelos mongóis era simular uma retirada, 
atraindo o inimigo para longe de suas bases e, em seguida, lançar-se sobre ele com a 

totalidade das forças da cavalaria. Também costumavam usar animais como cães e 

bois, aos quais atavam lanças pelos flancos ou incendiavam os pêlos, enviando-os 
para as fileiras inimigas. Contra as cidades, usavam aves, às quais atavam mechas 

em fogo. Desesperadas para voltar aos seus ninhos, acabavam incendiando os 

telhados das casas e o restante da cidade. 
Por outro lado, para manter cercos prolongados os homens recorriam aos 

saques contra as aldeias rurais, devastando os campos, escravizando e matando seus 

habitantes. Em pouco tempo, não só o rei do Myniak teve dificuldade para manter 
unidas suas forças, como o desejo de resistir aos [pag. 143] invasores reduziu-se 

sensivelmente e o reino acabou aceitando prestar vassalagem a Gêngis Khan. A Rota 

da Seda caiu sob domínio mongol e, com ela, um mundo de produtos e contatos com 
povos e regiões abriu-se aos nômades da Ásia Central. Ciente de ter controlado a 

retaguarda, Gêngis Khan lançou-se sobre o Império Jin (ou Jurchen). 

Para começar, organizou cuidadosamente a operação enviando espiões que 
traziam informações sobre a situação interna, as brigas e divisões, os possíveis 

traidores, além de criar uma base de colaboradores/tradutores constituídos de 

elementos locais capazes de informar sobre estradas, situação defensiva das cidades 
etc. Estabeleceu-se uma logística ligeira baseada em carroças para transporte de 

víveres e armas, e haras de cavalos de substituição, indicando a perspectiva de 

cercos prolongados. 
Os mongóis atingiram as terras ancestrais da civilização chinesa, na bacia do 

rio Amarelo (Hoang Ho), onde o desenvolvimento agrícola propiciara, havia 

milênios, a formação de grandes impérios. Entretanto, a história chinesa seria 



marcada por períodos de estabilidade e crescimento alternados com períodos de 
guerras civis e/ou invasões (geralmente originárias da Mongólia), que resultavam em 

fragmentação do poder central, como era o caso desse início de século XIII. Com 

freqüência, os invasores do norte, após chegarem ao poder, assimilavam 
gradualmente a cultura chinesa perdendo a agressividade e o ímpeto conquistador 

inicial, o que resultava no seu enfraquecimento e queda.  

Foi contra essa ameaça de invasão constante que os chineses ergueram, ao 
longo de séculos, os complexos sistemas de defesa que integram a Muralha da 

China. Essa imensa linha de cerca de 6 mil quilômetros era um conjunto de 

fortificações com muros duplos e triplos de até 8 m de altura, fortins e torres de 
vigia, casernas e arsenais. Nas cercanias, estacas e espinhos dificultavam a 

aproximação. E um complexo sistema de sinalização ótica e sonora que interligava 

as torres de vigia permitindo, em poucas horas, uma mensagem percorrer cerca de 
500 km. Mas, quando as tropas de Gêngis Khan chegaram, nada disso adiantou: a 

traição franqueou-lhes a passagem. 

Embora o exército jin fosse superior em infantaria, a agilidade da cavalaria 
mongol impôs-se durante as batalhas. No inverno de 1211-1212 iniciou-se o longo 

cerco a Pequim, que demoraria meses para cair em função de suas imensas 

muralhas, dentro das quais se abrigavam alguns milhares de habitantes e amplas 
forças militares. Nessa oportunidade os mongóis ressentiram-se da falta de material 

e técnicas de cerco. Enquanto isso o imperador e os generais jin [pag. 144] 

começaram a brigar entre si à procura de culpados para a sucessão de derrotas, 
enfraquecendo ainda mais a capacidade de resistência. 

Para sustentarem-se durante a demorada campanha, os mongóis passaram a 

atacar e saquear as vilas camponesas, o que os levou até as planícies do rio Amarelo, 
onde depararam com uma realidade nova e surpreendente: campos quadriculados e 

cultivados, canais de irrigação cuidadosamente desenhados, quilômetros sem fim de 

natureza domesticada. Incapazes de valorizar o que aquela imagem representava, 
começaram a destruir sistematicamente os campos e canais, inundando vastas áreas. 

Destruindo os campos, o poder de resistência das cidades reduzia-se sensivelmente. 

Os camponeses eram escravizados para servir como mão-de-obra, cuidando 
dos animais, consertando carroças, construindo pontes — quando tinham sorte. Os 

mongóis desenvolveram a tática de usar escudos humanos nos ataques às cidades, 

colocando os escravos na linha de frente para serem alvejados até encherem os 



fossos, que depois eram cruzados pelos atacantes. Os camponeses preferiam fugir a 
aceitar o alistamento obrigatório, pois, além de encararem os jin também como 

dominadores estrangeiros, sabiam que as tropas não seriam usadas para defender 

suas terras e famílias mas apenas os alvos estratégicos determinados pelos generais. 
O destino eram as terras do império Song, ao sul, que passaria a sofrer problemas 

com essa enorme massa de refugiados. 

Pequim acabou capitulando em 1215, após pagar um imenso butim. Semanas 
depois, o imperador decidiu abandonar a cidade e transferir a corte para Kaifeng, 

mais ao sul, de onde pretendia reorganizar a luta. Quando a notícia da fuga chegou a 

Gêngis Khan, os mongóis desferiram o ataque final contra a velha capital, agora 
totalmente desprotegida. Violência desenfreada. Saques, estupros, durante um mês a 

cidade arde num incêndio, milhares morrem. Segundo relatos, os mongóis foram 

obrigados a abandoná-la porque o cheiro dos cadáveres tornou-se insuportável com 
o calor do verão e, meses mais tarde, o local ainda era evitado porque as pestes se 

sucediam entre ossos e corpos em putrefação. 

O povo não perdoou a fuga do imperador, vista como sinal de fraqueza 
extrema. Enquanto rebeliões de camponeses e generais se sucediam, os mongóis 

retornaram à Mongólia, pois graves acontecimentos na Ásia Central chamaram a 

atenção de Khan. Ao mesmo tempo, Muqali, um dos generais mongóis, agia nas 
terras da Manchúria e Coréia conquistando-as; a primeira numa guerra devastadora, 

a segunda, pela submissão do imperador, que preferiu aceitar a vassalagem enviando 

riquíssimos presentes ao novo senhor. Muqali continuaria a guerra contra os jins até 
1234. [pag. 145] 

 
O AVANÇO PARA O OESTE 

 

Os altos planaltos da Ásia Central eram dominados, nessa época, pelos 

impérios Kara-Khitai e Carezm, cujas populações adotavam majoritariamente o 
islamismo. Valendo-se da fragilidade do Califado de Bagdá, o xá Mohammed deu 

um golpe de Estado e assumiu o poder no Carezm instalando-se em Samarcanda em 

1212. Seu poder estendia-se sobre uma rede de cidades em torno de oásis irrigados, 
com intensas atividades artesanais e comerciais, além de centros de estudos 

religiosos e filosóficos. 

O Império Kara-Khitai havia estabelecido relações pacíficas com os mongóis 



até que um rei usurpador assumiu o poder e tentou forçar os súditos, turcos 
islamizados, a se converterem à seita cristã nestoriana,8 provocando grande revolta 

da população. A instabilidade local, que ameaçava diretamente o fluxo de comércio 

na Rota da Seda, provocou a intervenção de tropas mongóis sob o comando de 
Djebe. 

A intervenção foi bem recebida pela população, pois Djebe impôs o respeito às 

pessoas e bens, impedindo os saques. Em 1218 o Império Kara-Khitai deixara de 
existir e o Turquestão oriental integrava-se ao Império Gengiscânida. Nessa mesma 

época, Gêngis Khan tentara estabelecer laços diplomáticos e comerciais com o 

Carezm, para onde enviou duas embaixadas com ricos presentes. A resposta foi a 
morte dos enviados e declarações expressas de hostilidade, fato que provocou a 

guerra, iniciada em 1219. 

Khan preparou um exército de cerca de 150 mil cavaleiros, com a incorporação 
de mercenários turcos (os números apresentados pelos estudiosos variam entre 100 

mil e 200 mil combatentes). Antes da partida, Boerte, a primeira esposa, alertou para 

a questão sucessória. Os dois filhos mais velhos — Djoetchi e Djaghatai — 
começaram a brigar, levando o imperador a escolher o terceiro filho, Ogedei, 

considerado mais ponderado. De qualquer modo, ficou definido também que as 

terras do império seriam partilhadas em principados entre os quatro filhos (Tului era 
o caçula). Ao ser informado da aproximação mongol, o xá do Carezm decidiu 

espalhar suas tropas pelo vasto território, acabando por enfraquecer um exército que, 

na verdade, era maior e mais forte. Especula-se que decisão tão imprudente se 
devesse ao temor do xá, pouco estimado pelos súditos, de acabar sendo vítima de um 

golpe praticado pelos seus generais. Mais uma vez, a divisão do inimigo ajudaria os 

mongóis. 
A favor dos invasores, agora, contava a aquisição de tecnologias de cerco 

obtidas na China, de onde trouxeram técnicos para construir e manusear [pag. 146] 

morteiros de bombas fumígenas que atrapalhavam a visão das tropas inimigas; os 
fogos voadores (nafta) para incêndio das muralhas e casas; as balestras para 

lançamento de potentes flechas capazes de romper as muralhas; as catapultas; as 

torres rolantes com escadas dobráveis que abrigavam os sapadores e serviam para o 
assalto das muralhas. Enfim, uma máquina de guerra que se aperfeiçoava com as 

armas dos inimigos vencidos. Na Ásia Central houve a incorporação dos camelos. 

Repete-se a cena chinesa: devastação das áreas rurais, destruição dos campos 



irrigados, cerco das cidades, cujos destinos variam de acordo com suas escolhas. 
Para os que resistiam, a completa destruição humana e material; para os que se 

rendiam, pilhagens e pagamento de pesados resgates. 

Na lista das cidades cujas populações foram passadas a fio de espada constam: 
Otrar, reduzida a escombros e descoberta pelos arqueólogos apenas 800 anos mais 

tarde; Djend; Benaket; Khodjend; Samarcanda; Bukhara, tão rica que rivalizava com 

Bagdá e onde, segundo o cronista persa Juwaini (1226-1283), Gêngis teria dito aos 
governantes da cidade: “Eu sou o flagelo de Alá, e se não fosseis grandes culpados 

Alá não teria me lançado sobre vossas cabeças.” Urgench, a capital do Carezm, foi 

submersa após a destruição dos diques que continham as águas do Amu-Daria e, 
segundo cronistas, cada soldado — eram 50 mil — teria assassinado 24 pessoas, 

perfazendo o inacreditável total de 1,2 milhão de mortos de uma só vez! A grande 

Nichapur teve o mesmo destino. Muitas outras cidades ainda poderiam ser citadas. 
Enquanto o xá Mohammed fugia para o ocidente adotando, ele próprio, a 

“terra arrasada”, espiões e delatores informavam aos mongóis, liderados por Subotei 

e Djebe, que seguiam no seu encalço até que ele morresse em 1221, numa pequena 
ilha do Cáspio. Simultaneamente, Gênghis e Tului dirigiam-se para as terras do atual 

Afeganistão, onde cidades de mais de 3 mil anos foram completamente arrasadas, 

bem como os campos. Numa das mais importantes, Merv, os cronistas, com evidente 
exagero, estimam os mortos entre 700 mil e 1,3 milhão; até hoje só há escombros no 

local. Em Herat, os números dos cronistas variam de 1,6 milhão a 2,4 milhões de 

mortos. A famosa cidade de Bamyian (que abrigava os dois Budas gigantes 
destruídos em 2001 pelo Taleban) também teve sua população eliminada e foi 

totalmente pilhada num ato de vingança, pois ali o grande Khan perdera um de seus 

netos. 
Os cronistas persas que registraram essas histórias fazem referência a revoltas 

posteriores nas cidades destruídas, seguidas de novos morticínios, deixando claro o 

exagero com que relatam aqueles acontecimentos. Tentativas recentes de calcular 
[pag. 147] o número de mortos, baseadas nas populações atuais e em censos e 

estimativas da época, apresentam de qualquer modo um percentual de 30% de 

mortos num período de dois a três anos (aproximadamente 1,25 milhão de pessoas), 
o equivalente à redução da população européia durante a Peste Negra. 

Enquanto o xá do Carezm se escondia, seu filho, Mohammed Jalal ad-Din, 

organizou um pequeno exército e instalou-se nas terras afegãs. Gênghis perseguiu-o 



incansavelmente com seus homens, ultrapassando o passo de Khyber, até atingir o 
rio Indo, onde Jalal ad-Din, após perder todos os seus soldados, num ato que 

encheria o líder mongol de admiração, atirou-se com seu cavalo nas águas do rio, 

reaparecendo centenas de metros adiante sobre uma pequena ilha fluvial, e daí 
continuando a fugir até atingir as terras firmes e seguras do sultão de Delhi, na Índia. 

Esse foi o limite do avanço meridional dos mongóis, curiosamente no mesmo 

ponto em que Alexandre, o Grande, havia parado no século IV a.C. A explicação 
para o fato não é segura, mas a chegada mongol ocorreu no verão, quando as 

monções costumam provocar grandes inundações, o que dificultaria muito a 

travessia de um grande exército, além do problema operacional com os cavalos, que 
perdem eficácia na lama e precisam de grandes pastos, um aspecto sempre 

cuidadosamente observado pelos mongóis. Fosse qual fosse a causa, os mongóis 

retornaram à Ásia Central. 
O exército mongol voltou-se para a Mesopotâmia atraído pelas rotas de 

comércio do Carezm e pela possibilidade de o Califado de Bagdá enviar ajuda 

militar aos persas. Mas essa preocupação era infundada, porque nessa época as 
atenções do califado estavam voltadas para o oeste — mais precisamente para a 

costa do Mediterrâneo e do Egito, onde se desenrolava o movimento das Cruzadas. 

Entretanto, apesar das razias praticadas pelo exército mongol, eles não avançaram 
além do alto curso dos rios Tigre e Eufrates, desviando-se para o norte. É provável 

que a falta de grandes áreas de pastagens para os cavalos tenha repelido, 

temporariamente, os invasores. 
Já ao norte, na área do Cáspio, os generais Subotei, Djebe e Djoetchi 

continuavam a avançar para o Cáucaso, que separava a Rússia da Ásia Menor, em 

incursões facilitadas pela rendição das cidades e pagamento de tributos, como no 
caso de Tabriz (no atual Azerbaijão), que posteriormente se converteria numa das 

capitais mongólicas. As informações sobre um povo guerreiro e comercialmente 

muito próspero, que mantinha importantes trocas com o Carezm, despertaram a 
curiosidade dos mongóis, atraindo-os para as terras russas. Eram os búlgaros — 

originariamente turcos islamizados — que ocupavam as planícies do rio Volga. 

[pag. 148] 
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Nesse avanço, atacaram o reino cristão da Geórgia, cuja capital, Tbilissi, um 

importante centro comercial que ligava a Europa, a Rússia e o Carezm, foi saqueada. 

Os georgianos estavam então se preparando para atender aos apelos de mobilização 

da Quinta Cruzada, organizada por franceses e alemães, quando receberam uma 

notícia que começava a se espalhar pelo Ocidente cristão: o preste João, um lendário 

rei cristão muito poderoso que vivia na Ásia, vinha combatendo os muçulmanos pelo 

leste e preparava para juntar-se aos cruzados. Pode-se imaginar a surpresa dos 

georgianos ao descobrirem que aqueles estranhos homens vindos do leste eram, na 

verdade, bárbaros pagãos bem pouco amistosos. 

Os mongóis seguiram em frente levando as populações da região a pedir ajuda 

aos príncipes russos, que organizaram um exército de aproximadamente 80 mil 

homens. Os generais de Khan deslocaram-se para a bacia inferior do rio Don, 

aproximando-se do mar Negro, pois seu efetivo era muito inferior. É surpreendente 

pensar que, a essa altura, mais de 8 mil quilômetros de suas terras, esse nômades 

tivessem conseguido deslocar-se com tanta eficiência, sem a ajuda de mapas ou 

bússolas, seguindo apenas a orientação de batedores e informantes. 

Seguidos pelos russos, em maio de 1223 os mongóis usaram a velha tática de 

simular uma retirada apenas para atrair os inimigos para longe de suas posições, 

desferindo em seguida um ataque brutal que destroçou as forças cristãs. Franqueado 

o caminho, realizaram incursões pela Criméia e começaram a subir o rio Volga, em 

cujas margens encontraram os búlgaros, tão ferozes quanto eles e capazes de impor a 

primeira derrota ao exército gengiscânida. 

 

MORTE E SUCESSÃO DE GÊNGIS KHAN 
 

Gêngis Khan não participou das campanhas na Europa. Com cerca de 65 anos, 

preferiu permanecer na Ásia Central. Pode-se supor que a percepção da idade lhe 

trouxe a inquietação da morte, pois mandou buscar na China um renomado monge 

taoísta, Chang Chun, de quem se dizia possuir a fórmula da imortalidade. 

Encontraram-se em terras afegãs e durante um ano o imperador mongol travou 

longas conversas com o sábio, que anunciou não poder conferir a imortalidade a 

ninguém, mas apenas aconselhar condutas mais adequadas à longevidade, como o 



celibato, coisa que Gêngis Khan abominou. [pag. 150] 

De volta à Mongólia, o imperador dedicou-se aos prazeres da caça, que 

adorava. Participou de uma última campanha em 1224, no norte da China, contra o 

reino XiXia. Naquela região, durante uma caçada, caiu de seu cavalo e foi atingido 

por um javali. O ferimento foi tratado, mas uma provável hemorragia interna o 

matou. Segundo a fonte chinesa Yuan Shi (História dos Yuan), era 18 de agosto de 

1227 e ele contava 72 anos. Como era de se esperar num personagem de tal 

dimensão, outras versões surgiram posteriormente explicando sua morte, entre as 

quais a de que ele teria sido ferido por uma jovem concubina com uma lâmina 

envenenada. 

Sua morte foi mantida em segredo enquanto a sucessão era efetivada. O 

sepultamento ocorreu nos planos do maciço do Monte Kentei, na Mongólia, mas o 

lugar exato foi mantido em segredo e até hoje expedições de exploradores e 

cientistas tentam localizá-lo. Antes de morrer, Gêngis Khan confirmou que Ogedei 

seria seu sucessor, ao mesmo tempo em que dividiu as terras do império entre os 

filhos. A extensão de suas conquistas, da China à Pérsia, representava mais de 

quatro vezes o império de Alexandre Magno e o dobro do Império Romano. 

Segundo a tradição mongol, a partilha entre os filhos atribuía ao mais velho as 

posses mais distantes do núcleo familiar (o ordu), enquanto as mais próximas eram 

dadas ao caçula. Então, para Djoetchi ficaram as terras a oeste do mar de Aral e tudo 

o que viesse a ser conquistado ao ocidente. O grande Khan não soube, mas esse filho 

morrera em fevereiro, poucos meses antes do pai, lutando nas terras do oeste que 

pretendia anexar aos seus domínios. Sua parte foi dividia entre seus filhos Orda e 

Batu, que conquistaria a Rússia. 

Para Djaghatai, o segundo filho, a Ásia Central (do Aral ao Tibete). Para 

Ogedei, além de boa parte do norte da China e das terras xixias acrescidas 

posteriormente do Império Jin, o título de Khagan — o khan dos khans. Tului, o 

caçula, ficou com as terras em torno das “nascentes sagradas” dos rios Onon, Tuul e 

Cherlen e poder militar para conquistar a China do Império Song. Três filhos de 

Tului se destacariam como grandes generais e governantes: Mongka, Hulagu e 

Kublai, todos filhos de uma princesa chamada Sorgactani, descrita como muito 

inteligente e politicamente perspicaz, além de seguidora do rito cristão nestoriano. 



Apesar de divido em principados (khanatos), todos os príncipes deviam 

vassalagem ao khagan e, portanto, nominalmente, havia sempre um único 

imperador. Para confirmar a nova ordem, foi convocada uma assembléia [pag. 151]  

(quriltai) em julho de 1228, em Karakorum, uma antiga e abandonada cidade que 

Gêngis Khan havia escolhido para capital do império. A princípio com um modesto 

palácio, sob o governo de Ogedei a cidade receberia muitas melhorias. 

Posteriormente Karakorum deixou de ser capital, perdeu importância e desapareceu, 

até ser redescoberta por arqueólogos soviéticos em 1948. 

 

O IMPÉRIO AVANÇA 
 

Sob o comando de Ogedei, os mongóis retomaram os ataques ao Império Jin, 

na China. Dessa operação participou Tului, que morreu misteriosamente. Auxiliado 

pelo general Subedei, cercaram a capital Kaifeng até conquistá-la, em 1234, quando 

todos os homens da cidade foram mortos. Iniciou-se então uma longa discussão na 

corte mongol sobre o que fazer com aquele vasto território devastado, pois muitos 

propunham eliminar as pessoas e os campos cultivados para abrir espaço às 

pastagens. Mas, graças a Yehlu Chu-tsai (o aristocrata jin perdoado por Gêngis e 

transformado em conselheiro), Ogedei convenceu-se das vantagens de reorganizar o 

império para cobrar impostos da população. 

Chu-tsai começou a organizar um sistema administrativo baseado na separação 

entre a autoridade civil e a militar; dividiu o território em distritos para organizar a 

coleta de impostos; resgatou do cativeiro nobres e letrados para auxiliar na 

administração; criou escolas confucionistas para formar os filhos da nova elite, 

ensinando-os a administrar; realizou censos. Como era de se esperar, ele acabou se 

tornando alvo da oposição da elite mongol, que o acusava de querer “sinizar” o 

império, causando seu afastamento em 1340. 

Enquanto isso, em Karakorum, uma assembléia realizada em 1235 decidira 

retomar as expedições na Europa Oriental. Com um exército de 150 mil homens sob 

o comando de Batu, os mongóis cruzaram o Volga em 1237 desferindo ataques às 

cidades russas, que haviam se desenvolvido a partir do século XI, quando o comércio 

com os alemães no Báltico suplantara em importância as velhas ligações do reino de 



Kiev com o Império Bizantino, especialmente após a Quarta Cruzada (1204). 

Moscou, Souzdal, Wladimir, Yaroslav, Tver e a riquíssima Novgorod foram 

saqueadas e submetidas à vassalagem, e o desenvolvimento russo que já começava a 

perder força em decorrência dos particularismos políticos, foi interrompido. Em 

1240 caiu Kiev. Iniciava-se a tartachina, como a literatura russa descreve esse [pag. 

152] período de dominação tártara — termo atribuído aos mongóis e posteriormente 

aplicado aos turcos islamizados, que fazia a associação fonética com o Tártaro 

grego, o inferno. 

No norte da Ucrânia o exército invasor dividiu-se; parte deslocou-se para o 

norte e atacou a Polônia, parte dirigiu-se à Hungria — ambos os reinos, segundo 

relatavam os espiões, estavam muito enfraquecidos por divisões internas, o que era 

uma característica da ordem feudal que dominava a Europa. Houve uma tentativa de 

conter o avanço mongol nas fronteiras do Sacro Império Romano Germânico, com a 

organização de um grande exército cristão liderado pelo duque Henrique, o Piedoso, 

da Silésia. Embora numericamente superiores, as forças cristãs eram inferiores em 

armas, táticas (simulação de recuo), unidade de ação e ferocidade, e o resultado foi a 

derrota na Batalha de Liegnitz (atual Legnica) em 9 de abril de 1241, com a morte 

de mais de 40 mil cavaleiros. 

Seguem-se as pilhagens, morticínios e devastação de campos cultivados. Os 

mongóis só foram contidos às portas de Viena — e esse foi o ponto máximo de seu 

avanço pela Europa, pois Batu recebeu a notícia da morte de Ogedei e retornou à 

Mongólia. O acaso salvou a Cristandade latina. Nas terras que conquistou, Batu 

instituiu seu Principado (Khanato) da Horda de Ouro. Com o tempo sua população 

converteu-se ao islamismo e turquizou-se, até que no século XV subdividiram-se em 

três khanatos, dois deles destruídos por Ivan III e Ivan IV, fundadores do Império 

Russo, e o da Criméia mantendo-se até 1783, subordinado ao Império Otomano. 

A disputa pela liderança imperial dividiu os clãs mongóis e gerou instabilidade 

por aproximadamente dez anos, até que em 1251 o filho mais velho de Tului, 

Mongka, foi escolhido. Mas foram seus irmãos, Hulagu e Kublai, que 

empreenderam novas conquistas. 

Hulagu dirigiu-se para a Pérsia e de lá foram retomados os ataques à 

Mesopotâmia, com a conquista e saque de Bagdá em 1258 e a destruição do 



Califado Abácida. Depois realizaram incursões na Ásia Menor, Cilícia e Geórgia, 

submetendo-as de forma direta ou por meio de vassalagem. Foram derrotados pelos 

mamelucos egípcios em 1260 na Batalha de Ain Yalut, na Síria. A fronteira entre o 

Islã e os mongóis era uma larga faixa de terra entre o Alto Tigre e o Meio Eufrates, 

tornada semidesértica pelas expedições anteriores e onde o pastoreio e o nomadismo 

se expandiram. Para controlar essas regiões, Hulagu nomeou os Ilkhans (khans 

subordinados). Mais tarde um bisneto de Hulagu converteu-se ao islamismo, 

tentando aumentar seu poder e sua aceitação sobre [pag. 153] as populações locais. 

Por volta de 1340 morreu o último soberano de origem mongol na região, sem 

deixar herdeiros. 

Já nas terras do Turquestão, originariamente atribuídas a Djaghatai, as 

tradições nômades e o ímpeto conquistador foram mantidos, com a realização de 

diversas incursões para o sul, visando principalmente as terras do Afeganistão e da 

Índia. Esta, por sua vez, recebendo grande número de refugiados persas, assistiu à 

difusão do islamismo na sua porção oriental, especialmente a corrente sunita, pois os 

mongóis tendiam a favorecer os xiitas. Sob influência turca, os mongóis acabaram 

islamizando-se, mas, como se observa ainda hoje, a unidade religiosa não foi 

suficiente para promover a unidade política entre os clãs locais. 

 

O MAIOR IMPÉRIO DO MUNDO 
 

Mongka faleceu em 1260 e o título de Grande Khan passou a seu irmão 

Kublai, que se transferiu para Pequim marcando o afastamento das raízes 

mongólicas. De lá partiu para conquistar o sul da China, onde reinava a dinastia 

Song, definitivamente derrotada em 1279. A China reunificava-se sob o comando da 

nova dinastia Yuan, que, de acordo com Kublai, tinha como fundador original a 

figura já mítica de Gêngis Khan. 

Nominalmente, o poder de Kublai estendia-se por 28 milhões de quilômetros 

quadrados, o equivalente a um quinto da área do globo. Por duas vezes Kublai 

tentou atacar o Japão, mas violentas tempestades destruíram suas embarcações. A 

influência de seu império estendeu-se a todo o sudeste asiático, graças ao próspero 

comércio desenvolvido entre todas as regiões, agora estabilizadas pela pax 



mongólica, numa conseqüência paradoxal daquele vasto processo de guerras e 

destruições. 

A Rota da Seda foi reaberta e laços comerciais regulares ligaram pela primeira 

vez o Extremo Oriente à Europa. Todos os viajantes do período concordam que a 

segurança e a ordem nas terras do império eram admiráveis, como não se via em 

nenhuma outra parte. A China de Kublai recebia comerciantes árabes, persas, 

cristãos orientais, indianos e malaios, que fundaram colônias e acumularam muitas 

riquezas. Acordos comerciais entre Kublai e rajas indianos permitiram que o 

comércio de seda atingisse a índia, enquanto musselina, algodão e pedras preciosas 

chegavam à China. Intensificaram-se as relações com a Pérsia de Hulagu. Diversas 

rotas estabeleceram-se entre a desembocadura do rio Don e Pequim, entrelaçando-se 

[pag. 154] com outras, que partiam de Trebisonda ou do Mediterrâneo oriental, 

passando por Tabriz e Samarcanda e os oásis do Turquestão. Veneza e Gênova 

criaram feitorias na Criméia e na Pérsia. A China difundiu o uso do papel-moeda, 

facilitando tremendamente a expansão comercial — embora, com o tempo, a 

emissão descontrolada acabasse provocando inflação, afetando negativamente as 

relações econômicas durante o século XIV, com especial prejuízo para os 

governantes Yuan.  

Além das trocas comerciais, as trocas religiosas também foram muito 

beneficiadas pela tolerância que sempre grassou no Império Mongol. Missões de 

cristãos chineses chegaram a Roma, nestorianos espalharam-se na Pérsia, 

muçulmanos avançaram pelo sul da Ásia. Kublai chegou a enviar missões para os 

reis europeus propondo alianças contra os mamelucos egípcios, mas eles não 

aceitaram. Por outro lado, os papas começaram a prestar atenção ao Extremo 

Oriente, para onde foram enviados vários missionários e criados bispados. 

Mas os imperadores Yuan nunca foram completamente assimilados pela 

população chinesa, que se ressentia, por exemplo, do uso de estrangeiros para 

governar a China, como no caso de Marco Pólo. Com o tempo, a elite mongol 

absorveu os valores sedentários, apegando-se ao luxo e reduzindo sua disposição 

para a guerra, enquanto a massa de cavaleiros empobrecidos preservava os valores 

nômades e afastava-se das lideranças tradicionais. E, como era constante na história 

chinesa, a acomodação restabeleceu a velha rivalidade entre a elite comercial e a 



elite burocrática, a corrupção voltou a crescer, e o descontentamento popular foi 

ampliado pela crise inflacionária. 

No início do século XIV foi fundada a sociedade secreta do Lótus Branco, que 

passou a desafiar o poder central. Seu principal líder, Chu Yuan-chang, organizou 

um exército revolucionário baseado na rígida disciplina dos soldados e na proibição 

de atos de pilhagem, o que lhe assegurou forte apoio popular. Em 1368 esse exército 

entrou em Pequim e destituiu o ultimo imperador mongol, Toghon Temur, além de 

assassinar todos os mongóis. Yuan-chang fundou a dinastia Ming, que se 

caracterizou por forte “nacionalismo”, isto é, pela rejeição de todos os elementos 

estrangeiros — humanos, materiais e culturais — e pela retomada das tradições 

chinesas. Sob os Ming, a China se fecharia ao mundo pelos séculos seguintes.  

 

GÊNGIS KHAN E A “RODA DA HISTÓRIA” 
 

Para entendermos o fenômeno da expansão mongol comandada por Gêngis 

Khan e seus descendentes devemos destacar dois fatores que os [pag. 155] 

favoreceram. Em primeiro lugar, a conjuntura política do século XIII na Ásia e na 

Europa, marcada por grande fragmentação do poder, com dezenas de dinastias 

locais, mesmo quando aparentemente havia uma unidade imperial ligando esses 

governos. Para sua sorte, os mongóis não foram confrontados por nenhuma força 

suficientemente coesa a ponto de contê-los e, em mais de uma oportunidade, os 

governantes dos reinos ameaçados optaram por não se aliar aos antigos rivais para 

enfrentar o novo perigo, contando que poderiam evitar sozinhos, pelas armas ou pela 

diplomacia, o avanço sobre suas terras. 

Em segundo lugar, os mongóis foram beneficiados pelo “choque de 

civilizações”, isto é, pelas profundas diferenças culturais entre nômades e 

sedentários, que tornavam suas ações imprevisíveis e incompreensíveis, dificuldade 

que transparece nas fontes chinesas, persas e eslavas para as quais aquela violência 

arrasadora não fazia sentido. Note-se que a primeira derrota que os mongóis 

sofreram, a ponto de bater em retirada, foi contra os búlgaros do Volga, um grupo 

em transição para o sedentarismo que ainda guardava traços bastante agressivos de 

luta. 



O contraste entre nômades e sedentários aparece claramente quando se 

compara a expansão mongol às recomendações do livro chinês A arte da guerra 

(escrito possivelmente entre 320 a.C. e 400 a.C), cuja autoria é atribuída a Sun Tzu. 

De acordo com o manual chinês, a guerra não é um fim em si mesmo mas um meio 

para alcançar um objetivo específico, claramente definido, de modo a ser executada 

com rapidez e eficiência. Isso porque a guerra, para um Estado sedentário, implica 

tanto a cobrança de mais impostos como a mobilização de civis. Estes, por sua vez, 

valorizam a paz e vêem a guerra como uma ameaça à estabilidade e à prosperidade 

e, portanto, tendem a rebelar-se contra uma guerra prolongada, podendo causar a 

derrota pela oposição interna que enfraquece o governante e, em extremo, levar à 

sua queda. A derrota da dinastia Jin na China exemplifica a pertinência dessa 

análise. 

Ainda de acordo com Sun Tzu, uma vez alcançada a vitória, os generais 

deveriam conter rapidamente seus soldados, a fim de evitar morte e destruição 

desnecessária nas terras conquistadas, impedindo-se assim grandes ressentimentos e 

futuras revoltas. Na lógica sedentária, as terras conquistadas e incorporadas ao 

Estado ampliam sua disponibilidade de recursos humanos e materiais. Como ensinou 

Nicolau Maquiavel (1469-1527): o bem se faz aos poucos, mas o mal deve ser feito 

de uma só vez. [pag. 156] 

Mas Gêngis Khan, um líder nômade de uma sociedade sem Estado, não era 

guiado por essas considerações. Em primeiro lugar porque suas muitas guerras 

forjaram um sentimento de unidade antes desconhecido entre os mongóis, fazendo 

deles uma elite conquistadora; em segundo lugar, a sucessão de vitórias trazia 

riquezas e escravos em quantidade abundante, suprindo com folga as necessidades 

familiares; terceiro, a tática de dizimar o inimigo justificava-se pelo fato do exército 

mongol ser uma força de conquista, mas não de ocupação, ou seja, era um meio de 

evitar rebeliões em terras já submetidas e a dispersão das tropas por várias regiões. 

Quanto à preocupação em preservar as áreas conquistadas bem como seus 

habitantes para convertê-los em fonte de tributação, ela era, como vimos, estranha a 

Gêngis Khan e apenas parcialmente compreendida por seus sucessores. A percepção 

nômade só entendia a terra como pastagem e muita gente como obstáculo; a solução 

tantas vezes aplicada foi a da tabula rasa, limpando o caminho para o avanço do 



nomadismo. Pode-se imaginar o atordoamento das populações conquistadas 

mediante tão vastas e aparentemente desnecessárias destruições. 

Não há dúvida de que esse modus operandi foi o maior responsável pelas 

profundas transformações que as sociedades dominadas sofreram, para muito além 

do domínio político mongol. Alguns estudiosos denominam de urbicídio a estratégia 

dos nômades gengiscânidas. Ora, desde a origem das civilizações, as cidades 

representam o espaço da organização — leis, moedas, sistemas de crenças, 

estruturas defensivas, escrita e administração. Elas são instrumentos do convívio, 

meios de integração: o Estado nasceu nas cidades. A destruição sistemática dos 

centros urbanos resulta, portanto, num retrocesso civilizacional, desorganizando 

profundamente as bases do relacionamento social, reforçando as ordens clânicas 

assentadas no sangue e na tradição. 

Tal situação foi particularmente prejudicial para o Islã, onde o grau de 

devastação física e humana interrompeu um processo de desenvolvimento que, 

apesar das freqüentes crises políticas, fora marcado por séculos de prosperidade 

econômica e cultural. As Cruzadas também contribuíram para esse retrocesso 

trazendo muitos prejuízos, mas não se comparam à invasão gengiscânida. Aliás, a 

pressão mongol sobre os turcos intensificou seu deslocamento para o oeste e sua 

conversão ao islamismo, na mesma época em que o Califado de Bagdá 

desmoronava, abrindo o caminho para a instalação das dinastias turcas no poder, 

dinastias essas responsáveis pela expulsão dos europeus da Palestina e Egito. [pag. 

157] 

A força do império islâmico residia na extensa rede de comércio que ia da Ásia 

Central à África, interligando inúmeras cidades. A expansão mongol na Ásia 

interrompeu esse circuito com seu urbicídio, não somente pelo saque ou assassínio 

de grande parte de seus habitantes, mas pela destruição de seu entorno rural. As 

cidades turcas, persas e mesopotâmicas, muitas delas com origens bem anteriores à 

expansão muçulmana, desenvolveram-se graças à agricultura praticada às margens 

de rios e oásis domesticados ao longo de séculos pelo árduo trabalho de construção 

de diques, barragens, comportas, terraços para plantio etc. Tudo isso foi tão 

completamente arrasado num espaço tão curto de tempo que a “roda da história” 

andou para trás. 



Um ciclo de morte instalou-se, pois, não havendo mão-de-obra suficiente para 

reconstruir o que fora destruído, os rendimentos agrícolas reduziram-se 

sensivelmente, dificultando a própria retomada do crescimento populacional. A 

partir do século XIII observa-se o avanço das áreas de pastoreio e das práticas 

nômades em regiões da Ásia Central e da Pérsia. Como foi apontado durante o 

capítulo, a apreciação numérica entre o citado nas fontes e a realidade é bastante 

difícil, mas os historiadores estimam uma redução cada vez mais intensa dos 

percentuais demográficos, na faixa de 30% a 50%. De certo modo, a superação do 

Império Islâmico pelos Estados europeus durante a Idade Moderna está diretamente 

relacionada a esse fato. 

Embora excluído desse capítulo, devemos ter em mente que, entre 1360 e 

1405, o conquistador Timur Lenk, conhecido no Ocidente cristão como Tamerlão e 

que se dizia descendente de Gêngis Khan, partiu da Ásia Central avançando sobre a 

Pérsia, a Mesopotâmia e a Europa Oriental, num novo ciclo de destruições que 

reforçou todo esse quadro. 

Efeitos negativos também se estenderam sobre a Europa do Leste, onde o 

persistente clima de insegurança provocou o recrudescimento das relações servis e o 

que se costuma denominar de “segunda idade feudal”, marcada pela interrupção do 

movimento de urbanização e expansão da economia de mercado, e pelo 

fortalecimento das aristocracias feudais. Tal retrocesso afetou o desenvolvimento 

das relações capitalistas nas áreas eslavas e húngara, que acabaram se inserindo no 

circuito econômico europeu como área periférica aos reinos atlânticos, dos quais se 

tornaram fornecedoras de cereais e consumidoras de manufaturados. 

Por outro lado, apesar da violência da conquista mongol, parte das populações 

eslavas tendeu a encará-la como um mal menor, uma vez que vinham sendo 

pressionados pela expansão germânica (drang nach osten) sobre suas terras, [pag. 

158] num processo que mesclava anexação territorial, subordinação de mão-de-obra 

servil e conversão ao catolicismo, quando parte deles, e os russos em particular, já 

haviam se convertido ao rito cristão oriental. O clero ortodoxo, em primeiro lugar, 

preferiu a liberdade de culto representada pelos mongóis que, inclusive, souberam 

ampliar esse apoio isentando a Igreja de impostos. Já as cidades que impuseram 

menor resistência às conquistas foram beneficiadas com maior autonomia, como 



Moscou. 

O historiador Gavin Hambly contesta a visão russa da tartachina — o período 

negro de domínio mongol — mostrando que a prosperidade das cidades destruídas já 

não era a mesma do século XII e que essa percepção se insere num quadro mental 

tipicamente russo, que tende a ver o mundo externo como fonte de ameaças. Por 

outro lado, Hambly também analisa e rejeita certas interpretações sobre a história 

russa que atribuem a uma “herança mongol” a tendência ao caráter despótico de seus 

governantes. 

Por fim, o conjunto de avaliações acima permite-nos conjecturar que, 

indiretamente, a Europa Ocidental foi a grande beneficiária dos ciclos de expansão 

mongol, pois suas terras foram preservadas, seu desenvolvimento comercial não foi 

interrompido e, quando os portugueses completaram a ligação com a Ásia, o poder 

islâmico estava demasiadamente enfraquecido no Oriente para barrar-lhes o avanço, 

bem como a China Ming, afastada do mundo exterior. 

Enfim, tenta-se entender hoje a figura de Gêngis Khan e suas conquistas sob a 

ótica dos valores nômades e das necessidades práticas impostas pelas guerras. 

Gêngis não era apenas um conquistador bruto e sanguinário. Ele se revelou muito 

perspicaz no comando de suas tropas, com operações militares muito bem 

preparadas, emprego de táticas de simulação e o aprimoramento das técnicas de 

conquista assimilados aos povos conquistados. Se matou muitas vezes de forma 

brutal, isso reflete a consciência de que não poderia sustentar longas guerras de 

ocupação. 

O fundador do Império Mongol valorizou as tradições nômades, priorizando 

sempre o grupo e não se deixando seduzir por um poder que poderia isolá-lo da 

comunidade ou embriagá-lo de riquezas. Ele valorizava a lealdade, a coragem e a 

lei, que instituiu para todos os súditos, com especial destaque para a tolerância 

religiosa. 

E interessante compararmos, nesse sentido, a expansão mongol com a 

expansão do Islã e vermos que a guerra de conquistas serviu em ambos os casos para 

eliminar as rivalidades tribais e produzir um sentimento de unidade [pag. 159] e 

coletividade que se sobrepôs à lealdade ao clã. Mas, no Islã, havia forte conteúdo 

ideológico justificando as conquistas: a Guerra Santa para difundir o monoteísmo 



corânico. A base religiosa contribuiu para formar uma civilização que partilhava 

uma ética comum, independentemente das diferenças culturais e lingüísticas 

regionais, favorecendo a centralização política e ajudando a unir as pessoas em torno 

dos governantes. Já no caso mongol, faltou o fundamento ideológico: a tolerância 

religiosa, que se revela positiva num primeiro momento, a longo prazo não ajudou a 

forjar uma unidade ética capaz de manter unidos povos tão distintos, favorecendo a 

fragmentação política que acabou destruindo o império. 

 

NOTAS 
 

(1) A grafia do nome do conquistador mongol encontra muitas variações, bem como todos os 

nomes de pessoas e lugares citados neste capítulo. Isso se deve às diferentes fontes 

consultadas e aos sistemas de transliteração adotados pelos estudiosos. Optamos pelo 

emprego das grafias mais comuns em português, ou cuja sonoridade torna mais fácil a 

fixação do nome. 

(2) Escrito provavelmente logo após a morte de Khan para registrar suas origens e feitos, e 

conhecido graças a uma versão chinesa de 1263, e outra, persa, de 1303. 

(3) Dessa segunda fonte sabe-se menos ainda: ignora-se quando foi escrita — existem diferentes 

estimativas — e em qual língua. Sabemos apenas que seu conteúdo foi parcialmente 

preservado pelos cronistas chineses, que o utilizaram para escrever a Yuan chao bishi 

[História secreta da dinastia Yuan], por sua vez revelada ao Ocidente apenas no século XIX 

pelas mãos do sinólogo russo Kafarov. Os três livros — Altan Debtèr, Mongol-um Ni’ uca 

Tobci’ na e Yuan chao bishi — foram escritos apenas para consumo dos descendentes de 

Gêngis Khan, daí serem “secretos”. 

(4) A fim de facilitar a leitura optamos por não citar cada um dos muitos grupos existentes, 

procurando tratá-los de modo genérico. 

(5) Apud Michel Hòang, Gêngis Khan, p. 174. 

(6) Idem, op. cit., p. 203. 

(7) A chamada Rota da Seda surgiu na Antigüidade, atingindo o Ocidente na época do Império 

Romano. Sua origem é a China do Norte, por onde avança para o Ocidente através dos 

vales estreitos entre as cadeias do Himalaia e Pamir até o Afeganistão, Pérsia e Síria. A 

Rota da Seda é fruto da articulação de muitas rotas, cujos fluxos refletem as oscilações 

políticas nos territórios que ela cruza, especialmente a China. Foram os imperadores 

chineses os empreendedores dessas grandes caravanas, que avançaram para o Oeste com as 

fronteiras do império, cruzando aquelas terras vastas e desérticas para comerciar seda, 



especiarias, jóias, armas, peles etc. 

(8) A Igreja Nestoriana surgiu no século V, como desdobramento da discussão travada no 

Império Romano sobre a natureza de Cristo. Para Nestor, patriarca de Constantinopla entre 

428 e 431, a natureza humana de Cristo impedia que ele fosse visto como expressão da 

mesma substância de Deus, o que também implicava rejeitar a concepção de Maria como a 

“mãe de Deus”. Tais idéias foram condenadas pelo Concilio de Éfeso, em 431, e Nestor foi 

acusado de heresia. Perseguido e banido, ele fugiu para o Oriente e continuou a pregar. O 

nestorianismo difundiu-se pela Síria, Pérsia, Turquestão e chegou à China. [pag. 160] 
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