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BAIXA IDADE MÉDIA (XII e XIII)
As cruzadas - expedições militares organizadas pela Igreja.
A partir de 1095, através do papa Urbano II, tem inicio uma série
expedições militares cujo objetivo principal era libertar Jerusalém
que estava sob domínio árabe, povo considerado pela Igreja como
herege (inimigo do cristianismo).
Concílio de Clermont: O papa Urbano II convoca os cristão para
libertarem a terra Santa

Motivos:
Questões religiosas
Interesses econômicos

Concílio de Clermont – Iluminatura francesa de 1490

A região é considerada sagrada para os cristãos
Conquistar importantes cidades do Oriente

O conflito


Com a promessa da igreja de que todas as pessoas que participassem das expedições
garantiriam sua salvação, foram organizadas quase 200 anos de luta (1096-1270).



O grande aumento populacional ocorrido na Europa também é visto como um fator
determinante. O sistema feudal era incapaz de aumentar sua produção agrícola.



Era preciso conquistar outras terras férteis para abastecer e, consequentemente, enriquecer o
continente.



Os muçulmanos também controlavam o comércio no mar Mediterrâneo e tinham conquistado
grande parte da península Ibérica.



Além disso, os turcos haviam invadido uma parte do Império Bizantino.



Guerra Santa: Como justificativa a Igreja utilizava o conceito de Guerra Santa, alegando que
teriam autorização divina para combater na região; a Igreja prometia recompensas e a eterna
salvação para quem participasse das expedições.

Os soldados costumavam utilizar uma cruz em suas armaduras ou uniformes. Fato que nominou
essas expedições. Eram os chamados “soldados cruzados”.


Oito cruzadas foram organizadas (oficialmente), porém ocorreram outras expedições extraoficias tais como a “cruzada das crianças” e as “cruzadas dos mendigos”.



Na primeira expedição os europeus conquistaram as cidades de Nicéia e Antióquia.
Posteriormente invadiram, conquistaram Jerusalém e massacraram os muçulmanos.
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A alegria dos cristãos, no entanto, não durou
muito tempo pois os árabes liderados por
Saladino retomam a cidade, forçando o
regresso dos cristãos para a Europa.



As demais expedições fracassaram ou
atingiram outros objetivos. Na quarta cruzada,
por
exemplo,
os
cristãos
invadiram
Constantinopla. A sexta cruzada terminou em
acordo com os muçulmanos.



As Cruzadas NÃO atingiram seu principal
objetivo, Jerusalém continuou sob domínio
muçulmano.



A grande distância é apontada como uma das
causas do fracasso cristão. Eles não
conseguiram criar raízes na população local.

Outras Cruzadas:


Cruzada das Crianças: Em 1212, cerca de 30
mil jovens e crianças partem para a Terra Santa
Os líderes da Primeira Cruzada retratados em ilustração de
liderados por Pedro, o Eremita. Esse jovem
Alphonse Marie de Neuville – Séc. XIX
acreditava que somente as pessoas de alma
pura, sem pecado, poderiam libertar Jerusalém. Grande parte das crianças ficaram pelo
caminho, muitas não agüentaram a longa jornada e morreram de fome ou de frio, outras foram
capturadas e vendidas como escravas.



Cruzada dos mendigos: Expedição formada por camponeses (servos em busca de
oportunidades viram nas Cruzadas um motivo para fugirem da exploração feudal), velhos e
miseráveis que, em busca da salvação, rumaram para o Oriente. Promoveram uma série de
saques e desordens por onde passaram. Sem preparo militar, utilizavam uma tática de guerra
extremamente desordenada, foram mortos ou escravizados pelos turcos sem grandes
dificuldades.

Consequências das cruzadas:
Empobrecimento dos Senhores feudais Muitos senhores patrocinaram as expedições (crise do
feudalismo)
Fortalecimento do poder real
À medida que os senhores feudais perderam sua força
Ampliação cultural européia
Através do intercâmbio comercial Europa/Ásia. Muitos
cruzados trouxeram conhecimentos científicos
Reabertura do mar Mediterrâneo
Antes sob controle muçulmano
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EXERCÍCIOS
01. (UTFPR – 2009) As Cruzadas são tradicionalmente definidas como expedições de caráter “militar”
organizadas pela Igreja, para combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa
(Jerusalém) das mãos desses infiéis. O movimento estendeu-se desde os fins do século XI até meados
do século XIII. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O termo Cruzadas passou a designar esse movimento em virtude de seus adeptos serem
identificados pelo símbolo da cruz bordado em suas vestes.
b) As peregrinações em direção a Jerusalém, assim como as lutas travadas contra os muçulmanos na
Península Ibérica e contra os hereges em toda a Europa Ocidental, foram justificadas e legitimadas
pela Igreja.
c) O movimento cruzadista foi motivado pelo predomínio da Igreja sobre o comportamento do homem
medieval.
d) Muitos nobres passaram a encarar as expedições à Terra Santa como uma real possibilidade de
ampliar seus domínios territoriais.
e)As Cruzadas Medievais foram um conjunto de fatos isolados e em nada influenciaram a superação
da crise que se instalava na sociedade feudal durante a Idade Média.
02. (UFRN – 2009) Em 1095, atendendo ao apelo do papa Urbano II para que iniciassem uma guerra
contra os muçulmanos, os nobres cristãos, motivados por ideais religiosos e econômicos, organizaram
as Cruzadas. Considerando-se o conjunto dessas expedições, que se prolongaram até 1270, pode-se
destacar como uma de suas consequências:
a) o enfraquecimento do comércio italiano no Mar Mediterrâneo, em razão da insegurança e dos
perigos gerados pelos conflitos militares.
b) o fortalecimento da autoridade dos senhores feudais, cujas finanças foram consolidadas com a
exploração dos territórios do Oriente.
c) a difusão e a assimilação da cultura germânica pelo Império Bizantino, alterando significativamente
o modo de viver dos povos orientais.
d) a ampliação do universo cultural dos povos europeus, possibilitada pelo contato com a rica cultura
dos povos orientais.
03. (UFPA) O movimento das cruzadas foi essencial para o quadro das transformações por que a
Europa passaria nos processos finais da Idade Média. Definida essa questão, é possível assegurar-se
em relação ao movimento cruzadista que:
a) os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida européia foram de natureza política, já que
contribuíram para abalar sensivelmente o poder absoluto dos monarcas europeus.
b) em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para modificar o sistema da propriedade no
feudalismo, já que difundiram o começo da propriedade dominante no Extremo Oriente.
c) os seus resultados abalaram seriamente o prestígio do papado, provocando, inclusive, a separação
entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla, fato de implicações negativas para a autoridade clerical.
d) os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir principalmente sobre as relações de trabalho, já que
os cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam a substituição da servidão pelo trabalho livre.
e) as exigências das expedições contribuíram decididamente para o recuo da dominação árabe no
Mediterrâneo, abrindo os espaços para que as suas águas viessem a sustentar, mais tarde, parte das
grandes rotas do comércio europeu.
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04. (UNIFOR/MG) "Deixai os que outrora estavam acostumados a se bater contra os fiéis em guerras
particulares, lutar contra os infiéis (...). Deixai os que até aqui foram ladrões tornarem-se soldados.
Deixai aqueles que outrora se bateram contra seus irmãos e parentes lutarem agora contra os bárbaros,
como devem. Deixai os que outrora foram mercenários, a baixos salários, receber agora a recompensa
eterna. (...) uma vez que a terra que habitais, fechada de todos os lados pelo mar e circundada por picos
de montanhas, é demasiado pequena para a vossa grande população: a sua riqueza também não
abunda, mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores (...). Tomai o caminho do Santo
Sepulcro; arrebatai-o àquela raça perversa e submetei-o a vós mesmos." O texto é um trecho do
Sermão do Papa Urbano II, convocando os cristãos a organizarem a Cruzada. De acordo com as
palavras do papa pode-se deduzir que as Cruzadas, além da libertação do Santo Sepulcro, visavam:
a) conter o crescimento populacional na Europa e a invasão muçulmana, na Península Ibérica.
b) anular o interesse da Igreja na união da cristandade e o crescimento da produção agrícola.
c) aliviar as tensões internas da cristandade e expandir o seu território.
d) incentivar os cristãos a lutarem contra os infiéis e a estimular o interesse do clero pelo comércio
oriental.
e) glorificar o esforço da Igreja em combater as guerras entre os nobres e a conseqüente diminuição da
população.
Respostas: 01 – E; 02 – D; 03 – E; 04 – C.
SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS:
Filmes:
- “Cruzada” (Ridley Scott, 2005): Drama histórico narrado em Jerusalém durante a Idade
Média, entre a segunda e a terceira cruzada, no século XII. Conta a história de um jovem
ferreiro que se torna cavaleiro para proteger o seu povo dos expedicionários que lideram as
Cruzadas.
Livros:
- “História ilustrada das Cruzadas” (W. B. Bartlett, editora Ediuoro): Ótimo relato sobre o
movimento das Cruzadas. Objetivos, expedições e conseqüências. Rico em ilustrações e de fácil
compreensão.
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