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História

Neste Guia você vai estudar sobre as Cruzadas
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As Cruzadas
Você certamente já ouviu falar em Cruzadas, ou nas suas aulas do
Ensino Fundamental ou porque já assistiu alguma produção audiovisual
sobre o tema. Mas afinal, o que foram as Cruzadas?
Em uma resposta bem direta, podemos afirmar que foram os conflitos
ocorridos entre os séculos XI e XIII entre católicos e muçulmanos. Mas
por que guerrearam?
Também com uma resposta bem direta: os cristãos desejavam tomar
a cidade de Jerusalém, considerada sagrada para as três grandes
religiões monoteístas− cristianismo, judaísmo e islamismo.

E os cristãos conseguiram conseguiram tomar Jerusalém?
“Uma primeira cruzada, estimulada pelo papa em 1095 e marcada, no caminho,
por numerosas pilhagens e mortes, conseguiu, em 1099, tomar Jerusalém,
em meio a um banho de sangue… Depois disso, os muçulmanos organizaram
numerosas ofensivas contra os cristãos, que tinham fundado estados cristãos na
Terra Santa [nome dado ao território da Palestina]. Houve sete outras Cruzadas
[...]. Os cristãos já haviam sofrido várias derrotas na Palestina, principalmente
frente ao chefe muçulmano curdo Saladino, durante o século XII. Finalmente
tiveram que abandonar a última possessão cristã em 1291. [...] Em todo caso,
elas [as Cruzadas] não deixaram nada de positivo! Custaram caro em meios e em
homens, e provocaram nos muçulmanos fortes rancores, ainda existentes nos
dias de hoje.”
LE GOFF, Jacques. A Idade Média explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2007. p.87-88.

O peso das crenças

“O que domina a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média, o
que determina o essencial de suas atitudes é o sentimento de sua insegurança.
Insegurança material e moral para a qual, segundo a Igreja, como vimos, só há
um remédio: apoiar-se na solidariedade do grupo, das comunidades da qual se
faz parte, evitar a ruptura dessa solidariedade, pela ambição ou pela degradação.
Fonte: LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente medieval. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. p. 315.

Para refletir:
Com base nos textos até aqui apresentados, reflita sobre as seguintes
questões:
1. Qual foi o impacto das Cruzadas para as relações entre cristãos e
muçulmanos?
2. Qual era o papel da Igreja Católica no Ocidente Medieval?
3. Pesquise para entender como é a situação atual de Jerusalém no
que diz respeito aos conflitos religiosos

Desenvolvimento das Cruzadas
As três primeiras Cruzadas (1095-1099, 1147-1149 e 11891192, respectivamente) tinham nos componentes religiosos de
peregrinação e guerra santa − característicos dos valores da
Cristantade − substratos motivacionais que, somados às atividades
comerciais, formavam uma estrutura de múltiplos interesses nos
quais congregava toda uma população.
Entretanto, a partir dos eventos da Quarta Cruzada (1202-1204), os
componentes religiosos deixam de exercer protagonismo quando,
motivados por interesses comerciais, os cruzados decidem saquear
Constantinopla − o que gerou uma série de efeitos a curto e longo
prazos.

Tomada de Constantinopla
“Rivalidades locais e desentendimentos com os bizantinos deixavam
isolados os Estados latinos do Oriente. Os reforços militares para
proteger as conquistas deveriam ser fornecidos pelo Ocidente,
mas as Cruzadas subsequentes não lograriam êxito militar. Além
de não trazerem à cristandade latina o esperado desenvolvimento
comercial, essas expedições empobreceram os cavaleiros ocidentais
e promoveram um fosso definitivo entre o Ocidente e Bizâncio.
Dessa hostilidade resultou a 4º Cruzada de que resultou a tomada de
Constantinopla pelos cristãos ocidentais em 1204.”
RIBEIRO, Daniel Valle. A cristandade do Ocidente Medieval. São Paulo: Atual, 1998. p.63.

Refletindo sobre a Quarta Cruzada:
1. Quais foram os efeitos
imediatos da Quarta
Cruzada para os reis do
Ocidente?
2. E quais foram os efeitos
a longo prazo para o
Ocidente?
3. Como os eventos
afetaram negativamente
o componente moral das
convocações a partir da
Quarta Cruzada?

Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/56/The_Entry_of_the_Crusaders_into_
Constantinople.jpg>. Acesso em 21 jul. 2020.

#IrAlém

Será que existe alguma relação entre as Cruzadas e a chegada dos
portugueses ao Brasil? Confira no vídeo abaixo:

Cavaleiros Templários Portugueses | Nerdologia
https://www.youtube.com/watch?v=luCwHO8iDBI

