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A Baixa Idade Média: As Cruzadas 

Teoria 

 

No início do século XI, a conquista de Jerusalém pelos muçulmanos gerou verdadeiras guerras para 

reconquistar a “Terra Santa” (Jerusalém). Elas ficaram conhecidas como as Cruzadas. O nome Cruzada se 

relaciona a vestimenta utilizada por milhares de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, que 

participavam dessas expedições. Eles bordavam a cruz na roupa, marcando o aspecto religioso 

dessas guerras. No enquanto, as Cruzadas tiveram também outras motivações, de caráter material e 

social, como a obtenção de riquezas e a expansão do comércio para o Oriente.   

 

As principais cruzadas ocorreram entre o século XI e o século XIII. Sob liderança de reis da Franca, da 

Inglaterra e do imperador da Alemanha, os cruzados tentaram retomar Jerusalém. Na terceira cruzada, 

a partir de acordos estabelecidos com os muçulmanos, os cristãos conseguiram retomar suas 

peregrinações à Jerusalém.  
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Mapa das Cruzadas 

Dentre as consequências e mudanças geradas pelas Cruzadas na Europa ocidental, podemos 

mencionar o aumento do comércio de longa distância e das relações comerciais entre Ocidente e 

Oriente. 
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Exercícios 

 

1. “Deixai (seguir viagem rumo ao Oriente. para lutar contra os infiéis, os que outrora combatiam 

impiedosamente os fiéis em guerras particulares... Deixai (partir) os que são ladrões, para tornarem-

se soldados. Deixai (viajar) aqueles que outrora se bateram contra os seus irmãos e parentes, para 

lutarem contra os bárbaros... Deixai (participar do movimento) os que outrora foram mercenários, 

muito mal remunerados, para que recebam a recompensa eterna.” 

(Pregação do Papa Urbano I I, no Concílio de Clermont Ferrand, 1095).  

O texto comprova que o Papado via nas Cruzadas um movimento:  

a) teocrático, desvinculado das demais intenções.  

b) político, mas dissociado da intenção de submeter reis e nobres à obediência da igreja.  

c) militar, indiferente ao desejo cristão de libertar Jerusalém do fiel muçulmano. 

d) comercial, alheio ao propósito de resgatar a rota da seda gravemente ameaçada. 

e) religioso, mas relacionado com a busca de soluções para a superação de problemas sociais. 

 

 

2. A Baixa Idade Média é um período caracterizado: 

a) pelas cruzadas, desenvolvimento das cidades, formação da liga hanseática e a expansão árabe.  

b) pela formação dos reinos germânicos, expulsão dos mouros da península Ibérica, expansão 

bizantina e a tomada de Constantinopla.  

c) pelo movimento das cruzadas, crescimento demográfico, formação das monarquias nacionais e 

desenvolvimento das corporações. 

d) pelo desenvolvimento dos burgos, do direito consuetudinário, invasões bárbaras, 

desenvolvimento comercial. 

e) pela formação das monarquias nacionais, expulsão dos árabes e desenvolvimento do reino dos 

francos. 

 

 

3. Nos séculos XI, XII e XIII, a Europa Medieval organizou expedições militares contra o Mundo Islâmico, 

as Cruzadas. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Dentre as causas sociais, destaca-se o direito de primogenitura. Nobres não primogênitos 

desejavam obter feudos, mesmo que não localizados em terras europeias.  

b) Instigada por Veneza, a Quarta Cruzada atacou, saqueou e apoderou-se de Constantinopla, onde 

implantou um Reino Latino.  

c) Ao pregar a Primeira Cruzada, o Papa Urbano II pretendia não apenas socorrer o Império 

Bizantino contra os turcos, mas também reunificar as Igrejas Católica e Grega Ortodoxa, 

separadas nesse mesmo século XI pelo Cisma do Oriente. 

d) Politicamente, as Cruzadas enfraqueceram o Feudalismo, pois os senhores feudais equipavam e 

mantinham suas tropas. Empobrecendo, sofreram numerosas baixas, ocorrendo aumento do 

poder real. 

e) Militarmente, as Cruzadas foram um sucesso. Ocupada em 1099 pelos cristãos, Jerusalém 

somente seria tomada pelos muçulmanos no século XVII, quando estes chegaram a sitiar Viena.  
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4. As cruzadas influíram decisivamente na história da Europa na Baixa Idade Média. A mais significativa 

de suas consequências foi: 

a) a reunificação das Igrejas Católica e Ortodoxa, separadas em 1054 pelo Cismo do Oriente. 

b) um novo Cisma no cristianismo com o início da Reforma protestante no século XVI. 

c) a conquista dos lugares sagrados do cristianismo situados na Ásia Ocidental. 

d) a “reabertura” do Mediterrâneo, que, possibilitando a reativação dos contratos entre Ocidente e 

Oriente, intensificou o renascimento comercial e urbano na Europa. 

e) o declínio do comércio, o desaparecimento da vida urbana e a descentralização política no 

ocidente da Europa. 

 

 

5. Com relação às Cruzadas, é correto afirmar que: 

a) representam, em última instância, a crise do sistema feudal; 

b) a Primeira Cruzada foi convocada por Inocêncio III; 

c) a Terceira Cruzada conquistou a cidade de Jerusalém; 

d) a Quarta Cruzada foi conduzida por Ricardo Coração de Leão; 

e) Dandolo, doge de Veneza, fez um acordo com o sultão Saladino durante a Sexta Cruzada. 

 

 

6. As relações entre cristãos e muçulmanos após as Cruzadas foram: 

a) abaladas e contribuíram para o crescimento da intolerância religiosa entre as partes. 

b) fortalecidas, pois as dissidências foram resolvidas a partir da Quarta Cruzada, em que houve o 

saque de Constantinopla. 

c) mantiveram-se neutras a partir do desenvolvimento do comércio entre as partes. 

d) fortaleceram-se a partir da promoção da perseguição aos judeus por cristãos e muçulmanos. 

 

 

7. Sobre a transição do feudalismo ao capitalismo, analise as proposições relacionadas a seguir e 

escreva (V) nas alternativas verdadeiras e (F) nas alternativas falsas. 

(  ) O excedente econômico que passou a ser produzido no campo foi comercializado nos burgos.  

( ) A divisão social do trabalho voltou a se verificar com o advento do artesanato e das primeiras 

manufaturas.  

(  ) A renda monetária substitui a renda em espécie.  

(  ) As relações servis de produção são definidas e consolidadas.  

( ) O movimento das Cruzadas acarretou o fortalecimento da nobreza e o esvaziamento da economia 

urbana.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

a) VVFVF  

b) VFFVF  

c) FFVFV 

d) VVVFF 

e) FFFVV  
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8. Nos últimos anos do século XI tiveram início as Cruzadas, expedições de cunho religioso-militar 

organizadas como uma contra ofensiva cristã em relação ao cerco muçulmano. É correto afirmar que, 

ao mesmo tempo, essas expedições: 

 

a) responderam pela ruralização da Europa Ocidental e deixaram como principal consequência o 

esfacelamento do sistema feudal.  

b) promoveram a reunificação da Igreja romana do Ocidente e do Oriente e contribuíram para o 

fortalecimento do poder papal.  

c) foram um meio utilizado pela Igreja para reconstruir o Antigo Império Romano e transformar o 

Mediterrâneo num mare nostrum cristão. 

d) conquistaram as rotas comerciais terrestres das cidades italianas e impediram a difusão das 

crenças religiosas islâmicas no Mediterrâneo. 

e) foram uma forma de aliviar as pressões demográficas sobre o sistema feudal e trouxeram como 

principal consequência a reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu.  

 

 

9. Do ponto de vista econômico, qual foi o grande legado das Cruzadas para a Europa? 

a) fortalecimento das cidades do Norte da Europa, que não participaram das Cruzadas, com a 

criação da Liga Hanseática. 

b) fortalecimento do feudalismo, agora enriquecido com as riquezas obtidas nos saques do Oriente. 

c) desenvolvimento de um comércio entre Ocidente e Oriente, maior circulação de moedas, além de 

contribuir para o desenvolvimento das cidades ocidentais a partir do enfraquecimento do 

feudalismo. 

d) instaurou uma forte crise econômica em razão dos altos gastos realizados pelos reinos 

ocidentais. 

e) contribuiu para o enriquecimento apenas do Reino da Inglaterra, que conquistou e saqueou a 

cidade de Jerusalém em 1099. 

 

 

10. Pregada por Urbano II, a primeira cruzada... [estendeuse de 1096 a 1099]. O sucesso dos pregadores 

faz dela uma cruzada popular (aventureiros, peregrinos). É um choque militar, político, mas também 

cultural e mental, pois a cruzada dilata o espaço e o tempo. 

(P. Tétart, Pequena história dos historiadores.)  

O que foi escrito sobre a primeira cruzada aplica-se, de maneira geral, às demais.  

a) Qual era a finalidade imediata das cruzadas?  

b) Além das alterações culturais e mentais, as cruzadas provocaram modificações de ordem 

comercial no continente europeu. Discorra sobre essas últimas  
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Gabarito 
 

1. E 

Nas palavras do Papa, a cruzada também seria uma forma de resolver os problemas sociais, enviando 

para expedições e guerras aqueles que não tinham mais espaço na nobreza nem no trabalho do campo, 

muitas vezes vivendo de roubos e mendicância.  

 

2. C 

O período é marcado pelo desgaste do modelo feudal descentralizado e pela expansão das terras, das 

cidades e das monarquias. 

 

3. E 

Militarmente as cruzadas fracassaram, pois o acesso à Jerusalém depende de acordos realizados com 

os árabes. 

 

4. D 

A reconquista do mar Mediterrâneo possibilitou a reabertura de novas rotas comerciais e a ascensão 

da burguesia da região. 

 

5. A 

As cruzadas foram tentativas de resgatar a chamada Terra Santa, mas também de resolver os 

problemas demográficos e sociais da Europa. 

 

6. A 

O crescimento do ódio e das rivalidades entre cristãos e muçulmanos foi ampliado com as batalhas 

das cruzadas e as disputas por territórios. 

 

7.  D 

As três primeiras são verdadeiras, pois aborda o renascimento urbano e comercial do fim da idade 

média, proveniente das cruzadas, enquanto as duas últimas são falsas, pois as cruzadas causam um 

desgaste das relações feudais. 

 

8. E 

As cruzadas realizaram expedições muito além dos objetivos religiosos, conquistando novas terras, 

abrindo novas rotas comerciais e eliminando da sociedade feudal parcela de uma população mais 

pobre. 

 

9. C 

As cruzadas resgataram o comércio com o oriente e fizeram ressurgir as cidades, a circulação de 

moedas e das feiras. 
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10.  

a) A finalidade imediata era a reconquista da Terra Sagrada e o combate aos chamados “infiéis”. 

b) As cruzadas foram essenciais para a reconquista de terras antes perdidas pelos cristãos e pela 

abertura de novas rotas comerciais, garantindo uma reaproximação do ocidente com o oriente, 

sobretudo através do mediterrâneo, e um impulso na circulação de mercadorias e moedas, o que 

também impactou no ressurgimento das cidades. 

  


