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TEXTO PARA REFLEXÃO 
 
AULA 2: “A FORMAÇÃO DO MUNDO ÁRABE” 
 

Principais Fatos e Datas desde as Cruzadas no Mundo Árabe1 
Prof. Lejeune Mato Grosso 

 

� 1095 – O Papa Urbano ll prega a primeira Cruzada, na cidade de Clermont. Pedro, o 
Eremita, propõe e prega uma Cruzada popular; 

� 1096 – Os turcos derrotam Pedro, o Eremita, na desordenada tentativa de organizar um 
exército sem comando, seguido de peregrinos famintos. 

� 1099 – Em 15 de julho ocorre a queda de Jerusalém na que foi, formalmente, conhecida 
como a Primeira Cruzada.  Grande massacre de muçulmanos, judeus e até cristãos. É 
criado o reino de Jerusalém. É considerada a Primeira Cruzada; 

� 1109 – Queda de Trípoli depois de dois mil dias de sítio; 

� 1110 – Queda de Beirute; 

� 1146 – O papa Eugênio lll convoca a Segunda Cruzada; 

� 1147 – São Bernardo exorta a Cruzada. Partem nessa Cruzada Luis Vll e Elionora de 
Aquitânia; 

� 1148 – Cruzados são derrotados. Eles estavam comandados por Conrado, imperador da 
Alemanha e pelo rei da França Luis Vll, diante de Damasco. É o fim da Segunda Cruzada; 

� 1149 – Saladino assume o governo do Egito e da Síria; 

� 1187 – Batalhas ocorrem para ajudar os latinos do Oriente que resistem a Saladino. Os 
cruzados são derrotados na batalha de Hattin, em julho, por Saladino, perto do lago 
Tiberíades. Jerusalém é recuperada pelos muçulmanos em 2 de outubro tendo Saladino à 
frente, bem como a maioria dos territórios ocupados pelos cruzados, a exceção de Tiro, 
Trípoli e Antioquia; 

� 1190 – Dirigem-se para o Oriente, Ricardo Coração de Leão e Filipe Augusto. Frederico 
Barbarruiva morre afogado. É o período onde vai ocorrer a chamada Terceira Cruzada 
ou Cruzada dos Reis e suas batalhas vão durar até 1197; 

� 1198 – Para reconquistar Jerusalém, Inocêncio lll organiza nova expedição, indicando 
para comandá-la Bonifácio de Monteferrat. É chamada de Quarta Cruzada; 

� 1202 – Os cruzados negociam com Veneza e obtêm a frota necessária; 

� 1204 – Conquista de Constantinopla no mês de abril, capital do Império Bizantino do 
Oriente, de religião ortodoxa grega, pelos exércitos da Quarta Cruzada. Proclama-se o 
Império Latino no lugar do ortodoxo grego. Veneza estabelece o seu domínio oriental, de 
Creta até o mar Negro; 

� 1215 – É organizada a chamada Quinta Cruzada, pelo lV Concílio de Latrão (precedida 
pela controvertida cruzada das crianças); 

� 1221 – Cruzados são derrotados; 

� 1223 – O imperador Frederico ll prepara nova invasão. É chamada de Sexta Cruzada; 

� 1229 – Pelo tratado de Jaffa, Frederico ll obtém a cessão de Jerusalém, Belém e Nazaré. 
Enorme revolta entre os muçulmanos; 

                                                
1
 Esta cronologia foi feita a partir de pesquisas e estudos do arabista Samuel Sérgio Salinas, ao qual agradeço. Tais dados são 
parte de um livro seu em fase de publicação. 
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� 1235 – É estabelecido o Reino de Granada. Estado independente fundado por 
Muhammad ibn Nasr. Conhecido como período dos nazarides ou nasridas em português 
de Portugal. Único Estado sobrevivente da grande era muçulmana. 

� 1244 – O sultão do Egito recupera Jerusalém. 

� 1245 – Inocêncio lV apela pela cruzada. São Luís dela participa rumando para Oriente. É 
a chamada Sétima Cruzada; 

� 1248 – Tentativa de invasão do Egito. Conquistado o Egito, o caminho para a Terra 
Santa estava aberto aos cruzados, pois os egípcios muçulmanos dominavam, na época, a 
Síria. Na ocasião, o rei francês buscou unir-se aos mongóis; 

� 1250 – Derrota dos franceses na batalha de al Mansura. Luis lV é aprisionado e deve 
restituir territórios e pagar resgate; 

� 1258 – Episódio de grande importância e relacionado às Cruzadas é a conquista de 
Bagdá pelo chefe Mongol Kublai Kahn, neto de Gengis Khan. Enorme desastre para o 
mundo muçulmano, a despeito da futura conversão dos mongóis; há registros do 
encontro do maior guerreiro da época, Kubli, com o maior intelectual árabe, Ibn Khaldun, 
na cidade de Damasco; 

� 1261 – Fim do Império Latino do Oriente com a retomada de Constantinopla por Alexius 
Stragopoulos. Queda do Imperador Latino Balduino lll; 

� 1263 – Urbano lV desencadeia  a Oitava Cruzada, que seria a última; 

� 1270 – São Luís, no caminho para a Terra Santa, morre diante de Túnis, onde partes de 
seus restos mortais foram enterradas e jazem em mausoléu; 

� 1274 – Gregório X tenta obter a aliança com os mogóis da Pérsia e do imperador 
bizantino Miguel Paleólogo; 

� 1291 – Fim das Cruzadas. Os mamelucos conquistam Acre, e expulsam os cristãos do 
Oriente; 

� 1453 – Os otomanos apoderam-se de Constantinopla; 

� 1492 – Muçulmanos renden-se aos Reis Católicos, Fernando e Isabel em 2 de janeiro de 
1492 e acaba o Reino Islâmico e o Califado de Granada. Apesar das promessas, Fernando 
e Isabel, em 1502, orientados pelo Cardeal Cisneros, exigiram dos muçulmanos e judeus, 
a sua conversão ao cristianismo ou abandonar a Espanha. Com a queda de Granada, 
ocorre a Reconquista espanhola na Península Ibérica e derrota final dos muçulmanos; 

 
Endereços Eletrônicos Interessantes 
 
http://www.ifcs.ufrj.br/~pem/ - Programa de Estudos Medievais da UFRJ; 
http://www.grupodeestudosmedievais.cjb.net/ - Grupo de Estudos Medievais da ANPUH; 
http://www.medievalismo.org/principal.htm - Portal sobre História Medieval; 
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