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RESUMO 

E por esta razon conuino que fuessen los Reyes, e lo tomassen los omes por Señores: Uma 

análise da Legitimidade, Autoridade e Poder no reinado de Alfonso X através das suas 

redes de negociações senhoriais (1252-1284) 

 

No dia 31 de maio de 1252, diante dos aristocratas mais importantes do reino, Alfonso X foi 

coroado rei de Castela e Leão em uma cerimônia pública e desprendida de ritos de 

sacralização tradicionais das monarquias medievais. A trajetória política do reinado alfonsino 

foi marcada por períodos de incessantes conflitos e tensões sociais, as causas de referidas 

perturbações estavam diretamente ligadas à produção e tentativa de instauração de um 

audacioso programa de governo que buscava, sobretudo, a unificação legislativa e a 

renovação do direito do reino, algo não efetivado. 

Diante de um cenário político de sublevações e na necessidade de garantir o apoio dos seus 

súditos para as suas demandas de governo, Alfonso X produziu uma gama de normas 

jurídicas – coercitivas e concessivas – que tinham por finalidade o fortalecimento da sua 

autoridade régia, ao mesmo tempo em que buscava ferramentas legislativas que 

possibilitassem equilibrar novamente a sua relação com a sociedade política do reino num 

eterno jogo de poderes. Temos entendido tais aspectos como algo inerente às negociações 

senhoriais que nortearam as relações entre este monarca e as aristocracias laicas e 

eclesiásticas do período. 

Ao tomarmos as características acima apresentadas como norte de investigação e ao 

analisarmos um corpus documental composto por crônicas e documentos jurídicos elaborados 

sobre e no período alfonsino, tivemos como objetivo em nossa pesquisa examinar as relações 

de negociações desenvolvidas por Alfonso X ao longo do seu reinado, procurando entender as 

constantes crises de autoridade monárquica, abalos de legitimidade e, consequentemente, as 

ações políticas e jurídicas instauradas por ele na busca pela efetivação do poder. Assim, 

pudemos defender o quanto a fragmentação política não significou a ausência da legitimidade, 

da autoridade e, tampouco, do poder. Ao contrário, a descentralização apenas salientou mais 

os mecanismos de negociações, aspecto fundamental na constituição e manutenção da 

sociedade senhorial na Idade Média Central. 

 

Palavras-chave: Negociações senhoriais; Alfonso X; Século XIII; Relações de poder. 

 



ABSTRACT 

E por esta razon conuino que fuessen los Reyes, e lo tomassen los omes por Señores: An 

analysis of Legitimacy, Authority and Power in the reign of Alfonso X through his 

networks of seigneurial negotiations (1252-1284) 

 

On May 31st, 1252, before the most important aristocrats of the kingdom, Alfonso X was 

crowned King of Castile and Leon in a public ceremony and detached from traditional 

sacralization rites of the medieval monarchies. The political trajectory of the Alfonsine reign 

was marked by periods of unrelenting conflicts and social tensions, the causes of these 

disruptions were directly linked to the production and attempt to establish a daring 

government program that sought above all to unify legislation and renew the right of the 

kingdom, something not effected. 

Faced with a political scenario of uprisings and the need to secure the support of his subjects 

for their demands for government, Alfonso X produced a range of legal rules - coercive and 

concessive - aimed at strengthening his royal authority, at the same time time in which it 

looked for legislative tools that made possible to rebalance its relation with the political 

society of the kingdom in an eternal game of powers. We have understood these aspects like 

something inherent to the noble negotiations that guided the relations between this monarch 

and the aristocracies secular and ecclesiastical of the period. 

When we take the characteristics presented above as the north of research and when analyzing 

a documentary corpus composed of chronicles and legal documents elaborated on and during 

the Alfonsine period, we had as objective in our research to examine the relations of 

negotiations developed by Alfonso X throughout his reign, looking for to understand the 

constant crises of monarchical authority, abyss of legitimacy and, consequently, the political 

and juridical actions established by him in the search for the realization of power. Thus, we 

could argue that political fragmentation did not mean the absence of legitimacy, authority, or 

power. On the contrary, decentralization only emphasized the mechanisms of negotiations, a 

fundamental aspect in the constitution and maintenance of seigniorial society in the Central 

Middle Ages. 

 

Keywords: Seigneurial negotiations; Alfonso X; 13th century; Power relations. 
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As monarquias hispânicas do século XIII foram, em sua maioria, assentadas 

sobre o princípio hereditário do poder, constantemente amparado nas vias consagradas 

da tradição, na linhagem de sangue e no reconhecimento social do poder que 

designavam os futuros monarcas. 

A coroação dos reis castelhanos estava longe da sacralidade tão vigente na 

Europa setentrional, baseada nas cerimônias de unção, consagração, coroação e ritos ao 

redor da monarquia. Porém, foi justamente esse modelo oriundo das realezas francesa e 

inglesa que idealizou uma concepção única das monarquias medievais em grande parte 

dos estudos historiográficos. Esse tipo de leitura modelar ou tipológica se apoiou e foi 

reiteradamente edificada nas leituras antropológicas e nos estudos sobre a natureza do 

poder régio desenvolvidos já no início do século XX. Nesta pesquisa, no decorrer da 

exposição das nossas reflexões, um leitor mais atendo, não deixará de perceber como 

isso impactou profundamente nos estudos sobre o poder monárquico na Península 

Ibérica, especialmente, em Castela, mesmo que este não tenha sido o objetivo final de 

nosso mestrado.1 

 Duas obras de grande renome apoiaram a disseminação do modelo sacro e 

ritualístico das monarquias medievais para os historiadores: O livro Os reis 

taumaturgos, escrito pelo historiador francês Marc Bloch,2 no qual o autor realiza um 

estudo comparativo do significado cultural das realezas francesa e inglesa, no que tange 
                                                           
1 Vejamos um exemplo “didático” da diferenciação existente entre o modelo sacro da Europa setentrional 

e a justificativa proferida pelas monarquias castelhano-leonesas de origem divina do poder real. Ao 

analisar a Cantiga de Santa Maria, Joseph O’Callaghan, demonstra o caráter secular da monarquia 

castelhana abordando o caso de uma menina que sofria de um mal na garganta que nenhum médico podia 

solucionar, diante da impossibilidade de cura da menina, a sua mãe foi pedir ao rei (Alfonso X) que por 

todo-los reis crischãos an aquesto por vertude/ que sol ponnan sãs mãos sobre tal door, saude/ an [todos 

os reis cristãos têm por virtude que colocando sua mão sobre tal dor, obter saúde]. Porém, Alfonso X 

rejeitava essa crença, o que fica claro ao dirigir resposta ao pedido da mulher: Ca dizedes que vertud ei, 

dizides neicidade [porque diz que tenho poderes, diz necessidade]. Alfonso X recomenda a mulher que 

desse a menina uma água que tivesse sido usada para lavar a imagem da Virgem Maria e, foi assim que a 

menina recuperou a saúde. A partir de tal exemplo, podemos concluir que Alfonso X não estava disposto 

a reclamar para si poderes sobrenaturais e nem os reconhecer em outras monarquias. Porém, isso não 

significou que ele deixasse que a expressão da autoridade eclesiástica fosse superior a sua, na medida em 

que frisou a dependência direta de sua monarquia ao mesmo Deus, sem necessidade de mediadores. Dessa 

maneira foram assentadas a dignidade régia das monarquias castelhano-leonesas, ao estabelecer que os 

reis eram também vicários de Deus em seus respectivos reinos. In: O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey 

Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla. Universidad de Sevilla, 1999. p. 48-49. 
2  BLOCH, Marc. Os reis Taumaturgos. O caráter sobrenatural do poder régio (França e Inglaterra). 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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a essência sobrenatural do seu poder é a obra Os dois corpos do rei, de Ernst 

Kantorowicz,3que buscou analisar a condução dualista dos corpos dos monarcas 

medievais, que ao mesmo tempo em que derivavam de um caráter físico/natural 

(humano, finito), possuíam, também, um caráter político (sagrado, infinito no sentido 

que é continuado pela dinastia). A obra de Kantorowicz nos oferece a confluência entre 

o estudo das doutrinas políticas e jurídicas com o dos significados da cerimônia que 

cercam os reis.4 

 Os estudos de Marc Bloch e Ernst Kantorowicz converteram-se em um 

verdadeiro paradigma/manual para aqueles que se debruçaram sobre as realezas 

medievais, numa eterna generalização dos padrões régios setentrionais. 

 Na contramão de referida perspectiva, surge na segunda metade do século XX, 

um grupo de historiadores interessados pelo problema da fundamentação do poder real 

na Hispania medieval. Divergentes da reprodução litúrgica da Europa setentrional, tais 

pesquisadores viam nas monarquias hispânicas um caráter secular de governo, sendo 

elas “assentadas sobre fontes de legitimidade e poder bastantes laicas, ao menos em suas 

manifestações externas”.5 

 Um dos historiadores preocupados na diferenciação cerimonial régia dos reis 

europeus foi Teófilo Ruiz ao publicar o trabalho Une royaté sans sacre: la monarchie 

castillane Du bas Moyen Âge.6 Ele demonstrou a impossibilidade de reproduzir o 

modelo setentrional – das monarquias ungidas na França e Inglaterra – nas monarquias 

castelhanas medievais. Ruiz afirmou em seu artigo que referida impossibilidade advinha 

das cerimônias seculares e ações práticas e estabelecidas pelos reis meridionais, que por 

terem participado tão frequentemente do combate contra os mouros, haviam aguçado o 

seu caráter guerreiro e violento. Citadas práticas eram, segundo ele, desprovidas do 

esplendor sobrenatural das monarquias setentrionais.7 

 Em parte, Ruiz atribuiu a ausência do caráter sacralizado das monarquias 

castelhanas à persistência de rituais mais germânicos herdados dos visigodos, como o 

                                                           
3KANTOROWICZ, Ernest, H. Os dois corpos do rei: um estudo sobre a Teologia Política Medieval. São 

Paulo: Companhia das letras, 1998. 
4 Cf. GOMES, Rita Costa. A reflexão antropológica na história da realeza medieval. Revista Etnográfica, 

Portugal, vol. II, Nº. 1, pp.133-140.  1998.p. 136. 
5 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: 

La Olmeda, 1999. p. 34. 
6RUIZ, Teófilo. Une royauté sans sacre: la monarchie castillane dubas Moyen Âge. Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, França, Vol.39, Nº. 3, pp. 429-453, 1984. 
7 Idem. p. 447 
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levantamento do pendão ou o içar o novo monarca sobre um escudo.8 Na mesma linha 

interpretativa, Joseph O’Callaghan, ao retratar alguns aspectos sobre a coroação de 

Alfonso X, assinala: 

En la mentalidad de Alfonso X, no podia haber mejor oportunidad ni 

lugar más apropiado para una coronación real que esta primera visita a 

Toledo, cabeza de España em tiempos de los visigodos, con sus 

recuerdos de hegemonía sobre toda la Península, do antiguamente los 

Emperadores se coronavan.9 

  

No entanto, mesmo considerando uma tendência a dessacralização das 

monarquias castelhanas, não poderia se considerar que tal ritual fosse totalmente 

inexistente em terras meridionais, como bem salientou Teófilo Ruiz ao assinalar que a 

existência de rituais de coroação e as cerimônias de unção nas monarquias castelhanas 

medievais eram realizadas, na maioria das vezes, para disfarçar a forma ilegítima com 

que os seus soberanos subiram ao trono.10 

 Para atestar citada tese, Ruiz utiliza-se de um exemplo emblemático, a coroação 

de Sancho IV, filho de Alfonso X, que se empossa como monarca por meios 

ilegítimos.11 Graças a isso, diferentemente das cerimônias monárquicas anteriores 

desprovidas de rituais litúrgicos, a cerimônia de coroação de Sancho foi toda 

caracterizada numa tradição litúrgica das monarquias setentrionais. 

 Apesar de considerar a pouca existência de rituais de sacralidade régia dos 

monarcas castelhanos, Teófilo Ruiz salienta que mesmo para aqueles casos em que os 

governantes não foram empossados de maneira ilegítima e, mesmo assim, optaram por 

tal liturgia, não dependiam essencialmente dela para exercer sua autoridade.12  

 Adeline Rucquoi também foi uma historiadora com o fundamento do poder real 

nos territórios meridionais. Ela procurou traçar um perfil do tipo de poder existente nos 

reinos ibéricos, porém, mais especificamente, a origem do poder das monarquias 

castelhanas. Referida perspectiva pode ser lida em seu trabalho De los Reyes que non 

son taumaturgos: los fundamentos de la realeza em España.13 

                                                           
8 Idem. p. 432. 
9 O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla, op. cit., p. 29. 
10 RUIZ, op. cit., p. 441. 
11 Com a morte do filho primogênito de Alfonso X, Don Fernando de La Cerda, em novembro de 1275, o 

rei acaba legando o seu reino ao seu neto Alfonso de La cerda, minando assim as pretensões do seu 

segundo filho varão Sancho. Este, por sua vez, após a morte de seu pai, desrespeitando as suas últimas 

vontades em testamento, corou-se como rei de Castela e Leão, contando com o apoio considerável da 

aristocracia castelhano-leonesa.  
12RUIZ, Teófilo, op. cit. p. 446.  
13RUCQUOI, Adeline. De los Reyes que non son taumaturgos: los fundamentos de la realeza en España. 

Relaciones: Estudios de Historia e Sociedad, México, Vol.13, Nº. 51, pp. 55-100, 1992. 
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 Seguindo a mesma linha interpretativa de Ruiz, esta medievalista francesa 

compreende que a natureza do poder real na Península Ibérica medieval derivava do 

direito romano, revisado em meados do século VII pelos visigodos em sua Lex 

Visigothorum, Liber Iudicum ou Fuero Juzgo. Na concepção de Rucquoi, a forte 

influência romano-germânica/visigoda foi a grande idealizadora de um modelo e 

aspiração imperial que rodeava os monarcas castelhanos.14 

 O conceito de “basileus”, imperador/soberano que domina a cada vez o 

espiritual e o temporal, e a concepção de império retratado pela autora, parecem-nos 

fundamental para compreender a noção de poder que esteve presente na Hispania ao 

longo da Idade Média. 

 Para Rucquoi, o conceito de império estabelecido pelos romanos presumia o 

poder supremo num determinado território, porém tal poder não pressupõe a unidade 

política, linguística, fiscal ou religiosa do espaço dentro do qual se exerce, exigindo-se 

que todos os que estão submetidos, independente de seus costumes, língua ou religião, 

reconheçam a autoridade de quem os governa.15 

 Ainda sobre essa concepção, a autora esclarece que o império real exigia um 

reconhecimento por parte dos súditos, fossem cristãos, mouros ou judeus, ou de língua 

galega, castelhana ou aragonesa.16 Nesse sentido, pontuamos que a concepção de poder 

das monarquias hispânicas foi assentada sobre um prisma de que, além de serem reis, ou 

seja, regedores, os monarcas poderiam exercer o Imperium, a forma suprema do poder 

dentro da Península, por serem herdeiros dos reis visigodos que reinaram em Toledo. 

 Entretanto, Rucquoi também enfatiza que os reis medievais ibéricos 

acrescentaram ao conceito de Imperium, herdado de seu passado romano, um 

fundamento mais “moderno”, ou seja, mais propriamente medieval à medida que tal 

apropriação reforçou ainda mais a autoridade monárquica dentro e fora dos seus 

reinos.17 

Sendo assim, podemos considerar que referido título na concepção dos reis 

ibéricos reforçava ainda mais a sua condição de autoridade dentro de um bojo maior de 

dominação frente aos outros reinos. 

 Desse modo, podemos frisar que os monarcas de Castela aos poucos teriam 

percebido que o seu poder não necessitava de se valer de ritos e cerimônias para serem 

                                                           
14 Idem. p. 64. 
15 Idem. p. 66. 
16 Idem. Ibidem. 
17Idem. p. 68. 
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reconhecidos. Em decorrência desta prerrogativa, compreendemos que a autoridade do 

rex estava tão consolidada em seus domínios que não necessitava da realização e de 

mecanismos ritualísticos cada vez que um de seus sucessores subisse ao trono. 

 Por fim, podemos salientar que foram justamente tais aspectos tradicionalistas 

das monarquias hispânicas, como a prevalência de ritos mais germânicos na coroação 

dos monarcas, o princípio hereditário – a linhagem de sangue – que constituíram as 

bases legítimas do poderio régio na Hipania Medieval, que ancorados numa tradição 

jurídica romana e na concepção imperial de poder herdada pelos visigodos 

caracterizaram a crescente burocratização e laicização das suas estruturas de governo. 

 Ao longo dos reinos hispânicos medievais tivemos apenas dois monarcas que, de 

certa maneira, podemos afirmar, alcançaram suas pretensões imperiais: Alfonso VI 

(1065-1109) e seu neto Alfonso VII (1126-1157) de Castela e Leão. Os dois obtiveram 

o título de Imperator totius Hispaniae, entretanto, nem todos que pleitearam a tal título 

conseguiram a mesma façanha, como, por exemplo, Alfonso I, o Batalhador, rei de 

Aragão. 

Especificamente no caso dos monarcas castelhano-leoneses, a maioria buscou de 

certa forma princípios tradicionalistas de direito para justificar seus pleitos a tal 

condição de poder. Mesmo aqueles que não conseguiram o título imperial trabalhavam 

para estabelecer uma hegemonia do reino de Castela sobre os outros territórios da 

Península Ibérica. 

 Um dos casos mais emblemáticos de incessante busca pelo título de imperador 

foi o do monarca Alfonso X, que governou Castela e Leão no período de 1252 a 1284. 

Ele perseguiu ao longo de seu reinado vários mecanismos e ferramentas de poder para 

alcançar suas pretensões imperiais. 

 Desde o início do seu governo, tentou atribuir ao seu exercício do poder a 

mesma função que era atribuída pelo direito romano aos imperadores, ao considerar que 

rex in regno suo imperator est [o rei é o imperador em seu próprio reino].18 Por tal 

postura, Alfonso X expressou em todos seus códigos jurídicos o caráter autônomo do 

poder real, ao declarar que o rei era o Vicário de Deus em suas terras, não necessitando 

de intermédio de nenhuma outra autoridade como, por exemplo, o Papa.19 

                                                           
18 O’CALLAGHAN, op.cit. p. 46. 
19 Ao se titular Vicário de Deus em suas terras, Alfonso X segue os mesmos pressupostos conduzidos por 

Alfonso VI em seu processo de reconquista, que ao aceitar instaurar o culto romano nos seus domínios 

em detrimento dos ritos e da escrita visigótica, almejava com isso ser o único detentor da nova ortodoxia 

e, assim, ter condição de se declarar Vicário de Deus em assuntos temporais. 
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 Na confirmação de referida posição, Alfonso X, ao caracterizar a natureza do 

poder real, defendeu a existência de um poder maior proveniente do direito hereditário 

para governar. Sendo este evocado pela teoria das duas espadas, que reclamava a 

independência do poder temporal em respeito ao espiritual, já que ambos procediam de 

Deus e tinham suas próprias tarefas e campos de atuação.20 

 Assim sendo, como Vicário de Deus em assuntos temporais, o rei é o 

intermediário entre Deus e o povo21 e seguindo tais pressupostos, Alfonso X, 

diferentemente de seus antecessores Alfonso VIII e Fernando III, negou-se a aceitar 

aquilo que a Sociologia conceitualizará como a ideologia hierocrática,22 já que é 

perceptível que defendia a absoluta autonomia do poder real. 

 No entanto, mesmo estabelecendo com firmeza sua autonomia como rei, 

Alfonso X não deixou de ser fortemente influenciado pelas tradições imperiais 

hispânicas, ao passo que sabia que o alcance de um título imperial lhe propiciaria a 

hegemonia sobre os outros reinos peninsulares. Baseada em referido aspecto é que a 

historiografia que se debruçou sobre o reinado de Alfonso X justificou o seu 

ininterrupto pleito ao título de Imperador dos Romanos.23 

 Ainda sobre tal ambição imperial, Joseph O’Callaghan considerou que a 

hegemonia hispânica e o título imperial estavam “mutuamente unidos”, defendendo que 

para Alfonso X “a Espanha era sempre o principal” e sobre tais aspectos, esperava ligar 

as pretensões de universalidade do Império Romano com as aspirações peninsulares do 

Império Hispânico.24 

 Seguindo outra linha interpretativa, Martínez Ayala compreendeu a utilização 

das pretensões imperiais de Alfonso X como plataforma de governo para o reforço de 

sua autoridade no interior dos seus domínios.25 Consideramos que ambas as teorias são 

completamente aplicáveis em nosso bojo analítico. 

                                                           
20 GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit. p. 264. 
21 Cf. NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (XIII-XVI). 

Madrid: Eudema, 1988. p. 55. 
22Ideologia caracterizada pela busca do monopólio da administração dos valores religiosos e pela defesa 

da exclusividade sacerdotal na atribuição de bens religiosos. Cf. WEBER, Max. A psicologia Social das 

religiões mundiais. In:____. Ensaios de Sociologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. p. 309-346. p. 326. 
23VALDEÓN BARUQUE, Julio. Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna. Madri: Temas de 

Hoy, 2003; CARRIÓN GUTIÉRREZ, José Miguel. Conociendo a Alfonso X el Sabio. Espanha: Imprenta 

Regional de Murcia, 1997; MARTÍNEZ, H. Salvador. Alfonso X, the learned: A biography. 

Leiden/Boston: Brill, 2010; GONZÁLEZ JIMENÉZ. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-

1284, op.cit.; O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla, op.cit. 
24 O’CALLAGHAN, op.cit., p. 329. 
25AYALA MARTINEZ, Carlos de. Directrices fundamentales de la política peninsular de Alfonso X: 

relaciones castellano-aragonesas de 1252-1263. Madrid: Aldecoa, D.L., 1986. p. 16. 
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 Além desses dois importantes posicionamentos analítico-historiográficos 

representados por O’Callaghan e Martínez Ayala, é possível verificar também sobre as 

explicações a respeito da política desenvolvida por Alfonso X que os estudos 

aristotélicos e o direito romano canônico, que haviam se convertido em novos objetos 

de estudos nas universidades medievais, foram grandes influenciadores em seus atos. 

Sendo justamente essas novas aspirações que conduziram e influenciaram o monarca 

castelhano na compilação de suas diversas obras jurídicas em meados do século XIII. 

 Podemos afirmar que seguindo tais tradições jurídicas e filosóficas, o reinado de 

Alfonso X se desenvolveu numa concepção de corpo político, composto pelo rei, reino 

e povo. Tal conceito implicava uma noção de unidade, sendo esta estabelecida pela 

interdependência dos membros desse corpo político, onde se por um lado o rei tinha a 

autoridade de advogar pelos seus súditos, estes sabiam que o rei necessitava da sua 

colaboração para o bem comum. 

 Referida concepção de corpo político no século XIII foi altamente influenciada 

pela noção aristotélica de natureza humana do Governo, numa perspectiva similar de 

um corpo humano, onde o rei é a cabeça do todo reino. Nessa condição de cabeça de 

todos, o rei seria afetado pela execução de qualquer mal que os outros membros do 

corpo caíssem, e, por tanto, a desobediência poderia provocar a desordem de todo 

corpo.26 

 Tomado citado entendimento de corpo político derivado de uma mesma noção 

de corpo natural/humano, compreendemos os fundamentos políticos disseminados por 

Alfonso X, que ao conceber seu reino por um víeis de unidade política, disseminou a 

existência natural do poder civil, sendo justamente esta natureza responsável pela 

independência do poder temporal sobre o poder espiritual, algo que contribuiu para 

contínua secularização da sociedade.27 

A organização política de Castela e Leão ao longo da Idade Média Central foi 

caracterizada numa noção de que o rei é um primus enter pares, líder e príncipe que 

governa o reino com a colaboração da aristocracia.28 Dessa perspectiva, tomamos a 

                                                           
26 O’CALLAGHAN, op. cit. p. 42. 
27 Cf. Idem. p. 40. 
28 Optamos pela utilização da nomenclatura “aristocracia”, em detrimento do termo nobreza, por 

considerá-lo mais abrangente, pois tanto se designa ao grupo composto pelo monarca e seus familiares, 

como também aos grupos influentes provenientes do corpo eclesiástico e dos diversos grupos rurais e 

urbanos. Todos, ao nosso ver, encontram-se no mesmo bojo social, pois a utilização do termo aristocracia 

permite assim integrar essas capas rurais e urbanas superiores que os discursos anteriores que utilizavam a 

nomenclatura nobreza acabavam por excluir. Sendo assim, consideramos aristocracia um termo mais 

compatível, pois obriga as partes examinar tanta as relações entre dominantes e dominados, como as 
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noção de que os reinos castelhanos-leoneses se concebiam em uma universitas que 

aceitava a ordem social estabelecida sobre o qual o regime social se presumia na 

existência de uma “sociedade política”, integrada pelo monarca e os grupos dominantes 

(aristocracia) em âmbito urbano e rural e cuja participação no poder se considerava 

indispensável.29 

Logicamente, desse mútuo apoio entre monarquia e aristocracia se deduziam 

benefícios, e não pequenos, para ambos os lados. Assim, se por um lado o poder 

monárquico necessitava da colaboração da aristocracia, tanto na projeção militar do 

reino como no apoio aos diversos organismos de governo, por outro, a aristocracia ao 

ceder seu apoio conseguia assegurar para si um considerável patrimônio.30 

Dito isso, compreendemos que na sociedade senhorial em que estava inserido o 

monarca, ele não podia ignorar o fato de ser um dominus, um senhor que se mantinha 

através de laços de interdependência ligado a outros homens. 

É perceptível que os reinos hispânicos, ao longo dos séculos XII e XIII, tentaram 

manter um equilíbrio entre o rei e a sociedade política do reino, mesmo considerando a 

existência de conflitos e disputas para preservarem suas condições de poder. Por sua 

vez, ao nos debruçarmos sobre o reinado de Alfonso X e ao analisarmos suas pretensões 

de governo, identificamos tentativas constantes por parte do monarca de desequilibrar 

aquela condição construtiva de poder. 

Alfonso X pretendeu, ao longo do seu reinado, estabelecer para si o monopólio 

legislativo e, ao mesmo tempo, alcançar a unificação jurídica dos seus reinos e a 

renovação jurídica. Ao ter citadas pretensões de governo, o monarca castelhano almejou 

quebrar com as tradições castelhanas de criação do direito a partir das declarações ou 

façanhas dos juízes e autonomia da justiça foreira ou municipal.  

Foram justamente determinadas renovações de governo que condicionaram os 

grandes conflitos e tensões existentes entre a monarquia e a aristocracia durante seu 

reinado. O problema de Alfonso X e a aristocracia castelhana advêm das novas práticas 

e formas de entender e exercer o poder real, numa constante luta pela participação e 

fortalecimento dos seus poderes. 

                                                                                                                                                                          

relações de aliança, oposição e inclusive de domínio entre esses mesmos dominantes. Cf. MORSEL, 

Joseph. La aristocracia medieval. El dominio social em Occidente (siglos V-XV).  València: Publicacions 

Universitat de València, 2008. 
29 Cf. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César. Las luchas por el poder en la corona de Castilla: nobleza vs. 

monarquía (1252-1369). Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, Nº. 6, 

pp. 36-51, 2009. p. 40. 
30 Idem. p. 44. 
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Compreendendo que a sociedade castelhana, por tradição, se estabelecia em uma 

sociedade política, em que a aristocracia junto com a monarquia participava das 

decisões de governo conservando e ampliando a concepção de poder 

compartilhado/corporativo, identificamos que tais iniciativas instauradas por Alfonso X 

em seu reinado iam de frente às políticas desenvolvidas pelos monarcas antecessores ao 

seu governo. Sendo essas novas ideologias de governança que, segundo alguns 

historiadores, caracterizaram o governo de Alfonso X numa constante aspiração 

centralizadora do poder. Os adeptos de tal perspectiva acreditam que o monarca 

castelhano produziu em seu governo um “projeto centralizador do poder”, ao passo que 

as novas formas de organização do seu reinado tinham como foco o constante reforço 

do poder e da autoridade régia.  

Entretanto, consideramos essa perspectiva equivocada e anacrônica. Para nós, a 

atribuição de um ideal centralizador ao governo de Alfonso X é fruto do pensamento 

ideológico construído no século XIX, momento de crescentes ideais nacionalistas que 

recaíram sobre o período Medieval. 

Em nossa pesquisa nos aproximamos dos argumentos da medievalista Maria 

Filomena Coelho, especialmente em seu trabalho Revisitando o Problema da 

Centralização do Poder na Idade Média. Reflexões Historiográficas,31 em que ela 

aborda o panorama dos estudos sobre o poder na Idade Média: 

No mesmo tom, aqueles que estudavam o poder dedicaram-se a 

mostrar que o chamado “Estado Moderno” e suas virtudes tinham 

raízes no medievo, ou seja, originaram-se nessa época. Portanto, um 

projeto de recuperação da Idade Média que, obviamente, afastava-se 

da própria História. Tratava-se de olhar para o passado com a 

familiaridade do tempo presente.32 

 

A autora chama a atenção para a necessidade de olharmos mais para as 

realidades do período, por isso mesmo, defendemos que as inovações estabelecidas por 

Alfonso X no âmbito de seu reinado, foram pretensões de neutralizar a todo e qualquer 

custo a insatisfação, cada vez mais frequente, da aristocracia castelhana pelas medidas 

legislativas adotadas por ele no período do seu reinado. 

O governo de Alfonso X se constituiu num período de constantes conflitos e 

tensões sociais, inseridos nas relações de negociações do período, ao passo que para 

                                                           
31COELHO, Maria Filomena. Revisitando o problema da centralização do poder na Idade Média. 

Reflexões historiográficas. In: ALMEIDA, Neri de Barros; NEMI, Ana Lúcia Lana; PINHEIRO, Rossana 

Alves Baptista. (Orgs). A construção da narrativa histórica: Séculos XIX e XX. Campinas, SP/ São Paulo, 

SP: Ed Unicamp/Fap-Unifesp, 2014. p.34-62. 
32 Idem. p. 41. 
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conceber suas aspirações de poder, o monarca castelhano ora produzia elementos que 

pudesse inabilitar os incessantes conflitos protagonizados pela aristocracia castelhano-

leonesa, por meio dos seus instrumentos coercitivos, ora concedia a essa mesma 

aristocracia elementos que possibilitassem o seu apoio nas suas diretrizes de governo, 

aspectos intimamente vinculados, inclusive, às relações senhoriais da sociedade 

castelhana.33 

Temos entendido tais negociações como um aspecto comum à política inerente 

às aristocracias laica e eclesiástica, que amparadas no tripé legitimidade, autoridade e 

poder constituíam, para nós, a base dos governos na Península Ibérica. 

Em suma, nossa pesquisa centrou-se na procura por respostas às seguintes 

questões: Quais foram às razões norteadoras da diferenciação das negociações 

senhoriais existentes no governo de Alfonso X em relação aos seus antecessores? Uma 

vez que temos por pressuposto que a tentativa de instaurar um monopólio 

legislativo/jurídico deva ser também compreendida como um instrumento político nas 

mãos do monarca castelhano, como elas agiam nas relações senhoriais mantidas por ele 

no seu período de governo? Houve, de fato, influência do contexto de ebulição senhorial 

daquele momento nas ações do monarca? 

Esses questionamentos estão atrelados com os seguintes objetivos: Em primeiro 

lugar, analisar as relações de negociação desenvolvidas por Alfonso X ao longo do seu 

reinado. Em seguida, procurando entender as constantes crises de autoridade 

monárquica, abalos de legitimidade e, consequentemente, as ações políticas e jurídicas 

instauradas pelo monarca na busca pela efetivação do seu poder. Para tal, levamos em 

consideração que apesar de inúmeras continuidades, o reinado de Alfonso X nos 

apresenta alguns dados singulares no processo de relações de negociações senhoriais 

frente aos reinados antecessores, sendo justamente tais rupturas que temos como foco de 

investigação em nossa pesquisa. 

Em terceiro lugar, tivemos como propósito compreender os problemas 

vivenciados entre a aristocracia e a coroa castelhana nas constantes tentativas do 

monarca de frear a constante onda de descontentamento e inquietações aristocráticas 

através da concessão de privilégios a determinados grupos que o auxiliariam nas suas 

pretensões políticas de governo. 

                                                           
33Cf. ALVARO, Bruno Gonçalves. As Veredas da Negociação: Uma Análise Comparativa das Relações 

entre os Senhorios Episcopais de Santiago de Compostela e de Sigüenza com a Monarquia Castelhano-

Leonesa na Primeira Metade do Século XII.  Tese (doutorado) – UFRJ/IH/ Programa de Pós-Graduação 

em História Comparada, Rio de Janeiro, 2013, 280 f. 
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Tendo em vista tais objetivos, apresentaremos a seguir os conceitos que foram o 

Norte para nossa pesquisa.  

O termo senhorio foi muito utilizado por Alfonso X em seu corpus jurídico, 

numa constante referência ao domínio do rei e a sua autoridade sobre o povo.34 É 

importante frisarmos que a concepção de senhorio não se limitava só a pessoa do rei; 

como bem pontuou O’Callaghan, os senhores de vassalos tinham também senhorio, mas 

o do rei era superior aos demais.35 

Assim, como Alfonso X concebeu em seu corpus jurídico, Alain Guerreau ao 

definir o senhorio (dominium) em seus estudos sobre o feudalismo, também o 

caracterizou como um tipo de dominação, porém, para este medievalista francês, o 

senhorio foi:   

Una relación social entre dominantes y dominados, en la que los 

dominantes ejercían simultáneamente un poder sobre los hombres y 

un poder sobre las tierras, por el hecho de que la organización de los 

grupos dominantes estaba concebida de tal modo que estos dos 

aspectos no pudieran disociarse, no sólo a nivel global sino tampoco y 

sobre todo a escala local.36 

 

 Nesse sentido, compreendendo a complexidade de tais relações de dominação, 

identificamos a possibilidade de ampliação do nosso entendimento dos múltiplos 

processos de negociações entre os diversos poderes presentes na sociedade senhorial. 

 Para uma maior compreensão e entendimento daquilo que sinalizamos como 

relações de negociações senhoriais, temos tomado como modelo explicativo os 

resultados investigativos apresentados pelo medievalista brasileiro Bruno Gonçalves 

Alvaro. Ao longo dos seus trabalhos, elevem analisando e demonstrando as 

permanências das relações senhoriais, especificamente, ao que tange o conceito poder 

senhorial-episcopal, elaborado e utilizado por ele como ponto chave na interpretação 

das negociações políticas entre as mais diversas esferas da sociedade senhorial 

medieval. 

 Em sua tese,37 Bruno Gonçalves Alvaro, seguindo de perto as ideais dubynianas, 

demonstrou que o chamado “feudalismo” é um ponto mínimo nas relações estabelecidas 

entre os atores sociais da Idade Média, tendo sido o senhorio, na verdade, o elemento 

                                                           
34  O’CALLAGHAN, op.cit., p. 50. 
35  Idem. p. 50. 
36GUERREAU, Alain. El concepto de Feudalismo: Génesis, evolución y significación actual. In: 

ESTEPA, Carlos; PLACIDO, Domingo. (Coords.); TRIAS, Juan. (Ed.). Transiciones em la antigüedad y 

feudalismo. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas, 1998, p. 91-116. p. 92. 
37 ALVARO, op.cit. 
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principal de articulação política entre as mais variadas instituições do período. Parece-

nos que em suas investigações busca-se uma abordagem abrangente do senhorio como o 

espaço social dos mais diversos tipos de tensionamentos (a guerra, o sexo, a 

religiosidade), o que lhe possibilita encará-lo não só como um elemento de cunho 

econômico, um modo de produção, como demonstrado por um Materialismo Histórico 

mais tradicional, mas, ao se aproximar de perspectivas mais atuais, como locus de 

negociações políticas, culturais, etc. 

 O ponto central da sua investigação se fixa nas diversas negociações 

empreendidas entre as instâncias eclesiástica e monárquica no decorrer da Idade Média, 

mas, especificamente, naquelas estabelecidas em Castela e Leão no século XII, 

utilizando para compreensão de tais relações a noção do que chama de poder senhorial-

episcopal. Tal conceito é utilizado por esse pesquisador como princípio analítico nas 

diversas doações de dioceses, e no caso de sua pesquisa, ele se dedicou especificamente 

às Igrejas de Santiago de Compostela e Sigüenza, observando nessas doações, tanto 

para um lado como para o outro, a principal estratégia para conter o perigo eminente 

que a monarquia presenciava e, ao mesmo tempo, uma tática de fundamental 

importância para os episcopados, uma vez que possibilitaram a eles toda uma saída de 

manobra para solucionar seus problemas específicos.38 

 Por sua vez, a definição de Senhorio, estabelecida por Bruno Alvaro em seu 

artigo intitulado Territórios Senhoriais, Fronteiras Diocesanas: O Poder Senhorial-

episcopal em Castela no século XII, está bem próxima da noção guerreauniana e nos 

traz a compreensão da utilização como: 

Um meio fundamental para a concretização das relações de poder 

encontradas nas mais variadas situações de tensionamentos 

político-sociais. Explicitamente: não nos importa se ele é uma 

terra, um direito, etc., posto que é, para nós, na verdade, um 

elemento essencial para a legitimação dos atores em constante via 

de choque, mas que percebiam nele um mecanismo importante para 

negociações e alianças.39  

  

 Em outro trabalho intitulado Um Estudo Comparativo do Poder Senhorial-

episcopal em Castela e Leão no século XII,40 Bruno Gonçalves Alvaro possibilita-nos 

                                                           
38 Idem. p. 226. 
39ALVARO, Bruno Gonçalves. Territórios Senhoriais, Fronteiras Diocesanas: O Poder Senhorial-

episcopal em Castela no século XII. Artigo inédito. p.1-22. p. 6. 
40ALVARO, Bruno Gonçalves. Um Estudo Comparativo do Poder Senhorial-episcopal em Castela e Leão 

no século XII. In: Revista de História Comparada – Programa de Pós-Graduação em História 

Comparada- UFRJ, Rio de Janeiro, V. 11, Nº. 1, pp. 41-76, 2017. 
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um maior amadurecimento conceitual sobre o entendimento daquilo que ele denomina 

poder senhorial-episcopal ao estabelecer que: 

é, antes de mais nada, um modus operandi dos processos de 

negociação presentes e necessários durante a Idade Média Central, 

cuja legitimidade do governo episcopal estava em constante 

bombardeamento de forças (papado, monarquias e esferas, das mais 

diversas, da multifacetada aristocracia senhorial).41 

  

 Fundamentados nesses pressupostos conceituais, compreendemos que a 

interação de reiteradas reflexões em nossa investigação se torna fundamental para uma 

maior elucidação das políticas conduzidas pela monarquia castelhana, focadas nas 

relações de negociações senhoriais que conduziram o constante jogo político travado 

com a aristocracia, numa eterna rede de concessões e normatizações. 

 Bruno Gonçalves Alvaro ainda nos alerta para a utilização das doações 

senhoriais como um importante elemento de barganha manuseado nas mãos da 

monarquia para ratificação da sua legitimidade. Ao passo que, tais concessões poderiam 

garantir um dos principais instrumentos para expansão e manutenção da legitimidade 

monárquica no contexto das tensões que caracterizaram os finais do século XI e durante 

todo os séculos XII e XIII.42 

  Nesse sentido, seguindo tais postulados, indagamos que se tais redes de doações 

deixassem de ter preponderância nas relações internas estabelecidas entre a monarquia e 

a aristocracia, os conflitos entre tais instituições se acentuariam, levando-se aos 

constantes abalos de autoridade e legitimidade régia.  

 Enfim, consideramos que a utilização da noção de senhorio e poder senhorial-

episcopal apresentadas pelo autor enquanto arcabouço teórico e investigativo, permite-

nos compreender as diversas facetas da política empregada por Alfonso X ao longo do 

seu reinado, uma vez que o cenário político da época, caracterizado pelas constantes 

normatizações e tentativas de construção de um monopólio legislativo pretendido pelo 

monarca, vinculavam-se, no momento da sua produção, às relações sociais estipuladas 

nas relações de negociações senhoriais do período. 

Outro enunciado também manuseado em nosso trabalho é o de legitimidade, que 

tem sua vinculação ligada às noções aqui já apresentadas de tradição, linhagem de 

sangue e hereditariedade. A concepção tradicionalista das monarquias hispânicas 

                                                           
41 Idem. 44. 
42 Idem. 45. 
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legitimava e outorgava para as mesmas o direito de comando, ancoradas, por sua vez 

pela noção de mérito, atributo e herança.43 

O nascimento, atributo condicionado ao indivíduo portador de direitos 

sucessórios e sanguíneos não só legitimava uma posição social, como também 

estabelecia quem teria o direito de comando, isto é, designava o verdadeiro poder 

público sob a forma do poder senhorial.44 Identificamos no princípio hereditário um dos 

organismos legitimadores mais utilizados pelas monarquias castelhanas ao longo dos 

séculos. 

Além do atributo de sangue, verificam-se na justificativa da origem divina do 

poder régio e nas diversas redes de concessões senhoriais estabelecidas no período, 

outros princípios legitimadores bastantes utilizados pelas monarquias castelhanas para 

exercer e validar à sua dominação. 

A noção de autoridade adotada em nossa investigação presume a ideia de um 

poder estabilizado, no qual os indivíduos prestavam obediência por acreditarem na 

capacidade de quem os governa, necessitando constantemente de medidas que 

reafirmasse e renovasse essa condição de governabilidade para o bem daqueles que 

integram e legitimam tal relação. Consideramos, desta maneira, que numa relação de 

autoridade não temos uma total aceitação por parte de todos os indivíduos que 

compõem essa sociedade. 

No entanto, defendemos que a ação legitimadora de uma autoridade estará a 

cargo de um determinado grupo que detém influência e prestígio no meio social. Desse 

modo, analisando a sociedade senhorial medieval, mais especificamente, a castelhana, 

compreendemos que para a manutenção da autoridade régia exercida por Alfonso X era 

necessário constantemente o apoio de determinados grupos que corroborassem para a 

preservação dos seus ideais de governo. 

Temos levado em consideração que se o mesmo grupo influenciador não tivesse 

mais crença na autoridade exercida pelo monarca, ou seja, na sua capacidade de 

governo, a relação estaria totalmente comprometida. Como consequência de citada 

condição, o monarca castelhano, como demonstramos em nossa investigação, se 

utilizaria de meios coercitivos como meio de manter e legitimar a sua autoridade. 

                                                           
43Cf. WEBER, Max. Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima. In: COHN, Gabriel. (Org.). Weber: 

Sociologia. São Paulo: Editora Ática, 1999. p. 128-141 e BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 

PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora UNB. 2004. 2 vols. 
44 MATTOSO, José. Introdução: Legitimação e linhagem, E-Spania [Online], 11 | jun 2011. Disponível 

em: http://e-spania.revues.org/20258. Último acesso em: 21 de maio 2017. 
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O conceito de poder que abordamos em nosso trabalho foge de uma perspectiva 

centralizadora – de cima para baixo – tradicionalista do modelo burocrático do século 

XIX. Nesse sentido, seguindo as perspectivas adotadas por Maria Filomena Coelho, 

identificamos que o modelo centralista do poder acabou impondo ao conhecimento do 

poder das sociedades pré-modernas, categoriais de análise destoantes da sua própria 

natureza.45 

Por tais motivos, optamos pela utilização da noção corporativa do poder de 

António Manuel Hespanha, exposta por Coelho em seu artigo, ao retratar o caráter 

corporativo das sociedades ibéricas: 

O poder real partilhava o espaço político com os poderes de maior ou 

menor hierarquia [...] o direito legislativo da coroa era limitado e 

enquadrado pela doutrina jurídica (iuscommune) e pelos usos e 

práticas jurídicas locais [...] os oficiais régios gozavam de uma 

proteção muito alargada dos seus direitos e atribuições, podendo fazê-

los valer mesmo em confronto com o rei e tendendo, por isso, a minar 

e expropriar o poder real.46 

 

Seguindo esse pressuposto, tomamos suas reflexões sobre a incompatibilidade 

de concepção de um “poder absoluto” do príncipe, sendo este, excludente da realidade 

pluralista e antagonista vivenciada pelas sociedades do período medieval, caracterizadas 

por várias redes de conexões político-sociais. Ao ponto que a análise de tal visão do 

poder, segundo Coelho, possibilitou-nos: 

 Propor uma visão mais complexa e histórica de poder, que permitia 

contemplar, por um lado, a existência de um princípio de unidade 

política (monarquia e reino) e, por outro, como esse princípio 

governava em um universo de poderes políticos que gozavam de 

autonomia relativa.47 

  

Assim, com relação ao modelo teórico do poder corporativo Maria Coelho 

pontua: 

De acordo com esse modelo teórico, o monarca exerce seu poder 

como cabeça de um corpo político, cujos membros possuem funções 

diferentes e essenciais para o funcionamento harmonioso do todo. O 

rei, como cabeça, tem potetas absolutas, o que significa que ele tem 

um poder que se sobrepõe aos demais poderes, mas sem aniquilá-los, 

ou tiranizá-los. Ele governa com outros poderes, entendidos como 

corpos políticos e sociais, com direitos e jurisdições próprios e que 

devem ser respeitadas. Aqui reside a essência da justiça do governo do 

príncipe: dar a cada um o que lhe é de direito. Portanto, os limites que 

                                                           
45COELHO, Maria Filomena. Revisitando o problema da centralização do poder na Idade Média. 

Reflexões historiográficas, op. cit. p. 45.  
46 Idem. p. 46-47. 
47 Idem. p. 49. 
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se impõem ao direito régio são muitos, a começar pelos direitos e 

liberdades dos diferentes corpos, pelos direitos dos povos e os 

costumes.48 

  

Levando em consideração nosso objeto de estudo, defendemos que o manuseio 

de tal conceito é fundamental para a compreensão dos conflitos e negociações 

empreendidos no período alfonsino. Ao passo que concebemos a noção de poder 

corporativo vivenciada pela sociedade castelhano-leonesa, grosso modo, não concebiam 

o ideal jurídico e político idealizado e proposto por Alfonso X, temos tomado tais 

pressupostos como aspectos fundamentais para as diferenciações ideológicas que 

resultaram nos diversos conflitos e lutas pelo poder protagonizados pela monarquia e a 

aristocracia do período. 

Finalmente, graças a esta perspectiva corporativa do poder, consideramos que a 

repartição ou partilha daquele poder monárquico com outros poderes na construção 

harmoniosa do reino invoca uma latente horizontalidade que, no entanto, não anula a 

verticalidade nas relações presentes na aristocracia medieval. 

Percebe-se, desta maneira, que a noção por nós adotada do enunciado poder 

corporativo se ajusta às relações instituídas entre o monarca e a aristocracia, numa 

constante relação de idas e vindas, acordos e desacordos tão característicos das 

negociações senhoriais do período.49 Dessa maneira, quebramos com uma visão 

tradicional de “poder” como algo que emana de um ponto central (a monarquia) e se 

deságua de forma tentacular (para o restante da sociedade). 

Nossa dissertação, além desta Introdução e da Conclusão, está dividida em três 

capítulos.  

No primeiro capítulo do nosso trabalho, apresentaremos sobre a ótica de Alfonso 

X alguns reinados anteriores ao seu, descritos na Primera Crónica General da España, 

obra redigida por sua vontade, com caráter propagandístico das realizações e feitos dos 

seus antepassados e que influenciaram e legitimaram de forma direta as suas diretrizes 

de governo. Tivemos por finalidade, nesse capítulo, visualizar a construção ideológica 

edificada por Alfonso X na compilação descritiva desses reinados, como também 

pontuar as continuidades e rupturas das negociações senhoriais estabelecidas pelo 

monarca.  Iniciamos nossa análise pelo reinado de Alfonso VI (1065-1109), passando 

por Alfonso VII (1126-1157), Alfonso VIII (1169-1214), Alfonso IX (1188-1230) e, 

                                                           
48 Idem. p. 47. 
49 Cf. ALVARO, Bruno Gonçalves. Territórios Senhoriais, Fronteiras Diocesanas: O Poder Senhorial-

episcopal em Castela no século XII. Artigo inédito. p. 1-22. p. 8. 
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por fim, Fernando III (1217-1252), traçando um breve perfil das relações de negociação 

existente na política estabelecida por cada um desses reinados. Compreendendo que as 

escolhas de tais monarcas estão diretamente ligadas a própria vinculação e aspiração 

que a Alfonso X fez aos mesmos em seus documentos. 

No segundo capítulo pontuamos os principais aspectos do reinado de Alfonso X, 

as suas principais medidas políticas e os principais conflitos e revoltas do seu reinado. 

Apresentamos os fundamentos e mecanismos de poder desenvolvidos por Alfonso X ao 

longo do seu reinado (1252-1284), as suas principais características de governo, os 

principais entraves protagonizados entre ele e a aristocracia castelhana, expondo as 

raízes de cada conflito e levando em consideração as negociações senhoriais 

desenvolvidas pelo monarca. Assim, podemos considerar que à medida que estabelecia 

suas conjunturas de governo, Alfonso X buscava constantemente mecanismos para 

fortalecer a sua autoridade dentro dos seus domínios e à luz de tantos conflitos.  

E por fim, no terceiro capítulo, abordamos através da documentação do período 

as principais negociações e ações estabelecidas por Alfonso X ao longo do seu reinado, 

como ferramentas legislativas para conseguir manter suas diretrizes governamentais e a 

sua autoridade. Tivemos como objetivo, no decorrer do capítulo, apresentar e analisar os 

diversos mecanismos de negociação utilizados por Alfonso X na tentativa de conseguir 

por meio de aparelhos coercitivos e concessivos, o apoio da aristocracia castelhano-

leonesa. Verificando por meio da documentação a utilização de diversos mecanismos e 

ferramentais utilizados pelo monarca para garantir suas prerrogativas de governo. 

Finalmente, consideramos importante apresentar nesta introdução o corpus 

documental por nós selecionado para fundamentar nossa pesquisa. Para tal exposição, 

decidimos optar pela separação em dois blocos que foram nomeados por “Documentos 

Cronísticos” e “Documentos Jurídicos”. 

No que corresponde aos documentos cronísticos, utilizaremos a Primera 

Crónica General de España,50 uma das primeiras obras escritas em vernáculo, e a 

mando de Alfonso X, sendo sua redação concluída no reinado seguinte, de Sancho IV. 

Este documento é composto por mil cento e trinta capítulos, que narram a história das 

primeiras populações gregas sobre terras hispânicas até o final do reinado de Fernando 

III. A redação de tal documento ainda hoje é alvo de grandes debates, por este motivo 

                                                           
50MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (ed.); SOLALINDE, Antonio G.; CORTÉS, Manuel Muñoz e PÉREZ, 

José Gómez (col.). Primeira Crónica General de España que mando componer Alfonso el Sabio e se 

continuaba bajo Sancho IV en 1289. Madrid: Seminario Menéndez Pidal & Gredos. 2 vols. 1955. 
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acompanhamos a noção predominante na historiografia mais recente que aponta que a 

elaboração do texto se iniciou entre os anos de 1270 a 1274. 

Tal obra foi concebida por Alfonso X com suporte para sua reclamação imperial 

e hegemonia do reino de Castela e Leão sobre a Península, tratava-se ainda da 

construção histórica e cultural da Espanha, em que se integram, por cima de divisões 

políticas, todos os reinos cristãos peninsulares, descendentes de um mesmo trono, que 

traz a exaltação da luta pela recuperação dos territórios tomados pelos muçulmanos 

como a grande tarefa comum de todos os povos hispânicos. 

 Outra obra de caráter cronístico é a Crónica de Alfonso X,51 escrita em 1344 por 

ordem de Alfonso XI (1312 -1350), bisneto do monarca. Este documento foi de capital 

importância para a realização de nossa pesquisa, sobretudo para o entendimento das 

relações entre Alfonso X e a aristocracia castelhana. Dividida em quatro seções 

temáticas, essa fonte reproduz através de documentos e relatos da época alfonsina. 

 Consideramos para nossa análise os relatos dispostos principalmente na segunda 

seção da Crónica. Ele foram fundamentais para compreendermos os conflitos 

enfrentados por Alfonso X no período de revoltas da aristocracia castelhana. É 

importante frisar que os amplos relatos da sublevação da aristocracia e dos últimos anos 

do reinado do monarca são embasados nos diversos materiais procedentes da câmara 

régia, entre outros documentos, o testamento do monarca e nos seus códigos jurídicos. 

 Já no que se refere a documentação poética, utilizaremos as Cantigas de Santa 

Maria,52 obra composta pela coleção de 420 poemas ou hinos compilados na Corte de 

Alfonso X, cujo foco principal é descrever as intervenções da Virgem Maria em relação 

aos atos pecaminosos dos homens. 

 As Cantigas constituem também uma valiosa fonte histórica no sentido de que 

alguns poemas possuem um caráter muito pessoal do cotidiano do rei. As fontes 

utilizadas para a compilação das Cantigas são muito variadas, tendo como característica 

principal a sua complexidade formal.  

A sua compilação em língua galega foi considerada na época pela justificativa 

de ser esse o idioma mais apropriado de todas as línguas faladas na Espanha cristã para 

a expressão lírica. Em traços gerais, as Cantigas são verdadeiros hinos de louvor a 

Santa Maria, em que há a exaltação das virtudes e belezas da Virgem. 

                                                           
51GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.). Crónica de Alfonso X. Murcia: Real Academia de Alfonso X, 

1998. 
52ALFONSO X EL SABIO, Cantigas de santa María, facsímil de la edición que hizola Real Academia 

Española en 1889. Madrid: RAE, 1990.  



28 

 

Outro documento manuseado em nossa pesquisa são as Cartas de Privilégios 

Reais,53 coleção diplomática de manuscritos organizados pela Real Academia de la 

Historia que expõem as diversas concessões emitidas pela chancelaria do Rei Sábio às 

diversas regiões do seu vasto território. 

 As obras de caráter legislativo utilizadas por nós nesta pesquisa correspondem 

àquilo que ficou conhecido como tríade jurídica alfonsina. Para sua exposição 

seguiremos a ordem cronológica de compilação das mesmas. A primeira obra produzida 

nos primeiros anos do reinado do monarca castelhano foi o Especulo,54 sua redação 

remonta ao ano de 1255. É considerada pelos especialistas como incompleta, porém é 

bem detalhada, uma vez que seria destinada diretamente aos responsáveis pela aplicação 

das leis. Ou seja, pode ser vista como um manual legislativo nas mãos dos fiscais 

régios. É considerada ainda uma espécie de esboço ou de primeira redação das Partidas. 

 Além disso, o Especulo aborda profundas críticas à questão da disseminação do 

direito consuetudinário no reino, ao mesmo tempo em que apresenta ao longo dos seus 

livros que somente o rei poderia acabar com deficiência da antiga lei baseada na 

tradição, através da uniformização legislativa do reino. 

 Com o Especulo se pretendiam regulamentar, uma vez estabelecido o princípio 

da soberania régia, as relações entre a monarquia e a aristocracia. A unificação dos 

reinos e, não somente de dois setores do mesmo, deveria ser promulgada através de tal 

obra.  

 Outra obra produzida pelo monarca de caráter legislativo foi o Fuero Real,55 

produzido na mesma época que o Especulo pelas chancelarias reais de Afonso X, no 

entanto, a sua aplicabilidade em Castela remonta ao ano de 1256, foi elaborado com o 

objetivo evidente de unificar o direito local do reino de Castela. Apresentava uma 

preocupação em caracterizar os papéis sociais de cada indivíduo no reino. 

 As leis promulgadas nesse código eram dispostas de forma breve, uniforme e 

regularmente sistematizadas, sendo concedido a diversas localidades do reino ao longo 

dos vinte primeiros anos de governo de Alfonso X. Tal como o Especulo, aqueles que 

                                                           
53MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y 

ANTIGUEDADES QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, tomo I, Madrid: 

Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851. 
54ESPECULO. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El Sabio, publicados y cotejados com varios 

códices antiguos por la Real Academia Española de la Historia. Tomo I. Madrid: En la Imprenta Real, 

1836. 
55FUERO REAL DEL REY DON ALONSO EL SABIO. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El Sabio, 

publicados y cotejados com varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Tomo II. 

Madrid: En la Imprenta Real, 1886. 
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por ventura desobedecessem ou ignorassem as determinações do Fuero Real sofreriam 

as sanções dispostas pelo poder central. 

 O Fuero Real foi, antes de tudo, uma lei municipal através da qual se pretendia 

conseguir a unificação jurídica de Castela e das Extremaduras. 

 Por fim, a última obra jurídica compilada no período alfonsino foram as Siete 

Partidas,56 provavelmente redigidas entres anos de 1256 a 1265, versavam sobre os 

assuntos mais diversos da época: a justiça, a administração, as questões religiosas, o 

matrimônio, a moral, o direito penal, etc. Tal documento inspira-se em Fueros, no 

Direito Romano de Justiniano, nas normativas canônicas, além de outras fontes. 

 As Partidas configuram-se como uma espécie de tratado político direcionado 

para as ambições e projetos que a realeza detinha para o reino. Importante observar 

neste documento, a constante tentativa do poder central de regular as mais diversas 

esferas da sociedade.  

Foi considerada ainda como uma das maiores compilações de direito comum 

produzidas no século XIII. Em sua estrutura, encontram-se expressões 

significativamente elaboradas da teoria política pretendida por Alfonso X no período, 

que puderam nos ajudar na compreensão do papel estabelecido pela monarquia na 

sociedade e nas dinâmicas sociais existentes entre o soberano e os demais membros da 

aristocracia senhorial castelhana. 

As Siete Partidas foi uma obra produzida para fazer frente à nova situação do 

reino, que não bastava para aquele momento um código de tradição peninsular. A 

necessidade de um texto que abarcasse o direito de recepção, um conjunto de leis dignas 

de um imperador fez com que tal obra tivesse a pretensão de alcançar sua plenitude em 

sua summa jurídica no período. 

Utilizaremos edições críticas espanholas datadas dos séculos XIX do XX, 

tomando como parâmetro de manuseio suas referências em trabalhos considerados 

clássicos e fundamentais para os pesquisadores do período de Alfonso X. 

 Para os nomes dos personagens, procuramos, quando possível, respeitar a 

redação mais utilizada pelos especialistas, pretendendo não “aportuguesa-las” em nossa 

escrita. Por fim, para alguns documentos, adotamos siglas quando nos referimos a eles, 

neste caso, isso é informado ao leitor em nota de rodapé. 

  

                                                           
56ALFONSO X. Las Siete Partidas de Don Alfonso X. Barcelona: Imprenta de Antonio Bergnes, 1843-

1844. 



CAPÍTULO I 

MANIPULAR O PASSADO PARA LEGITIMAR O PRESENTE: ALFONSO X E 

AS NEGOCIAÇÕES DOS MONARCAS CASTELHANO-LEONESES (1065- 

1252) 

 

 

 

O poder real na concepção castelhano-leonesa derivava dos direitos sucessórios 

transmitidos de pai para filho.1 Sobre tal condição construtiva do poder foram 

assentadas as bases legitimadoras que nortearam e conduziram as monarquias 

peninsulares, decorrentes de uma tradição histórica que supervalorizava os feitos e 

ações realizados pelos seus antecessores como instrumento fundamentador das suas 

próprias práticas de governo. 

 Considerando referido pressuposto de legitimação, defendemos ser importante 

abordarmos nesta pesquisa, mesmo que de maneira breve, a relevância da utilização dos 

documentos cronísticos como importantes dispositivos confirmativos para atuação do 

poder real vigente no momento de sua elaboração a mando das monarquias medievais. 

Mesmo sendo nosso objetivo específico neste capítulo apresentar e analisar o contexto 

histórico das negociações senhoriais empreendidas nos reinados anteriores ao de 

Alfonso X, à luz da Primera Crónica General redigida por seu próprio interesse 

propagandístico,2é fundamental a compreensão da funcionalidade deste tipo de 

documento para o governo deste monarca. É fundamental, também, estuda-la a partir do 

que a historiografia dedicada ao reinado alfonsino tem nos legado como reflexões e 

resultados de investigações desde o século XX, posto que isso fala tanto a respeito do 

passado medieval como do passado historiográfico alfonsino 

A utilização e compilação dos diversos documentos cronísticos possibilitaram as 

monarquias medievais alicerçarem seus direitos, à medida que evocavam no passado, 

isto é, nas conquistas de seus antecessores, instrumentos que conduzissem suas bases 

legitimadoras, numa eterna reafirmação das suas linhagens. 

                                                           
1  Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: 

La Olmeda, 1999. p.  34. 
2MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (ed.); SOLALINDE, Antonio G.; CORTÉS, Manuel Muñoz e PÉREZ, 

José Gómez (col.). Primera Crónica General de España que mandó componer Alonso el Sabio e se 

continuaba bajo Sancho IV en 1289. Madrid: Seminario Menéndez Pidal & Gredos. 2 vols. 1955.  
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Tendo isso em vista, ressaltamos também o papel das tradições, ou seja, da 

utilização das heranças antigas como propagandeador de um arquétipo de “herói 

medieval” na tentativa construtiva de uma superioridade hispânica frente aos outros 

reinos, pois ao enaltecer as referências do passado buscavam muito mais a valorização 

das suas próprias figuras reais atuais.3 

Portanto, podemos afirmar que citados documentos foram produzidos de 

maneira que pudessem contribuir como ferramentas no engrandecimento das tradições 

peninsulares medievais, na medida em que para Idade Média, “o saber histórico é 

seguramente importante para uma cultura fundada sobre a memória e que situa no 

passado suas referências fundamentais”.4 

Assim, levando-se em consideração o reinado de Alfonso X e ao analisarmos a 

Primera Crónica General (PCG),5 enquanto documento descritivo dos acontecimentos 

mais marcantes do passado peninsular, procuramos compreender como ela simboliza a 

construção de uma história dos reinos hispânicos até o reinado de Fernando III, 

encarando-a como uma clara noção argumentativa realizada por Alfonso X que, ao 

registrar as façanhas e realizações dos reinos anteriores ao seu, buscava elementos 

legitimadores do seu próprio poder real. Ou seja, grosso modo, não podemos 

desconsiderar que a elaboração das crônicas medievais representavam os interesses dos 

seus mandantes, uma vez que, além de serem relatos de uma determinada época ou 

reinado, são, sobretudo, documentos cuidadosamente produzidos a mando dos reis, com 

a finalidade de assegurar os seus próprios interesses na crescente busca pela dominação 

e poder. 

 Desta maneira, temos que ter em mente que tais registros do passado serviam 

como elementos ideológicos na construção de uma memória social, sobre a qual era 

reforçada a imagem real do monarca, que pretende projetar no passado as expectativas e 

anseios que guardavam para seu próprio presente.6 

Nesse sentido, a importância de utilizarmos a produção cronística vai além de 

uma análise simplista de um discurso. A preocupação com o estudo das crônicas 
                                                           
3 O que afirmamos é que ao analisar a documentação cronística produzida na Idade Média Ibérica nos fica 

evidenciado uma tentativa diante das demais monarquias europeias, de uma valorização dos aspectos 

hispânicos. 
4 Cf. BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 

2006. p. 326. 
5 A partir deste ponto nos referiremos ao documento por meio da sigla PCG. 
6 Cf. SOUZA JUNIOR, A. Marques.  O passado a serviço do poder (Castela e Leão na segunda metade do 

século XIII). Semana de Estudos Medievais, 10, Rio de Janeiro, 04 a 06 de junho de 2013. SILVA, 

Andréia C. Lopes Frazão da; SILVA, Leila Rodrigues da; RAFAELLI, Juliana Salgado (org.). Atas... Rio 

de Janeiro: PEM, 2014p. 88-97. p. 93. 
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perpassa pela necessidade de compreender um contexto político e os ideais do 

momento.7 

Tomando como base todos esses aspectos, analisaremos neste capítulo, a partir 

do conteúdo presente na PCG e nas reflexões da historiografia, as negociações 

realizadas nos reinados de Alfonso VI (1065-1109), Alfonso VII(1126-1157), Alfonso 

VIII (1169-1214), Alfonso IX (1188-1230) e, por fim, Fernando III (1217-1252)como 

enlaces de memória produzidas por Alfonso X, na crescente tentativa de legitimar suas 

diretrizes de governo frente as constantes crises de autoridade e pleitos governamentais 

estabelecidos durante seu reinado (1252-1284). 

 

1.1. UM BREVE RELATO CRONÍSTICO DAS NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NO 

REINADO DE ALFONSO VI (1065-1109) 

O reinado de Alfonso VI (1065-1109) foi marcado, segundo a PCG, por grandes 

surpresas e imprevistos. Como segundo filho varão de Fernando I e Sancha, reis de 

Leão e condes de Castela, entre os anos de 1038 e 1065, ele avistava suas pretensões ao 

trono como muito improváveis e subordinadas ao destino do seu irmão maior, Sancho. 

 Todavia, em 1063, com a decisão tomada por Fernando I de repartir o reino 

entre cada um dos seus filhos, Alfonso teve suas pretensões reais avivadas, como pontua 

Gonzalo Martínez Díez. Segundo este autor, com a decisão de seu pai a estrela de 

Alfonso brilhou pela primeira vez.8 

 Além disto, podemos salientar que a divisão efetuada por Fernando I 

contemplava e muito o seu segundo filho varão, pois Alfonso herdava a parte mais 

emblemática do reino, a cidade de Leão. Como nos informa a PCG:  

El rey don Fernando en la partida que fizo de los regnos, dio a don 

Sancho, que era el mayor, desde el rio Pisuerga a alla, Castiella et 

Naiera con quanto que es aquende Ebro; dio a don Alffonso, que era el 

mediano, Leon et Asturias et Tresmiera fasta el rio Oue, et Astorga et 

una partida del Campo de los godos, esto es de Campos, et Beriz fasta 

Villa Hux que es em mont Ezebrebo; dio a donna Vrraca, que era la 

mayor hermana, de tierra de Leon la çibdad de Çamora com todos sus 

terminos, et la meatad dell infantadgo; dio a donna Eluira, la hermana 

menor, Toro com sus terminos et la otra meatad dell inffantadgo; dio a 

                                                           
7 Cf. REIS, Jaime Estevão dos; RIBEIRO, Luiz Augusto Oliveira. As crônicas medievais como fonte de 

pesquisa: uma análise comparada de duas edições da Crónica de Alfonso X. Revista de História 

Comparada, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 226 - 245, jun. 2017. ISSN 1981-383X. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/article/view/11001>. Último acesso em: 15 

Jul. 2017. p.233-234. 
8 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VI. Rey del Cid, conquistador de Toledo. Madrid: Temas de Hoy, 

2003. p. 18. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/article/view/11001
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don Garcia, que era ell hermano menor, tod el regno de Gallizia con 

aquello que el mismo ganara del regno de Portugal.9 

 

  Na necessidade de justificar seu propósito, Fernando I utilizou-se como modelo 

explicativo para essa atitude, que colocava em choque os costumes visigóticos de 

tradição leonesa,10 o repartimento territorial efetuado pelos seus antecessores Alfonso 

III, em 910, Ordoño II, em 925, e a própria divisão efetuada por seu pai, Sancho el 

Mayor de Navarra, em 1035. Da mesma maneira, o monarca leonês também atribuiu à 

sua decisão, a adesão ao modelo empreendido na França Carolíngia que, seguindo uma 

tradição patrimonial da monarquia, estabelecia a divisão do território entre os diversos 

filhos como algo habitual.11 

 Após a morte de Fernando I em 1065, inicia-se na trajetória do rei de Leão, 

Alfonso VI, momentos de intensos conflitos e desacordos. Como era previsto, a divisão 

do reino não agradou em nada o primogênito do reino, Don Sancho, que ficou de posse 

da menor e mais problemática parte da divisão territorial.12Sobre esse fato, a crônica 

relata que: 

Quando el rey don Fernando esta partida fizo de su tierra entre sus 

fijos, el infant don Sancho, que era mayor hermano, non lo touo por 

bien; antes le peso, et dixo a su padre que lonon podie fazer, Ca los 

godos antiguamientre fizieran su postura entresi que nunqua fuesse 

partido el império de Espanna, mas que siempre fuesse todo de un 

sennor, et que por esta razon non lo deuie partir nin podie, pues que 

Dios lo auie en lo mas dello.13 

 

Diante do retrato cronístico acima, já podemos apontar alguns aspectos da 

política alfonsina, que ao defender a unidade territorial e a exclusividade de um único 

senhor ao comando do reino, buscava elementos comprovatórios na própria história dos 

seus antepassados que demonstrassem os equívocos e os problemas enfrentados por 

aqueles que optaram pela alienação do território régio.  

                                                           
9PCG, op.cit., Tomo I. p. 493-494. Cap. 813. 
10 De acordo com os ritos visigodos, os habitantes do reino deveriam jurar que não dividiriam nem 

alienariam o reino. Sobre essa perspectiva a unidade do reino era de tal natureza que o rei não podia ir 

contra ela, especialmente por divisão ou alienação. Cf. O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el 

reinado de Alfonso X de Castilla. Traducción Manuel González Jiménez. Universidad de Sevilla, 1999. p. 

42. 
11 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 49. 
12 Referimo-nos a região de Castela que no momento da posse de Sancho, encontrava-se completamente 

mutilada pelos incessantes anos de incursões sofridos até a tomada do território por completo por 

Fernando I na batalha de Atapuerca em 1054, que teve como adversário o rei de Pamplona, seu irmão 

Garcia. O desfecho do enfrentamento possibilitou o triunfo de Fernando em detrimento da morte do rei 

Garcia. Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 51. 
13PCG, op.cit., Tomo I. p. 494. cap. 813. 
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Os anos de tranquilidade e cumprimento das vontades estabelecidas pelo 

monarca falecido não foram duradouros, principalmente após o desaparecimento do 

único laço capaz de manter e assegurar as exigências legadas aos herdeiros do, agora, 

reino dividido: a morte da rainha Dona Sancha, em 1067. 

As primeiras reivindicações ao repartimento do reino foram proferidas por 

aquele que se achava mais prejudicado, Don Sancho. Não demorou muito para que os 

primeiros conflitos e disputas se iniciassem. Assim sendo, num primeiro momento, o 

alvo do monarca castelhano foi o seu irmão mais novo, monarca da Galícia, Don 

Garcia.  

Os motivos para a inserção e tomada do reino seriam os mesmos que causaram 

grande insatisfação no filho maior de Fernando I: a maneira desproporcional em que foi 

dividido o reino, que na concepção do reclamante, beneficiou de maneira suntuosa os 

seus dois irmãos menores, porém como mais notoriedade ao seu irmão caçula. Além 

disso, o monarca castelhano não satisfeito com a atuação de Don Garcia num combate 

em Pedroso, que resultou na morte de Nuño Mendes, importante aliado, decidiu pela 

intervenção armada no território galego, intervenção essa que não seria possível sem o 

consentimento de Alfonso VI.14 

Por meio desse embate, conseguimos visualizar, a partir daquilo que a descrição 

cronística entende como a primeira negociação realizada por Alfonso VI, em resposta 

ao pedido de apoio proferido por Sancho II na invasão e reintegração do território da 

Galícia aos domínios castelhanos. Fato esse que não agradou em nada o monarca 

leonês, pois o mesmo tinha em mente a certa convicção que determinada atitude 

arquitetada por seu irmão colocaria em xeque também a sua hegemonia real em Leão. A 

respeito dessa negociação, a documentação descreve: 

El rey don Sancho touo quel conseiaua bien el Çid, et envio luego sus 

cartas al rey don Alffonso de Leon su hermano que se uiesse con el en 

Sant Fagund. Et el rey don Alffonso pues que ouo leydas las letras 

marauillose que querie seer aquello, pero respondio quel plazie de se 

uer con el. Et despues desto ayuntaronse amos los reys en Sant 

Fagund a dia puesto. Alli dixo el rey don Sancho al rey don Alffonso, 

do seyen en su fabla de su uista daquello por que eran alli: <<don 

Alffonso, nuestro padre por nuestros peccados dexonos la tierra mal 

partida, et dio al rey don Garcia la mayor parte del reyno, et uos 

fincastes el mas deseredado de todo nos et con mas poca tierra; et por 

esso ternia yo por bien de toller et tomar al rey don Garcia la tierra 

quel dio nuestro padre>> Dixo alli estonces el rey don Alffonso que lo 

non farie por ninguna guisa, nin querie yr contra lo que su padre le 

mandara por ninguna guisa, ca assaz auie el en lo suyo. A aquella 

                                                           
14 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 58. 
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razon le respondido el rey don Sancho et dixo: << hermano, dexatme 

uos passar por uuestro regno et yo gele tomare, et quanto yo y ganare 

partirlo he con uusco por medio.15 

   

 O diálogo acima marca a direta manifestação negociativa entendida e defendida 

por Alfonso X, ao estabelecer como imprescindível e eficaz dispositivo governamental, 

o consentimento e o apoio aristocrático para o sucesso de qualquer ação empreendida. 

Desse modo, a partir da análise documental identificamos o valor estratégico 

incorporado na transição cronística, sendo esta, diretamente defendida por um 

mecanismo de negociação bastante delimitado, a concessão de terras.  

Como o documento deixa transparecer, Alfonso VI não viu com bons olhos a 

proposta do seu irmão, entretanto, devido às circunstâncias que lhe foram impostas, não 

teve opção de recusar o pedido feito. Permitindo, desta maneira, que a campanha militar 

de Sancho atravessasse seus domínios e chegasse ao seu destino, o reino da Galícia. Os 

termos dessa negociação proporcionaram ao monarca leonês, mesmo que este não se 

inserisse de fato no confronto, metade do território dominado. 

A postura de Alfonso VI face o pedido de Sancho II, pode ser justificada se 

levarmos em consideração os acontecimentos protagonizados no verão de 1068 na 

batalha de Lltanada, um ano após a morte de Dona Sancha: conflito armado ocorrido 

entre esses dois irmãos, na cidade de Pisuerga, em terras leonesas. Este combate teve 

como saldo final a derrota de Alfonso VI frente ao monarca castelhano.16 Mesmo assim, 

como pudemos observar, o leonês pareceu ignorar este histórico em 1071, colaborando 

com seu irmão Sancho II, não sem antes definir a partilha do território do caçula Garcia. 

Ao fim do embate em 1071, que resultou na vitória e na posse da Galícia nas 

mãos de Sancho II e Alfonso VI, iniciam-se na trajetória de ambos os irmãos momentos 

de grandes desavenças. 

O monarca castelhano, não contente em deter só o território do seu irmão menor 

e guiado pelo objetivo de restabelecer o reinado desmembrado por seu pai, direcionou 

suas forças ao reino de Leão, colocando em xeque a recente relação amistosa com Don 

Alfonso. 

Em janeiro de 1072, Sancho novamente penetra em território leonês, não mais 

com o intuito de paz, mas sim hostilmente. A campanha militar castelhana, liderada por 

                                                           
15PCG, op.cit., Tomo I. p.  497. cap. 817. 
16 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 59. 
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Rodrigo Díaz de Vivar, o Cid Campeador, teve lugar em Golpejera e, conforme a PCG 

foi estabelecida algumas negociações que nos são interessantes para análise: 

Pves que el rey don Sancho ouo fecho esto que auemos contado, ueno 

luego contra donAlffonso su hermano et corriol toda la tierra. El rey 

don Alffonso quando aquello uio, comenco a defendersele, et pusieron 

dia sennalado et logar en que se ayuntassen amos et ouiessen su 

batalla en uno, et el que uenciesse que tomasse el regno all otro. Et 

uinieron a dia taiado al logar que dizen Llantanda, et lidiaron amos en 

aquel logar; et assi fue que uencio el rey don Sancho, et segudo al rey 

don Alffonsso su hermano, pero murieron y muchos de cada parte.17 

 

O pacto realizado entre Alfonso VI e Sancho II estabelecia que ao final do 

confronto aquele que saísse vencedor ganharia o direito de se auto titular o único e 

legítimo rei de Castela e Leão. Após algum período de intensa batalha, o conflito se 

encerra com a vitória dos leoneses e a retirada dos castelhanos. Porém, ao regressar 

vitorioso para Leão, Alfonso VI é surpreendido com o contra-ataque do exército 

castelhano liderado pelo Cid: 

Et estonces el rey don Alffonso doliendose de los cristianos, mandon 

los suyos que non siguiessen a los otros nin matassen mas. Quando el 

muy noble et mui esforçado cauallero Roy Diaz mio Çid el 

Campeador uio su sennor uençudo, esforçol etdixol assi: «sennor, los 

leoneses estan agoracon el rey don Alffonso uuestro hermano seguros 

en sus posadas et non se guardan de uos; et uos fazed tornar de los 

uuestros losque fuyen, et acogetlos todos a uos et cras all alua ferid en 

la hueste de los leoneses et los asturianos a dessora, ca ellos et 

gallegos son bienandantes, et de chufar et de fazer grandes nueuas de 

si et escarnescer a los otros; et canssaran fabIando en este fechotoda la 

noche, et esquantra la mannana adormirsan».18 

 

 Com o regresso da campanha militar castelhana, a batalha de Golpejar se encerra 

com a prisão do monarca leonês pelas mãos de El Cid na Igreja de Santa Maria de 

Carrión: 

Cuenta la estoria de como se ayuntaron de cabo el rey don Sancho et 

rey don Alffonso em Gulpegera cerca el rio de carrion (...) el rey con 

su hueste dio en ellos a la ora que el Çid dixo, et mato muchos dellos, 

et priso muchos, et segudo los otros, et fue alli preso el rey don 

Alffonso em la englesia de Santa Maria Carrion.19 

 

Com a derrota, o monarca leonês não perdeu somente seu reino, mas também foi 

privado da sua liberdade, sendo levado para o castelo de Burgos, onde passaria a ter seu 

destino decidido pelo seu irmão e agora rei de Castela, Leão e Galícia, Sancho II. 

                                                           
17PCG, op.cit., Volume I. p. 502. cap. 824. 
18 Idem. p. 502. 
19 Idem. p. 503. 
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Os relatos cronísticos não fazem nenhuma menção à quebra do pacto realizado 

por Sancho II em detrimento do monarca leonês, entretanto, enaltecem a estratégia 

elaborada por El Cid, que aconselhou o monarca castelhano a retornar ao campo de 

batalha estabelecendo a vitória para os partidários de Castela. 

Alguns meses depois da coroação de Sancho II como rei de Leão e da prisão de 

Don Alfonso, segundo a descrição cronística, Dona Urraca juntamente com abade Hugo 

de Cluny solicitaram a liberdade do monarca prisioneiro. Sancho, aceitando os pedidos 

de clemência da sua irmã, possibilitou que Alfonso fosse para Toledo viver na corte do 

rei taifa Abu al-Hasan Yahya al-Mamum, que havia sido tributário da corte leonesa em 

tempos de Alfonso VI e com ele nutria uma boa relação.20 

Mesmo distante de Castela e Leão, Alfonso detinha muitos aliados, entre eles, 

estava Urraca. Porém, a sua constante intervenção nas regiões do reino para pedir ajuda 

por seu irmão favorito, não agradaram em nada a Don Sancho, que como medida 

repressora decidiu tomar da irmã o senhorio de Zamora, domínio este que fora 

outorgado a ela por Alfonso VI na época que era rei de Leão.21 O constante assédio da 

campanha militar do monarca castelhano-leonês ao domínio foi barrado, na medida em 

que a resistência nas muralhas de Zamora aumentava, tendo em vista as dificuldades de 

incursão no território. 

Concretizou-se para a história que, traído pela ambição desenfreada de cada vez 

mais anexar territórios sob seu cetro, Sancho aceitou a ajuda de um improvável desertor 

da cidade, chamado Bellido Dolfo (Ataúlfo), que lhe ofereceu apoio, ensinando um 

caminho pelas muralhas para que alcançasse a vitória no confronto. Contudo, o suposto 

desertor esperou o momento oportuno para surpreender o excessivamente confiante 

Sancho II, assassinando o rei aos pés dos muros de Zamora.22 

A morte de Don Sancho descrita na PCG transparece a subliminar mensagem de 

como uma atitude autoritária e imediatista, isto é, sem a utilização de instrumentos de 

negociações necessários para seu êxito, podiam conduzir a um resultado normativo 

inevitável.  

Algumas fontes literárias atribuem o arranjo da morte do rei Don Sancho à sua 

irmã Urraca, que influenciada por Alfonso, arquitetou toda uma trama envolvendo a 

ajuda do suposto desertor para eliminar dos seus caminhos o monarca 

                                                           
20 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 72. 
21 Idem. p. 73. 
22 Idem. p. 78. 
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castelhano.23Porém, ao analisarmos a PCG é possível verificar que o documento não faz 

referências a essa conspiração. Para nós, isso é evidente, já que Alfonso X manda 

redigir a PCG como instrumento de legitimação de seu governo e de suas negociações a 

partir de um passado político que considera também seu, no mínimo, seria dar margem 

aos seus oponentes fundamentar sua legitimidade em alicerces de traição. 

Nesse sentido, Alfonso X ao estabelecer a rememoração da atitude dos seus 

antecessores, deixou resplandecer todas as condutas necessárias para efetivação e êxito 

governamentais, sendo todas elas embasadas em mecanismos e ferramentas de 

negociações que possibilitaram a melhor condução e aprovação das diretrizes de 

governo. Onde, a negociação seria o melhor caminho para a obtenção e confirmação do 

poderio régio. 

 A morte de Sancho II, em 07 de outubro de 1072, sem herdeiros, possibilitou a 

Alfonso VI, como indicou Urraca em carta enviada a Toledo, tomar posse da herança 

que Sancho tinha deixado.24 Ao regressar para terras castelhano-leonesas, ele se reuniu 

primeiramente em Leão com seus partidários, retomando a posse da cidade régia e 

restabelecendo o direito de partilha proferido por Fernando I, em 1063. Todavia, as 

circunstâncias para o monarca leonês assumir o legado do seu irmão e conseguir manter 

a unificação dos três reinos (Leão, Castela e Galícia), não demonstrou ser tarefa fácil, 

decerto, pela constante rivalidade existente entre a aristocracia de Castela e Leão.  

 Para aceitação de Alfonso VI como herdeiro de Sancho em terras castelhanas e 

Navarras, se fazia necessário que ele jurasse diante da aristocracia dos dois reinos, 

inclusive na presença do Cid Campeador, que não tivera nenhuma participação na 

morte de Don Sancho.  Esse fato encontra-se relatado na PCG sob o título de El 

capitulo de como uinieron los leolleses et los castellanos al rey don Alffonso y el 

recibieronpor sennor, et de la yura quel tomo el Çid é apresentado da seguinte maneira: 

Et desque fueron y, tomo Roy Diaz Çid el libro de los euangelios, et 

pusol sobre ell altar de Santa Gadea; et el rey don Alffonso puso en el 

las manos, et començo el Çid a coniurarle en esta guisa: <<rey don 

Alffonso, uenidesme uos iurar que non fuestes uos em conseio de la 

muerte del rey don Sancho mio sennor? Respondio el rey don 

Alffonso: <<vengo>> Dixo el Çid: <<pues si uos mentira yurades, 

plega a Dios que uos mate un traydor que sea uuestro uassallo, assi 

como lo era Vellid Adolffo del rey don Sancho mio sennor>> Dixo 

estonces el rey don Alffonso: <<amem>>.et mudosele estonces toda la 

                                                           
23 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 78. 
24 Por direito sanguíneo e, de acordo com as normas da época, já que Don Sancho não tinha deixado 

herdeiros, o seu laço de sangue mais próximo teria legitimidade para assumir seu legado e esse direito 

ficou no respaldo do seu irmão, Alfonso VI. Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 90. 
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color. Dixo otra uez el Çid: «rey don Alffonso, uenidesme uas yurar 

por la muerte del rey don Sancho, que nin la conseiastes nin le 

mandastes uos matar?» Respondio estonces el rey don Alffonso: 

«vengo».25 

  

 Ao efetuar por três vezes o juramento, episódio que ficou conhecido como 

“Legenda do juramento de Santa Gadea”,26 Alfonso VI conseguiu a aprovação da 

aristocracia castelhana e, sobretudo, o apoio do Cid para a condução das suas pretensões 

reais de unificação do reino. 

 A atuação de Alfonso VI diante da aristocracia castelhana, tendo em vista a 

exposição cronística, representava a máxima importância e habilidade do poderio régio 

em manter em equilíbrio a relação com os importantes grupos aristocráticos do reino. 

Uma vez que, o apoio de determinado grupo representava um significativo veículo 

propagandístico para a constituição legitimadora das ações reais. 

O êxito da unificação ocorre em 17 de novembro de 1072 na convocação da 

cúria dos três reinos, que possibilitou a confirmação de sua condição real de único 

herdeiro legítimo de todo reino, diante dos aristocratas mais influentes de Leão, Castela 

e Galícia e sobre os diplomas outorgados pelos bispos de Leão, Astúrias, Palência e 

Oviedo, entre eles do seu antigo reino leonês, igualmente pelos prelados de Braga, 

Mondoñedo, Lugo, Iria, Orense, Jimeno e de Burgos.27 

 Reconhecido como rei de Castela, Leão e Galícia, a primeira medida tomada por 

Alfonso VI para manutenção do seu reino girou em torno do destino do seu irmão, Don 

Garcia. Ao ter conhecimento da morte de Sancho II, García acreditava na possibilidade 

de reaver seu reino e restaurar sua condição régia, entretanto, ao apostar ingenuamente 

na clemência do seu irmão, dirige-se para Leão no intuito de ter seus direitos 

reconhecidos.  

 Entendendo que a presença do irmão estabelecia perigo às suas pretensões 

unificadoras, Alfonso VI decide aprisioná-lo no Castelo de Luna, no qual permaneceu 

até sua morte em 22 de março de 1090. Tal conduta imposta pelo monarca castelhano-

leonês foi retratada por Gonzalo Martínez Díez como “algo chocante”,28 já que em 

circunstâncias muito mais adversas, Sancho II se mostrou muito mais benevolente ao 

manter Garcia limitado a um cômodo do supracitado castelo, na condição banido. 

                                                           
25PCG, op.cit., Tomo I. p. 519. cap. 845. 
26 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 92. 
27 Idem. p. 93. 
28 Idem.  p. 98. 
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 Mais uma vez o relato cronístico se exime de qualquer referência a alguns 

aspectos peculiares da conduta dos monarcas castelhano-leoneses, sobretudo, em 

aspectos que demonstrem atitudes contraditórias e arbitrárias. Ao descrever a relação de 

Alfonso VI e Don Garcia, a PCG aborda de maneira menos agressiva a relação de 

ambos os irmãos durante o complicado processo sucessório do monarca leonês: 

Et quando lo oyo, pesol et doliose dell, ca le amaua mucho segun 

cuenta la estoria, por que el rey don Alffonso non auie fijo uaroll, et 

pusiera en su uoluntat de dexar a este rey don Gançia por su heredero 

despues de si. Et a este torno que fizo el rey don Alffonso de Toledo a 

la tierra,como uinie muy alegre, mandaual sacar de la prision et 

soltarle; (...) Mas el rey don Garcia quandol dixieron de como su 

hermano le rnandaua soltar de la prision, dixo estonces: «pues que 

Dios non quiso que yo en mi uida, seyendo sana et con salut, fuesse 

soltado, agora non quiera ya salir de la prision, et aqui quiero morir; 

mas ruego a mis hermanas et mando que assi me sotierren en Leon en 

los fierros en que yago preso»29 

 

 A recusa de Don Garcia ao pedido do seu irmão de ir para a corte leonesa e sair 

da sua condição de prisioneiro, segundo a PCG, advinham das condições físicas e 

mentais em que ele se encontrava no momento da solicitação de liberdade, já que a 

conduta de Alfonso VI perante seu irmão enfermo foi retratada e justificada pelo relato 

cronístico como algo louvável. 

 Outros episódios emblemáticos nos primeiros anos de reinado de Alfonso VI à 

frente dos reinos de Leão, Castela e Galícia, foi a atuação pontifícia realizada por 

Gregório VII nos reinos hispânicos. Sobre tal aspecto, pontuamos o enlace gerador 

desse conflito que, segundo José María Mínguez Fernández, girava em torno da disputa 

pela supremacia imperial no território hispânico.30 

A divergência se inicia pelas imposições feitas pelo pontífice nos reinos 

hispânicos, numa tentativa de estabelecer um ideal de independência e supremacia do 

poder espiritual sobre os assuntos temporais, com a justificativa de fazê-lo na 

necessidade de reintegrar o patrimônio de São Pedro em terras peninsulares.31Na 

contramão de tais pretensões estava o ideal político do monarca castelhano-leonês de 

fortalecimento e independência da autoridade monárquica dentro dos seus territórios, 

sendo estes aspectos fundamentais para defesa do seu pleito imperial.32 

                                                           
29PC, op.cit., Tomo I. p. 546. cap. 876. 
30 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José María. Alfonso VI/Gregorio VII: Soberanía imperial frente a 

soberanía papal. Argutorio: revista de la asociación cultural “monte Irago”. Año 13, Nº. 23, pp. 30-33, 

2009. p. 31. 
31AYALA MARTINEZ, Carlos de. En los Orígenes del Cruzadismo Peninsular: el reinado de Allfonso 

VI (1065-1109). Imago temporis: Medium Aevum, Nº. 7, pp. 499-537, 2013. p. 499. 
32 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 31. 
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 Diante de tais tensionamentos, Alfonso VI, demonstrando todas as suas 

habilidades políticas e diplomáticas, assegura para si o apoio e a colaboração do abade 

Hugo de Cluny e de toda instituição cluniacense na tentativa de frear as investidas e 

imposições papais. Não à toa o monarca castelhano-leonês toma tal atitude, pois ele 

sabia que se chocar contra o papado colocaria em perigo sua estabilidade no interior do 

reino e inclusive sua autoridade e dignidade régia.33 

 Ao aceitar as imposições papais e abandonar o rito e a escrita visigótica em 

favor do culto romano, Alfonso VI vislumbrava com semelhante ato, além de apaziguar 

suas relações junto ao Trono de São Pedro, conseguir ser ele o único detentor da nova 

ortodoxia em território peninsular, condição essa que lhe permitiu se auto titular vicário 

de Deus em assuntos temporais.34 Sobre alguns aspectos da representação de Alfonso 

VI como legítimo representante de Deus e da Igreja em solos ibéricos, a PCG relata 

que: 

Este rey don Alffonso fue consolador et conortador de los llorosos, 

acrecentador de la fe, padre et defendedor de las eglesias, esfuerço de 

sus pueblos, defendimiento sin miedo, fortaleza sin temor, cobertura et 

manto de pobres, esfuerço de los grandes omnes.(...) Rey fue de grand 

coraçon; et poniendo en Dios la su fiuza, gano la su gracia, et alçol ell 

sobre sus enemigos, moros et cristianos.35 

 

 As divergências entre Alfonso VI e Gregório VII só terminaram, de acordo com 

José María Mínguez Fernández, após a conquista de Toledo, momento áureo na 

reafirmação imperial do monarca castelhano-leonês frente aos outros territórios 

peninsulares. Tal feito condicionou uma espécie de proclamação da independência de 

Alfonso VI, ao passo que ao estabelecer as reivindicações papais nos territórios recém 

conquistados e reconquistados, também estabelecia a confirmação da sua hegemonia 

política sobre a totalidade do território peninsular.36 

 Segundo José Maria Mínguez, Gregório VII não teve outra opção se não aceitar 

a dignidade imperial invocada por Alfonso VI em carta redigida em 1081, na qual o 

pontífice lembrava ao monarca leonês que Cristo lhe havia elevado a condição de super 

omnes Hispaniae reges, atitude essa que, decerto, presumia um reconhecimento 

implícito da dignidade imperial ao rei leonês.37 

                                                           
33 Idem. p .31. 
34RUCQUOI, Adeline. História Medieval da Península Ibérica. Lisboa: Estampa, 1995. p. 162. 
35PCG, op.cit., Tomo I. p. 520. cap. 846. 
36 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 33 
37 Idem. 33. 
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 A postura defendida pela historiografia aponta uma noção equivocada dos fatos 

que envolvem o embate entre o monarca leonês, Alfonso VI e o pontífice, Gregório VII, 

na medida em que transmite uma trajetória cronológica difusa e anacrônica dos eventos. 

Tendo em vista que, aquilo que é entendido como tomada de Toledo na história 

castelhano-leonesa foi realizada em 1085 por Alfonso VI e a justificativa proferida por 

José María Mínguez Fernández para a confirmação da dignidade imperial do monarca 

Leonês frente à sua nova conquista territorial, Toledo, realizou-se em 1081, anos antes 

do próprio apoderamento territorial. 

 Sendo assim, pontuamos alguns aspectos obscuros da atuação pontifícia em 

território castelhano-leonês, algo que foi constantemente retratado de maneira 

equivocada pela historiografia nacionalista. Onde, no intuito de enaltecer os feitos e 

ações dos monarcas ibéricos na construção do progresso nacional, idealizaram e 

propagandearam todo um ideal centralizador das monarquias medievais. 

 O embate entre tais instituições não é retratado na PCG, que se limita a pontuar 

sobre alguns aspectos simbólicos do terceiro ano do reinado de Alfonso VI, momento 

em que Gregório VII é empossado papa: 

Del tercero anno del regnado deste rey don que Alffonso non fallamos 

otra cosa de contar que murio este anno el papa Alexandre, et pusieron 

en su lugar a Aldebrando, et fuel mudado este nombre et llamaronle 

Gregorio el seteno; et fueron con el CLXI apostoligo.38 

 

1.1.1. A Natureza Política do Reinado de Alfonso VI propagandeada na narrativa 

cronística 

 O reinado de Alfonso VI foi representado pela narrativa cronística por um 

imprescindível avanço territorial, entretanto, essa realidade só foi possível a partir da 

consolidação e reunificação dos três reinos (Castela, Leão e Galícia) em 1071. Antes 

disso, as constantes lutas e disputas entres os domínios impossibilitaram o projeto de 

Fernando I de ampliação e projeção do reino em terras exteriores. 

 Após a restauração do todo o reino, a primeira atitude de Alfonso VI como 

monarca, segundo a PCG foi a reabilitação e a ampliação do sistema de parias (tributos) 

que havia sido implementado por Fernando I no final do seu reinado,39uma vez que 

durante os anos iniciais do reinado, logo após a morte de seu pai, os anos de grandes 

conflitos e reconfigurações territoriais acabaram não permitindo a funcionalidade de tal 

sistema. 
                                                           
38PCG. op.cit. Tomo I. p. 522. cap. 848. 
39 Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 113. 
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 Na PCG é possível identificar alguns aspectos da natureza política de Alfonso 

VI: Este rey don Alffonso fue muy hardit et muy atreuudo en annas, assi que si noble 

era por linnage et alto por poder, et eralo el tod esto, mas aun muy masnoble et mas 

alto era de coraçon et de fechos.40 

 Em face do aludido trecho documental, analisamos a valorização instaurada por 

Alfonso X do labor negociativo de seu predecessor, ao transmitir o reconhecimento dos 

seus atributos, ilustrou de maneira significativa a atuação/exaltação do poder moderador 

do monarca diante de qualquer ação impositora e bélica.  

 Ainda sobre as disposições gerais do reinado de Alfonso VI, a descrição 

cronística transmite a complacente relação entre o monarca e seus súditos que mediante 

uma relação de maleabilidade, concernem apoio e legitimidade ao poder régio: 

Et demientre que el regno nunqua los de su tierra fizieron seruidumbre 

a otro sennor ninguno, nin a moro nin a cristiano, nin yoguieron so 

prenlia ninguna, sinon so la su merced, muy defendudos et muy 

seguros cada uno como querie.41 

 

 Sobre as características expansionistas do monarca castelhano-leonês o relato 

cronístico salienta: 

En Espanna non ouo qui de crebanto de moros tolliesse nin conortasse 

a los pueblos fasta que este rey don Alffonso ueno. (...) Rey fue de 

grand coraçon; et poniendo en Dios la su fiuza, gano moros et 

cristianos. Refizo las Çibdades, alço lo derribado et enfortaleciolo 

pora los cristianos contra los moros. Complida fue demuchos bienes 

este rey. Refizo et fizo las puenrentes que a de Logronno fasta Sant 

Vague, et fizo de nueuo otrossi las que menguauan y o mester eran.42 

 

 Os trechos acima retratam alguns aspectos e características do reino de Alfonso 

VI, que, grosso modo, foi representado como um típico monarca daquela época, um 

personagem de fortes raízes e linhagens. Um rei ativo, inteligente, de boa diplomacia, 

que teve o mérito e aguda visão política de restauração dos territórios peninsulares.43 

O período em que Alfonso VI ficou exilado na Corte Toledana, ainda sob o 

domínio islâmico, permitiu-o um maior conhecimento sobre a dinâmica social da 

cultura muçulmana, além da possibilidade de implantação de uma rede de mútua 

colaboração com seus antigos anfitriões. 

Dessa aproximação amistosa com o reino de Toledo, inicia-se na trajetória 

política do monarca a tentativa de realização de um projeto de hegemonia castelhano-

                                                           
40PCG. op.cit. Tomo I. p. 520. cap. 846. 
41 Idem. 
42 Idem. p. 520. 
43 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 31. 
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leonesa sobre os reinos taifa de Granada, Sevilha e Toledo, o que demonstraria o 

“crescente e vivo sentimento que estava entre a cristandade de reconquista ou 

recuperação dos territórios que um dia tinham sido seus”:44 

Este rey don Alffonso el sesto, et en huestes et batallas tan grandes et 

tantas como ell arranco et uencio siempre todo lo mas et seyendo 

contra los moros muy sannudo (...) el corrieran la tierra con soberuia 

de los almorauides, fue el, con muy grandes huestes de todos sus 

regnos, et corrio toda tierra de moros fasta dentro en Seuilla. El fallo 

en la Çibdad de Cordoua a aquell almiramomelin quel estos males 

andaua faziendo, et cercol y, et fizol por fuerça tornar su uassallo, et 

pechol mucho de su auer, et dexol por su pechero et su tributario.45 

 

Após a morte do monarca toledano Al-Mamúm em 1075, teve início aquilo que 

foi concebido pela historiografia como o processo de conquista de Toledo por Alfonso 

VI, sobretudo, após encerrar o compromisso que havia adquirido com o rei muçulmano 

de mútua ajuda e colaboração, assinado por ambas as partes em 1072. 

 Durante os anos de 1078 a 1081, Alfonso VI realiza diversas intervenções em 

terras toledanas, mas será na sublevação/revolta da aristocracia toledana contra o rei Al-

Qair que a oportunidade para tomada do reino tornar-se-á propicia para o monarca 

castelhano-leonês. Como nos relata a descrição cronística:  

Pues los de Toledo seyendo maltrechos daquel su rey Yahia a assi 

como dezimos, et aun maltrechos de todos sus enemigos de aderredor, 

et non auiendo ende emienda ninguna por su sennor, et esse su rey 

Yahia non auiendo crebanto pin duelo ninguno de los sus crebantos 

dellos, ayuntaronse todos en uno, et uinieron a ell et dixieronle: «rey 

Yahia, conuienete que defendas tu pueblo et tu tierra et que te trabages 

ende; si non, bien te dezimos que uuscaremos quien nos deffenda». 

Mas Yahia, segund cuenta la estoria, como era omne mucho de 

mugieres et de malas costumbres, non preciaua nada aquello sus 

moros le dizien, nin meioraua ninguna cosa en si. Ellos estonces 

ueyendose maltrechos dell, enuiaron por el rey de Badaioz que los 

ayudasse, et metieronle consigo dentro en la villa, a pesar daquel su 

rey Yahia.46 

 

 Diante da perda do território toledano para o monarca de Badajoz, Al-Qair 

solicita a intervenção e ajuda direta de Alfonso VI na restauração do seu reinado, 

entretanto, a imposição efetuada pelo monarca castelhano-leonês foi o pagamento de 

uma quantidade generosa de arrecadações: 

Et sobresso enuiaron luego otrossi los mandaderos a este rey don 

Alffonso en grand poridad que los uiniesse a acorrer, ca eran en grand 

                                                           
44  Cf. MARTÍNEZ DÍEZ, op. cit., p. 128. 
45PCG, op.cit., Tomo I.  p. 643. cap.  963. 
46 Idem. p. 537. cap. 866. 
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periglo, et que cercasse la villa, pues que passado era el plazo de la 

postura que ell ouiera con el rey Almemon su auuelo; et desi que 

quando ellos uiessen coytados de fambreet de lazeria a todos los de la 

çibdad, que conseiarienellos al pueblo, seyendo en la quexa de la 

fambre, que diessen la çibdad a el. Et esto enuiauan dezir los 

mayorales al rey don Alffonsso en muy grand poridad. EI rey don 

Alffonsso quando uio los mandaderos et oyo quel dixieron, plogol 

mucho et fue ende muy alegre; pero que ouo muy gran pesar por que 

el rey de Badaioz cogieran dentro en la villa. Mas por tod esso non 

dexo el de fazer lo suyo. Et ayunto luego muy grand hueste de todas 

las partes de su regno et fuesse para Toledo; et assi como llego, 

tollioles todos los panes et las uinnas et las otras frutas por todas las 

tierras a derredor. Et esto fizo a Toledo et a sus aderredores este rey 

don Alffonsso bien por quatro annos uno empos otro.47 

 

 A imposição exigida por Alfonso VI ao reino toledano e a impossibilidade do 

cumprimento de tais exigências foram, decerto, os grandes motivadores para a retirada 

do monarca Al-Qairque, incapaz de suportar tantos tributos, decide estabelecer um 

acordo com o monarca castelhano-leonês, entregando-lhe a chave da cidade de Toledo e 

lhe pedido em troca que o mesmo deixasse que os habitantes da cidade saíssem 

pacificamente com seus pertences. Em referência a tal passagem a PCG descreve: 

Et teniendola cercad desta uez, pero que es villa muy fuerte et la una 

grand partida cercada de pennas et del rio Taio quel auda la mayor 

partida en derrector, et sobresso que auie dentro grand yent, 

fallescioles las uiandas et ouieronsse a dar at rey don Alffonsso. Et fue 

esto en el mes de mayo, el dia de sant Vrban, XXIIII dias andadas 

dell, que se dio Toledo a este rey don Alffonsso el sesto. Et dierongela 

los moros a esta pleytesia: que se fincassen ellos en la uilla con sus 

casas et sus heredamierttos et con quanto al auien enteramientre.48 

 

Perante tudo que foi exposto, consideramos simplista o entendimento aferido por 

toda uma historiografia que descreveu a conquista de Toledo através de meios 

impositivos e bélicos, pois, como notamos, o processo de obtenção do território em 

questão foi condicionado e realizado por redes de negociações bem delimitadas. Sendo 

estas representadas pela ajuda militar conferida pelo monarca leonês ao monarca Al-

Qairque e instruídas pelo ganho tributário exercido pela coroa castelhana-leonesa e pela 

não condição do cumprimento do acordo da parte do monarca toledano, que 

propiciaram anexação do território toledano por Alfonso VI, em 1085. 

 Dessa maneira, podemos verificar na descrição cronística a valorização da 

atitude e malevolência do monarca castelhano-leonês, que mesmo diante da 

                                                           
47 Idem. p .537. 
48 Idem. p. 538. cap. 867. 
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possibilidade de invasão e tomada impositiva do território toledano, alcança a obtenção 

do território através da realização de um frutífero acordo. 

Et el rey don Alffonso que ouiesse ell alcaçar et la huerta que as allend 

de la puerta que dizen de Alcantara, et que diessen los moras a este 

rey don Alffdnso las rentas et los pechos que solien dar a los sus reys 

moros, et otrossi la mezquita mayor que fuesse siempre de los moros. 

Et tal cotno es aqui dicha fue la postura que ouo entrel rey don 

Alffonso et los moros en esta primera su conquista que ell entro en 

Toledo.49 

 

Mesmo considerando os efetivos meios para conquista/negociação de Toledo, 

não podemos desconsiderar todo o simbolismo em voga deste marco, estando 

representado de maneira expressiva pelo retorno à antiga capital do reino visigodo 

peninsular nas mãos da cristandade e pela reafirmação da legitimidade imperial tão 

buscada pelo monarca castelhano-leonês: 

Onde teniendosse este rey don Alffonsso estonces por entergado et 

uengado, mandose llamar «rey de Espanna», segund cuentan las 

estorias a logares; et aun mas, dizen que le llamaron «emperador». 

Onde el, complido de tantas buenas andanças et tantos buenos fechos 

como Dios le auie fecho acabar, cogiose desta tornada de su hueste, et 

uenosse pora la çibdad de Toledo con sus huestes, pora folgar y, et 

tomar alglunos solazes et refrescamiento de su cuerpo.50 

  

 Esse processo conquistador/ de negociação se concebia como o prólogo de um 

golpe definitivo que devia ser assentado pela ação exclusiva do rei de Leão e do seu 

exército. Sob determinada conquista o pleito imperial adquiriu um marco restaurador, 

assentado na concepção de que o “imperador é acima de tudo um conquistador”.51 

 A PCG retrata de maneira emblemática a restauração do reino dos Godos através 

da tomada por Alfonso VI em 1085. Tal acontecimento pode ser analisado no relato 

cronístico como um marco inicial importante para o encadeamento dos eventos que 

iriam conduzir os reinos de Castela e Leão na sua unificação definitiva no século XIII, 

já sob o cetro do Rei Sábio, Alfonso X, que impulsionados por um sentimento de 

recuperação das suas tradições e que, sob o mito da continuidade visigótica, vão 

legitimar a superioridade castelhano-leonesa dentro do território hispânico.52 

 Diante da reunificação dos territórios e de um grande impulso reconquistador, os 

problemas sucessórios enfrentados por Alfonso VI se tornaram uma barreira na 

                                                           
49 Idem. 
50 Idem. p. 643-644. cap. 963. 
51 Cf. SIRANTOINE, Hélene. Exclusión e Integración: la conquista y el império en los reinos de Alfonso 

VI y Alfonso VII. El mundo de los conquistadores, serie Historia General, Nº. 34, pp. 321-354, 2015. p. 

323. 
52 Cf. SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 92-93. 
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continuidade política e expansionista do seu reino. Após a morte do único filho varão, 

Sancho, em 1108, na campanha cristã contra os almorávidas em Uclés, emerge na vida 

do monarca castelhano-leonês um complicado dilema sucessório. 

Na necessidade de dar seguimento ao seu legado, Alfonso VI decide deixar seu 

reino para sua filha mais velha, dona Urraca, viúva do conde da Galícia, Raimundo de 

Borgonha. Sobre o intuito de preservar a continuidade do seu reino e de assegurar a 

união de todos os reinos sob uma só coroa, o monarca castelhano-leonês resolveu casar 

sua filha e herdeira do reino com o rei de Aragão, Alfonso I, o Batalhador.53 

El rey don Alffonsso non dexara heredero fijo nin fija sinon a la reyna 

donna Vrraca sola. Et pues que el fue apoderado de la tierra, touola en 

paç, et guardola et deffendiola muy bien de los moros, et enderesço el 

regno de Castiella tan bien como ell suyo mismo. (...) Rey don 

Alffonso, et llamo all arçobispo et primas de Toledo, et a los obispos 

et abades de su regno, et ouo su conseio con ellos si darie su fija 

donna Vrraca en casamiento al rey de Aragon. Ellos respondieronle 

que segund que ella fuera ya casada et fincaua bibda, que uno era de 

los meiores casamientos pora ella que ellos sabien. Et fue su acuerdo 

atal que enuiaron luego a esse rey don Alffonso de Aragon, et  

dixieronle el fecho deste casamiento. Et al rey don Alffonso plogol 

mucho con las nueuas, et uenosse luego con ellos, et fizieronle luego 

sus bodas grandes et muy buenas et muy complidas de onrras et de 

todos complimientos.54 

 

 Alfonso VI, morreu em Toledo em 01 de julho de 1109, não podendo presenciar 

o casamento da sua filha Urraca como o monarca aragonês. Encerrando-se assim “o 

reinado de um monarca extremamente político e inteligente, que não passou 

despercebido pelas correntes que em seu momento estavam mobilizando a toda Europa 

ocidental”.55 

 

1.2. O REINADO DE ALFONSO VII (1126-1157): AS RELAÇÕES DE 

NEGOCIAÇÕES SOBRE A ÓTICA DA PRIMERA CRÓNICA GENERAL 

 Alfonso VII de Leão era filho da rainha Dona Urraca (1109-1126) e neto do 

imperador leonês Alfonso VI (1065-1109), sobre os seus ombros estava a 

responsabilidade de manter a herança patrimonial castelhano-leonesa.  

Todavia, antes mesmo de conseguir a titulação régia em 1126, Alfonso VII, de 

acordo com a PCG passou por momentos de constantes conflitos com sua mãe dona 

                                                           
53 Cf. RUCQUOI, op. cit., p. 173. 
54PCG, op.cit., Tomo I.  p. 644-645. cap. 963. 
55 Cf. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, op.cit., p. 32. 
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Urraca e seu padrasto Alfonso I de Aragão pelo domínio da herança deixada por seu 

avô. 

 De acordo com a narrativa cronística, Alfonso Raimúndez, posteriormente 

conhecido como Alfonso VII, o Imperador, era filho do conde de Borgonha, Raimundo 

de Amous. Ele nasceu em 1105, em Caldas de Reis (Pontevedra) e após a morte se seu 

pai em 1107, na cidade de Grajal de Campos, a sua proteção e educação ficaram a cargo 

do Conde de Traba, cabeça de uma das famílias mais poderosas da Galícia, e sob a 

influência direta do bispo de Compostela, Diego Gelmírez:56 

El conde don Pedro de Traua criaua estonces en Galizia a don 

Alffonso, que era pequenno, que fuera fijo del conde don Remond et 

desta donna Vrraca, fija deste rey don Alffonso; et el rey don Alffonso 

non amara al conde don Remond, nin cataua por aquel su fijo; et llam 

arçobispo et primas de Toledo, et a los obispos et abades de su regno, 

et ouo su conseio con ellos si darie su fija donna Vrraca en casamiento 

al rey de Aragon.57 

 

 A pretensão que Alfonso Raimúndez fazia ao trono de Leão se esbarrava nas 

aspirações de sua mãe, Dona Urraca, que sempre manteve o posicionamento de que 

deveria reinar em Castela e Leão e, sobre esse ideal, visualizou em seu filho mais do 

que um possível herdeiro, um hipotético adversário.58 

 O matrimônio de Urraca com Alfonso I, o Batalhador, de nada serviu para 

solucionar os problemas sucessórios estabelecidos com a morte de Alfonso VI. Pelo 

contrário, a fadada união só contribuiu para complicar ainda mais as perturbações que 

circundavam o trono leonês.59 

Diante de citados conflitos matrimoniais, iniciaram-se no trono leonês períodos 

de incessantes embates sangrentos que, certamente, foram acentuados por algumas 

posturas políticas tomadas pelo monarca aragonês no que dizia respeito ao total 

desprezo expressado por ele ao pleito sucessório efetuado por Alfonso Raimúndez, pela 

crescente insatisfação da aristocracia castelhano-leonesa perante a sua presença e 

imposições nas diretrizes políticas do reino e, por fim, pela represaria formalizada pelo 

clero castelhano-leonês à validade do segundo casamento de Dona Urraca, considerando 

semelhante relação incestuosa, já que ela era prima de Alfonso I.60 

                                                           
56Cf. RECUERO ASTRAY, Manuel. Alfonso VII (1126-1157). Burgos: La Olmeda, 2003. p. 14; 

GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, José María Manuel. El rey Alfonso VII “el emperador” de León. 

Anuario brugantino, Nº. 35, pp. 99-160, 2012.  p.101. 
57PCG, op.cit., Tomo I.  p. 644. cap. 963. 
58 Cf. GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 100. 
59  Cf. RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 16. 
60  Cf. Idem, op. cit., p. 16-17; RUCQUOI, op. cit., p. 173. 
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Sobre tais aspectos a PCG expõe que: 

Et desta guisa et por esta cuenta la reyna donna Vrraca de Castiella et 

el rey don Alffonsso de Aragon eran segundos cormanos; et tal 

casamiento como este non suffrie la eglesia que ualiesse, nin los 

dexaua seer uno a los que en estos grados de parentesco tan propincos 

se casauan (...) Castiella et Leon estando sin gouernador qual le deuien 

auer, finado el rey don Alffonsso, que gano Toledo, leuantosse 

contienda entre castellanos et leoneses et este rey don Alffonsso de 

Aragon.Los castellanos, pesandoles mucho de que la reyna donna 

Vrraca su sennora diera las fortalezas et los castiellos al rey de 

Aragon, et el a sus aragoneses, et las non tenien ellos que eran sus 

naturales et las deuien auer, trabaiaronse de passar por qualquier 

manera que pudiessen a essos castiellos et a essas fortalezas, que los 

aragoneses tenien, pora ganarlos dellos; ca por esta razon, quier  de la 

una parte, quier de la otra, el regno era muy maltrecho, segunt la 

estoria cuenta.61 

 

 

 A anulação do casamento entre Dona Urraca I e Alfonso I, o Batalhador, em 

1114, pelo papa Pascal II, representou o fim das pretensões do monarca aragonês de 

garantir sua hegemonia diante dos reinos peninsulares. As reivindicações do papado à 

ilegitimidade de tal enlace matrimonial foram, sem dúvida, intensificadas pelos 

constantes pedidos realizados pelo bispo e senhor de Compostela, Diego Gelmírez, que 

exprimia claramente o seu apoio ao pleito político sucessório reivindicado por Alfonso 

Raimúndez.62 

 Para o medievalista Bruno Gonçalves Alvaro, as pressões internas 

protagonizadas pelo senhor-episcopal Diego Gelmírez, somadas às pressões externas 

nas figuras de Pascal II e do arcebispo de Vienne, Guido, tio de Alfonso Raimúndez, 

que viria a se tornar o papa Calixto II, foram constantes na política castelhano-leonesa 

no período de governo de Dona Urraca, principalmente, no que tange às frequentes 

reivindicações ao complicado e ilegítimo enlace matrimonial da reina com Alfonso I de 

Aragão.63 

Assim, podemos dizer que tais pressões visavam, sobretudo, o declínio do 

reinado de Dona Urraca, a eliminação da influência do monarca aragonês no reino e, 

consequentemente, a ascensão de Alfonso Raimúndez ao trono leonês.64A atuação do 

senhor-bispo compostelano foi decisiva para a designação e trajetória sucessória de 

                                                           
61PCG, op.cit., Tomo I.  p. 646. cap. 965. 
62 Cf. GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 103. 
63Cf. ALVARO, Bruno Gonçalves. As Veredas da Negociação: Uma Análise Comparativa das Relações 

entre os Senhorios Episcopais de Santiago de Compostela e de Sigüenza com a Monarquia Castelhano-

Leonesa na Primeira Metade do Século XII. Tese (doutorado) – UFRJ/IH/ Programa de Pós-Graduação 

em História Comparada, Rio de Janeiro, 2013, 280 f. p. 125. 
64 Idem. p. 128. 
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Alfonso Raimúndez, entretanto, não podemos deixar de pontuar que o citado apoio seria 

proveitoso para o interesse do senhorio episcopal de Compostela. 

A PCG não aborda nenhum aspecto sobre os pedidos de anulação proferidos 

pela aristocracia eclesiástica do reino, principalmente, a influência do senhor-episcopal 

de Compostela e tão pouco expressa qualquer interferência do futuro rei de Castela e 

Leão, Alfonso VII em tal decisão pontifícia. A única referência estabelecida pela 

crônica a citado episódio foi constituída por meio de uma explicação que confirmava o 

parentesco dos cônjuges e a impossibilidade de continuidade do enlace matrimonial: 

Et cuenta aqui la estoria el parentesco que auie entrellos desta guisa, et 

dize: El rey don Sancho de Nauarra, el que dixieron el Mayor, fue 

padre del rey don Fernando de Castiella et del rey don Ramiro de 

Aragon. De cabo, el rey don Fernando, fijo del rey don Sancho, fue 

padre del rey don Alffonsso que gano Toledo; et este rey don 

Alffonsso fue padre daquella reyna donna Vrraca, mugier que era 

deste rey don Alfonsso de Aragon. De la otra parte aquel rey don 

Ramiro de Aragon fue padre del rey don Sancho que cerco a Huesca, 

et este rey don Sancho, fue padre deste rey don Alffonsso que era 

casado con esta reyna donna Vrraca. Et desta guisa et por esta cuenta 

la reyna donna Vrraca de Castiella et el rey Alffonsso de Aragon eran 

segundos cormanos.65 

 

Os conflitos entre Dona Urraca e Alfonso I de Aragão não se encerram após o 

fim do matrimônio em 1114, longe disso, os constantes confrontos armados pela 

hegemonia do território castelhano só se intensificaram.  Diante dessa situação e, 

mesmo considerando seu filho um forte adversário ao trono castelhano-leonês, Urraca I 

convoca a presença de Alfonso Raimúndez para fazer frente aos avanços do monarca 

aragonês em terras castelhanas, a fim de reforçar ali a sua posição frente ao ex-marido, 

o rei de Aragão: 

Et pues que tal abenencia et paç andido entre madre et fijo, maguer 

que este rey don Alffonsso era ninno, por tod esso non finco de yr el 

muy de rrezio contra los aragoneses que tenien aun los mayores 

logares et meiores de Castiella. Et assi fue em pos esto, que por esta 

razon este rey don Alffonsso, fijo del conde don Remond et desta 

reyna donna Vrraca, saco muy grand hueste de Gallizia et de Asturias 

et de Leon et de Castiella pora yr sobre las fortalezas que los 

aragoneses tenien en Castiella pora librarlas dellos. Et sopo esto el rey 

de Aragon, et uinie con hueste por tierra de Nagera.66 

 

 Segundo o relato cronístico, esse conflito de grandes proporções só terminou 

pela interferência direta da aristocracia eclesiástica e laica dos reinos de Castela, Leão e 

Aragão, que temendo o enfraquecimento dos respectivos reinos e, consequentemente, a 
                                                           
65PCG, op.cit. Volume I.  p. 646. cap. 965. 
66 Idem. p. 648. cap. 966. 
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possibilidade de uma invasão dos mouros, praticamente, impôs a elaboração de um 

acordo entre os monarcas; 

Mas los obispos et los abbades et los otros prelados de Castiella et de 

Leon et de Aragon, quando uieron  que este desacuerdo era entre los  

reyes et los regnos de los cristianos, et podrie dar carrera a los moros 

pora perderse la tierra por ocasion, as'si como contesçiera en tiempo 

del rey Rodrigo, ayuntarose meter entre amos los reyes a pedir merçed 

a ellos, et a los altos omnes en que era el recabdo, que non lidiassen; 

et a los altos omnes, que metiessen paz et abenencia et acuerdo de 

bien entrellos.67 

 

 A passagem cronística acima enaltece a negociação travada pelos aristocratas 

envolvidos no embate, sendo esta responsável pela elaboração imediata de um acordo 

que contivesse o perigo enfrentado pela presença muçulmana e, consequentemente, pela 

ameaça aos castelos e fortalezas disputados no conflito, sob a tutela aragonesa. 

 A trégua entre Urraca e Alfonso I não durou muito, visto que as constantes 

ofensivas do monarca aragonês compuseram o cenário político de Castela e Leão 

durante todo reinado de Urraca I. Após a morte da rainha, em 8 de março de 1126, deu-

se início a consolidação régia de Alfonso Raimúndez, ancorada pela influência direta da 

aristocracia eclesiástica e laica de Castela e Leão.68 

 

1.2.1. O direcionamento político do governo de Alfonso VII: Um breve 

levantamento a partir do olhar cronístico 

 Em seu reinado Alfonso VII teve a árdua missão de retomar os anos de 

conquista do seu avô, Alfonso VI e restabelecer todo o processo de negociações 

encabeçadas por aquele graças às empresas militares contra os islâmicos.  

Na PCG encontramos algumas referências a respeito da construção narrativa da 

personalidade política daquele monarca castelhano-leonês e como, de fato, Alfonso X se 

utilizou de estratagemas na busca por alicerces legitimadores no seu passado dinástico: 

Este don Alffonsso, fjio de la reyna donna Vrraca, varon muy bueno et 

muy largo, muy dador, muy mansso, sesudo et libre en las cosas que 

eran de fazer; et diz que en los sus tiempos del fueron los sus regnos 

abondados de varones muy buenos, condes et grandes omnes et otros 

caualleros franques et libres en armas, con quien començo el grandes 

et altos fechos, et acabolos con mucha buen andança.69 

  

                                                           
67 Idem. p. 648. cap. 966. 
68 Cf. GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, op. cit. p. 110 e RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 53.  
69PCG, op.cit. Volume I.  p. 649. cap. 968. 
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 O trecho documental possibilita-nos compreender a disseminação e conduta 

apreciável de um bom monarca representado por Alfonso X, que ao enaltecer a 

mansidão e benevolência de Alfonso VII, apontava os elementos primordiais da 

constituição de um poderoso laço de fidelidade e reciprocidade de ações com os grupos 

mais influentes do reinado, sobre a intensão de assegurar o apoio aristocrático na 

contínua e gradual reafirmação legitimadora das ações régias. 

 No que diz respeito à natureza política e expansionista de Alfonso VII, o relato 

cronístico salienta: 

En este logar cuenta la estoria que este emperador don Alffonsso que 

mantouo sus regnos muy bien, et uinieronle siempre buenos 

temporales en quanto el uisco; et que tan bien tenie a derecho et aun 

meior a los que podien poco et a los pobres como a los ricos, et a las 

ordenes et a los religiosos a cada unos en sus derechos. Et fizo muchas 

huestes con que entro a tierra de moros, et corrioles la tierra, et 

robogela, et astrago quanto fallo, et gano dellos mucha tierra qual 

diremos adelante.70 

 

Os anos iniciais do reinado de Alfonso VII, como expressado nas fontes 

literárias,71 não foram fáceis graças a um cenário político negativo. As constantes crises 

e conflitos armados protagonizados no reinado da sua mãe possibilitaram um grande 

retrocesso na autoridade régia em agravo de uma constante influência e atuação da 

aristocracia castelhano-leonesa nas diretrizes do governo.72 

 Sobre estes aspectos, que segundo a historiografia conduziram o declínio da 

autoridade régia nos anos iniciais de reinado de Alfonso VII, a PCG não faz nenhuma 

menção. Ao contrário do que foi exposto sobre sublinhado tema, a narrativa elaborada 

por Alfonso X a todo o momento exalta a conduta participativa de atuação 

governamental da aristocracia, sobretudo, da aristocracia eclesiástica castelhano-

leonesa: 

Del rey don Alffonsso de Castiella et de Leon, et respondio a ello ell 

otrossi como buen rey et mesurado, et dixo a los obispos et a los 

abbades assi: «Grades colo a Dios que esto metio en coraçon a mio 

fijo don Alffonsso»73 

  

A primeira medida política tomada por Alfonso VII, segundo a PCG, foi à 

doação da jurisdição da paróquia de Sória sob o julgo da Catedral de Sigüenza: 

                                                           
70 Idem. p. 655. cap. 975. 
71Cf. GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, op. cit. p. 109 e RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 54. 
72 Cf. RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 65. 
73PCG, op.cit., Tomo I.  p. 650. cap. 968. 
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En so comienço fue luego et çerco la çipdad de Coria, et tomola et 

fizo y, con don Bernaldo primas de Toledo, obispo que ouiera y en 

tiempo de los godos, et era ya desfecho dend obispo et la su dignidad, 

et torno este rey don Alffonsso essa çipdad en obispado, et pusieron y, 

ell con el primas, obispo can todos los derechos que deuie auer.74 

  

 Tal medida, segundo Manuel Recuero Astray, representava o início do processo 

de recuperação empreendido por Alfonso VII dos territórios, principalmente, 

castelhanos, que haviam sido ocupados pelos aragoneses.75 Sendo a região em que se 

localizavam Sigüenza, Sória, entre outras dioceses, a principal preocupação do monarca 

castelhano-leonês durante os anos iniciais do seu reinado.76 

 O processo de recuperação dos territórios por parte de Alfonso VII só foi 

consolidado, a partir da morte de Alfonso I, o Batalhador, que deixou seu reino para seu 

irmão, García Ramires. Os constantes assédios do monarca castelhano-leonês em posses 

aragoneses tornaram-se tão intensos durante os primeiros anos de governo do novo 

monarca, que o mesmo não teve outra solução perante tanta pressão, se não aceitar o 

pleito de homenagem ao rei de Leão em todas as suas terras:77 

Muerto por çierto don Alffonsso rey de los aragoneses, et alçado en su 

logar don Ramiro ell Monge, su hermano, començo don Alffonsso, 

rey de las Espannas, guerrear a Aragon; et dond començo, tanto 

contendio en ello et tan cutiano et tan affincado andido y, que las 

çipdades et los castiellos et los otros logares en que alguna sennal et 

asmança de fortaleza ouiesse que aquend el rio Ebro eran, que al cabo 

que todos los tomo. Et despues de luengas contiendas et guerras, que 

duraron luengos tiempos entrellos, uinieron a auer abenencia a tal 

p1eycto: que e1 rey de Aragon touiesse todos los logares sobredichos 

del rey don Alffonsso de las Espanas en feudo, esto es, en tierra, et 

que fuesse su vassallo del rey de Castiella et de Leon.78 

 

 Após tal conquista, Alfonso VII fez-se coroar solenemente imperador, em Leão, 

no ano 1135. Segundo Adeline Rucquoi, a dignidade imperial estabelecida pelo 

monarca leonês foi fundada sobre um ideal de legitimidade, a linhagem dos reis 

visigodos, que durante todo o século XII foi cada vez mais reforçada pela manutenção 

dos textos e leis civis e religiosas visigóticas.79 

De acordo com a narrativa da PCG, a proclamação imperial de Alfonso VII, 

confirma a afirmativa da supracitada medievalista francesa: 

                                                           
74PCG, op.cit. Tomo I.  p. 649. cap. 968. 
75 Cf. RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 74. 
76 Idem. p. 69. 
77 Idem. p.156. 
78PCG, op.cit., Tomo I.  p. 653. cap. 973. 
79 RUCQUOI, op. cit., p. 172. 
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Assi fue que este rey don Alffonsso, que fasta aqui se llamaua rey de 

las Espannas, que pues que fizo con su hueste al regno de Aragon esta 

yda que dicha auemos, et gano alIa los logares que auemos contados 

(...) Et desque les conto por corte lo que auie fecho de Aragon, como 

auie ganada toda la tierra dell Ebro aca, et la diera al rey de Aragon en 

tierra que la touiesse del, et se tornara so uassalIo, yl fiziera pleycto et 

omenage de guardargelo lealmientre, dond traye buen recabdo de 

escriptos que auie entrel rey de Aragon et ell sobre aquell fecho; et 

pues que ueno con sus altos omnes et sus prelados a departir, et uio 

como era rey et sennor destos tres regnos: Castiella, Leon et Aragon-

ca pues que el rey de Aragon su uassallo era, el regno tal era como 

suyo - de- mandoles alii si ternien por bien, de «rey de las Espannas» 

quel lamauan, de mudarse este nombre et llamarse «emperador».80 

 

Ainda de acordo com o documento, o pleito imperial efetuado por Alfonso VII 

teve confirmação eminente por parte da aristocracia castelhano-leonesa: 

 

Los prelados et los rycos omnes et toda la corte, ueyendo como el rey 

mouie buenas razones et derechas,et que entendie muy bien tod el 

fecho de lo que dizie, plogoles ende mucho, et dixieron que les plazie 

mucho de lo que dizie, et lo tenien por bien; et dixieronle et 

conseiaronle que se coronasse alli luego, et y adelante que se llamasse 

«emperador de Espanna». Et otorgado esto de toda la corte, ell ouo su 

acuerdo con ell primas de Toledo et con los otros arçobispos et 

obispos et abbades que y eran, por cuyas bendiciones auie a uenir el 

coronamiento; et guisaron todas las noblezas ymperiales, esto es, que 

pertenescen a emperador, et desi bendixieron la corona, et bendixieron 

a el, et conssagraron lo todo; et tomaron el primas et los otros prelados 

la corona, diziendo sus bendiciones, et pusierongela en la cabesça, et 

alli fue emperador coronado.81 

 

 A coroação imperial em Leão foi um importante meio propagandístico do 

reinado de Alfonso VII, conseguindo com essa façanha fortalecer e proteger a sua 

autoridade, permitindo-lhe assim restaurar o tão cobiçado título imperial e, 

consequentemente, a possibilidade de aplicação do poderio castelhano-leonês sobre o 

resto dos reinos da Península.82 

 No entanto, a partir da decisão de Alfonso VII em repartir o reino entre seus 

filhos varões, Sancho e Fernando, em 1155, tal dignidade imperial do trono castelhano-

leonês não mais existirá. Sobre esse aspecto José María Manuel salienta que tamanha 

conduta se deu por direta influência de uma parte da aristocracia castelhano-leonesa e 

demonstra que este discurso é reacendido no período de elaboração da PCG, ou seja, no 

governo de Alfonso X, que acusa alguns aristocratas de esfacelar o reino: 

                                                           
80PCG, op.cit., Tomo I.  p. 654. cap. 974. 
81 Idem.  
82 Cf. RECUERO ASTRAY, op. cit., p. 159. 
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En la época del rey Alfonso X el Sabio de Castilla y de León, gran 

defensor de la candidatura al trono del Sacro Imperio del monarca 

hispano citado, y que acusa, sin ambages, a los condes Manrique de 

Lara de Castilla y Fernando Pérez de Traba de Galicia, de su 

culpabilidad en la segregación de los dos reinos. (...) y ya consideran 

que la separaciónde ambos reinos, que se había producido en el siglo 

XII había sido una catástrofe. Aunquees obvio que en este último siglo 

citado, los intereses de los nobles son más particularesy divergen, lo 

que se incrementa al existir dos herederos regios con aspiraciones a 

obteneralguno de los tronos de los reinos de León y de Castilla.83 

 

A divisão do reino de Alfonso VII é descrita na PCG da seguinte forma: 

Estonces por conseio de dos condes, don Almeric de Lara et don 

Fernando de Trastamar, que metien desabenencia et contiendas de 

muerte entre los grandes omnes del regno, et esto era lo que ellos 

querien segunt cuenta ell arçobispo, partin ell emperador los regnos a 

sus fijos don Sancho et don Fernando. Et dio Castiella a don Sancho, 

que era fijo mayor et primero;et nombrol estos terminos por o tornasse 

el Castiella con Sant Fagund, et de Sant Fagunt, et dent a Oroenna et a 

Couiellas et a Medina, et a Areualo, et tod el termino de Auila.Dio all 

inffant don Fernando su fijo otrossi toma dalli et ua et parte la calçada 

que dizen de Quinea, et en Asturias como parte Riba de Eua, et lo que 

finca contra la mar, et Portogal- lo quel y pertenescie- diolo todo a don 

Fernando, que era el fijo menor.84 

 

 Com a morte de Alfonso VII, o Imperador, em 1157, desaparece de maneira 

brusca o ideal imperial leonês. Já que nenhum dos seus herdeiros desejava a unidade 

dos reinos e, muito menos o primogênito Sancho III de Castela, que temia a restauração 

da ideia imperial leonesa na imagem do seu irmão menor, Fernando II de Leão. 

 Sobre a morte de Alfonso VII o relato cronístico pontua: 

En tod esto, corrieron alli prelados et quantos y eran, condes et ricos 

omnes buenos et los uiol de su companna, llamando: «sennor!», et 

matandose por la su muerte. En tod aquello, quando ell emperador 

aquello uio, espaciol ell dolor un poquiello. Estonces llego a el don 

Johan, arçobispo de Toledo et primas  de las Espannas, que era y con 

ell et siempre con ell andaua, ca nunqua se partie dell nin en la 

frontera nin en la tierra; et con e1 primas llegaron obispos et frades 

que andauan y. Ell arçobispo, por eonortarle, dixol assi: «Sennor 

emperador, non es pora uos de desmayar desta guisa et desampararnos 

en el camino o los enemigos de la cruç pueden aun uenir a nos et 

fazernos mucho mal quando sopiessen uos non erades ya, pero que 

nos dexades muy buenos deffenssores: uuestros fijos al rey don 

Sanchoet al rey don Fernando.85 

  

 

                                                           
83 GARCIA-OSUNA Y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 154. 
84PC, op.cit., Tomo I.  p. 655. cap. 976. 
85PCG, op.cit., Tomo I.  p. 662. cap. 982. 
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A PCG narra aquelas que foram atribuídas como as últimas palavras proferidas 

pelo monarca castelhano-leonês na presença dos mais influentes aristocratas 

eclesiásticos e laicos de Castela e Leão, além dos seus herdeiros, Sancho e Fernando, ao 

pedir a colaboração dos ricos homens do reino na manutenção da paz e no amparo aos 

futuros monarcas: 

Et el corpus Domini recebido, comenco ell emperador a predicarles de 

la sancta uida, quan buena cosa era, et quan buena paç et justicia et 

piedad; et rogo y luego al rey don Fernando su fijo, et rogo a todos 

que lo rogassen al rey don Sancho su fijo, quando uiniesse, que assi 

gelo rogaua el a amos hermanos que mantouiessen en fe et en justicia 

et en paç et en uerdad, et que se menbrassen todauia de ayudar a los 

menores a derecho, et ouiessen piedad de los pobres. Et rogando a 

todos que fuessen buenos y, et que ayudassen a ello a los reyes, et 

ellos al abandol mucho los bienes que dizie et quel diesse Dios uida et 

sanidad, demando el la candela, et aduxierongela luego. Et el, assi 

como la tomo en la mano, dixo: «Amigos, rogad a Nuestro Sennor 

Dios por mi, ca yo finome, et enuio ell alma a Dios cuya es, et ell 

cuerpo dexo a la tierra et a uos. Et yo e enuiado ya por el rey don 

Sancho mio fijo, que es buen uaron, et complira tad esto, et el rey don 

Fernando con el».86 

 

Não coincidentemente, o documento transparece toda a construção de 

legitimação dos sucessores do monarca moribundo e não podemos ignorar que a 

narrativa sobre o passado é manuseada de forma muito hábil da parte de Alfonso X que, 

como temos afirmado, buscava as bases da legitimação de seu projeto imperial. 

Com o fim do reinado de Alfonso VII, Imperador se extingue junto a unificação 

dos reinos de Castela e Leão que só reencontrará novamente uma nova união no reinado 

de Fernando III, herdeiro de Castela por sua mãe, Beringuela, filha de Alfonso VIII e de 

Leão por seu pai, Alfonso IX, em 1230. 

 

1.3. O REINADO DE FERNANDO III (1217-1252): OS CAMINHOS PARA A 

UNIFICAÇÃO DOS REINOS DE CASTELA E LEÃO 

 Não diferentemente dos seus antecessores, o reinado de Fernando III foi 

marcado por inúmeras conquistas territoriais, porém, mesmo assim, este monarca é 

retratado por Manuel González Jiménez,87 como um rei afortunado na guerra e na paz. 

Sobre ele ecoa a imagem do grande reunificador de Castela e Leão, conquistador dos 

reinos muçulmanos de Córdoba, Murcia, Jaén e Sevilha.88 

                                                           
86 Idem. 
87GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Fernando III el Santo: el rey que marcó el destino de España. 

Sevilha: Fundación José Manuel Lara, 2006. 
88 Idem. p. 9. 
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 A efetiva unificação dos reinos de Castela e Leão se realizou no reinado de 

Fernando III, especificamente em 1230, entretanto, para entendermos os caminhos dessa 

reconfiguração territorial, far-se-á necessário termos em conta a configuração política 

dos reinados que o precedem, sobretudo, os seus antecessores diretos: Alfonso VIII, seu 

avô e Alfonso IX, seu pai.89 

 

1.3.1. O legado de Alfonso VIII de Castela (1169-1214) 

 Alfonso VIII, o Nobre, inicia seu reinado sobre o trono de Castela em 1169. 

Diferentemente, da realidade hegemônica da península protagonizada pelo seu avô, 

Alfonso VII, ele teve sua estrutura e contexto políticos paralelamente condicionados a 

existência daquilo que Ramón Menéndez Pidal designou como “España de los Cinco 

Reinos”.90 

 A nova configuração dos reinos hispânicos efetuou-se a partir do 

desaparecimento da tendência unitária esboçada por Alfonso VI e Alfonso VII de 

Castela e Leão, dando lugar a um período marcado por contínuos jogos de alianças e 

embates entre ambos os reinos e o resto do território peninsular: Aragão, Navarra e 

Portugal.91 

 Alfonso VIII era filho de Sancho III de Castela e Blanca de Navarra. Quando 

tinha quatro anos seu pai faleceu lhe deixando como herdeiro direto do trono, no 

entanto, como ainda era um infante e, de acordo com o testamento do seu pai, o futuro 

monarca só poderia assumir o reinado efetivamente quando completasse 14 anos. Sendo 

justamente essa imposição que provocaria uma disputa acirrada entre os aristocratas 

mais influentes do reino pela tutela do pequeno monarca. Sobre tais aspectos, a PCG 

pontua: 

Despues dela muerte del muy desseado don Sancho, heredo su fijo 

don Alffonsso regno. Et ej a este rey don Alffansso ninno de quatro 

                                                           
89 Estabelecemos tal linha cronológica dos reinos peninsulares anteriores ao de Alfonso X, por 

acreditarmos que tais monarcas tiveram influência direta na política propagandística do monarca 

castelhano-leonês. Desta maneira, a não exposição de alguns reinados foi deliberadamente efetuada no 

intuito de analisarmos de maneira mais direta o contexto político que antecede o nosso objeto de análise. 

No que diz respeito a exposição dos reinados de Alfonso VIII e Alfonso IX,  salientamos que não 

efetuaremos uma apresentação mais abrangente de ambos os monarcas, como no caso dos seus 

antecessores, devido a duas questões centrais: a primeira, refere-se ao limitado número de trabalhos que 

se dedicaram a analisar tais governos e, a segunda questão leva em consideração o nosso próprio âmbito 

de análise, sobre qual incide a clara noção que só necessitaremos pontuar destes reinados as questões 

geradoras para a sucessão e, consequentemente, reunificação dos reinos de Castela e Leão na figura de 

Fernando III. 
90 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón apud AYALA MARTÍNEZ, Carlos de. Alfonso VIII, Cruzada y 

Cristiandad. Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, Nº 29, pp. 75-113, 2016. p. 77. 
91 Idem. p. 78. 
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annos de quando su padre el rey don Sancho fino; et cuenta ell 

arçobispo que era este ninno muy de amar par ell exiemplo del padre 

et priuilegio quel dexaua de las bondades que el fiziera. (...) Mas 

porque los comienços de los reyes et de su regnar nunqua o muy pocas 

uezes pueden seer sin discordia et sin contienda, et mayormientre en 

los reyes que ninnos comiençan a regnar,como en este rey don 

Alffonsso que non fincara de su padre mayor de quatro annos, como 

es dicho, muchos de los suyos se trabaiauan de meter discordia et mal 

en su tierra.92 

  

 Ainda no período de infante e diante tais conflitos regenciais, o futuro monarca 

castelhano acaba perdendo algumas terras do seu reinado para a coroa leonesa, 

governada pelo seu tio Fernando II, que ao notar a fragilidade do reino de Castela, acaba 

aumentando os seus territórios à custa do território do seu sobrinho. Fato este pontuado 

no relato cronístico da seguinte forma: 

EI rey don Fernando, creyendo a aquellos consseieros uiles et malos et 

acostandosse a lo quel consseiauan, fue et tomol algunas de sus 

çipdades et de sus castiellos et de sus villas, de guisa que este rey don 

Alffonsso se ouo a querellar dello, maguer que era ninno pequenno.93 

 

 O trecho cronístico acima apresenta o panorama das querelas enfrentadas entre a 

coroa castelhana e leonesa durante o período de governo de ambos monarcas, 

considerando que mesmo antes da efetiva coroação do infante castelhano em 1169, a 

constante intervenção leonesa em territórios de Castela se tornou constante.  

Mesmo diante de supracitados conflitos, aos 14 anos, Alfonso VIII proclama-se 

rei de Castela, tendo como primeira medida política de governo a imediata recuperação 

das terras perdidas durante os anos de infantado a favor de Leão (Tierra de Campos) e 

de Navarra (La Rioja), atitude essa que condicionará os incessantes anos de contendas 

entre as citadas coroas.94 

 A política expansionista empreendida por Alfonso VIII inicia-se com a 

conquista de Cuenca em 1177, e sobre tal realização ergue-se aos olhos pontífices a 

possibilidade de se efetuar a reunificação da Península Ibérica na figura do monarca 

castelhano.95Sobre a conquista a PCG ao abordar a natureza política de Alfonso VIII 

assinala: 

 

                                                           
92PCG op.cit., Tomo I.  p. 668. cap. 988. 
93 Idem.  
94CERDA, José Manuel. Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reino de Alfonso VIII. 

Anuario de Estudios medievais, pp. 629-652, 2012.  p. 636; Cf. RUCQUOI, op. cit., p. 175. 
95  Cf. AYALA MARTÍNEZ, op. cit., p. 79. 
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Este noble rey don Alffonsso, esforçado por la uertud de Dios que era 

con ell et lo fazie todo, torno la mano contra los morosdesleales de 

Cristo et yent enemiga de la su ley et de nos, et començo de usar sus 

batalIas contra ellos et lidiar por la fe de Cristo.96 

   

 Sobre a conquista de Cuenca o relato cronístico evidencia: 

Este noble rey don Alffonsso çerco Cuenca, que era estonçes la 

fortaleza de los alaraues en Espanna, et arequexolos con muchos 

trabaios que les dio: fizo aderredor de Cuenca sus bastidas con 

muchos engennos et paro y muchas algarradas, et nin les dio uagar de 

dia nin de noche (...) la fama deste rey don Alffonsso les ençerro la 

mar: el nombre del detouo a los que estauan por passar,que non 

passaron fasta quel fue dada la fortaleza de Cuenca et fueron las torres 

metudas en su poder. Las pennas de Cuenca fechas fueron carreras por 

andar, et ell aspereza della se torno en llano, et mantouola el rey don 

Alffonsso despues de muchos trabaios. Et despues que fue suya et en 

su poder este noble rey don Alffonsso de Castiella, guarnesçiola de 

todas las cosas que mester fueron: et fizola çipdad real qual ella 

meresçie; assento en ella catedra de la fe, esto es siella de obispo de la 

ley de Cristo; exalto en ella nombre de obispo.97 

  

 Ao ressaltar a conduta que Alfonso VIII no que diz respeito às concessões e 

privilégios dados aos territórios – aragoneses, portugueses e galegos – que participaram 

juntamente com o reino de Castela do processo de reconquista, a PCG apresentada 

seguinte maneira como o monarca conduziu tais negociações: 

La estoria; fablando de las bondades omnes, cuenta aqui et diz de la 

nobleza deste rey don Alffonsso de Castiella. Como eran alli muchas 

yentes de muchas tierras, et departidas por muchos llenguaies, et 

demudados et estrannos en sus uestires et en las otras cosas, et fue alli 

ayuntada de tales omnes muchedumbre que diz que non serie ligera de 

mantenerla et gouernarla un prinçep, (...) Et pora guisar esto ell muy 

noble rey don Alffonsso, diremos del su muy complido seso que fizo: 

fizo partes destas yentes, et ayunto luego en la primera ganando 

siempre tierra dellos, fasta que es la los fijos dalgo et los otros omnes 

de armas sus naturales, el fizo su corte con ellos et dixoles: «Amigos, 

entre todas estas yentes que aqui ueedes, uos sodes mios naturales et 

sodes fijos dalgo, et todos auedes derecho bien. Et bien creet que, en 

el regno, el que mas sabe de sus fijos dalgo-dond uienen cada unos, et 

quales son en sus costumbres et quales en hardiment de armas, et 

quales los leales a sennor, et de las otras yentes de los logares del 

regno quales son los que prez an de meiores omnes, et quales son los 

que mas et meior guardaron todauia nobleza de fldalguia et los sus 

derechos-el qui meior los sabe et meior los connosçe, ell reyes»; et por 

darles mas uiuos coraçones, et ençenderlos et assannarlos pora la 

batalla, dixoles adelant assi: «catad agora, mios amigos, quales sodes 

los que auedes mester cauallos et non los tenedes, et quales auedes 

mester las armas, et quales los pannos, et quales los dineros, et quales 

las otras casas que mester sean; uenid a mi, et demadatme, ca yo 

                                                           
96PCG, op.cit., Tomo I.  p. 678-679. cap. 999. 
97 Idem. p. 679. 
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complire a todos de todo»). Et assi como lo dixo, assi lo cumplio 

luego a todos; et dioles cauallos, et dioles armas et dioles dineros, et 

aun dioles cauallerias a los que las non auien et eran pora ellas. Et 

fizolos a todos tan sus pagados et tan sus amigos, que todos alçaron 

las manos et dixieron: «sennor, yd por o quisierdes, ca conuusco 

yremos et nunqua uos fallesçremos; et aun, si mester fuere, y 

queremos morir; mas que mas, que uençremos a los enemigos de la 

cruc et nuestros, et uiuremos».98 

 

 A PCG exalta a atitude benevolente e generosa de Alfonso VIII diante dos seus 

aliados, ao transmitir a importância da recompensa dada aqueles que participaram de 

forma direta das ambições expansionistas do monarca castelhano. 

 Os conflitos entre as coroas de Navarra e Castela foram constantes durante o 

reinado de Alfonso VIII, tendo como origem dessa divergência as incessantes disputas 

pelas regiões de fronteiras. Além disso, a expansão de Navarra em terras castelhanas e a 

tomada de La Rioja condicionaram o embate com seu vizinho Cristão.99 A respeito de 

determinada desavença a PCG ressalta: 

El arçobispo don Rodrigo, por llegar a contar de los fechos deste rey 

don Alffonsso, comienço et cuenta logo de com ele rey don Sancho de 

Navarra, començar a guerrear et correr el regno de Castiella como 

huste de enemigos, (...) Et rey de Navarra, et veno a Soria et a 

Alamançan, matando et quemando et robando quanto fallauan. (...) 

Estonçes el noble rey don Alffonsso puse su pleyto et amiçdat con el 

fiel amigo rey don Pedro, que estonçes regnaua en Aragon; et rey don 

Pedro al rey don Alffonsso et ayudaronse amos bien et lealmientre, et 

fueron et entraron muy apoderados amos por estos castiellos: 

Bolannos, Valderas, Castrouerde, Coyanca - que mudado el nombre, 

es a la agora llaman Valençia- el Carpio, Paladinas; et muchas preas et 

muchos robos fechos et passados al su poder.100 

 

 Na mesma proporção das divergências do monarca castelhano com o reino de 

Navarra, os confrontos com a coroa leonesa também se intensificaram na medida em 

que o reinado de Alfonso VIII avançava, especialmente, com a conversão do reino de 

Castela no centro político mais importante da parte ocidental da Península, subjugando 

com isso a hegemonia leonesa dos séculos anteriores.101 

 Mediante incansáveis conflitos com o reino de Leão, Alfonso VIII decide em 

1197 casar sua filha Dona Berenguela com o monarca leonês, Alfonso IX, 

estabelecendo assim um período de relativa tranquilidade entre as duas coroas. Tal 

                                                           
98 Idem. p. 693. cap. 1013. 
99 Cf. RUCQUOI, op. cit., p. 175. 
100PCG, op.cit., Tomo I.  p. 682. cap. 1003. 
101 Cf. AYALA MARTÍNEZ, op. cit., p. 79; Cf. RUCQUOI, op. cit., p. 177. 
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matrimônio representou o ponto de partida para a definitiva reunificação de Castela e 

Leão. 

 

1.3.2. O complicado pleito sucessório de Alfonso IX de Leão (1188-1230) 

 O último rei de Leão, Alfonso IX, filho de Fernando II de Leão (1157-1188) e 

Urraca de Portugal, enfrentou durante os seus primeiros anos de reinado as constantes 

investidas protagonizadas pelo seu primo, o monarca castelhano, Alfonso VIII. 

Diante de tamanha pressão castelhana em terras leonesas, Alfonso IX decide 

pelo bem comunal e estabilidade do reino, prestar vassalagem ao rei de Castela, com o 

intuito de acabar com os ininterruptos ataques conjuntos realizados pelas coroas de 

Castela e Portugal em seus domínios.102 No que tange esse emblemático episódio a 

PCG assinala: 

Este rey noveno don Alffonsso fue guerreado de su primo don 

Alffonsso, rey de Castiella, et de don Sancho, rey de Portogal, çerca 

los comienços de su regno. Et ueno estonçes el rey don Alffonsso de 

Castiella a cortes que fizo y; et çinxo alli este rey don Alffonsso de 

Castiella la çinta de caualleria a don Alffonsso rey de Leon, su primo 

cormano, et armol alli et fizol cauallero; onde esse rey don Alffonsso 

de Leon beso alli la mana a don Alffonsso rey de Castiella ante todos, 

la corte llena.103 

 

 A justificativa para os progressivos assédios realizados por Castela e Portugal ao 

reino leonês são estabelecidas na descrição cronística pela natureza política do monarca 

leonês, que por ser muito mal aconselhado tomou atitudes contrárias ao monarca 

castelhano, Alfonso VIII:  

Este rey noueno don Alffonsso fue uaron piadoso et libre en las cosas 

que eran de fazer, et benigno, esto es de buen alma; mas acogiesse 

mucho a dichos de murmuriadores quel murmuriauan yl ruyen a la 

oreia y loseniauan. Et con las fablas destos et sus dischos et los sus 

consseios-que non ualen nada nin son pora conçeio, segund dize ell 

arçobispo, ca siempre se fablan et se dizen desta guisa a los sennores a 

furto et en apartado, porque los demudan et les fazen muchas uezes 

dexar el bien et fazer lo auiesso-et por tales consseieros como estos 

fue guerreado de su primo don Alffonsso, rey de Castiella, et de don 

Sancho, rey de Portogal, çerca los comienços de su regno.104 

 

 Para José Luis Martín Rodríguez, a imagem e justificativa para o constante 

assédio castelhano em terras leonesas na PCG somente pode ser levado em conta se 

                                                           
102 Cf. MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luis. Alfonso IX y sus relaciones con Castilla. Espacio, tiempo y 

forma. Serie III, Historia Medieval, Nº 7, pp. 11-32, 1994, p. 14. 
103PCG, op.cit., Tomo I.  p. 677. cap. 997. 
104 Idem. p. 676-677. cap. 997. 



62 

 

analisarmos a postura do cronista frente ao embate castelhano-leonês, sendo este não 

declarado, mas um exímio partidário e defensor da soberania de Castela.105 

 Os impasses e os conflitos armados entre as coroas de Castela e Leão 

continuaram marcando a relação entre os dois reinos. As consequências da guerra que, a 

partir de 1195, se desencadeou entre ambos os territórios teve como causa direta o 

descontentamento do rei de Leão, no que se referia as constantes intervenções do rei 

castelhano em suas terras e as crescentes ambições de Alfonso VIII aos domínios do seu 

primo.106 

 A pressão militar e o temor de novos assédios, segundo José Luis Martín 

Rodríguez, fizeram com que Alfonso IX decidisse pedir a mão de Dona Berenguela 

como uma maneira eficaz de estabilizar os ânimos entre os dois reinos. Tal pedido foi 

prontamente concedido juntamente com as terras e castelos ocupados pela coroa 

castelhana, além do mais, era um processo de negociação no qual os dois monarcas 

sairiam ganhando.107No que corresponde a este episódio, o relato cronístico descreve 

que: 

Queriendo adozir razon de abenençia entrel rey don Alffonsso de 

Castiella et el rey don Alffonsso de Leon, ell arçobispo don Rodrigo 

razona ende, et dize assi: en tod esto, como el rey don Alffonsso de 

Castiella ouiess puesto de guerrear a don Alffonsso rey de Leon con 

mayor crueleza que fasta alIi, vnos de los grandes omnes de los 

regnos, temiende  los dannos et los peligros de la guerra, metieronsse 

en medio et fallaron carrera de abenençia et de amor et que podrie esto 

uenir toda por Casamiento, et metieronsse a conseiar al rey don 

Alffonsso de Castiella que diesse al rey don Alffonsso de Leon a su 

fija, la lnffante donna Berenguella por mugier.108 

 

 Do casamento entre o monarca leonês e Dona Berenguela de Castela nasceram 

cinco filhos: Constanza, Berenguela, Fernando, o futuro monarca castelhano-leonês, e 

Alfonso de Molina. Todavia, as circunstâncias que propiciaram o fim do enlace 

matrimonial entre Berenguela e Alfonso IX colocaram em xeque o direito sucessório do 

infante Fernando ao trono de Leão.  Em 1204 por ordem do papa Inocêncio III, deu-se 

por fim o casamento do monarca leonês com a filha de Alfonso VIII e a causa de tal 

                                                           
105 Cf. MARTÍN RODRÍGUEZ, op. cit., p. 11. 
106 Cf. MARTÍNEZ, H. Salvador. Matrimonio de Alfonso IX de León con Berenguela de la Castilla. 

Argutorio: revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”, Año 15, Nº. 29, pp. 27-31, 2012. p. 27. 
107 MARTÍN RODRÍGUEZ, op. cit., p.16. 
108PCG, op.cit., Tomo I.  p. 682. cap. 1004. 
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decisão girava em torno dos estreitos vínculos de parentesco entre os cônjuges, já que 

ambos eram descendentes de Alfonso VII, o Imperador.109 

 A primeira consequência relacionada a dissolução do casamento foi a retirada do 

nome de Fernando dos diplomas reais como herdeiro do trono de Leão. Além disso, 

como efeito direto de tal ato cai por terra o pacto de paz selado entre as coroas de 

Castela e Leão.  

A anulação do matrimônio deixava pendente alguns problemas, o primeiro deles 

era o dote de Dona Berenguela e o segundo girou em torno dos direitos e propriedades 

do infante leonês Fernando.110 

 Sobre as circunstâncias que levaram à decisão pontifica, a narrativa cronística 

pontua que: 

Pues este rey don Alffonsso de Leon et la reyna donna Berenguella su 

mugier, fechos estos fijos et fijas sobredichos, partieron su casamiento 

por el parentesco que era muy llegado entrellos, et partiolos el papa 

Innoçençio el terçero.111 

 

 No que concerne a relação entre os dois reinos depois da anulação matrimonial, 

a crônica nos informa: 

Et despues deste su partimiento, partidos fincaron los reyes, assi 

quedalli adelante las guerras et los astragamientos de sus tierras 

apenas quedaron en ningun tiempo mientre amos estos reyes 

Alffonssos uisquieron, pero podiendo siempre mas el rey de Castiella. 

Et el rey de Castiella tomo del regno de Leon castiellos et otros 

logares muchos.112 

 

 Mais uma vez o relato cronístico perpassa uma nítida noção da superioridade do 

monarca castelhano, Alfonso VIII, frente ao monarca leonês, Alfonso IX. Tal 

superioridade pode ser analisada se levarmos em consideração a visão representativa da 

descrição da PCG sobre a postura do monarca leonês, que sempre é encarnado como um 

rei desacreditado e de posturas contraditórias.  

 Todavia, ao analisarmos as tensões enfrentadas entre Alfonso IX e seu filho 

Fernando pela hegemonia de Castela após a morte de Alfonso VIII, o Nobre, em 1214, e 

do seu sucessor direto, o infante Enrique I, em 1217, aos treze anos de idade,113 

podemos compreender a raiz de referida representação. 

                                                           
109 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 32. 
110 Idem. p. 35. 
111PCG, op.cit., Tomo I.  p. 678. cap. 997. 
112 Idem. 
113 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 41. 
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Com a morte de Enrique I, ascende ao trono sua irmã mais velha Dona 

Berenguela, mãe de Fernando e ex-mulher de Alfonso IX. Antes mesmo de ser 

proclamada rainha de Castela, ela renuncia o trono, ao que parece, de forma voluntária, 

em favor do seu filho. Toda a negociação produzida para a inserção de Fernando ao 

trono foi realizada de maneira sigilosa, longe dos olhares da coroa leonesa e, 

consequentemente, da aprovação e conhecimento do monarca leonês.114 

 Sobre citados acontecimentos, e com relação à atuação contrária do monarca 

leonês à decisão celebrada por Dona Berenguela com a aristocracia castelhana de 

outorgar o reino ao seu filho, a PCG descreve: 

Et alli ante toda la gent recibio la reyna donna Berenguella de todos 

otrossi el regno por suyo, como heredera linda quel deuie auer por 

natura et por derecho; et alli luego otrossi ante todos, dio ella luego el 

regno el rey don Fernando. (...) Et en tod esto el rey don Alffonsso de 

Leon, marido que fuera desta reyna donna Berenguella et padre deste 

rey don Fernando, ueno a la Villa de Arroyo; et uinie faziendo 

brauezas et fortalezas contra ella et contral rey don Fernando su fijo. 

(...) El rey don Alffonsso muy omillosamientre: que se temprasse et 

ouiesse mesura en si en dar contienda a su fijo, et non le maltroxiesse 

lo suyo.115 

 

 Os conflitos entre Alfonso IX e Fernando III deram a tônica dos primeiros anos 

de reinado do monarca castelhano, as constantes intervenções no território de Castela 

por parte do monarca leonês foram condicionadas pela frustrada esperança que o mesmo 

detinha de conseguir unir os dois reinos, Castela e Leão.116 

 

1.3.3. Fernando III, rei de Castela e Leão 

 O reconhecimento de Fernando III como rei de Castela em 1217 foi descrito com 

muita ênfase pela PCG: 

Et este rey don Fernando de quien dixiemos, alabando a todos este 

fecho tan alto de su madre, alço las manos et bendixo a Dios por ello; 

et tomaronle luego dalli los obispos et la otra clerezia et los altos 

omnes de Castiella et de Estremadura, et aduxieronle del mercado a la 

eglesia de Sancta Maria. (...) Et alli estando en la eglesia de Sancta 

Maria cantando toda la clerezia Te Deum laudamus con don Fernando 

su rey nueuo, et el pueblo todo alabando a Dios et rogandol et 

pidiendol merçed que les diesse en el buen rey; et pues quel otorgaron 

por su rey yl reçibieron por su sennor, alli en aquel logar mismo, en 

Sancta Maria de Valladolit, fizieronle todos omenage, et yuraronle 

                                                           
114 Idem. 45. 
115PCG, op.cit., Tomo I.  p. 714. cap. 1029. 
116 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 54. 
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quel guardassen bien et lealmientre la lealtat que es deuida a rey. Et 

fue aducho de cabo dalli al palaçio real, con onrra de rey.117 

 

 Porém, mesmo com todo reconhecimento e legitimidade expressada pelo povo e 

por boa parte da aristocracia castelhana, o início do reinado de Fernando III foi 

caracterizado por uma dupla ameaça. De um lado o monarca enfrentava o 

descontentamento e a frustação do seu pai, Alfonso IX, que por não ter conseguido 

ressuscitar o velho império leonês em detrimento do domínio e controle que Castela 

fazia frente aos domínios do seu filho, por outra frente, Fernando III enfrentava a 

constante ameaça do Conde Núnez de Lara e seus seguidores que almejam ter a tutela 

do novo monarca e, assim, conseguirem ter mais representatividade nas decisões de 

governo.118 

 Sobre essa dupla ameaça sofrida por Fernando III, a PCG descreve: 

Et em tod esto el rey don Alffonsso de Leon començo a sacar su 

hueste muy grand pora uenir a Castiella contral rey don Fernando, su 

fijo; et ell rey don Fernando otrossi, pues quel aquello fizieron 

entender, saca su hueste muy grand. Et las huestes ayuntadas ya de 

amas partes pora yr unas contra otras, mientre se esto fazie, vnos 

nobles omnes de Castiella entraron a tierra de Salamanca, et ueyendo 

como uinie el rey de Leon con su hueste et era ya en Casteion, aldea 

de Medina del Campo, aquellos fijos dalgo de Castiella entraronle 

adentro.119 

 

 Ao longo do período de conflitos com seu pai, Fernando III evitou ao máximo o 

confronto direto, limitando-se somente a se defender dos seus ataques. A paz entre pai e 

filho só aconteceu em 26 de agosto de 1218 mediante a uma negociação selada pelas 

partes, na qual constava o compromisso castelhano de pagar 11.000 maravediés. Em 

contrapartida, o monarca leonês deveria cortar relações por definitivo com os Laras, 

determinado acordo estabelecia a promessa de não ajuda e nem refúgio a tais 

aristocratas.120 

 No que diz respeito a negociação realizada entre os monarcas castelhano e 

leonês, o relato cronístico não faz nenhuma referência, abordando somente a ajuda que 

Alfonso IX deu ao seu filho no confronto com alguns ricos homens de Castela, além dos 

Laras e os seus aliados, que tentavam tomar o território de Salamanca: 

El rey de Leon, quando aquello sopo, dexo lo al, et fue aquellos rycos 

omnes de Castiella, et çercolos alli o los fallo. Et assi como cuenta ell 

                                                           
117PCG, op.cit., Tomo I.  p. 714. cap. 1029. 
118 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 53. 
119PCG, op.cit., Tomo I.  p. 717. cap. 1033. 
120 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 61. 



66 

 

arçobispo, el conde don Aluaro, que era y et andaua hurdiendo tod 

esto, començosse a armar, et calçandosse las brahoneras, diz quel firio 

la mana de Dios de grieue enfermedad; et que pues que el conde don 

Aluaro fue enffermo et quedaua el bolliçio del mal, vinieron omnes 

buenos que metieron treguas entre padre et fijo, esto es entrel rey don 

Fernando de Castiella et el rey don Alffonsso de Leon, et partiosse 

aquella contienda desta guisa, et fueronse los reyes et las huestes.121 

 

 A trégua entre Alfonso IX e Fernando III persistiu até a morte do monarca 

leonês em 1230, entretanto, tal calmaria não possibilitou a ascensão direta do monarca 

castelhano ao trono leonês após a morte de seu pai, já que como havia prometido 

Alfonso IX deixou seu reinado dividido entres as filhas do seu primeiro casamento com 

Teresa de Portugal, Dona Sancha e Dona Dulce. As causas de estipulada decisão 

giravam em torno dos conflitos e da frustação do monarca perante seu filho, que não o 

possibilitou governar Castela e, assim, sanar suas pretensões de unificar as duas 

coroas.122 

 No que corresponde a morte de Alfonso IX e sobre fixada questão sucessória a 

exposição cronística pontua: 

Et quando veno a Guadalfaiara, llegoll alli mandado que su padre don 

Alfonso, rey de Leon, era finado et  finara en Uillanueua de Sarria, et 

quel enterraran en la yglesia de Santiago - murio este rey don Alfonso 

de Leon, padre deste rey don Fernando de Castiella, en la era de mill 

et CC et LXVIII annos, et andaua estonçes otrosi el anno de la 

Encarnaçion del Sennor en mill et dozientos et treynta annos - et 

dixieron esos mandaderos al rey don Fernando quel rey don Alfonso, 

su padre, mandara el regno a sus fijas, las que feziera en donna 

Teresa.123 

 

 Antes mesmo de terem se completado trinta dias da morte de Alfonso IX, 

Fernando III adentrou no reino de Leão e se autoproclamou o legítimo monarca e 

herdeiro do reino, porém, a resistência de alguns aristocratas leoneses, principalmente, 

na capital do reino, colocou em xeque a autenticidade do seu pleito. Além disso, o 

direito de herança estabelecido e reclamado em favor das infantes, Sancha e Dulce, 

tornar-se-ia um impasse perante as pretensões do futuro monarca.124 

 A descrição cronística não faz nenhuma alusão a referida negativa da 

aristocracia leonesa, só estabelecendo a tomada de Leão por Fernando III e a total 

aceitação dos habitantes do reino: 

                                                           
121PCG, op.cit., Tomo I.  p. 717. cap. 1033. 
122 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 117. 
123PCG, op.cit., Tomo I.  p. 722. cap. 1038.  
124 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 120; Cf. RUCQUOI, op. cit., p. 177. 
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Sygue aun esta estoria la cuenta de los fechos del bienauenturado don 

Fernando rey de Castiella, et porque non era el aun apoderado de todo 

el regno de Leon, cuenta de commo fue de alli adelante apoderandose 

de todo; (...) el rey don Fernando, et y andido can el yl aguardo, fasta 

que fue el apoderado de todo el regno de Leon; et porque es el en la 

razon, por eso rrazona aqui «veniemos» - pues dize asi: Veniemos de 

Mansiella a Leon, que en aquel regno paresçe et es siella de la real 

maiestad, mas que otra çipdat de todo aquel regno, et fue y rreçebido 

sin toda contralla, mas muy bien et muy onrradamiente. (...) Et toda la 

clerezia et la caualleria et el otro pueblo, todos muy alegres con su rey 

don Fernando. 

 

 As negociações a favor do pleito monárquico instaurado por Fernando III junto à 

herança do rei de Leão foram conduzidas por sua mãe, Dona Berenguela, que ao 

celebrar acordo com Dona Teresa, mãe das infantas, estabeleceu a concessão de uma 

série de vilas com suas rendas anexas, situadas, sobretudo, em diversos lugares de 

Asturias e Leão. O êxito da negociação se deveu à habilidade de Berenguela contornar a 

situação e torná-la favorável aos dois lados, sobre tal fato a PCG apresenta a seguinte 

narrativa: 

Et ouo desta guisa de alli adelante el rey don Fernando en paz et en 

folgura todas las fortalezas et todas las çipdades et todos los castiellos 

del reyno de Leon; et daqui paresçio mucho la sabiduria de la noble 

reyna donna Berenguella quan grant fue, porque por el su grant 

entendinliento dio ella el reyno de Leon a su fijo rey don Fernando, no 

menos que quandol dio el reyno de Castiella que perteneçie a ella por 

rrazon de heredera: ca de guisa sopo ella ordenar todas las cosas, que 

maguer que con el ayuntamiento destos dos reynos pesaua fascas a 

todos ella se trabaio de fazerlo en manera que, sin sangre et sin otra 

contienda, se fizo el ayuntamiento dellos, et las yentes visquieron 

sienpre em paz et en alegria.125 

 

 A proclamação monárquica de Fernando III ao trono leonês em 1230, trouxe 

consigo a representação histórica da definitiva unificação dos reinos de Castela e Leão, 

na medida em que tal restauração determina o fim de uma situação política estabelecida 

em 1157 por ação do monarca Alfonso VII, o Imperador.  

Análoga recomposição política significava titular-se, assim, como seus 

antepassados Fernando I, Alfonso VI e Alfonso VII, rei de Leão, um reino que se 

conectava diretamente com suas raízes reconquistadoras, ao mesmo tempo em que se 

reclamava herdeiro do passado visigodo e, assim, buscava a legitimidade de suas ações 

de governança em tais condições representativas.126 

 Sobre tais aspectos o relato cronístico estabelece: 

                                                           
125PCG, op.cit., Tomo I.  p. 724. cap. 1039. 
126 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 130.  
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Et de estonces, de alli adelante, fue este rrey don Fernando en vno 

llamado ygualmientre: «rey de Castiella et de Leon», los dos rregnos 

que el eredo lindamiente de padre et de madre; et commo se partieron 

despues del enperador estos dos rregnos en don Sancho rey de 

Castiella et en don Fernando rey de Leon, et andidieron partidos 

yaquantos annos, assi se ayuntaron de cabo agora desta vez en este rey 

don Fernando, et del aca andidieron sienpre ayuntados, et andan oy 

endia con este nuestro sennor rey don Sancho el seteno, que los 

mantiene.127 

 

 Como já ressaltamos, o perfil traçado do monarca castelhano-leonês, Fernando 

III, foi resultado de uma visão geral do seu reino e da sua personalidade guerreira, que 

incansável tinha como objetivo central do seu reinado concluir a reconquista na 

Península. Sobre a personalidade política de Fernando III, a PCG assinala: 

Este fue rey mucho mesurado et conplido de toda cortesia; et de buen 

entendimiento, muy sabidor; et muy brauo et muy sannudo en los 

logares ol conuenie, muy leal et muy verdadero en todas cosas que 

lealtad deuiese seer guardada. Pero que muchol temien los moros, era 

dellos mucho amado; esto era por la grant lealtad que en el auien 

sienpre fallada. Et enxalçador de cristianismo, abaxador de 

paganismo, mucho omildoso contra Dios, mucho obrador de sus obras 

et muy husador dellas, muy catholico, muy ecclesiastico, mucho 

amador de la yglesia, muy rreçelador de en ninguna razon yr contra 

ella nin pasar contra los sus mandamientos. Rey de todos fechos 

granados, segunt que en la estoria es ya contado et departido en 

muchos logares, que saco de Espanna el pader et el apremiamiento de 

los contrarios de la fe de Cristo, et les tollio el sennorio et los torno al 

suyo a quantos al su tienpo eran. Muchos bienes ouo en si que non son 

aqui retraydos. En Dios touo su tienpo, sus oios et su coraçon, por que 

el sienpre fue tenudo del ayudar et guiar en todos sus fechos, et del 

adelantar et puiar en todas ondras.128 

 

 As inovações políticas instauradas no governo de Fernando III, segundo José 

Manuel Nieto Soria,129 refletem as circunstâncias mais relevantes da sua política 

Concejil, sendo esta, resultado direto das conjunturas sob as quais se produziram o 

acesso do monarca ao trono, tanto de Castela como de Leão, diretamente condicionadas 

às representações políticas suportadas pelo apoio da aristocracia castelhano-leonesa e 

pela influência expressa das mesmas nos tribunais de corte.130 

 Além disso, a extraordinária expansão do quadro territorial da coroa castelhano-

leonesa exigiu novos esforços da aristocracia, na tentativa de fazer mais onipresente a 

figura régia nos novos territórios conquistados, como um integrador de 

                                                           
127PCG, op.cit., Tomo I.  p. 723. cap. 1039. 
128 Idem. p. 771. cap. 1131. 
129NIETO SORIA, José Manuel. El poder real como representación en la monarquía castellano-leonesa 

del siglo XIII. Res Publica. Revista de Filosofia Política, Año 10, Nº. 17, pp. 81-104, 2007. 
130 Idem. 83. 
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referência.131Nesse sentido, podemos pontuar a relevância do papel da aristocracia nas 

diretrizes de governo e na manutenção da autoridade régia no período fernandino. 

Em consonância com Nieto Soria, Manuel González Jiménez ao postular alguns 

aspectos do papel da aristocracia castelhano-leonesa em tempos de Fernando III, 

defende que: 

Con la unión definitiva entre Léon y Castilla, la nobleza de la que 

prodían haber provenido algunos problemas, vivía una fase tranquila 

de sus siempre conflictivas relaciones con la Corona como resultado 

de su participación activa y, hasta en ocasiones, frenética en las 

campañas militares emprendidas por el Santo Rey y de las 

recompensas logradas.132 

 

Como era de se esperar, a PCG não pontua claramente os aspectos políticos do 

reinado do monarca castelhano-leonês, limitando-se estritamente a referenciar alguns 

pontos da sua conduta e benevolência régia como importante instrumento de negociação 

na sua projeção reconquistadora: 

Mas este rey tanto punno en los vsos de todas bondades guisar et obrar 

sienpre en tada la su uida, que nonbre conplido de todo buen prez 

gano en sus grandes conquistas fazer et en todos otros bienes 

conplidos, quales nin quantos omne contar non podrie: en heredar 

caualleros et ricos omnes, ordenes, eglesias, adaliles, almogauares, et 

a todos quantos otros el razon auie de fazer merçed; en dar buenos 

fueros et franquezas et grandes libertades; en ser muy iustiçiero et non 

menguar y alli o deuie. Non fue omne que viese rey que asy sopiesse 

onrrar a qui el ondrar deuiese, nin que asy acogiese nin recibiese a 

todo omne segunt el reçibimiento que perteneciese fazer.133 

 

No que tange o caráter guerreiro e as conquistas de Fernando III, a crônica 

salienta: 

Desque el rey don Fernando ouo ganada Seuilla, et la ouo poblada et 

aforada et asesegada bien, et ouo y ordenadas todas sus cosas a onrra 

et a nobleza del et de la çipdat et de su regno et a sseruicio de Dios et 

a pro et a guardamiento de los pobladores della, gano depues: Xerez, 

Medina, Alcala, Beier, et Sancta Maria del Puerto, et Calez que yaze 

dentro en la mar, et Salucar dAlpechyn, et acaArcos, et Lebrixa, et 

*Rota et Trabuxena. Todo de la mar aca lo gano, dello por 

conbatimiento, et dello por pleytesias quel traxieron, que se le ouieron 

a dar; saluo Niebla que se le touo con Abenmafot que era rey della, 

nin se tenie que su conquerimiento era cosa et Aznalfarag que dieron 

luego en la pleytesia de Sseuilla.134 

  

                                                           
131 Idem. 
132GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: La 

Olmeda, 1999. p. 36. 
133PCG, op.cit., Tomo I.  p. 771. cap. 1131.  
134 Idem. p. 770. cap. 1130. 
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 No que se refere à conquista de Sevilha por Fernando III em 1248 e conversão 

de tal território em senhorio do reino de Castela e Leão, a descrição cronística pontua: 

 

La noble çipdat de Seuilla fue ganada en era de mill et dozientos et 

ochenta et seys quando andaua el anno de la Encarnaçion del Sennor 

en mill et dozientos et quarenta et ocho annos, en dia de sant 

Clemeynte, andados veynte et tres dias del mes de nouienbre. Este rey 

don Fernando ensancho su regno de grandes tierras que non solia ante 

auer, et metiolas en su seruidumbre, et reyes et reynos quel 

connoçieron sennorio et le fezieron vasallaie, et de que leuo rentas et 

tributos et de que ouo los pechos sennorales; todo de la mar aca, 

quanto desa morisma ley era, fue metido en el su sennorio et fue 

venido a rrendimiento de la su merçed.135 

 

 Sobre as doações realizadas por Fernando III após a conquista de Sevilha, a 

PCG aborda: 

Ese noble rey don Fernando luego de buenos et grandes 

heredamientos de villas et de castiellos et de logares muy ricos, et de 

otras muchas et grandes riquezas. Et dio luego el arçobispado a don 

Raymundo, que fue el primero de Sseuilla depues que la ouo el rey 

don Fernando ganada. Depues que ouo el rey don Fernando todo esto 

ordenado, ordeno otrosi su uilla muy bien et muy noblemiente; 

poblola de muy buenas gentes, diola a partir, heredo y las ordenes et 

muchos buenos caualleros, et a infantes et a ricos omnes heredo y 

otrosi, et les dio y grandes algos et muchas moradas et muy ricas.136 

  

 Os três trechos documentais acima citados representavam, de acordo com a 

narrativa cronística, as principais qualidades e características apontadas por Alfonso X 

de um bom governante. Sendo que, entre elas, estão mais taxativamente demarcadas: o 

labor guerreiro e conquistador empreendido por aquele que se encontra numa posição de 

liderança, a benevolência concedida aos seus súditos, à astúcia na realização de 

importantes acordos, e, por fim, a generosidade demonstrada pelo monarca aos aliados 

que o ajudaram na concretização de importantes ações e conquistas de governo. 

 Já o que se refere a alguns aspectos divergentes da conduta dos monarcas 

castelhano-leoneses e, nesse caso, em particular, da conduta do infante Don Alfonso em 

relação ao repartimento de Sevilha, como era de se esperar, o documento não faz 

nenhuma menção. Uma vez que, de acordo com Manuel González Jiménez, o 

repartimento de Sevilha trouxe grandes divergências entre o futuro monarca, Don 

Alfonso e seu irmão Don Enrique, juntamente com alguns aristocratas castelhano-

leoneses, sobre determinado acontecimento o autor aborda: 

                                                           
135 Idem. p. 769. cap. 1129. 
136 Idem. p. 769 - 770. cap. 1129. 
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Las desavenencias entre ambos hermanos venían de muy atrás, y ya se 

detectaron em 1249, cuando, apenas ocupada Sevilla, Fernando III se 

dispuso a iniciar el processo de entregar donadíos a la família real y 

los nobles que habían colaborado em la conquista de la ciudad. El 

infante don Alfonso y pensaba que los beneficiarios de donadíos 

debían recibirlos em concepto de feudo y, en consecuencia, prestar por 

ellos homenaje al rey y a aquél que fuese rey de Castella et de León 

después de dias del rey mio padre, como afirmaba el infante don 

Alfonso em carta a Jaime I. Entre quienes se oponían a aceptar esta 

condición estaba el infante don Enrique, que, tras negarse a prestar el 

homenaje debido, abondonó airado la corte. Estos problemas 

interrumpieron, apenas iniciado, el processo del repartimiento de 

Sevilla.137 

 

 As demais conquistas narradas pelo relato cronístico no reinado de Fernando III, 

trazem a atuação do seu herdeiro, Don Alfonso. Numa série de capítulos que abordam a 

coragem e a atuação militar do infante, entre eles estão: Cap. 1060. Capitulo de commo 

el rey don Fernando adoleçio; et de commo mando su fijo don Alfonso yr a la frontera; 

et de commo enviaron los moros de Murçia com pleytesia;138Cap. 1062. Capitulo de 

commo el infante don Alfonso llego a Toledo del reyno de Murçia, et commo el rey don 

Fernando se fue para Burgos et ffizo poner velo a su fija dona Beringuella, et envio a 

don Alfonso a Murçia et se fue el para la frontera;139Cap. 1065: Capitulo de commo el 

infante don Alffonsso llego a Murçia et de lo que y fizo, et de commo tomo a 

Mula;140Cap.1102: Capitulo de commo el rey don Fernando se levanto de Tablado et 

fue posar çerca de la villa, et de commo don Alffonsso echo celado a los moros et los 

desbarat.141 

 O futuro monarca Alfonso, era fruto do casamento entre Fernando III e a 

princesa alemã da casa imperial dos Staufen, Beatriz de Suabia. Além de Alfonso, em 

decorrência do mesmo matrimônio nasceram: Don Fradique, Don Fernando, que morreu 

um pouco antes da conquista de Sevilha, Don Enrique, Don Felipe, Don Sancho, futuro 

arcebispo de Toledo, Don Manuel e Dona Berenguela.142 

 A proclamação régia efetuada por Fernando III em confirmação dos direitos 

sucessórios atribuídos ao seu primogênito, Don Alfonso, aconteceu em 21 de março de 

1222, quatro meses após seu nascimento em Burgos. Sobre tal aspecto, a PCG somente 

                                                           
137 GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 43-44 
138PCG, op.cit., Tomo I.  p.741 
139Idem. p. 741. 
140 Idem.  p.744. 
141 Idem. p. 758. 
142 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Fernando III el Santo: el rey que marcó el destino de España, 

Sevilha: Fundación José Manuel Lara, 2006. p. 75. 
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descreve a legitimidade da sucessão régia de Alfonso condicionada ao seu nascimento, 

isto é, por ser o primeiro filho homem do monarca castelhano-leonês: 

El auenturado rey don Fernando, parado su regno en paz et en mucha 

huen andança et casado el con la su muy amada muger la, rreyna 

donna Beatriz, fizo en ella estos fijos: a don Alfonso, el primero et el 

eredero.143 

 

 Em 30 de maio de 1252, morria em Sevilha Fernando III, se encerrando assim 

um dos mais interessantes reinados hispânicos. De acordo com Manuel González 

Jiménez, o reinado de Fernando II se constituiu como: 

Un hiato en la historia de Castilla y León. Así lo vieron sus 

contemporâneos, empezando por los propios historiadores de la época, 

quienes se hicieron lenguas del rey. En sus palabras hay, sin duda, 

mucho de elogio áulico pero también mucho de verdad ya que todos 

ellos – los obispos Lucas de Tuy, Rodrigo Jiménez de Rada y Juan de 

Soria, el autor de la Crónia Latina de los Reyes de Castilla -, que le 

trataron con asiduidad y le conocieron muy bien, vieron em él um 

reflejo de las virtudes y de la capacidad de su abuelo Alfonso VIII y 

hasta del genio político de su padre Alfonso IX de Léon.144 

  

 Segundo a PCG, no seu leito de morte, Fernando III, diante a presença da 

aristocracia do seu reino e dos seus filhos, proclamou as suas últimas palavras. Diante 

dos filhos Felipe e Sancho, segundo o relato cronístico: 

Et quando vino la ora en que el sancto rey de finar ouo, et fue 

conplido el termino uida, et que era llegada la ora de la durable mas de 

la antoiante que poco dura, et yr al de la sancta claridat que nunca 

fallesc;e, fizo y venir ante sy a don Felipe su fiio, que era eleyto por 

seer arçobispo de y de Seuilla, et otros obispos que y eran, et tada la 

otra clerizia, (...) Et don Sancho, que era luego en pos este, era 

arçobispo de Toledo.145 

 

 No que concernem aos principais aspectos do testamento de Fernando III, como 

era previsto, a descrição cronística deixa de pontuar algumas imposições deixadas pelo 

monarca castelhano-leonês aos seus filhos. Nesse sentido, de acordo com Manuel 

González Jiménez, Fernando III tinha a clara intenção de deixar para seus filhos um 

futuro principesco, sendo assim, para Sancho e Felipe, como estabelecidos pela crônica 

foram destinados a ocupar, respectivamente, as sedes do arcebispado de Toledo e 

Sevilha. Já para seu segundo filho, Fradique, ficou estabelecido o direito de pleitear o 

                                                           
143PCG, op.cit., Tomo I. p. 720. cap. 1036. 
144 GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 267. 
145 Idem. p. 772. cap. 1132. 
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ducado de Suabia, como parte da herança da sua mãe, Dona Beatriz.146Sobre este 

aspecto o relato cronístico se exime de qualquer menção. 

Entretanto, se levarmos em consideração a existência do pleito ao ducado de 

Suabia sendo realizada por Alfonso X em 1271, compreendemos assim a sua omissão.  

Por fim, em testamento, foi deixado para Don Enrique um amplo senhorio de 

fronteira, que se incluíram as vilas, as de Arcos, Jerez, Lebrija e Medina, quando fossem 

conquistadas.147 Da mesma maneira, tais orientações deixadas ao infante Don Enrique 

não foram mencionadas na narrativa cronística, na medida em que nem sequer foram 

atendidas por Alfonso X após a conquista das mesmas. 

 Ainda de acordo com a PCG, na presença do seu filho herdeiro, Alfonso, 

Fernando III proferiu as seguintes palavras: 

«Ssennor te dexo de foda la tierra de la mar aca, que los moros del rey 

Rodrigo de Espanna ganado ouieron; et en tu sennorio finca toda: la 

vna conquerida, la outra tributada. Sy la en este estado en que te la yo 

dexo la sopieres guardar, eres tan buen rey commo yo; et sy ganares 

por ti mas, eres meior que yo; et si desto menguas, non eres tan bueno 

commo yo».148 

  

 O trecho acima retrata um dos aspectos mais pontuados pela historiografia que 

se dedicou ao reinado de Alfonso X.149Os especialistas ao analisar as últimas palavras 

atribuídas à Fernando III e supostamente, segundo a PCG ditas ao seu filho herdeiro, 

afirmam que referido trecho demonstrava claramente as pretensões que o monarca 

castelhano-leonês fazia para o governo de Alfonso X, aquilo que eles entenderam e 

designaram como um fardo constantemente atribuído ao seu reinado. 

 Entretanto, consideramos essa postura adotada pela historiografia inadequada, 

principalmente ao considerarmos algumas condutas governamentais instauradas pelo 

monarca castelhano-leonês ao longo do seu reinado, que tinha como justificativa e 

respaldo as mesmas ações realizadas no reinado do seu pai, Fernando III, numa espécie 

de reafirmação e continuidade legitimadoras. 

 

                                                           
146GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso y sus Hermanos. Minervae Baeticae: Boletín de la real 

academia Sevillana de Buenas letras, Nº. 32, pp. 203-214, 2004. p. 206. 
147 Idem. 206. 
148PCG, op.cit., Tomo I. p. 772-773. cap. 1132. 
149FERNANDEZ ORDÓÑEZ, Inés. De la historiografia fernandina a la alfonsí. Alcante: Revista de 

estudos Alfonsíes, Puerto de Santa Maria, Nº. 3, pp. 93-133, 2002-2003; VALDEÓN BARUQUE, Julio. 

Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna. Madri: Temas de Hoy, 2003; GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284.Burgos: La Olmeda, 1999; 

CARRIÓN GUTIÉRREZ, José Miguel. Conociendo a Alfonso X el Sabio. Espanha: Imprenta Regional de 

Murcia, 1997. 
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1.4. RUMO À CONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE 

 Diante de tudo que foi exposto, ao analisarmos os principais aspectos desse 

capítulo, compreendemos que a ideia construtiva da PCG redigida a mando de Alfonso 

X teve um claro caráter de lançar bases àquilo que denominaremos como tripé da 

constituição de seu governo: A legitimidade, a autoridade e o poder.  

Tomamos como um dos pressupostos conclusivos dessa assertiva, aquilo que 

Inés Fernández Ordónez150 inferiu sobre a mudança dos escritos e crônicas produzidas 

no reinado de Fernando III, que eram produzidos, grosso modo, em latim, pela 

modificação para a língua vernácula estabelecida por Alfonso X na compilação dos seus 

escritos, sendo este o caso da PCG. Determinada modificação, segundo a autora, 

“conduziu com que a leitura das obras (em especial as leis e as histórias) não se 

restringisse apenas a um seleto grupo de eruditos”.151 

 Desse modo, podemos entender a citada modificação pelo seu víeis 

propagandístico, já que a maior difusão da língua vernácula condicionaria um ideal de 

continuidade do modelo político anteriormente em vigor, e, ao mesmo tempo, 

estabeleceria as bases legitimadoras das ações de governos protagonizadas pelo 

monarca castelhano-leonês, Alfonso X. 

 Logo, concluímos que Alfonso X ao recriar os feitos, façanhas e negociações 

dos seus antecessores, apontava os principais elementos qualificativos do sucesso das 

monarquias castelhano-leonesas que, evidentemente, estariam sendo respeitados e 

disseminados nas suas próprias diretrizes de governo. Dentre esses princípios estavam a 

astúcia negociativa da monarquia, a benevolência atestada aos seus súditos, a veemência 

conquistadora e, por fim, a lealdade e a condescendência àqueles que o ajudaram em 

suas ações e realizações administrativas. 

Outrossim, ao pontuarmos alguns aspectos da conduta cronística no que se 

referiam à omissão de algumas atitudes de governo, querelas ou atuações que 

demonstrassem a má influência de terceiros na decisão de governo pelos monarcas 

descritos, conseguimos identificar mais uma vez a função que tal documento deveria 

transparecer no imaginário social, sempre condicionado a importância da harmonia 

entre a força régia e dos seus aliados diante das forças divergentes. 

 Nesse sentido, defendemos que a compilação da PCG tinha a clara função de 

narrar aquilo que Alfonso X achava ser digno de lembrança, aquilo que o mesmo se 

                                                           
150 FERNANDEZ ORDÓÑES, op.cit. 
151 Idem. p. 93 



75 

 

utilizaria na reafirmação da sua dignidade, legitimidade e autonomia régia, na medida 

em que tal documento se estabelecia na concepção alfonsina como um exímio modelo 

político das virtudes e ações dos monarcas castelhano-leoneses.  

Assim, identificamos a construção cronística como um relevante alicerce 

legitimador, sobre o qual o monarca pudesse produzir as suas principais formas de 

regulamentação administrativa e propagação do direito comum aos diversos territórios 

da coroa castelhano-leonesa, numa eterna noção correligionária de extensão e atuação 

jurisdicional. 



CAPÍTULO II 

AUTORIDADE MONÁRQUICA: O PENSAMENTO POLÍTICO DE ALFONSO 

X E O SEU IMPACTO NA SOCIEDADE CASTELHANO-LEONESA 

 

 

Em 01 de Junho de 1252, diante do túmulo de seu pai, Alfonso X proclamou-se 

rei de Castela e Leão na presença dos aristocratas mais influentes do reino. A aceitação 

do novo monarca por todo povo, inclusive pela aristocracia castelhano-leonesa, foi 

alicerçada sobre o direito sucessório conferido ao primogênito do monarca recém 

sepultado. 

Todo simbolismo existente na proclamação régia efetuada por Alfonso X 

representava a sua máxima dignidade, na medida em que o rei não estava disposto a 

outorgar a nenhum eclesiástico a oportunidade de reclamar a mínima superioridade 

sobre ele. Na concepção de O’Callaghan, a autoproclamação de Alfonso X representava 

a relativa honra que o rei detinha, sendo ele literalmente elevado e situado acima do 

resto do povo.1 

Assim, de acordo com Manuel González Jiménez, a partir de tal evento: 

Se inciaba uno de los reinados más deslumbrantes y contradictorios de 

la Castilla medieval. Deslumbrante por el mismo protagonista, um 

príncipe que, como su pariente alemán Federico II, pudo ser 

considerado como “estupor del mundo” (...) Contradictorio, por 

cuanto su reinado y su misma actuación están entreverados de luces y 

de sombras, de êxitos y de fracasos, de brillantes realizaciones y de 

proyectos irrealizados, de gloria y de miseria.2 

 

Ao levarmos em consideração a análise de González Jiménez sobre as 

características contraditórias do reinado de Alfonso X e, ao mesmo tempo, a perspectiva 

de O’Callaghan sobre as promessas proferidas pelo monarca castelhano-leonês no início 

do seu governo, que ao sentar no trono do seu pai, diante dos bispos, cavaleiros e todos 

habitantes do reino promete outorgar bons fueros, respeitando os privilégios concedidos 

pelos seus predecessores, afirmou que não os sobrecarregaria fiscalmente, poderíamos 

supor que seu governo caminharia lado a lado pela busca de um equilíbrio entre as 

forças aristocráticas e a monarquia.3 Contudo, partindo de tais promessas e analisando 

                                                           
1 O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla. Traducción Manuel 

González Jiménez. Universidad de Sevilla, 1999. p. 26. 
2 GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel.  Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: La 

Olmeda, 1999. p. 35. 
3 O’CALLAGHAN, op. cit., p. 26. 
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as ações de governo propostas e estabelecidas por Alfonso X no decorrer de seu 

reinado, verificarmos em nossa investigação as constantes tensões e conflitos 

protagonizados pelo monarca e a aristocracia castelhano-leonesa.  

Deste modo, temos por finalidade no presente capítulo examinar as atividades de 

governo conduzidas e vislumbradas por Alfonso X, sendo estas consideradas por nós 

condicionantes para os crescentes abalos de autoridade monárquica, ações coercitivas de 

poder e tentativas cada vez mais constantes da utilização de instrumentos legitimadores 

que pudessem respaldar a sua imagem real. 

Para tal, temos como arcabouço documental de investigação para nossa análise, 

a Crônica de Alfonso X(CAX),4 documento medieval amplamente difundido e que 

retrata as ações e feitos de governo realizados pelo monarca, Alfonso X. Nossa 

justificativa para a utilização desta crônica, compilada a mando de Alfonso XI, bisneto 

de Alfonso X, segue a mesma perspectiva esboçada no manuseio da Primera Crónica 

General no primeiro capítulo desta dissertação de mestrado (PCG).5 

Dessa forma, pontuamos que a produção da CAX tinha uma finalidade 

propagandística do governo de Alfonso X, isto é, das realizações e ações monárquicas 

instauradas e produzidas pelo monarca castelhano-leonês como elemento referencial das 

próprias práticas de governo que tentavam ser estabelecidas por Alfonso XI. 

Todavia, como bem salienta Manuel González Jiménez, a importância de tal 

documento para aqueles que pretendem estudar o reinado e a obra de Alfonso X é 

bastante relevante, pois a sua utilização se mostra essencial para o melhor manejo 

contextual das ações e realizações de governo do monarca, já que para sua redação 

foram utilizados livros e documentos da câmara régia do monarca castelhano-leonês.6 

Além da CAX, utilizaremos em nosso bojo analítico aquilo que ficou conhecido 

como a tríade jurídica alfonsina, a saber: o Especulo,7 o Fuero Real8 e as Siete 

                                                           
4 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.). Crónica de Alfonso X. Murcia: Real Academia de Alfonso X, 

1998. A partir deste ponto utilizaremos a sigla CAX quando nos referirmos ao documento. 
5MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (ed.); SOLALINDE, Antonio G.; CORTÉS, Manuel Muñoz e PÉREZ, 

José Gómez (col.). Primera Crónica General de España que mandó componer Alonso el Sabio e se 

continuaba bajo Sancho IV en 1289. Madrid: Seminario Menéndez Pidal & Gredos. 2 vols. 1955. 
6 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Estudios Alfonsíes. Granada: Universidad de Granada, 2009. p. 60-61. 
7ESPECULO. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El Sabio, publicados y cotejados con varios 

códices antiguos por la Real Academia Española de la Historia. Tomo I. Madrid: En la Imprenta Real, 

1836. 
8FUERO REAL DEL REY DON ALONSO EL SABIO. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El Sabio, 

publicados y cotejados con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Tomo II. Madrid: 

En la Imprenta Real, 1886. 
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Partidas.9 Estes documentos foram nossos instrumentos orientadores dos principais 

aspectos governamentais elaborados pelo monarca castelhano-leonês ao longo do seu 

reinado. 

Compreendendo a elaboração de referida tríade documental por Alfonso X como 

uma maneira de tornar mais efetivo o domínio de seus territórios por meio da tentativa 

construtiva de um projeto de uniformização jurídica e renovação do direito sob o 

controle monárquico, buscamos nesse capítulo de nossa dissertação compreender e 

consequentemente explicar como a autoridade alfonsina negociou na busca pela 

manutenção de sua legitimidade e, ao mesmo tempo, buscou resolver os tensionamentos 

enfrentados junto as aristocracias eclesiástica e laica, sustentáculos da Sociedade 

Senhorial Ibérica. 

 

2.1. O NASCIMENTO E A EDUCAÇÃO DO FUTURO MONARCA: AS BASES DA 

IDEIA POLÍTICA ALFONSINA 

 Em 23 de novembro de 1221, nascia em Toledo o infante Don Alfonso, o 

primeiro filho do jovem rei, Fernando III e da rainha Beatriz de Suabia. Logo pequeno 

foi entregue, conforme o costume de criação dos filhos dos monarcas, a um 

Ayo10chamado Don Garcia Fernandez de Villamayor. Tal tradição era justificada pela 

premissa de que ao manter o futuro monarca distante das atribulações da corte, seria-lhe 

atribuída uma melhor formação, sendo também uma forma de criar em simplicidade e 

tranquilidade o infante, já que se esperva do futuro monarca, entre outras virtudes, a 

moderação em seus costumes.11 

 Ao lado da família Villamayor, Don Alfonso passou a maior parte da sua 

infância viajando pelos principais locais do reino. De acordo com Salvador Martínez, 

foram justamente durante algumas dessas viagens como, por exemplo, para a Galícia, 

que o infante entrou em contato com os principais trovadores do reino. Já em Burgos, 

ainda segundo o autor, entrou em contato com o castelhano, sendo ensinado por seu ayo 

que, além da língua, era dever do futuro monarca aprender a se comportar nas cortes 

perante os seus súditos.12 

                                                           
9ALFONSO X. Las Siete Partidas de Don Alfonso X. Barcelona: Impresta de Antonio Bergnes, 1843-

1844. 
10 Pessoas responsáveis pela criação e educação de crianças e jovens provenientes das casas principais, 

isto é, de renome. 
11 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 16-17; MARTÍNEZ, H. Salvador. Alfonso X, the learned: A 

biography. Leiden/Boston: Brill, 2010. p. 17. 
12 Cf. MARTÍNEZ, op. cit., p. 19. 
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A monotonia da vida rural em que transcorreram seus anos de infância somente 

foi rompida em alguns momentos como no dia 21 de março de 1222, ao ser proclamado 

herdeiro do reino em Burgos, recebendo a homenagem das aristocracias laica e 

eclesiástica e dos Concejos de Castela.13Alguns incidentes familiares também 

quebraram um certo aspecto de tranquilidade que pairava sobre sua formação, como a 

enfermidade da sua mãe Dona Beatriz, em Cuenca, nas visitas imprevistas dos seus pais 

e sua avó e nas viagens longe do horizonte familiar e cotidianas a terras Galegas. 14 

 Distante da agitação da corte, a criação do infante foi de um menino destinado a 

ser rei algum dia e como tal educado com cuidado. A educação recebida por Alfonso X, 

ordenada por seu pai, Fernando III, foi diferente dos seus irmãos que foram estudar na 

França. O futuro monarca continuou, por questões lógicas, em Castela recebendo uma 

educação mais voltada para o conhecimento profundo da arte da guerra, sendo de 

costume que aqueles que fossem destinados a governar tivessem uma educação mais 

voltada para o atributo militar.15 

 Além do ensino militar, Alfonso X foi instruído no conhecimento do que ficou 

tachado como as chamadas “artes liberais”, baseadas no ensino do trivium e do 

quadrivium, ensino característico da aristocracia castelhano-leonesa. Sobre tal 

construção educacional foram assentados alguns postulados alfonsinos, acima de tudo, a 

busca do conhecimento. Na concepção do monarca deveria ser tarefa do rei sempre 

procurar o conhecimento, porque ele viria de Deus, e não o buscar seria afrontar de 

onde ele se origina.16Durante toda sua vida, Alfonso X se cercou de uma série de 

intelectuais, professores que lhe foram moldando até sua morte, a exemplo de Frei Juan 

Gil de Zamora, que também foi tutor de seu filho, Dom Sancho.  

Alfonso X cresceu em um ambiente de discussões filosóficas riquíssimos, 

permeados por árabes que traduziram as grandes obras da antiguidade, como Averrois. 

Foi justamente por meio dessas traduções que ele entrou em contato com seu grande 

mestre, o grego Aristóteles.17 

 Na concepção alfonsina, a história deveria ser pedagógica aos homens, 

oferecendo bons e maus exemplos. Nesse sentido, pontuamos um dos modelos 

educacionais mais característicos dos principies infantes do período, a educação por 

                                                           
13 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 19. 
14 Idem. p. 19-20. 
15 Idem. 47. 
16 Idem. 48. 
17 Cf. MARTÍNEZ, op. cit., p. 64-65. 
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meio dos chamados “espelhos de príncipes”, sendo tais obras compiladas com o intuito 

claro de formar nos futuros monarcas, um tato político aguçado para lidar com os 

súditos do reino e estarem atentos a possíveis inimigos.18 

 Segundo Salvador Martínez, o espelho de príncipe foi o modelo para a formação 

da chamada Segunda Partida, que pode ser caracterizada como um tipo de espelho 

criado por Alfonso X.19 No entanto, nunca saberemos ao certo se o modelo criado nas 

Partidas foi influenciado pela educação que ele recebeu ou aquele projetado aos seus 

futuros herdeiros. Só podemos pontuar como característica predominante da Segunda 

Partida20 uma série de aconselhamentos elaborados pelo monarca de como deveria se 

comportar o rei, pontuando aspectos desde a vida sexual até a educação que os tutores 

devem passar aos infantes. 

 A infância de um futuro monarca medieval, ainda em circunstâncias normais 

como foi o caso de Alfonso X, era muito breve.  Já de pequenos deveriam aprender o 

manejo das armas e a estratégia militar, sendo estes aspectos fundamentais na educação 

daqueles homens destinados a ocupar o trono real. Sobre determinadas exigências 

monárquicas, a Segunda Partida em seu Título V, Lei XIX, intitulada Como el Rey deue 

ser mañoso, ressalta a importância do labor militar: 

Aprender deue el Rey otras maneras, sin las que diximos en las leyes 

ante desta, que conuiene mucho. E estas son en dos maneras; las veas 

que tañen en fecho de armas, para ayudarse dellas cuando menester 

fuere; e las otras para auer sabor e plazer, con que pueda mejor sofrir 

los trabajos e los pesares, quande los ouiere. Ca en fecho de Caualleria 

conviene que sea sabídor, para poder mejor amparar lo suyo, e 

conquerirlo de los enemigos. E porende deue saber caualgar bien 

apuestamente e vsar toda manera de armas, tambien de aquellas que 

ha de vestir para guardar su cuerpo, como de las otras, con que se ha 

deayudar. (...)E de las que son para lidiar, assi corno la !anea, e el 

espada, e porra, e las otras con que los ornes lidian a rnanteniente, ha 

de ser muy mañoso, para ferir con ellas. E todas estas armas que dicho 

auemos, tambien de las que ha de vestir, como de las otras, ha 

menester que las tenga tales que el se apodere dellas, e non ellas del. 

(...) Onde si el Rey, assi como dicho auemos, non vsasse de las armas, 

sin el daño que ende le vernia, porque sus jentes deSusarian dellas por 

razon del, podria el mismo venir a tal peligro, porque'perderia el 

cuerpo, e caeria en grand verguenca.21 

 

 Mesmo diante de citados ensinamentos, o maior aprendizado proporcionado ao 

futuro monarca Alfonso X foi a ativa participação nas campanhas militares lideradas por 

                                                           
18 Idem. 77. 
19 Idem. 78. 
20ALFONSO X. Las Siete Partidas de Don Alfonso X, op.cit. IV Tomos. Tomo I, Prólogo, p. 717. 
21SEGUNDA PARTIDA, Título V, Lei XIX, p. 776. 
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seu pai, Fernando III, tanto dentro, como fora do reino, pensando no planejamento das 

mesmas. 

 A primeira incursão militar de Don Alfonso aconteceu em 1231, quando tinha 

apenas dez anos, na chamada “Cavalgada de Jerez”, episódio que lhe marcou 

profundamente e que teve como resultado a vitória castelhano-leonesa em prejuízo da 

morte por decapitação de muitos muçulmanos. Tal episódio foi retratado na PCG da 

seguinte maneira: 

Et mando a su fijo el infante don Alfonso que fuese en caualgada 

correr tierra de moros; et mando a don Aluar Perez de Castro el 

Castellano que fuesse com el, para guarda del infante, et por cabdiello 

de la hueste, ca el, infante era muy moço aun et non era tan 

esforçado.22 

  

 A primeira chance de Alfonso colocar em prática as suas experiências militares 

adquiridas nas campanhas protagonizadas por seu pai aconteceu em 1240, quando por 

consequência de uma enfermidade, Fernando III ficou impossibilitado de continuar 

atuando nas ações militares do reino, delegando tal atribuição para o futuro herdeiro do 

trono.23 

 Diante destas novas responsabilidades, em 1243, Don Alfonso recebeu uma das 

missões mais importantes durante seus anos de infante, a incorporação do reino da 

Murcia ao domínio castelhano. A rendição da cidade ficou conhecida no chamado 

Tratado de Alcaraz, realizado a partir da negociação encabeçada por Alfonso, que 

estabeleceu em troca da sua proteção militar, o pagamento de 150.000 Maravediés 

anuais, sendo este, o mesmo modelo de negociação realizado pelo infante na submissão 

de Granada.24 

 

2.1.1. A campanha de Portugal: Os primeiros exercícios práticos de negociação 

 De todos os feitos levados a cabo pelo infante Don Alfonso, o mais complicado 

deles foi a sua intervenção em favor de Sancho II de Portugal, que havia sido deposto 

por ordem do papa Inocêncio IV. 

Sancho II havia impulsionado um dedicado processo de reconquista dos 

territórios de Alentejo e de Algarves. Neste processo, cometeu alguns erros, sendo o 

maior o enfrentamento com o episcopado português que se sentindo ameaçado em seus 

                                                           
22PCG. Tomo I, p. 724. cap. 1040. 
23Cf. MARTÍNEZ, op. cit., p. 88. 
24 Idem. 90; Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 25. 
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privilégios fiscais pelos constantes aumentos de tributos realizados pelo monarca, 

decidiu pedir a intervenção direta do papado em tal questão. Por outra parte, o seu 

recente matrimônio com Dona Mencía López de Haro, viúva de Don Alvar Pérez de 

Castro, fez temer os partidários do conde de Bolonha, irmão do monarca, que tinha a 

esperança de alcançar o trono.  

A primeira intervenção pontifícia para referido assunto, determinava a separação 

matrimonial régia, que diante da negativa do monarca, decreta em junho de 1245 a 

deposição do rei português, nomeando seu irmão Alfonso “regente” do reino.25 

Perante os citados acontecimentos, o infante Don Alfonso de Castela decide pela 

intervenção em Portugal e a recuperação do direito monárquico de Sancho II; por sua 

vez Fernando III não estava apto a ir de encontro a uma decisão pontifícia e tratou de 

impedir as pretensões de seu filho, em 1246. Porém, mesmo diante da negativa do seu 

pai, Don Alfonso segue adiante seus projetos, recrutando uma campanha militar em 

Toro, solicitando apoio de Jaime I de Aragão, seu futuro sogro.26 

A campanha militar liderada por Alfonso penetra em Portugal, chegando até 

Leiría, apoderando-se de tal vila. Ao retornar à Castela em 1247, traz consigo o rei 

deposto, Sancho II, que morre poucos meses depois em terras castelhano-leonesas. 

Segundo Manuel González Jiménez, o motivo para a decisão de intervir tão 

contundentemente nos assuntos políticos de outro reino cristão por parte do futuro 

monarca castelhano-leonês, justificava-se pelo fato de que Don Alfonso não 

compartilhava com o universalismo promulgado pelos defensores da teocracia 

pontifícia, por razões teóricas e, sobretudo, por motivos pessoais.27 

Mesmo compreendendo que semelhante episódio não foi solucionado da 

maneira que Alfonso queria, já que o mesmo almejava o retorno de Sancho II ao trono, 

pontuamos aqui a sua importância como um dos fundamentos de governo alicerçados 

pelo futuro monarca: ao registrar documentalmente a sua insatisfação com a intervenção 

do papa em assuntos régios, ele estabelece que é direito do pontífice interferir em 

assuntos espirituais, mas afirmou que a sua autoridade se reduzia somente ao espiritual, 

marcando deste modo um posicionamento firme, mas, ao mesmo tempo, soando o 

gongo de uma luta que perduraria durante todo o seu reinado. 

                                                           
25 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 28. 
26 Cf. MARTÍNEZ, op. cit., p. 93. 
27 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 29. 
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Na Segunda Partida, no Título I, em sua Lei I: Que cosa es imperio, e porque ha 

assi nome, e porque conuino que fuesse, e que logar tiene, é possível lermos: 

Imperio es gran Dignidad, noble, e burrada sobre todas las otras que 

los omes pueden auer en este mundo temporalmente. Ca el Señor a 

quien Dios tal honrra da, es Rey, e Emperador, e a el. pertenesce, 

segund derecho, e otorgamiento que fizieron las gentes antiguamente, 

de gouernar, e mantener el Impario en justicia. E por esso es llamado 

Emperador, que quiere tanto dezir, como Mandador, porque al su 

mandamiento deuen obedescer todos los del Imperio, e el non es 

tetando, de obedescer a ninguno, fueras ende al Papa en las cosas 

espirituales.28 

 

No que se referia a equiparação do poder temporal ao espiritual, da necessidade 

do estabelecimento de uma ajuda mútua entre os mesmos e do ordenamento sobre o 

dízimo eclesiástico, Alfonso X pontuou no Fuero Real no seu Libro Primero, Título V, 

Lei IV:  

Otrosi tenemos por bien que todos los obispos e la otra clericía 
que den diezmo derechamientre de todos sus heredamientos, e de 

todos los otros bienes que han los que non son de sus eglesias. (...) Et 

cualquier que contra estas cosas sobredichas ficiere peche el diezmo 

doblado, la meatad del doblo para el rey, e la meatad para el obispo, 

salvas las sentencias que dieren los obispos e los perlados contra todos 

aquellos que non dieren el diezmo derechamientre, o fueren en alguna 

cosa contra este nuestro establecimiento, que queremos que las 

scripturas sean guardadas por nos e por ellos, de guisa que el poder 

temporal e el espiritual, que viene todo de Dios se acuerde en uno.29 

  

 E, por fim, admitiu que nos assuntos espirituais o rei e todos os cristãos deviam 

estar submetidos ao papa enquanto cabeça da Cristandade, porém não em assuntos 

temporais. Na concepção de Alfonso X, o rei não deveria se submeter a nenhuma outra 

instância de poder, na medida em que acreditava que nos assuntos temporais não 

haveria autoridade maior do que a do rei em seu reino, como bem expressado no 

Especulo, em seu Libro I, Titulo I, na Lei XIII, intitulada: Por esta ley se prueva como 

el rey don Alfonso puede facer leyes e las pueden facer sus herederos: 

E por razon, que si los emperadores e los reyes que los impérios e los 

regnos ovieron por eleccion pudieron fazer leys em aquello que 

tovieron como em comienda, quanto mas nos que avemos el regno por 

derecho heredamiento. Por fazana, ca non tan solamiente los reys de 

Espana que fueron antiguamiente las fizieron, mas condes e jueces e 

adelantados que eran de menor guisa e fueron guardadas fasta en este 

tiempo. E pues que estos las fizieron que avien mayores sobre si, 

                                                           
28SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título I, Lei I, p. 721. 
29FUERO REAL DEL REY DON ALONSO EL SABIO, op.cit. Libro I, Título V, Lei 4. p. 15. 
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mucho mas las podremos nos fazer que por la merced de Dios nona 

vemos mayor sobre nos en el temporal.30 

 

2.1.2. Entre choques e pactos: Don Alfonso e seus familiares 

Antes mesmo da morte de Fernando III em 1252, a relação de Don Alfonso com 

alguns membros da sua família foi se estabelecendo de maneira conturbada. Se 

levarmos em consideração alguns episódios da trajetória familiar do monarca, inclusive 

a relação conflitante que envolveu o futuro monarca e seu irmão Dom Enrique no 

embate político pela repartição de Sevilha, e, outras questões que circundam as decisões 

proferidas em testamento por Fernando III e não acatadas pelo futuro infante, podemos 

afirmar que seus principais inimigos estavam, basicamente, no seu próprio seio familiar. 

 Como apresentado no capítulo anterior de nossa dissertação, como fruto do 

primeiro casamento de Fernando III com Beatriz de Suabia nasceram: Alfonso, 

Fradique, Enrique, Felipe, Sancho, Manuel e Berenguela. Por sua vez, do segundo 

casamento do monarca castelhano com Juana de Ponthieu, nasceram três infantes: 

Fernando, Luis e Leonor. Os principais aspectos que impulsionaram as tensões 

familiares existente entre o futuro monarca e seus familiares, grosso modo, estavam 

relacionados às doações realizadas por Fernando III em vida à sua segunda esposa e 

filhos.  

 A generosidade demonstrada por Fernando III à Juana de Ponthieu, lhe 

convertendo em senhora de um impressionante patrimônio territorial e senhorial, 

integrado, somente em Andaluzia e Murcia, por vilas e lugares de Carmona, Marchena, 

Luque, Zuheros, Zuherete, Helín e Madinatea, sem contar com inúmeras propriedades 

em Jaén, Arjona e Córdoba,31 provocou a profunda insatisfação do futuro monarca que 

se mostrava descontente com o amplo domínio legado à sua madrasta.  

 Na mesma medida, após a morte de Fernando III em 1252, e tomando como base 

as suas últimas vontades, sendo uma delas, a doação de um imenso território a ser 

conquistado em prejuízo do seu filho Don Enrique,32 que incluíam as vilas e cidades de 

Jerez, Arcos, Lebrija e Medina Sidonia, sobre o domínio muçulmano. E diante da 

negativa de Alfonso X a tal determinação, identificamos a causa dos conflitos existentes 

entre ambos os irmãos. Perante a anexação dos territórios pelo monarca castelhano-

leonês ao reino de Castela e Leão, o mesmo decide pela não alienação territorial da 

                                                           
30ESPECULO, op. cit., Libro I, título I, Lei XIII, p. 7. 
31 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 43. 
32 Conforme demonstramos no nosso primeiro capítulo. 
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coroa, sendo utilizado como justificativa para determinada posição o postulado 

evidenciado na Segunda Partida em seu Titulo XV, Lei V: Como el Rey, e todos los del 

Reynodeuen guardar que el Señorio sea siemprevno, e no lo enajenen, ni lo departan, 

da seguinte maneira: 

Ca los godos fizieron antiguimanete en España, que el Señorio del 

Reyno non fuesse departido, nin enajenado. E esto por tres razones. La 

vna, por fazer lealtad contra su Señor, mostrando que amauan Su 

honrra, e su pro. La otra, por honrra de si mismos, porque quanto 

mayor fuere el Señorio, e la su tierra, tanto serian ellos mas preciados 

e honrrados. La tercera, por guarda del Rey, e de simismos porque 

quanto el Señorío fuesse mayor, tanto podrían ellos mejor guardar al 

Rey, e a si.33 

  

 As desavenças entre ambos os irmãos não se restringiram a esse fato isolado. Em 

1249, quando ocupada Sevilha, Fernando III pretendendo dar início ao processo de 

doações do território recém-conquistado, se depara com o embate entre Alfonso e 

Enrique. As condições estabelecidas por Don Alfonso para realização das doações 

exigiam que tais benefícios fossem recebidos em conceito de feudo e, em consequência, 

deveria ser prestado a homenagem à Fernando III e àquele que fosse predestinado a ser 

rei de Castela e de Leão. Diante de tais imposições, o infante Don Enrique deixou claro 

a sua insatisfação, à medida que se negou como aristocrata e, por ter participado 

ativamente na conquista de determinado território, a prestar a homenagem devida.34 

 Diante de tais conflitos, o processo de repartição do território foi suspenso e, 

como consequência direta, surgiu uma espécie de incômodo, isto é, uma crescente 

suspeita por parte da aristocracia castelhano-leonesa às atitudes instauradas pelo futuro 

monarca, Alfonso X. Identificamos, assim, uma espécie de condicionante inicial para os 

constantes conflitos protagonizados pelo monarca e a aristocracia castelhano-leonesa 

que ocorreriam durante todo o seu futuro reinado. 

 Além de Don Enrique, constituiu forte oposição ao monarca durante seus anos 

de reinado, o infante Don Fradique cuja relação com o rei iremos pontuar de forma mais 

detalhada no terceiro capítulo de nossa dissertação. 

Outro a contestar as ações de governo do monarca foi o infante Don Felipe, 

responsável pelo encabeçamento da revolta aristocrática de 1272, algo que colocou em 

xeque a autoridade monárquica de Alfonso X, e, por fim, não poderíamos deixar de 

                                                           
33SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Lei V, p. 877. 
34 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, op. cit., p. 44. 
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pontuar o conflito vivenciado entre o monarca e seu filho Don Sancho, pela complicada 

questão sucessória do reino.35 

 Mais um embate familiar marcante do período alfonsino diz respeito ao enlace 

matrimonial entre ele e Dona Violante, filha do monarca de Aragão, Jaime I, que 

também foi caracterizado por uma série de conflitos, entre eles, a partida da rainha da 

corte castelhano-leonesa, acompanhada do Infante de La Cerda para terras aragonesas. 

As razões para essa atitude são justificadas por O’Callaghan por dois aspectos, o 

primeiro estava relacionado à questão sucessória enfrentada pelo reino, algo que 

preocupava bastante a rainha, partidária do infante, e seu neto, Alfonso de La Cerda, em 

detrimento das pretensões estabelecidas pelo seu filho com Alfonso X, Dom Sancho. A 

segunda questão, segundo o autor, era de âmbito mais pessoal, que determina o 

complicado enlace matrimonial vivenciado entre Alfonso X e Dona Violante, aspecto 

constantemente representado nas fontes aragonesas, que afirmavam a conduta 

desdenhosa com que o monarca tratava sua esposa.36 

 Para González Jiménez, os incessantes conflitos vivenciados por Alfonso X e 

seus familiares se davam pelas características tão marcantes do monarca, que por se 

considerar superior intelectualmente aos demais integrantes de seu reino, incluindo seus 

familiares, foi considerado soberbo e autoritário, enquanto à sua sensibilidade artística 

foi caracterizada como uma frivolidade imprópria de um rei.37 

 A partir de tais aspectos característicos da personalidade pontuados pelo 

supracitado autor, ressaltamos mais especificamente o caráter político e a concepção de 

poder disseminada pelo monarca, que codificava em sua máxima expressão o direito e o 

incremento da dignidade régia frente às demais forças atuantes do reino. Sendo 

justamente, para nós, tais aspectos significantes do fracasso de Alfonso X para manter 

com seus familiares e com a aristocracia castelhano-leonesa relações estáveis, de ajuda 

mútua e colaboração. 

 

2.2.  ALFONSO X, REI DE CASTELA E LEÃO (1252-1284) 

 Alfonso X, conhecido como o Sábio, iniciou seu reinado em 1252, após a morte 

de seu pai, Fernando III. Diante da sua imagem real foram construídas várias 

denominações: conhecido como o monarca mais importante de toda história de Castela 

                                                           
35 Idem. 46.  
36 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 293. 
37 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso y sus Hermanos. Minervae Baeticae: Boletín de la real 

academia Sevillana de Buenas letras, Nº. 32, pp. 203-214, 2004. p. 204. 
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e Leão,38 uns dos maiores intelectuais do seu tempo, que teve o mérito e a ousadia de 

desafiar a tradição culta redigida em latim e apostar pelo romance castelhano como 

veículo de cultura, de legislação e de ciência,39 e, por fim, sendo considerado um rei 

culto e refinado, protetor de poetas, sábios e artistas. Generoso, despertou entre seus 

contemporâneos admiração e desdém, proporcionando e colecionando muita polêmica 

durante todo seu reinado.40 

 Estas características do monarca castelhano-leonês são extremamente difundidas 

na historiografia e acabam se vinculando aos estudos sobre o seu governo como parte 

importante de sua compreensão, por isso mesmo defendemos ser necessário antes de 

iniciarmos a análise das principais medidas empreendidas por Alfonso X ao longo do 

seu reinado, enquanto disseminava um projeto legislativo e unificador do direito 

monárquico sob o direito local, apresentarmos primeiramente os principais aspectos 

característicos da natureza política e ideológica difundida por Alfonso X, isto é, o seu 

pensamento monárquico de como deveria ser organizado e governado o reino. 

 

2.2.1. O pensamento de Governo alfonsino 

 A concepção de reino e do pensamento político compreendidos por Alfonso X 

derivavam da influência direta do pensamento aristotélico e do Direito Romano, ambos 

grandes responsáveis, segundo O’Callgahan, pelo desenvolvimento da política do 

século XIII, a qual levou a substituição da sociedade baseada em vínculos feudais entre 

senhor e vassalo para uma sociedade assentada em uma unidade corporativa existente 

entre homens que viviam em um determinado território abaixo a influência do governo 

de um rei.41 

 Frisamos que não defendemos ou tampouco desaprovamos tais modelos 

explicativos da transição da sociedade castelhana medieval, entretanto, pontuamos aqui 

tais postulados como aspectos importantes da natureza política inspirada e desenvolvida 

pelo monarca castelhano-leonês, algo que influenciou diretamente as tensões sociais do 

período.42 

                                                           
38 VALDEÓN BARUQUE, Julio. Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna. Madri: Temas de 

Hoy, 2003. p. 11. 
39 CARRIÓN GUTIÉRREZ, José Miguel. Conociendo a Alfonso X el Sabio. Espanha: Imprenta Regional 

de Murcia, 1997. p. 30. 
40 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel.  Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: 

La Olmeda, 1999. p. 9. 
41 O’CALLAGHAN, op.cit., p. 39-40. 
42 Em consonância com o pensamento de Joseph O’Callaghan, pontuamos as perspectivas postuladas por 

Manuel González Jiménez que, na mesma medida, defende a passagem de uma sociedade baseada em 
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 O pensamento político aristotélico transmissor da concepção que o governo 

surge da mesma natureza humana, encontrou um profundo significado e disseminação 

no governo alfonsino, à proporção em que este fez questão de inserir em sua produção 

documental determinados pressupostos:  

Yno de los grandes debdos que los omes pueden auer vnos con otros, 

es naturaleza. Ca bien como la naturaleza los ayunta por linaje, assi la 

naturaleza los faze ser como vnos, por luengo vno de leal amor. Onde, 

pues que de suso fablamos del debdo que han por natura, e por 

derecho, los aforrados, con los señores que los aforran, e de las otras 

cosas que pertenescen al estado de los ornes en general; queremos 

aqui dezir, del debdo que han los naturales con aquellos cuyos son, 

por debdo de naturaleza. E mostraremos, que quiere dezir naturaleza. 

(...) Naturaleza tanto quiere dezir, como debdo que han los omes vnos 

con otros, por alguna derecha razon en se amar, e en se querer bien. E 

el departimiento que ha entre natura, e naturaleza, es este. Ca natura es 

vna virtud, que faze ser todas las cosas en aquel estado que Dios las 

ordeno. (...) A los Señores deuen amar todos sus naturalos, por el 

debdo de la naturaleza que han con ellos; e seruirlos, por el bien que 

dellos resciben, e esperan auer; e honrrarlos, por la honrra que 

resciben Bellos; e guardarlos, porque ellos, e sus cosas son guardadas 

por ellos; e acrescentar sus bienes, porque los suyos se acrescientan 

porende; e rescibir buena muerte por los Señores, si menester fuere, 

por la buena, e honrrada vida, que ouíeron con ellos. (...) Desnaturar, 

segund lenguaje de España, tanto quier dezir, como salir ome de la 

naturaleza que ha con su Señor, o con la tierra en que biue. E porque 

esto es como dehda de natura, non se puede desatar, si non por alguna 

derecha razon.43 

 

 Seguindo citados postulados alfonsinos, apontamos as abordagens expressadas 

por Paolo Grossi em A ordem Jurídica Medieval,44 na confirmação das aspirações das 

monarquias medievais para constituir-se numa ordem, numa grande ordem unitária que 

se realiza por meio de um formidável instrumento da Unidade. Onde, Deus seria a 

garantia dessa ordem harmônica, e a equidade - é aquela harmonia de fatores que exige 

igual tratamento jurídico para causas iguais – seria a dimensão dessa organização.45 

                                                                                                                                                                          

relações feudo-vassálicas para uma sociedade baseada em ritos mais senhoriais no reino de Castela e 

Leão, tendo como resultado a participação mais efetiva da aristocracia castelhana-leonesa no reinado, 

algo intimamente condicionado ao processo de reconquista. In: Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel, 

op.cit., p.128. Entretanto, mais uma vez salientamos que não buscamos em nosso trabalho entrar em 

pormenores sobre tal assunto, já que antes mesmo de discutimos se houve ou não tais transições sociais, 

teríamos que enfrentar outro debate primeiro: sobre a existência ou não do feudalismo na Península 

Ibérica. Dessa maneira, esclarecemos a exposição de presentes perspectivas apontadas pelos supracitados 

autores, não pelo jugo reflexivo dos seus enunciados, mas pelo bojo analítico proposto pelos mesmos, 

algo que consideramos relevante para a exposição das diretrizes de governo propostas por Alfonso X. 
43QUARTA PARTIDA, Tomo II, Título XXIV, Lei I-V, p. 1124-1129. 
44GROSSI, Paolo. A ordem jurídica medieval. Tradução de Denise Rossato Agostinetti e revisão técnica 

de Ricardo Marcelo Fonseca. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. 
45 Idem, p. 217. 
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 De mesmo modo, ao instituir a condição natural da sociedade civil como similar 

ao termo natureza, trazia a constituição e organização da sociedade composta pelo rei e 

povo, nesse sentido, o rei é o senhor natural dos habitantes do reino, chamado também 

de naturales do reino e seus vassalos:46 

Otrosi dezimos que aquellos que corriensen el lugar do el Rey fuese, 

sabiendolo que él y era seyendo sus naturales, (...) E pues que ellos 

naturales son del rey, la naturaleza les tuelle que non puedan fazer 

fechos contra el maguer sean vasallos.47 

 

 A organização do reino descrita por Alfonso X esboçava a participação efetiva 

da aristocracia castelhano-leonesa no desenvolvimento e defesa dos territórios da coroa. 

Sobre determinado aspecto a Crônica ressalta: “Los vasallos otrosi e los naturales 

devem guardar otrosi el señorio por que sea siempre uno e lo aya el señor natural, e 

devem puñar acrescentarlo e en defenderlo por la naturaleza que a en el regno”.48 

 Na mesma descrição de governo estabelecida por Alfonso X – rei, reino e povo – 

foi instaurada a organização do reino numa espécie de corpo político, algo representado 

pela mesma interpretação do corpo humano, onde o rei seria a cabeça do reino e os 

demais habitantes do reino corresponderiam aos demais membros do corpo: 

Ca assi como yaze el alma en el coraçon del ome, e por ella biue el 

cuerpo, e semantiene, assi en el Rey yaze la justicia, que es vida e 

mantenimiento del pueblode su Señorío. (...) E naturalmente dixeron 

los Sabios, que el Rey es cabeça del Reyno, ca assi como de la cabeça 

nascen los sentidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, 

bien assi por el mandamiento que nasce del Rey, que es Señor e 

cabeça de todos los del Reyno, se deuen mandar, e guiar, e auer vn 

acuerdo con el, para obedescerle,e amparar, e guardar, e acrescentar el 

Reyno: onde el es alma e aireo, e ellos miembros.49 

 

 Nessa organização do reino proposta por Alfonso X os vassalos tinham o 

importante papel de guardar e assegurar a defesa do senhorio, ao mesmo tempo em que 

deveriam juntamente com rei – numa espécie de lógica contratual – garantir o 

cumprimento da justiça a todos os territórios da coroa: 

E bien otrosi como el coraçon es vivo, e por el reciben todos los otros 

miembros unidad, para ser vn cuerpo, bien assi todos los del Reyno, 

maguer sean muchos, porqueel Rey es, e deue ser vno, por esso deuen 

otrosi ser todos unos con el, para seruirle, e ayudarle en las cosas que 

el ha de fazer.50 

 

                                                           
46 O’CALLAGHAN, op.cit., p. 40. 
47ESPECULO, Libro II, Título I, Lei II, p. 13. 
48 Idem. Libro II. Título VI. Lei I, p. 29. 
49SEGUNDA PARTIDA, Tomo I. Título I. Lei V, p. 730. 
50 Idem. 
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 A partir de tais premissas do período alfonsino, verificamos a pluralidade das 

relações de poderes existente entre as diversas malhas sociais do período, sobre a qual a 

efetiva participação de todos os súditos se tornava necessária para a realização e 

preservação do bem comunal.  

 Na comprovação dessa pluralidade das monarquias medievais, pontuamos, mais 

uma vez, as considerações propostas por Grossi, ao salientar que o povo e a 

comunidade, isto é, as comunidades medievais, não transferiram ao monarca nem 

totalmente e nem de maneira irreversível o próprio poder de condere ius, de estabelecer 

o direito, pelo contrário as comunidades o mantêm permitindo à ordem jurídica 

acompanhar e regular harmônica e plasticamente o corpo social em contínuo 

crescimento.51 

 Assim, ainda segundo Grossi, sobre essa lógica contratual, cabia aos súditos – 

aristocracia – a função de exprimir a Lex, de interpretá-la, e aos indivíduos – monarcas 

– cabe apenas a observância da Lex e da sua interpretação.52 

 Nessa perspectiva de cabeça de todo reino, Alfonso X expressou toda sua 

dignidade régia, ao passo que a sua concepção de corpo político implicava a máxima 

noção da unidade do seu reino. Sobre essa condição, a unidade do reino e, 

consequentemente, a tranquilidade do rei poderia ser abalada se algum mal recaísse 

sobre qualquer membro do corpo: 

Amado deue ser mucho el Pueblo de su Rey, e señaladamente les deue 

mostrar amor (...) Guando les ouiesse, a dar alguna pena: ca pues el es 

cabela de todos, dolerse deue del mal que rescibieren, assi como de 

sus miembros. E guando desta guisa fiziere contra ellos, serles ha 

como padre que cria sus fijos con amor, e los castiga con piedad, assi 

como dixeron los Sabios.53 

 

 Sobre referidas pretensões alfonsinas, tomamos novamente as reflexões 

proferidas por Paolo Grossi sobre o pensamento e aspirações dos monarcas medievais. 

Sendo esses, segundo o autor, defensores da imprescindibilidade de estabelecer e criar 

uma ordem jurídica como garantia para efetivação da Unidade.54 

A unidade do reino era de tal natureza na concepção de Alfonso X, que 

ninguém, inclusive o rei, poderia ir contra ela, sobretudo, por divisão ou alienação. 

Desse modo, na justificativa de manter a integridade do reino para seu bem comunal, o 

monarca castelhano-leonês no Especulo em seu Libro V, Título XI, Lei XXXIII, proferiu: 
                                                           
51 GROSSI, op. cit., p. 233. 
52 Idem, p. 244. 
53SEGUNDA PARTIDA, Tomo I. Título X. Lei II, p. 818. 
54 GROSSI, op. cit., p. 181. 
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Acrecer deven los reyes que derecho fezieren, em el señorio de sus 

regnos, e non minguar. E por esta razon, si el rey jurare alguna cosa 

que sea em daño o en menoscabo del regno, non es tenudo de guardar 

tal jura.55 

 

 A partir de tais alegações demonstrou toda sua insatisfação em aceitar as 

doações estabelecidas por seu pai, Fernando III, em vida e via testamento, sob a 

justificativa de manter o bem comunal do reino. Nesse sentido, proclamou ser 

extremamente danosa qualquer alienação que o mesmo pudesse sofrer.  

Ao mesmo tempo, considerou que aqueles que atentassem contra tal preceito 

seriam inimigos do rei e do reino, ao estabelecer: “Otrosi faz contra el regno ca les 

tuelle aquella cabeza que Dios les dio e la vida porque viven en uno”.56 Baseado nesse 

postulado, Alfonso X, ao defender o vínculo natural entre homem e terras, instituía 

obrigação de todos, rei e povo, de amar o reino e contribuir para sua ampliação. Assim, 

o amor à própria terra exigia a sua não alienação, a contribuição de todos para sua 

expansão, melhoramento e desenvolvimento mediante a construção de caminhos, 

pontes, isto é, coisas que contribuíam para sua prosperidade: 

Tenudo es el Rey, non tan solamente de amar, e honrrar, e guardar a 

su Pueblo, assi como dize en el titulo ante deste, mas aun a la tierra 

misma, de que es Señor. Ca pues que el, esu gentebiuen de las cosas 

que en ella son, e han della todo que les es menester, con que 

cumplen, e fazen todos sus fechos; derecho es, la amen, e la honrren, e 

la guarden. (...) Otrosi deuen mandar labrarlas puentes e las calladas, e 

allanar los pasos malos, porque los ornes puedán andar, e llenar sus 

bestias, e sus cosas desembargadamenle de vn lugar a otro; de manera 

que las non pierdan en los passajes de los ríos, ni en los otros lugares 

peligrosos por do fueren. (...) Ca de todo esto sobredicho viene muy 

gran pro a todos comunalmente, porque son obras de piedad; e 

pueblase por y mejor la tierra; e aun los omes han mayor saborde 

beuir, e de morar en ella.57 

 

 Concomitantemente, desse vínculo natural foram atribuídos aos homens o dever 

de acudir a convocatória régia para defender o reino, sendo que esta obrigação cabia a 

todos, uma vez que por serem súditos são responsáveis pela defesa do rei que é o senhor 

do reino, ou seja, senhor de todos: 

Reyno es llamado la tierra que há Rey por Señor: e ha otrosí nome 

Rey, por los fechos que ha de fazer en ella manteniendola enjusticia, e 

con derecho. (...) Onde maguer el Pueblo guardasse al Rey en todas 

cosas sobredichas (...) Mas de la hueste non seria ninguno escusado, 

para venirse della, si non fuesse enfermo, o llagado tan grauemente, 

                                                           
55ESPECULO, Libro V, Título XI, Lei XXXIII, p. 418. 
56 Idem. Libro II, Título I, Lei VI, p. 15. 
57SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título XI, Lei I, p. 821-822. 
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que non pudiesse tomar armas. Pero a lo que dize de suso de los 

viejos, que deuen ser escusados, non se entiende de aquellos que 

fuessen tan sabidores, que pudiessen ayudar por su seso a los de la 

hueste. Ca vna de las cosas del mundo, en que mas son menester estos, 

es en fecho de armas.58 

 

 Ao definir o reino como uma terra que tem por senhor um rei, Alfonso X 

indicava a sua superioridade régia perante todos habitantes do reino, nessa perspectiva, 

buscou elementos que demonstrassem a sua suprema autoridade ao instituir que o rei era 

o Vicário de Deus em assuntos temporais: “Vicarios de Dios son los Reyes, cada vno en 

su Reyno, puestos sobre las gentes, ira mantenerlas en justicia, een verdad quanto en lo 

temporal, bien assi como el Emperador em su Imperio”.59  

No pensamento alfonsino, a unificação jurídica seria a fórmula primordial para a 

garantia da equidade do direito, isto é, a sua efetiva aplicação e utilização por todos os 

membros da sociedade. Nesse sentido, o direito baseado no costume – cuja interpretação 

é generalista – não tinha a mesma função organizadora da norma escrita. Onde, a 

existência da mesma natureza factual deveria haver uma mesma solução formal, 

conforme um único corpus jurídico: “E los Santos dixeron, que el Rey es puesto en la 

tierra en lugar de Dios, para complir la justicia, dar a cada vno su derecho”.60 

Ao defender que o rei era Vicário de Deus em seu reino, o monarca castelhano-

leonês atestava que a sua autoridade advinha diretamente de Deus, não necessitando de 

intermédio algum de qualquer outra instituição para outorgá-la, seja esse 

reconhecimento proveniente do papa ou imperador.61 Referida concepção de poder foi 

alicerçada na justificativa divina da origem do poder real, algo comumente utilizado 

pelas monarquias hispânicas. 

Nesse sentido, a benéfica divina –  assim como foi entendida por Alfonso X –   

era a dimensão e instrumento da ação, sendo que esta desce gradualmente da metafísica 

– a divindade – para o físico – as coisas, a natureza das coisas, para o humano – a 

vontade dos homens –, tornando-se, por fim, num sistema de normas escritas ou 

consuetudinárias fundadas e edificadas nelas.62 

 Ainda segundo tais perspectivas, Alfonso X estabeleceu a superioridade do 

poder do rei em detrimento ao poder do imperador, ao declarar que este o detinha por 

eleição e aquele o provinha por seu direito hereditário ao governo, declarando:  

                                                           
58 Idem, Título XIX, Lei III, p. 837-839. 
59 Idem, Título I, Lei V, p. 729-730. 
60 Idem. 
61 O’CALLAGHAN, op. cit., p. 47. 
62 GROSSI, op. cit., p. 217. 
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Sabida cosa es, que todos aquellos poderes que de suso diximos, que 

los Emperadores han, e deuen auer en las gentes de su Imperio, que 

essos mismos han los Reyes em las de sus Reynos, e mayores. Ca 

ellos non tan solamente son Señores de sus tierras adentra binen, mas 

aun a sus finamientos las pueden dexar asus herederos, porque han el 

Señorio por heredad, lo que non pueden fazer los Emperadores, que lo 

ganan por elecion, assi como de suso diximos.63 

  

 Na concepção ideológica alfonsina, o rei era senhor sobre todos do reino, a partir 

dessa construção, o monarca castelhano-leonês concebia o reino na projeção que já 

abordamos de corpo político, em que o rei era representado como a cabeça de todo 

reino. Dessa idealização foram assentadas as bases que condicionaram a afirmação 

divina do seu poder, ao passo que como Vicário de Deus em assuntos temporais detinha 

a máxima responsabilidade de ser o grande intermediário entre Deus e o povo: 

Complidas e verdaderas razones mostraron los Sabios antiguos, 

porque conuino que fuesse Rey. (...) E por ende fue menester por 

derecha fuero que ouiesse vno que fuesse cabeea dellos, por cuyo seso 

se acordassen e se guiassen, assi como todos los miembros del cuerpó 

se guian, e se mandan por la cabeea. E por esta razon conuino que 

fuessen los Reyes, e los tomassen los omes por Señores. E otra razon 

y aspiritual, segun dicho de los Profetas, e de los Santos, porque 

fueron los Reyes, e es esta: que la justicia que nuestro Señor Dios auia 

a dar em el mundo, porque biuiessen los ornes en paz e en amor, que 

ouiesse quien la fiziesse por el en las cosas temporales, dando a cada 

vno su derecho segund su merescimiento. E tiene el Rey lugar de 

Dios, para fazer justizia, e derecho, en el, Reyno en que es Señor.64 

 

 A superioridade régia semeada por Alfonso X em seu corpus jurídico 

expressava, grosso modo, a constante tentativa por parte do monarca de aumentar 

consideravelmente sua autoridade diante das aspirações da aristocracia castelhano-

leonesa de continuidade e ampliação do poder compartilhado. Nesse sentido, pontuou 

taxativamente a autoridade soberana do governante, ao defender que: 

O Rey diesse juyzio, non se puede ninguno del arar. E esto por dos 

razones. La vna, porque ellos non han Mayorales sobre si, quanlo es 

enlas cosas temporales.65(...) Por fazana, ca non tan solaminete los 

reys de Espanha que fueron antiguamiente las fezieron, mas condes e 

jueces e adelantados que eran de menor guisa e fueron guardadas fasta 

em este tiempo. E pues que estos las fezieron que avien mayores sobre 

si, mucho mas las podremos nos fazer que por la merced de Dios nona 

vemos mayor sobre nos en el temporal. Por derecho de santa eglesia e 

por las leyes despaña que fizieron los Godos em que dize en cada una 

                                                           
63SEGUNDA PARTIDA. Tomo I, Titulo I, Lei VIII, p. 732. 
64  Idem, Titulo I, Lei VII, p. 731-732. 
65TERCERA PARTIDA, Tomo II, Titulo XXXIII, Lei XVII, p. 889. 
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destas que los reyes na poder de fazer leyes e de anader en ellas e de 

minguar em ellas e de camiar cada que mester sea.66 

 

 A justificativa para tamanha superioridade régia, isto é, para a reafirmação da 

autoridade real fundamentada por Alfonso X foi esboçada no Especulo no Libro II, 

Título I em sua Lei V, intitulada Por que razon deve seer el rey onrado, ao estabelecer:  

Onrado deve seer el rey como aquel que tiene logar de nuestro señor 

Dios en tierra para fazer justicia en su regno quanto en el tenporal, e 

porque lieva nombre de nuestro Señor em quantol dizen rey e porque 

Iesu Christo los onró en que quiso nascer de linage de los reys. Otrosi 

deve seerb onrado el rey porque es señor sobre todos los de su tierra e 

por que e puesto para fazer bien a sus gientes e para guardarlos de 

mal.67 

 

 Na busca pela efetivação da sua autoridade real, o monarca castelhano-leonês 

codificou uma série de postulados que engrandeciam e respaldavam a atuação do poder 

monárquico nos mais variados assuntos do reino, mas, especificamente, nos que diziam 

respeito ao ato de criar leis para o reino, em virtude do seu direito hereditário, e de igual 

maneira em que requisitara ação de julgar aqueles que fossem contrários as normas 

impostas em lei: 

 
En el nombre de Dios amen. Por que los corazones de los omes son 

departidos por ende natural cosa es que los entendimientos e las obras 

non acuerden en uno, et por esta razón vienen muchas discordias e 

muchas contiendas entre los ornes. Onde conviene a rey que a tener 

sus pueblos en justicia e en derecho, que faga leys por que los pueblos 

sepan como han de bevir, e las desavenencias e los pleitos que 

nascieren entre ellos, sean departidos, de manera que los que mal 

ficieren resciban pena, e los buenos bivan seguramientre. Et por ende 

nos don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 

León, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, de 

Baeza, de Badaioz e del Argarve.68 

 

 Todavia, sobre citados aspectos da disposição jurídica das monarquias 

medievais, Paolo Grossi considerou que uma das características mais marcantes dos 

monarcas medievais não foi uma criação inconcebível do direito, mas o que o ideário 

medieval exprimiu com o conceito de jurisdição. Nesse sentido, a noção disseminada na 

Idade Média de que as leis deveriam pautar-se na equidade das coisas e de que a lei do 

monarca, um interprete da equidade – como forma de justa aplicação do Direito, porque 

                                                           
66ESPECULO, Libro I, Titulo I, Lei XIII, p. 7. 
67 Idem, Libro II, Título I, Lei V, p. 14. 
68FUERO REAL, Libro I, p. 6. 
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é adaptada a regra, a uma situação existente, onde são observados os critérios de 

igualdade e de justiça – não criava o direito, mas o dizia.69 

 Apresentados os principais aspectos da natureza política disseminada por 

Alfonso X ao longo do seu reinado, abordaremos a partir de agora algumas medidas de 

governo instauradas pelo monarca castelhano-leonês e o incessante pleito ao título de 

imperador do Sacro Império reclamado por ele, como um dos fatores determinantes para 

os conflitos senhoriais do período. 

 

2.2.2.  Algumas medidas de Governo estabelecidas por Alfonso X 

Ao assumir o trono em 1252, Alfonso X já era um jovem rei de 31 anos, bastante 

capacitado para as tarefas de governo, tanto no campo cultural como no campo militar. 

Graças ao seu profundo conhecimento da cultura judaica e muçulmana, resolve como 

primeiro ato do seu reinado colocar em prática o seu audacioso projeto cultural que 

prezava pela divulgação e disseminação da cultura vernácula em seu reino.70 

Os primeiros anos de governo do monarca foram considerados tranquilos. Tal 

calmaria deve ser analisada pelas condições propícias com que Alfonso X assumiu o 

reino, sendo elas resultado direto das ações empreendidas por Fernando III em seus anos 

de reinado, que ofereceram condições para a efetiva hegemonia e definitiva unificação 

de Castela e Leão. Deve-se considerar também a boa relação vivenciada com a 

aristocracia do reino como fruto indiscutível da participação ativa da mesma nas 

campanhas militares realizadas por Fernando III e, evidentemente, as recompensas 

alcançadas por isso.71 

A primeira medida de governo produzida por Alfonso X representava a efetiva 

manutenção da lógica política e social da sociedade castelhano-leonesa. Para isso, o 

monarca no começo do seu reinado incrementou consideravelmente as doações 

econômicas e de terras aos ricos homens mais influentes do reino, como afirma a CAX: 

Et commo quier que los ricos ommes e cavalleros e infançones e 

ommes fijosdalgo de los sus reynos beuían em paz e em sossiego com 

él, pero él, con grandeza de coraçón et por los tener más çiertos para 

su seruiçio quando las tenían en tiempo del rey don Fernando su 

padre, et otrosy de las sus rentas dio a qlgunos dellos más tierras de 

las que tenían et a otros que fasta allí non las tenían dióles tierras de 

nueuo.72 

                                                           
69 GROSSI, op. cit., p. 79. 
70 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel.  Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 1252-1284. Burgos: 

La Olmeda, 1999. p. 84. 
71  Idem.  p. 36. 
72CAX, op. cit., cap. I, p. 7. 
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 Analisamos também determinada medida instaurada pelo monarca como uma 

maneira, a nosso ver, eficaz de desfazer de forma taxativa a primeira impressão negativa 

que a questão do repartimento de Sevilha deixou nos aristocratas do reino. Na medida 

em que identificamos não ser uma das características do monarca castelhano-leonês o 

gosto pela alienação do território da coroa. 

 Mesmo diante de tal calmaria com a aristocracia, os primeiros anos de reinado 

de Alfonso X são demarcados por uma intensa crise econômica, como bem expressa a 

CAX: 

Venieron a este rey don Alfonso muchas querellas de todas las partes 

de sus reynos que las cosas que eran encaresçidas a tan grandes 

quantías que los omnes non las podían aver. Et por esto el rey puso los 

cotos, que es poner presçio a todas las cosas, cada vna qué quantía 

valiese.73 

  

A medida instaurada por Alfonso X para superar a crise econômica do reino 

estabelecia o congelamento dos preços de tal maneira que as mercadorias seriam 

vendidas livremente pelos envolvidos na transação econômica, medida essa utilizada 

para corrigir a tendência inflacionária do reino. Sobre tal aspecto, a CAX pontua:  

Et commo quier que ante desto los omnes auían muy graue de las 

poder auer; ouiéronlas peor después por quanto los mercadores e los 

otros omnes que las tenían de uender guardáuanlas, que non las 

querían demostrar. Et por esto todas las gentes viéronse en gran 

afincamiento sobrello quel rey ouo de tirar las cotos et mandó que las 

cosas se uendiesen libremente por los presçios que fuese abenido entre 

las partes.74 

  

 Como forma de legitimar a sua atitude para determinada decisão, Alfonso X 

alude às medidas de governo similares postuladas pelo seu bisavô, Alfonso VIII e seu 

pai, Fernando III em momentos parecidos dos seus reinados. De acordo com Manuel 

González Jiménez, podemos verificar a clara intenção de Alfonso X em legitimar a sua 

postura de governo retomando as medidas anteriormente postuladas pelos seus 

antecessores, no Cuadernos de posturas ou los concejos de las villas y ciudades,75 ao 

determinar em seu texto inicial: “Sepades que vi posturas que fizieron el rey don 

                                                           
73CAX, cap. V, p. 15. 
74 Idem. 
75 Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel, op. cit., p. 39. 
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Alfonso, mio bisabuelo, et el rey don Fernando, mio padre, a pro dellos et de sus 

pueblos et de toda su tierra”.76 

 A renovação do governo pretendida por Alfonso X em 1255, tinha como 

referência inicial o labor legislativo instaurado pelo monarca, que assegurava o 

desenvolvimento gradual de um programa cujas bases eram a reclamação do monopólio 

legislativo, unificação jurídica dos diversos reinos e a renovação do direito da coroa em 

detrimentos aos antigos costumes locais. A respeito de tais pretensões alfonsinas o 

relato cronístico descreve: 

Este rey don Alfonso, por saber todas las escripturas, fízolas tornar de 

latín en romançe. Et desto mandó fazer el Fuero de las Leyes, en que 

asomó my breuemente muchas leyes de los derechos. E diólo por ley e 

por fuero a la çibdat de Burgos e a otras çibdades e uillas del reyno de 

Castilla, ca en el reyno de León auía el Fuero Judgo que los godos 

ouieron fecho em Toledo. Et otrosy en las villas de las Estremaduras 

auían otros fueros apartados. Et porque por estos fueron non se podían 

librar todos los pleytos e el rey don Ferrando su padre auía començado 

a fazer los libros de las Partidas.77 

 

 Frente a necessidade de validar e disseminar a sua ideologia de governo centrada 

na unificação jurídica do reino, Alfonso X criou o cargo de Alcadede la corte, uma 

espécie de juiz, melhor dizendo, representantes das leis pretendidas pelo monarca em 

cada território do reino. No que tange a criação de tal cargo a CAX salienta: 

Este rey don Alfonso mando que todo los omnes de los sus reynos los 

ouiesen por ley et por fuero et los alcades que judgasen por ellos los 

pleitos. Et otrosy mandó tornar en romançe todas las escripturas de la 

Bribia e todo el Eclesiástico e el arte de las naturas e da estrología.78 

 

 A projeção legislativa que Alfonso X fazia para seu reinado se justificava pela 

necessidade, segundo o mesmo, de remediar uma situação jurídica antiga do reino 

caracterizada por uma multiplicidade de fueros. Todavia, identificamos que o labor 

jurídico produzido pelo monarca castelhano-leonês expressava toda sua intenção de 

desenvolver e fortalecer a instituição monárquica, de exaltar a figura régia e elaborar 

instrumentos que pudessem reforçar o sistema legal e judicial do reino. 

 Segundo O’Callaghan, Alfonso X ao modificar as leis tradicionais de seu 

reinado, utilizou como base para validar a sua conduta o princípio legal romano quod 

omnes tangit, ab omnibus approbari debet [o que diz respeito a todos, deve ser 

                                                           
76 Idem. 40. 
77CAX, cap. IX, p. 26. 
78 Idem. 
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aprovado por todos].79 Desse modo, a partir de tal princípio o monarca reforçou a 

indispensabilidade da disseminação de um código jurídico unificado, onde todos 

estariam em condições de conhecer e entender os assuntos legais e os juízes poderiam 

agir em conformidade com a lei. Sobre tais aspectos pontuou ainda: 

La ley debe seer manifiesta que todo orne la pueda entender, e que 

ninguno non sea engañado por ella , e que sea convenible a la tierra e 

al tiempo, e sea onesta, e derecha, e egual, e provechosa.80 (...)Todo 

ome que morare so algún señorío e ficiere hi algún fecho malo porque 

deba haber pena de cuerpo o de haber, e pasare morar a otro señorío , 

allí responda e allí tome juicio ante aquel alcalle en cuya tierra fue el 

fecho e non pueda escusarse porque fue morar a otro logar.81 

  

 Mediante a análise de citado trecho documental, notamos a utilização de alguns 

adjetivos qualificadores – onesta, egual, provechosa – como importantes elementos 

propagandeadores da lógica jurídica desenvolvida por Alfonso X ao longo do seu 

reinado. Nesse sentido, pontuamos a valorização e utilização da Lei e da sua aplicação 

em todos os territórios do reino como fundamento para garantir a manutenção social do 

reino. 

Logo, na tentativa de instituir a elaboração de uma jurisdição única, o monarca 

castelhano-leonês produziu por meio de seu corpus documental ferramentas que 

validassem a relevância da sua projeção de governo, ao pontuar que: 

Los pleitos que son determinados, o las vendidas o las compras que 

fueren fechas, o las cosas que son puestas entre los omes, quier por 

juicio, quier en outra manera, non vengan en dubda porque nasca 

contienda o desacuerdo entre los omes establecemos que en las 

cibdades o en las villas mayores sean puestos escribanos públicos e 

jurados por mandado del rey o de quien él mandare e non por otro, e 

los escribanos sean tantos en la cibdat o en la villa, segunt que el rey 

viere que ha mester e toviere por bien, e estos escribanos fagan las 

cartas lealmientre e derechamientre que les mandaren facer.82 

 

 Diante de determinada lógica jurídica e de unificação legislativa, ele pretendia 

reclamar para si a exclusiva jurisdição de todos os “casos de corte”, que incluíam a 

traição ao rei ou seu próprio senhor, o desafio de um aristocrata a outro da corte do rei, a 

violação de mulheres, o incêndio de casas, a ruptura da paz e dos caminhos públicos, a 

cunhagem de moedas falsas e as disputas existentes pelas terras protagonizadas pelos 

                                                           
79  Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 55. 
80FUERO REAL, Libro I, Título VI, Lei II, p. 16. 
81 Idem, Libro II, Título I, Lei I, p. 32. 
82 Idem, Libro I, Título VIII, Lei I, p. 20. 
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aristocratas do reino, como bem expressou na Tercera Partida, no Título III, em sua Lei 

V: 

Contiendas, e pleytos y ha, sin aquellos que auemos dicho en la ley 

ante desta, que son de tal natura; que segund Fuero de España, por 

razon dellos son tenudos los demandados de responder antel Rey, 

maguer non les demandassen primeramente por su fuero. E son estos 

quebrantamiento de camino, o de tregua, riepto de muerte segura, 

muger forçada ladron conoscido, o ome dado por encartado de alguno 

Concejo, o por mandamiento de los Jueces, que han a judgar las 

tierras; o por sello del Rey, que alguno ouiesse falsado , o su moneda, 

o oro, o plata , o algund metal , o por razon de outro grand yerro de 

traycion , que quisiessen fazer al Rey, o al Reyno: o por pleyto que 

demaudasse huerfano, o ome pobre, o muy cuytado, contra algund 

poderoso , de que non podiesse tambien alcançar derecho por el fuero 

de la tierra. Ca sobre qualquier destas razones, tenudo es el 

demandado, de responder ante el Rey; do quier que lo emplazassen. E 

non se podria escusar por ninguna razon, porque estos pleytos tañen al 

Rey principalmente por razon del Señorio. Otrosi, porque quando tales 

fechos como estos non fuessen escarmentados, tornarse ya ende en 

daño del Rey, e comunalmente de todo el Pueblo de la tierra.83 

 

Ainda na concepção de Joseph O’Callaghan, as reformas judiciais de Alfonso X 

pretendiam alcançar uma maior uniformidade administrativa e assegurar a justiça a 

todos do reino. No entanto, apesar das “boas intenções” da atuação monárquica, a 

mesma nem sempre atuou de acordo com seus pressupostos legisladores, uma vez que 

foram identificados ao longo do seu reinado alguns abusos.84 

Outras medidas de governo impostas por Alfonso X foram o desenvolvimento 

extraordinário de um aparelho fiscal que proporcionasse ao mesmo tempo a cobrança 

regular de impostos de caráter excepcional, sob a justificativa de cobrá-los frente às 

novas necessidades da coroa. Entre esses novos impostos foram instituídos a cobrança 

da moneda forera, imposto expedido inicialmente a cada sete anos em troca da não 

alteração da moeda durante esse tempo, que acabou se convertendo em um imposto 

extraordinário, cobrado com ou sem o consentimento dos súditos do reino. E, ao mesmo 

tempo, foi imposta forçosamente a cobrança dos chamados emprestidos, arrecadação 

ocasionalmente promulgada pelo monarca aos seus súditos, como maneira de ajudá-lo 

nas suas necessidades financeiras.85 

                                                           
83TERCERA PARTIDA, Tomo II, Título III, Lei V, p. 70-72. 
84 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 70. 
85 Idem. p. 65. 
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 Através de tais impostos extraordinários, o monarca castelhano-leonês expressou 

na Segunda Partida, no Título I, em sua Lei VIII, a justificativa para determinada 

atitude: 

El Rey puede demandar, e tomar del Reyno lo que vsaron los otros 

Reyes, que fueron ante que el; e aun mas, alas sazones que lo ouiere 

tan grand menester para pro comunal de la tierra, que lonon pueda 

escusar, bien assi como los otrosomes, que se acorren al tiempo de la 

cuita, de lo que essuyo por heredamiento.86 

 

 Assim, compreendemos que as medidas de governo aqui apresentadas, 

representavam, grosso modo, o projeto ideológico-político alfonsino de construção e 

projeção unificadora do direito legislativo do reino, que, a nosso ver, manifestavam o 

seu claro propósito de fortalecer a autoridade régia, enquanto buscava ferramentais 

legislativas para angariar a qualquer custo o apoio da aristocracia castelhano-leonesa 

nas suas diretrizes de governo.87 

 

2.2.3. Pretensão Imperial: o alto preço da ambição 

 As medidas políticas instauradas por Alfonso X tinham como objetivos, além do 

fortalecimento da autoridade régia, a manutenção hegemônica da coroa castelhano-

leonesa frente aos outros reinos peninsulares, algo que perpassava pela constituição de 

um ambicioso aparelho legislativo unificado para construção ideológica de seu sonho 

imperial. 

 Nesse sentido, pontuamos a incessante busca do monarca castelhano-leonês pela 

titulação imperial como um dos fatores condicionantes para as suas mais variadas 

atuações políticas e econômicas, algo intimamente relacionado às revoltas 

protagonizadas pela aristocracia castelhano-leonesa ao longo do reinado. 

 Entretanto, compreendemos que Alfonso X era plenamente consciente da 

tradição hispânica elaborada pelo reino de Leão durante os séculos XI e XII.88Ao 

determinar a responsabilidade que os monarcas hispânicos detinham do resgate do reino 

                                                           
86SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título I, Lei VIII, p. 733-734. 
87 Ao estabelecer o monopólio legislativo como atributo real, Alfonso X buscava eliminar os fueros 

tradicionais baseados em façanhas e nos costumes municipais. Nesse sentido, compreendemos a questão 

da centralização da autoridade régia disseminada por Alfonso X decorria pela elaboração de uma gama de 

documentos jurídicos publicados durante o período do seu reinado. 
88 A legitimação para o pleito imperial conduzido por Alfonso X encontra sua total expressão na 

realização dos seus antepassados, pois ao se declarar Imperator Hispaniae, Alfonso VI abriu um 

precedente para os outros monarcas hispânicos, principalmente, castelhano-leoneses também requisitasse 

tal pleito, na mesma medida que a coroação imperial de Alfonso VII em 1135, também fortaleceu a base 

hegemônica que estava em volta da cidade de Leão, base do passado visigodo. 
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visigodo estendendo o seu domínio sobre todos os povos da Península Ibérica, tanto 

cristãos quanto muçulmanos.89 

Conforme O’Callaghan, a aspiração imperial de Alfonso X foi reivindicada pelo 

reconhecimento de sua posição de dominância, ao estabelecer a hegemonia senhorial da 

coroa Castela e Leão sobre os outros monarcas peninsulares. Desse modo, seguindo o 

exemplo da coroação de Alfonso VI em 1135, que tinha entre seus vassalos o rei de 

Navarra e o príncipe de Aragão. Alfonso X, acreditava que de igual maneira tendo por 

vassalos os reis mouros de Granada, Murcia e Niebla, estaria firmemente justificada a 

sua pretensão ao título Imperator Hispaniae.90 

Seguindo tais ambições, o monarca castelhano-leonês produziu na PCG uma 

espécie de explicação que o príncipe, ou seja, o rei, já detinha por natureza o título de 

Princeps Hesperie, que era o mesmo que afirmar a sua posição de Imperador da 

Espanha: 

“Nobilis Hesperie princeps, quem gracia Cristl 

Ultrix perfidie saluauit ab omine tristi,  

Princeps laudandus, Alfonsus nomine dictus, 

Princeps inuictus, princeps semper uenerandus”.91 

 

 O desejo de Alfonso X de ressuscitar o império hispânico de seus antecessores 

explicava seguramente a persistência com que perseguiu o título de Imperador do Sacro 

Império.  A factual pretensão imperial conduzida por ele teve início em março de 1256. 

Estando o monarca em Soria, deparou-se com uma surpreendente comitiva da 

embaixada de Pisa, encabeçada pelo representante Bandino Lancia, que tinha por 

incumbência oferecer ao monarca castelhano-leonês a dignidade de pleitear o título de 

imperador dos romanos, vaga disponível após a morte de Guilherme II de Holanda.92 

 Com relação a tal episódio, a CAX descreve: 

E porque en este tiempo finara el enperador de Alemanna, los 

esleedores del Imperio non se abenieron a tomar enperador de la tierra 

de Alemanna. Et porque deste rey era grand fama em todas las tierras 

del mundo de sus grandezas e bondades e larguezas, estando el rey em 

aquella çibdat de Burgos venyeron y mensajeros de los conde e 

duques e de las otras gentes de Alemanna que les esleyesen e 

dixéronle que sabiendo qual era su nobleza que algunos de los 

esleedores le esleyeron por enperador de Alemanna que le enbiauan 

dezir que fuese a tomar el Enperio, que muchos estauan prestos para 

lo resçebir por enperador.93 

                                                           
89 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 189. 
90 Idem. 192. 
91PCG, Prólogo, p. 1.  
92 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 72. 
93CAX, cap. XVIII, p. 51. 
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 Para Carlos Estepa Díez, o sonho alfonsino detinha uma conotação diferente, ao 

passo que:  

No es desacertado ver una relación entre la situación de los reinos 

donde Alfonso X es monarca y sus pretensiones imperiales. Es my 

possible que la ideologia imperial alfonsina significara el 

fortalecimiento de su papel como monarca e ello le viniera gracias a la 

dignidad imperial. Es uma hipótesis sugerente que convierte el fecho 

del Imperio en algo más real, no en uma mera quimera basada en 

relaciones dinásticas.94 

 

 A aceitação por parte de Alfonso X a proposta lançada por Pisa teve, para suas 

possíveis aspirações imperiais, condições supreendentemente favoráveis, visto que 

sendo herdeiro do ducado de Suabia por direito sanguíneo proveniente da linhagem da 

sua mãe, Beatriz de Suabia, acreditou nas suas chances de ascender a tal titulação: 

E el rey don Alfonso, oyda esta mandadería, fabló con los infantes sus 

hermanos e con sus fijos e con todos los ricos omnes que eran allí con 

él e dio muy buena respuesta a los mandaderos, de que ellos fueron 

pagados, e dióles muy grand algo de lo suyo et enbiólos.95 

  

O período demarcado pelas aspirações afonsinas ao título imperial do Sacro 

Império Romano ficou conhecido como Fecho del Imperio, expressão, segundo Manuel 

González Jiménez, empregada pelo rei e seus contemporâneos para se referir a todas 

ações teóricas e práticas sobre a questão.96A respeito da utilização da citada 

nomenclatura e as disposições para angariar determinado pleito, a CAX assinala:  

Ovo consejo con los suyos de commo fuese al império. E para ayuda 

desto pidio a los de la tierra, que hasta que el fecho del imperio fuese 

acabado, que le diesen de cada año dos serviçios demas de los pechos 

e rentas que le avien a dar. E todos ge lo otorgaron los ricos omes e 

infanzones e caballeros e los de los conçejos de las çibdades e villas e 

lugares de sus regnos.97 

 

 Em 1257, surge um suntuoso empecilho nas pretensões deslumbradas pelo 

monarca: a candidatura de Ricardo de Cornualles, irmão de Enrique III de Inglaterra, 

situação que colocaria em xeque a relação entre Inglaterra e Castela. Procurando apoio 

diante da candidatura inglesa, Alfonso X se aproxima compulsoriamente do reino da 

França. Para tal, estreita ainda mais os lanços entre as duas coroas: em agosto de 1255, 

                                                           
94 ESTEPA DÍEZ, Carlos. Alfonso X y el “fecho del Imperio”. Revista de Occidente, Madrid, Nº. 43, pp. 

43-54, 1984. p. 53. 
95CAX, cap. XVIII, p. 51. 
96 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 75. 
97CAX, cap. XVIII, p. 51. 
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firma compromisso matrimonial entre o primogênito do rei francês, Luis, e a infante 

castelhana dona Berenguela, herdeira do trono de Castela e Leão.98 

 Na medida em que as aspirações imperiais de Alfonso X avançavam, igualmente 

aumentavam as cobranças de tributos extraordinários para impulsionar a sua política 

internacional, a obsessão imperial empreendida pelo monarca castelhano-leonês fez com 

que as suas decisões políticas se tornassem cada dia mais impopulares devido aos 

abusos fiscais e as custosas políticas empreendidas. 

 Na concepção de O’Callgahan, Alfonso X aspirava ao trono do Sacro Império 

Romano na mesma medida que buscava o reconhecimento do império hispânico, tendo 

em mente a fusão de ambas tradições imperiais. Nesse sentido, no pensamento alfonsino 

a sua legitimidade em tal pleito se justificada no passado imperial de Wamba, Alfonso 

VI e Alfonso VII todos unidos pela tradição imperial hispânica e, sendo ele herdeiro 

dessa tradição, atestava todas as suas possibilidades imperiais.99 

 Alfonso X acreditava profundamente nas suas possibilidades de conseguir tal 

titulação, tanto que em 1257 já se denominava em seus documentos reais, Rey de 

Romanos y emperador electo,100diante dessa ação o monarca castelhano-leonês 

pretendia impor sua condição imperial nos núcleos políticos da Espanha Cristã, 

incluindo os reinos de Aragão e Navarra.  

 Referida atitude orquestrada por ele causou um grande mal-estar na relação com 

seu sogro, rei de Aragão, Jaime I, que não viu com bons olhos a pretensão de Alfonso X 

de se auto titular Rei dos romanos para impor sua hegemonia sobre todos os núcleos 

políticos da Espanha, pois o estabelecimento de tal condição instaurava uma primazia 

política por parte da Coroa de Castela e Leão em detrimento ao seu próprio reino.101 

 Dessa forma, só podemos deduzir que a ideologia imperial de Alfonso X 

significava, antes de tudo, o fortalecimento do seu papel, da sua autoridade monárquica 

dentro dos seus reinos e diante de todos os reinos da Cristandade. 

 Com a morte de Ricardo de Cornualles em 1272, parecia que as pretensões 

imperiais de Alfonso X, enfim, seriam sanadas. O monarca castelhano-leonês estava 

convencido de que já poderia ascender a tal título imperial e, nesse sentido, convocou 

uma comitiva real para fazer frente ao papa Gregório X (1271-1276) e reclamar seus 

direitos diante da morte do seu rival.  

                                                           
98  Idem. 77. 
99 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 190-191. 
100 Cf. VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 73.  
101 Idem. p. 73-74. 
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 Todavia, Gregório X declara a inexistência de qualquer direito que pudesse 

respaldar a pretensão do monarca, afirmando que sua eleição não tinha nenhuma 

validade e o falecimento de seu rival não lhe havia outorgado nenhum progresso em tal 

pleito. Diante de tais alegações, em 1273 o pontífice romano reconheceu como legítimo 

herdeiro do Sacro Império Romano, no Concílio de Lyon, a Rodolfo de Habsburgo, 

minando completamente qualquer intuito do rei Sábio.  

 A atitude contrária de Gregório X demonstrava o seu total desprezo pela 

pretensão imperial disseminada por Alfonso X, que mesmo diante da coroação de 

Rodolfo de Habshurgo, requer em 1275 uma reunião com o pontífice na tentativa de 

revogar tal decisão. Entretanto, a reunião com o bispo de Roma não surtiu nenhum fruto 

positivo, só estabeleceu a definitiva renúncia do monarca castelhano-leonês ao título 

imperial.102 

 Para Julio Valdeón Baruque, o fracasso do sonho imperial alfonsino prejudicou 

também alguns aspectos da atividade desenvolvida por Alfonso X ao longo do seu 

reinado, tanto no plano político como no econômico. Além de representar um ponto 

negativo na imagem do rei Sábio frente as suas pretensões hegemônicas sobre os reinos 

hispânicos.103 

 Em consonância com Valdéon Baruque, ao pontuar os resultados negativos do 

fracasso imperial do monarca castelhano-leonês, Manuel González Jiménez assinala: 

Alfonso X tampoco salió incólume de su avantura imperial, ya que 

muchos de los problemas internos que hubo de afrontar durante su 

reinado nacieron del despilfarro prolongado de recursos, del agobio 

financiero, de la opresión fiscal de los pueblos provocados por el 

fecho del Imperio.104 

 

 O fim das aspirações imperiais alfonsinas trouxe como resultado o acréscimo do 

acirramento existente entre o monarca e a aristocracia castelhano-leonesa, algo que 

marcou diretamente os anos finais da sua vida e contribuíram para o desgaste de forma 

irreversível da sua saúde. 

 

2.3. REVOLTA DA ARISTOCRACIA CASTELHANO-LEONESA 

 O reinado de Alfonso X foi assinalado por inúmeras inovações legislativas e 

fiscais que provocaram uma crescente hostilidade dos diversos membros do reinado, 

                                                           
102 Idem. p. 77-78. 
103 Idem. p. 78. 
104 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 88. 
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especialmente, da aristocracia castelhano-leonesa. As causas para as constantes tensões 

sociais existentes no período alfonsino são melhores entendidas quando consideramos 

as novas formas de compreensão e atuação do poder real elaborado nos seus diversos 

códigos legais como algo que se opunha vorazmente a antiga noção de equilíbrio 

existente entre rei e povo, a quem se reconhecia tanto direitos como deveres.  

 A nova dignidade real instaurada por Alfonso X evocava para si o direito de 

julgar de acordo com Direito Romano, em vez do Direito Consuetudinário, e o direito 

de cobrar impostos extraordinários, em lugar de se contentar com as fontes tradicionais 

de arrecadação. Sendo justamente essas medidas geradoras do descontentamento dos 

principais setores da aristocracia que levaram às revoltas produzidas em seu reinado.105 

 

2.3.1. A primeira sublevação da aristocracia 

 O primeiro confronto vivenciado entre Alfonso X e a aristocracia castelhano-

leonesa, segundo a historiografia,106 teve como causa as reformas legislativas 

disseminadas pelo monarca castelhano-leonês que tinham o claro objetivo de aumentar 

consideravelmente o seu poder régio.107O protagonista desse primeiro embate com o 

monarca foi o poderoso senhor de Vizcaya, Don Diego López de Haro, até então alferes 

do reino.108 O impasse se deu pela disputa com Don Nuño González de Lara pela 

concessão de algumas terras reconquistadas, que ao ser resolvido em favor de Nuño de 

Lara provocou a revolta de López de Haro.  

Graças a negativa, o aristocrata insatisfeito decide abandonar Castela em 1254 e 

prestar homenagem ao rei de Aragão, Jaime I, na companhia de outros influentes 

aristocratas do reino, entre eles Ramiro Rodríguez e Ramiro Díaz. A aliança 

estabelecida entre o monarca aragonês e os aristocratas sublevados proporcionou 

momentos de grandes tensões e desestabilidades políticas nos anos seguintes do reinado 

alfonsino.109 

Sobre tais aspectos a CAX apresenta o seguinte quadro: 

E después tomates contienda con don Diego sobre eredamiento de la 

Montanna, et commo quier que sabía el rey don Alfonso que vos lo 

demandávades con tuerto, pero tóuose conbusco de manera que la 

heredat finco vuestra, pensando el rey su padre. En que tovo que vos 

                                                           
105 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 261. 
106 Cf. VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 92; O’CALLAGHAN, op. cit., p. 261; GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ, op. cit., p. 61. 
107 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 66. 
108 Oficial que levava a bandeira da infantaria e o estandarte da cavalaria. 
109 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 67. 
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fizo merçet más que en ninguna outra cosa. Et después desto, vos don 

Nunno ouieste vuestras asonados en Castiella et tantos amigos vos dio 

el rey don Alfonso en aquel tiempo. (...) E el rey por esto non dexó de 

uos fazer merçet e más bien que ante, dándouos grant parte de las 

rentas del regno e muchos ofícios a vos et a todos los que uos 

queríedes, en manera que por esto dexó don Diego el regno et el rey 

dio a vos la su tierra, que fue muy grant honro para vos e muy grant 

quebranto para don Diego.110 

 

 Diante da postura de Don Diego Haro, inicia-se na trajetória política de Alfonso 

X períodos de incessantes inquietações, principalmente se levarmos em consideração 

algumas ações que tiveram como personagem principal seu irmão, Don Enrique, em 

1255, que, ao se tornar partidário de Don Haro, resolve unir forças com os aristocratas 

sublevados e com o monarca aragonês na tentativa de invadir e dominar as regiões de 

Andaluzia e Vizcaya sobre o domínio castelhano-leonês. A respeito da aliança firmada 

entre Don Enrique e Don Diego Haro, o relato cronístico descreve:  

Et por esto nunca pudo el rey aver a don Diego para el su seruiçio, 

mas antes lo deseruió con el infante don Enrique et con todos aquéllos 

quél entendió que querían mal al rey. E quando non vos menbrase al 

sy non esto, deuíedes entender quanto fizo el rey por vos en perder tal 

[omne] commo don Diego por fazer a uos el mejor de su regno.111 

 

 Com a necessidade de fazer frente aos revoltosos, Alfonso X manda Nuño de 

Lara conter os avanços de Don Enrique na região de Andaluzia, que mediante a força da 

hoste real acaba partindo em retirada e, ao fim da contenda, decide procurar refúgio na 

região de Jerez. A CAX ao retratar esse episódio estabelece: 

E dixieron al rey don Enrique tenía fecho fablas con algunos ricos 

omnes e cavalleros del reyno en su deserviçio, et por esto el rey 

mandó a don Nunno que lo fuese a prender. (...) Et estando para se 

vencer que don Enrique e los suyos peleauan muy fuerte [mente], a 

don Nunno recresçio gran campanna que le enbió el rey. E don 

Enrique e los suyos ouieron a dexar el campo et tornaron a Librixia, e 

en esa noche partió dende e fue al porto de Santa María.112 

 

Já para frear o progresso de Don Haro, o próprio monarca castelhano-leonês 

ocupa-se dos sublevados, conseguindo eliminar a ameaça dos mesmos em seus 

territórios113 

 A postura favorável aos revoltosos por parte do monarca aragonês foi amenizada 

pela negociação realizada por Dona Violante, que aproveitando da Corte de Vitória, em 

                                                           
110CAX, cap. IX, p. 99. 
111Idem. p. 99 -100. 
112CAX, cap. VIII, p. 23. 
113 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 68. 
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janeiro de 1256, que trataria da proclamação do infante Don Fernando como legítimo 

herdeiro da coroa de Castela e Leão, para conseguir estabelecer um encontro amistoso 

entre Jaime I e Alfonso X.114 

 A paz com Aragão foi firmada em Soria no mesmo ano da convocatória da corte 

citada, sendo esta considerada como uma espécie de ponta pé para o restabelecimento 

das relações amistosas entre ambos os monarcas. Para Manuel González Jiménez, um 

dos motivos que poderiam justificar a paz selada entre as duas coroas, estaria 

relacionado com o acordo matrimonial firmado entre o infante Don Manuel, irmão de 

Alfonso X, e Dona Constanza, filha do monarca aragonês.115 

 As reivindicações estabelecidas nesse primeiro confronto tiveram como 

protagonistas, sobretudo, aqueles que se considerando lesados pela política alfonsina de 

não alienação do território da coroa e das crescentes reformas fiscais produzidas que 

aumentaram consideravelmente as cobranças de impostos extraordinários para financiar 

a pretensão imperial do monarca castelhano-leonês.  

 Segundo Valdeón Baruque, citada querela poderia ser considerada como um 

prelúdio de uma questão muito mais grave e emblemática no reinado de Alfonso X, a 

revolta da aristocracia de 1272, que se originou da reunião dos grandes aristocratas do 

reino em 1271, que se aproveitando da ida do monarca castelhano-leonês à terras 

murcianas, concentraram-se na vila de Lerma para discutir o panorama econômico em 

que se encontrava naquele momento o reino.116 

 Mesmo diante de tudo que foi exposto, consideramos ainda como um dos 

pontos principais para as sucessivas insatisfações e, consequentemente, revoltas da 

aristocracia castelhano-leonesa, a nosso ver, foi a própria noção de justiça difundida por 

Alfonso X ao longo dos seus códigos jurídicos. Onde, ao disseminar um ideal 

participativo dos súditos para efetivação e sua preservação da justiça, o monarca 

castelhano-leonês concedeu elementos legitimadores para que os próprios 

questionassem as suas políticas e ações de governo. 

 

2.3.2.  A sublevação da aristocracia castelhano-leonesa (1272-1273) 

 Estando o rei na Murcia, os aristocratas do reino celebraram em Lerma em uma 

junta de aristocratas, incluindo representantes de algumas vilas e cidades, encabeçada 

                                                           
114  Idem. p. 71-72. 
115 Idem. p. 72. 
116 Cf. VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 94. 
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por nada menos que um irmão do rei, o infante Don Felipe. Sobre determinado episódio 

a CAX relata: 

El rey don Alfonso fue ydo al regno de Murçia, el infante don Felipe 

et don Nunno e muchos ricos omnes e cavalleros fijosdalgo e otros de 

las vilas juntáronse todos en Lerma e fizieron pleito et postura de se 

ayudar todos e ser contra el rey don Alfonso, destruyéndol en lo 

pudiesen sy les non otorgase et cunpliese las cosas quel querían 

demandar, las quales la estoria contará adelante.117 

  

 A descrição cronística assinala ainda os nomes dos aristocratas que se opuseram 

ao monarca castelhano-leonês em apoio a Don Felipe e Don Nunno de Lara: 

Et esforçándose el rey em las saluas que le enbiaua a fazer don Nunno, 

llegáronle cartas de muchas partes de Castilla e León en que le 

enbiavan dezir que don Nunno e don Juan Núnnez et Nunno 

Gonçález, sus fijos, se basteçían contra él e que ponían pleytos de 

omenajes com alguns ricos omnes, sennaladamente con Lopez Díaz de 

Haro e con don Esteuan Ferrández e con don Symón Ruyz de los 

Cameros e con don Ferrand Ruyz de Castro e con Aluar Díaz de 

Austrias et con Diego López, fijo de don Diego, e con Gil Gonçález 

de Roa e con Lope de Mendoça e com Sant Garçía e otros 

cavalleros.118 

 

As causas de tal revolta se encontram estreitamente ligadas às questões 

anteriormente postuladas na primeira sublevação da aristocracia em 1256, no que 

corresponde às reformas legislativas produzidas pelo monarca castelhano-leonês, 

principalmente, o que referia a obrigatoriedade normativa do Fuero Real, dado por 

Alfonso X às vilas e cidades de Castela e de Extremadura que, entre outros aspectos, 

regulava as relações vassálicas, isto é, as obrigações instituídas entre os aristocratas e o 

monarca. 

 Outras questões geradoras para revolta da aristocracia giravam em torno de 

algumas disposições efetuadas pelo monarca no fecho del Imperio que, junto com os 

impostos excessivos, estavam provocando o empobrecimento progressivo do reino.119 

 Como já foi citado aqui, para nós, uma das causas das citadas revoltas durante 

todo o reinado alfonsino estava diretamente ligada a maneira como Alfonso X instituiu 

e delegou aos seus súditos a prerrogativa de manter e resguardar juntamente com o 

monarca a justiça do reino, sendo esta aplicada a qualquer um que atentasse ou violasse 

a lei comunal, inclusive o rei. 

                                                           
117CAX, cap. XX, p. 60. 
118 Idem. Cap. XX, p. 65-66. 
119 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 127. 
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Além dessas questões de fundo político e econômico, outro fator condicionante 

da insatisfação da aristocracia foi a direta oposição de Alfonso X ao casamento de Don 

Esteban Fernández com Aldonza Rodríguez, filha de Don Rodrigo Alfonso e prima do 

rei. A respeito dessa questão a CAX pontua: 

Et por esto don Esteuan Ferrández, despues partió de allí, fue al rey 

cuydando abenir con él que disse a donna Aldonça Rodríguez, nieta 

del rey de León, con quien dezía que era desposado. Et el rey le 

respondió que commo quiera que esta donna Aldonça Rodríguez auía 

con él debdo porque gela dieran sus hermanos e sus parientes en 

guarda, e que sy desposado era con ella que demandase por Santa 

Yglesia, e sy prouase el casamiento, que le plazía de gela dar. E don 

Estevan Ferrández non se touo por otorgado desta respuesta, dixo que 

se quería yr para Galizia.120 

 

 Na concepção de Manuel González Jiménez, as causas da revolta aristocrática 

em 1272 tinham como base as formulações teóricas de Alfonso X sobre a monarquia, 

tão conhecida e mal vista pela aristocracia castelhano-leonesa, que sabiam que sua 

concepção corporativista da sociedade defendia a imagem do rei como cabeça e começo 

de todo povo, algo que alterava as bases da relação entre o monarca e a aristocracia, 

fundada até então no vinculo vassálico, e, sobretudo, conheciam por experiência sua 

recusa em alienar, ao menos que existissem razões muitos fortes, o patrimônio territorial 

da Coroa.121 

 Alfonso X produziu com claridade quais eram as normas estabelecidas entre o 

rei e a aristocracia no Especulo, utilizando taxativamente um dos postulados contidos 

em tal documento como resposta às reivindicações pleiteadas pelos revoltosos, o 

pressuposto que o rei não determinava aos aristocratas nada que o direito tradicional não 

lhe outorgasse, ao expressar em carta a um dos aristocratas sublevados, Don Lope Díaz 

Haro as seguintes questões: 

Don Lope Díaz. El rey vos enbía dezir que el vuestro cavallero que 

enbiastes que non partíedes del rey [le] dixo porque vos tenía 

deseredado e non vos dava aquella tierra que solía tener vuestro 

avuelo, que vos teníades por más desonrado avn que non de la heredad 

que vos dexara vuestro padre. (...) Et lo que dezides que Ordunna deve 

ser vuestra et que la dio el rey donFerrando, padre del rey don Alfonso 

vuestro sennor, a don Lope e a donna Vrraca, vuestros avuelos, verdad 

es, mas vos guerreástele della e desde allí feziste mucho mal en la 

tierra. Et fuero es de Castilla que si de la donaçión que el rey dale 

fazen guerra e mal em la tierra, que la pueda tomar con fuero e con 

derecho.122 

                                                           
120CAX, cap. XX, p. 61. 
121 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., 129. 
122CAX, cap. XXXI, p. 102. 
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 Durante o período de tensões sociais vivenciadas pelo monarca surge uma 

inesperada notícia que poderia mudar o rumo dos atuais acontecimentos, a morte de seu 

competidor pelo título imperial, Ricardo de Cornualles, em 1272. A partir desse 

acontecimento, Alfonso X visando o pleito imperial decide estabelecer o primeiro 

contato conciliatório com a aristocracia ao convocar rapidamente uma reunião de Cortes 

em Burgos em 1272, sobre o intuito de enviar cavaleiros ao Império Romano e, assim, 

seguir com suas pretensões imperiais.123 

Cuenta la estoria que pues don Nunno fue partido de Burgos, el rey 

don Alfonso ouo su consejo sobre esto con don Fradique e con don 

Luys, sus hermanos, et con bispo de Cuenca e con don Gil Garçía de 

Çagra et con don Gutier Suárez et don Diego López de Salzedo e con 

otros cavalleros fijosdalgo que eran con [él. E auido su acuerdo, enbió 

dezir e rogar a los ricos omnes e a los] otros cavalleros fijosdalgo que 

era con ellos que veniesen oyr la respuesta en sua casa o em Santa 

María de Burgos, e non lo quisieron fazer, mas vinieron a la glera 

armados con toda su gente.124 

 

 Ao começo da Corte de Burgos,125 segundo descreve a CAX, Alfonso X em 

audiência com os aristocratas sublevados do reino, respondeu ponto a ponto, as suas 

demandas:  

Et rey don Alfonso fue allí do estauan e diolés la respuesta em esta 

manera: 

[1] A lo de la querella del fuero respondió que ouiesen los fijosdalgo 

sus fueros segunt que los touieron en tiempo de los otros reyes; 

[2] A lo que dizen de los alacades respondióles que commo quier que 

él traya buenos alcades, pero que tenía por bien de poner otros que 

fuesen de Castilla; 

[3] A lo de los porfijamientos respondió que fuero era et costumbre de 

porfijar los omnes a quien quisiesen, et que en esto non podía él toller 

el derecho que sus fijos auían, mas quanto en si mesmo que non tenía 

por bien que ningund rico omne lo porfijase; 

[4] A lo de los serviçios les renpondió que ellos gelo otorgaron por 

muchas costas que auía fecho em la guerra de los moros et para dar 

ellos sus soldadas et otrosí porque pudiese él ayuntar algund aver con 

que fuese al Imperio, et si reçelauan que lo tomaría por fuero, 

respondió que ellos no gelo dieron por fuero, e desto[que] le[s] daria 

sus cartas; 

[5] A lo del derecho de alcauala que dauan em Burgos respondió que 

y eran ellos quando él lo ortogó al conçejo de Burgos para la lauor de 

los muros et entonçe que todos gelo consintieron; e pues que desto se 

agrauiauan, que tenía por bien que los fijosdalgo non lo pagasen; 

                                                           
123 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 262, 
124CAX, cap. XXIII, p. 80. 
125 Analisaremos mais profundamente alguns aspectos que denotam a aplicabilidade das redes de 

negociações senhoriais produzidas por Alfonso X em referido episódio, no terceiro e último capítulo desta 

dissertação. 
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[6] A lo que dezían de los merinos e pesqueridores et cogedores 

respondió que mandaría sobre esto, e lo que fizieron commo non 

deuían que gelo estrannaría e que gelo faría enmendar; 

[7] A lo que dezían de las pueblas del regno de León e de Gallizia 

respondió que él non mandara fazer puebla en heredat agena, e que 

faziéndolo él en lo suyo que non desaforaua a ninguno, et pues lo 

auían por agrauio, que lo pornía en mano de cavalleros fijosdalgo e de 

villa e clérigos, e si fallasen que los otros reyes non las fizieran e él 

non las podía fazer, que las desfaria.126 

 

Diante dos aristocratas na Corte de Burgos em 1272, Alfonso X demonstrou a 

sua urgência para acabar com o conflito que poderia colocar seriamente em risco suas 

renovadas esperanças de conseguir o Imperio, ao passo que ao conceder a maioria das 

petições, vislumbrava garantir o apoio da aristocracia castelhano-leonesa nas suas 

pretensões, como analisou o relato cronístico ao pontuar a estranha postura do monarca 

castelhano-leonês: 

Commo quier que al rey semejase mucho estranno otorgar estas cosas 

que los ricos omnes le enbiaron demandar e le era muy graue de las 

otorgar, sennaladamente porque las otorgaua en soberuia, pero puso 

este fecho en mano de la reyna et de don Fradique e de don Manuel, 

sus hermanos.127 

 

No entanto, o conflito só foi definitivamente resolvido graças a mediação 

inteligente e oportuna da rainha Dona Violante e do infante Don Fernando no 

ayuntamiento de Almagro, celebrado em março de 1273, que conseguiu apaziguar os 

ânimos dos aristocratas sublevados ratificando as medidas estabelecidas por Alfonso X 

na Corte de Burgos e, reafirmando a laço vassálico com o rei granadino, Muhammad 

II:128 

La reyna e el infante desques ouiesen sosegado el fecho del rey de 

Granada e de los ricos omnes e, auida la tregua para los arrayazes, 

fueron la çibdat de Jahén (...) e les fiziesen saber los pleytos en quál 

manera se librauan, sennaladamente por tirar al rey de Granada el 

ayuda que tenía em aquellos ricos omnes, pero sopiesen quel rey non 

les desanparía.129 

 

Para O’Callaghan, parece que graças a sua ansiedade para resolver o fecho del 

Imperio, Alfonso X estava disposto a ceder em todos os pontos, menos o que dizia 

                                                           
126 Idem. p. 80-82. 
127 Idem. cap. XLI, p. 119. 
128 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 139. 
129CAX, cap. LV, p. 160. 
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respeito a tributação extraordinária, que era algo absolutamente imprescindível para 

levar adiante os principais assuntos de governo mais ordinários.130 

Encaramos as concessões estabelecidas por Alfonso X como uma presumida 

tentativa de conseguir restabelecer junto aos revoltosos sua autoridade régia e, através 

disso, conseguir o apoio que tanto precisava para continuar o seu sonho imperial. Dessa 

maneira, consideramos que os referidos acontecimentos do reinado alfonsino foram 

frutos da política disseminada ele, nos quais a legitimidade das ações e reações 

contrárias da aristocracia castelhano-leonesa foi assentada e justificada na própria ideia 

de justiça propagandeada pelo rei.  

 

2.3.3. Problemas sucessórios  

 Com a morte, em 25 de julho de 1275, de Don Fernando, herdeiro legítimo da 

coroa castelhano-leonesa, produziu-se um complicado problema sucessório na trajetória 

política de Alfonso X. A questão principal de tal pleito de sucessão girava em torno de 

quem deveria ser reconhecido como herdeiro ao trono, o infante Alfonso de La Cerda, 

filho maior de Fernando, que na época da morte de seu pai tinha somente cinco anos. 

Ou, deveria ser reconhecido Don Sancho, segundo filho varão do monarca castelhano-

leonês. 

 Antes de morrer em 1275, Don Fernando, resguardando o direito sucessório ao 

seu filho Alfonso de La Cerda, nomeou como representante dos seus filhos, Alfonso y 

Fernando, o seu amigo Don Juan Núñez de Lara, senhor de Albarracín e filho maior de 

Don Nuño González de Lara. A respeito deste episódio, a CAX descreve: 

Et estando el infante don Ferrando en aquella villa, adolesçió de grant 

doençia. Et veyéndose quexado de la muerte, fabló con don Juan 

Núnnez e rogól mucho afincadamiente que ayudase e fizese en manera 

que don Alfonso, fijo deste infante don Ferrando, heredase los regnos 

después de dias del rey don Alfonso su padre. Et porque ouiese mayor 

cuydado deste fecho, encomendól la criança de aquel don Alfonso su 

fijo e mandó que gelo diesen luego para criar e que ouiese cuydado de 

su fazienda. Et don Juan Núnez prometió que lo cunpliría segunt que 

don Ferrando gelo mando. Et luego este infante don Ferrando finó en 

el mes de agosto.131 

 

 O direito sucessório vigente no período da morte de Don Fernando, na Segunda 

Partida, proclamava o direito de representação, ao estabelecer o princípio de 

primogenitura e condenar a ideia de divisão do reino entre os filhos do rei, desse modo, 

                                                           
130 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 271. 
131CAX, cap. LXIIII, p. 184. 
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tal lei estipulava que o filho mais velho deveria herdar os domínios de seu pai, porém, 

se o primogênito falecesse antes de ascender o trono, seu filho – o neto do rei – herdaria 

o reino. 

Mayoria en, nascer primero, es muy grand señal de amor, que muestra 

Dios a los fijos de los Reyes, aquellos que el la da, entre los otros sus 

hermanos que nascen despues del (...) El Señorio del Reyno non lo 

ouiesse, si non el fijo mayor despues de la muerte de su padre. E esto 

vsaron siempre em todas las tierras del mundo do quier que el Señorio 

ouieron por linaje, e mayormente en España. E por escusar muchos 

males, que acaescieron, e podrían aun ser fechos, pusieron, que el 

Señorio del Reyno heredassen siempre aquellos que viniessen por la 

liña derecha. E porende establecieron, que si fijo varon v non ouiesse, 

la fija mayor heredasse el Reyno. E aun mandaron, que si el fijo 

mayor, muriesse ante que heredasse, si dexasse fijo, ó fija, que ouiesse 

de su muger legitima, que aquel, o aquella lo ouiesse, e non outro 

ninguno.132 

 

 Nesse sentido, consideramos que pelas diretrizes legais estipuladas nas Siete 

Partidas, o direito sucessório do reino recairia sobre o neto de Alfonso X, Alfonso de 

La Cerda. Todavia, para fazer frente às considerações já citadas em lei, Don Sancho se 

vale dos postulados respaldados em outro código jurídico alfonsino, o Especulo, que 

também estabelecia a passagem do direito sucessório do reino para o filho maior do 

reino, assim como também, contemplava o direito dos netos do monarca, entretanto, não 

se considerava a possibilidade de herança, nos casos em que sucedesse o falecimento do 

herdeiro antes de assumir o reino, e nem antes da morte do rei: 

En el comienzo de la ley ante desta dixiemos que mostraríamos como 

deven venir al fijo mayor del rey a tomarle por señor, e recebirle por 

rey despues de muerte de su padre. E por ende dezimos en esta ley que 

todos aquellos que tovieren villas o castiellos o fortalezas o tierra de 

rey, que devem yr al fijo mayor del rey, o a la fija, al que 

derechamiente hereda el regno a dargelos e recebirlos depues de su 

mano, e por su portero aquellos a qui el lo quisiere dar e fazerle 

omanage si non gelo oviere fecho. (...) Pero si fijo o fija o nieto o nieta 

o heredero non oviere y que descenda de la liña derecha que herede el 

regno, tomen por señor al hermano mayor del rey. Esi hermano mayor 

y non oviere, tomem al mas propinco pariente que oviere. E todos los 

del regno sean tenudos de fazerle aquella onra, e aquel derecho que 

farian al fijo mayor del rey segunt que dixiemos desuso.133 

 

 Para Manuel González Jiménez, estava desde o princípio claro que o problema 

sucessório teria uma solução política e não jurídica, por conta das alegações dos 

partidários das duas partes. Já que, para aqueles que se baseavam nas Partidas, o direito 

                                                           
132SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título XV, Lei II, p. 859-867. 
133ESPECULO, Libro II, Lei III, p. 70. 
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sucessório de Don Fernando passaria automaticamente para seu filho, Alfonso de La 

Cerda, e, para aqueles que acreditavam que tal problema deveria ser resolvido de acordo 

com o direito tradicional, declaravam-se favoráveis a transferência do direito sucessório 

ao filho maior do rei, que neste caso, seria o infante Sancho.134 

 O maciço apoio dos grandes aristocratas do reino à Don Sancho foi expressado 

na fala de seu irmão, o infante Don Manuel, que ao se reunir com o monarca castelhano-

leonês exaltou de maneira clara a sua posição favorável ao direito de representação, 

segundo o antigo costume e diante de tal fosse reconhecido como herdeiro a Don 

Sancho, como demonstrou a CAX em seu Capítulo LXVII:  

Sennor, el árbol de los reyes non se pierde por postura nin se desereda 

por y al que viene por natura. E si el mayor que viene del árbol 

fallesçe, deue fincar la rama de so él en somo. E tres cosas son que 

non son postura: ley nin rey nin regno. E cosa que sea fecha contra 

qualquiera de estas cosas non vale nin deue ser tenida nin guardada.135 

  

 Segundo O’Callaghan, Alfonso X temeroso de que uma nova revolta da 

aristocracia pudesse eclodir a partir de qualquer decisão tomada por parte do monarca 

no complicado pleito sucessório, decide convocar a Corte, em Segovia no ano de 1276, 

com intuito de discutir com os aristocratas o desfecho de tal querela.136 

 Em tal celebração da Corte, foi confirmado os direitos sucessórios ao filho mais 

velho do reino, Don Sancho, sobre tal acontecimento a narrativa cronística expõe: 

E el infante don Sancho e todos los ricos omnes e cavalleros e los 

conçejos que estauan en la frontera vinieron luego Toledo e fueron ver 

al rey. Et estando allí ayuntados, Lope Díaz fabló con todos en su 

poridat del infante don Sancho que quisiesen pedir merçet al rey que 

don Sancho heredase los regnos después de dias del rey don Alfonso. 

E en tanto eran todos pagados de lo fizo su fijo en aquella yda e 

porque era su fijo mayor del rey, otorgáronlo. (...) E el rey, enbió 

cartas a todas las çibdades e villas et lugares de los sus regnos que 

enbiasen luego sus procuradores a él a Segovia con poderes çiertos 

para fazer pleito e omenaje al infante don Sancho que lo ouiesen por 

rey e por sennor después de sus dias.137 

  

 No entanto, mesmo com a decisão favorável ao pleito sucessório a favor de Don 

Sancho, as crescentes diferenças de atitude política entre pai e filho desembocaram em 

uma grave ruptura, sobre a qual se projetou na vida de Alfonso X momentos de grande 

instabilidade política. 

                                                           
134 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 167. 
135CAX, cap. LXVII, p. 189. 
136 O’CALLAGHAN, op. cit., p. 286. 
137CAX, cap. LXVII, p. 192. 
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 O crescente apelo dos partidários do infante Alfonso de la Cerda para conseguir 

uma reunião com o monarca castelhano-leonês no objetivo de discutir a concessão de 

alguns direitos ao infante, não agradaram em nada as pretensões do futuro monarca Don 

Sancho, que com receio de perder sua condição de herdeiro ao trono, começa a fazer 

frente as medidas impopulares de Alfonso X.  

 Com relação a tais aspectos, Manuel González Jiménez pontua: 

El infante don Sancho lo sabía, y desde este momento su propaganda 

se encaminó a presentarse como el valedor de los intereses populares 

frente a las exigências crecientes del fisco real, erigiéndose también en 

defensor de los fueros y privilégios conculcados con tanta frecuencia 

por el rey.138 

 

 A CAX ao retratar a guerra civil instaurada entre Alfonso X e Don Sancho, 

adotou uma posição claramente favorável ao infante, transmitindo a ideia de que o 

mesmo não teve outra opção a não ser enfrentar as arbitrariedades de seu pai em defesa 

tanto de seus direitos como do bem público do reino. 

Los procuradores de las ciudades y villas fueron fablar con el infante 

don Sancho pidiéndole por merçet que se doliese dellos (...) que bien 

sabía quántas muertes e quántos desafueros e quántos desafueros e 

quantos despechamientos auié fecho el rey su padre en la tierra por 

que estauan todos despechados dél, et quel pidían por merçet que los 

anparase e defendiese et que se touiese con ellos porque non fuesen 

tan desaforados commo eran. E sy non, ellos que non podían estar de 

catar outra manera porque non pasasen tan mal commo lo pasauan con 

él.139 

 

 As causas para a constante insatisfação e apoio da aristocracia castelhano-

leonesa ao infante Don Sancho foram as mesmas das revoltas anteriores, o autoritarismo 

régio, a opressão econômica e exigências fiscais submetidas por Alfonso X durante todo 

seu reinado.140 

 Em abril de 1282, Sancho convoca Cortes em Valladolid para tratar do futuro de 

Alfonso X. Segunda a CAX, os aristocratas do reino solicitaram a imediata proclamação 

régia de Don Sancho, que deveria tomar posse de todos os poderes legais de um 

monarca, entretanto, o infante se negou a tomar posse do título real enquanto seu pai 

estivesse vivo.  

Et desque y llegó, fueron con él juntados todos los de la tierra et los 

ricos omnes que andauan fuera. Et acordaron todos que se llamase rey 

el infante don Sancho et que le diesen todos el poder de la tierra. Et él 

                                                           
138 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., 183. 
139CAX, cap. LXXV, p. 222-223. 
140 Cf. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 302. 
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nunca lo quiso consentir que en vida de su padre se llamase él rey de 

los sus regnos.141 

 

 Para Manuel González Jiménez, a tragédia de um pai que havia perdido duas 

vezes a seu filho – primeiro ao se rebelar e depois ao morrer –marca o drama de 

Alfonso X que havia fracassado em seu intuito de aplicar o direito e a justiça, o 

princípio fundamental de sua ação de governante e que, ao final da vida, conheceu o 

ódio e temor dos seus súditos.142 

  

2.3.4. O caminho para o declínio 

 Em novembro de 1282, um tempo depois da sua deposição, Alfonso X fez 

público seu testamento, nele o monarca demostrou todas as questões que envolviam o 

complicado pleito sucessório e a difícil relação com seu filho, Don Sancho.  

 No entanto, mesmo diante das ações produzidas pelo infante, a CAX, ao pontuar 

os dias finais de vida do monarca castelhano, afirma que o mesmo comunicou perante 

todos que havia perdoado o seu filho Sancho. Justificando as atitudes estabelecidas pelo 

infante como frutos da sua juventude:  

Et en este tiempo adolesçió el rey don Alfonso en Sevilla (...)Et 

quando fue afincado de la dolência, dixo ante todos que perdinaua al 

infante don Sancho, su fijo heredero, et que lo fiziera com mançebía, 

et que perdonaua a todos los sus naturales de los regnos el yerro que 

fizieron contra él. Et mando fazer luego cartas desto, selladas com su 

sellos de oro, porque fuesen çiertos todos los de los regnos que auía 

perdido querella dellos et que los perdonaua, porque fincasen syn 

balasmo ninguno.143 

 

 Sobre a reconciliação entre Alfonso X e Don Sancho, Joseph O’Callaghan 

assinala: 

Alfonso X perdonó efectivamente a su hijo, le ortogó su favor y pidió 

al papa que le concediese la absolución. Sin embargo no revocó 

explicitamente su testamento, si bien parece clara su intención de que 

Sancho gozasse de su antigua condición de herdero al trono y, em 

consecuencia, de anular todos sus declaraciones en su contra.144 

 

 Em 04 de abril de 1284, encerrava-se o reinado de um dos monarcas mais 

marcantes da história de Castela e Leão, um reinado fecundo, pleno de realizações e de 

                                                           
141CAX, cap. LXXVI, p. 223. 
142 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 201. 
143CAX, cap. LXXVII, p. 241. 
144 O’CALLAGHAN, op.cit., p. 319. 
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fracassos, conflitante entre as inovações produzidas e a tradição tão defendida pela 

aristocracia do reino.  

 Conforme Julio Valdeón Baruque, a figura de Alfonso X estava ligada a notórios 

fracassos, entre eles, suas aspirações a coroa imperial germânica, mas acima de tudo 

isso foi protagonista de importantes êxitos, como diretor de um fabuloso projeto cultural 

o qual pretendia dinamizar a sociedade de sues reinos.145 

 Sobre os principais aspectos do reinado alfonsino, Manuel González Jiménez 

descreveu: 

Con Alfonso X desaparecía la generación qjue había protagonizado el 

momento más brillante de la reconquista y que, el miesmo tiempo, 

había hecho posible el mayor y más generoso esfuerzo de síntesis e 

integración cultural hasta entonces conocido na Europa. Con su 

muerte desaparecía el más Sabio y el más universal de nuestros reyes 

medievais; también, el menos comprendido em su tiempo e el más 

desgraciado.146 

 

 O fim do reinado de Alfonso X foi retratado na CAX da seguinte maneira: 

Et desque esto ovo acabado e librado, resçibió el Cuerpo de Dios muy 

deuotamente, e a poco de ora dio el alma a Dios. Et el infante don 

Sancho et todos los ricos omnes e la reyna de Portugal, su fija, e los 

otros infantes sus fijos fizieron muy grant llanto por él. Et después 

enterráronlo em Santa Marís de Sevilla çerca del rey don Ferrando su 

padre e de la Reyna donna Beatriz su madre.147 

 

 Em 1284, o reinado de Alfonso X se encerra e com ele um período caracterizado 

por intensas renovações políticas e ideológicas, tanto no âmbito cultural quanto 

administrativo, que buscava a partir de tais inovações, o desenvolvimento e 

fortalecimento das empresas da monarquia como instrumentos significativos para a 

consolidação de um governo eficaz. 

 Assim, diante de todas essas circunstâncias citadas, compreendemos que o 

fracasso do reinado alfonsino pode ser entendido por duas ações deliberadamente 

prejudiciais para constituição harmoniosa da sociedade política do reino, de um lado o 

seu ambicioso pleito imperial, que condicionaram os incessantes gastos e cobranças 

extraordinárias para seu funcionamento. Do outro lado, o labor legislativo disseminado 

pelo monarca castelhano-leonês, isto é, a sua invocação política, que buscava a 

eliminação de um direito tradicional realizado por façanha e costumes para uma 

renovação do direito, centralizado na figura do rei. 

                                                           
145 Cf. VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 220. 
146 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 211. 
147CAX, cap. LXXVII, p. 242. 
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2.4. O FIM DE UM REINO 

 As medidas políticas instauradas por Alfonso X ao longo do seu reinado, 

buscavam constantemente o reforço da autoridade régia. No entanto, como pudemos 

analisar no decorrer deste capítulo, as condições singulares de governo produzidas pelo 

monarca castelhano-leonês, somente possibilitaram um gradativo acirramento das 

tensões existente entre as mais variadas forças do reino. 

 Nesse sentido, as disputas entre Alfonso X e a aristocracia castelhano-leonesa 

representavam as suas diferentes concepções de governo, sendo que para o monarca, 

pretendia-se a elevação do poder régio, perante a unificação do plano legislativo, 

jurídico e administrativo na sua imagem. Por sua vez, na concepção da aristocracia a sua 

plataforma de governo se encontrava condicionada nas bases tradicionais de 

participação efetiva nas diretrizes de governo. 

 Tomando todas as questões aqui expostas, ressaltamos que as ações produzidas 

por Alfonso X ao longo do seu reinado, longe de assegurarem a sua autoridade régia, só 

representavam fatores geradores para seus principais conflitos e, consequentemente, 

ações coercitivas produzidas pelo monarca na busca pela sua efetivação do poder. 

 No terceiro e último capítulo desta dissertação aprofundaremos os mecanismos e 

a aplicabilidades das relações de negociações senhoriais na tentativa de efetivação do 

poder monárquico de Alfonso X, enfatizado os tensionamentos entre seu governo e a 

aristocracia. 



CAPÍTULO III 

O EXERCÍCIO DO PODER MONÁRQUICO: A APLICABILIDADE DAS 

RELAÇÕES DE NEGOCIAÇÕES SENHORIAIS E OS MECANISMOS 

ALFONSINOS (1252-1284) 

 

 

 

 O discurso político construído por Alfonso X durante todo período do seu 

reinado englobava uma série de postulados que tentavam validara todo e qualquer custo 

a postura do poder monárquico frente às constantes insatisfações e inquietações da 

aristocracia castelhano-leonesa. 

 Mediante referido discurso foram assentadas as bases de um audacioso programa 

de governo que disseminava um novo modo de entender e exercer o poder real, no qual 

o poder monárquico buscava construir elementos e ações de governo que pudessem 

assegurar a implantação do seu projeto de unificação legislativa e de renovação do 

direito castelhano-leonês. 

 Frente a todo esse cenário, a aristocracia castelhano-leonesa consciente que o 

triunfo do novo direito poderia produzir vários males aos seus privilégios, sobretudo, o 

que se referia a algumas questões que envolviam o futuro de um grupo político que 

durante muito tempo detinha juntamente com a monarquia uma efetiva participação nas 

tomadas de decisão de governo, constituiu-se numa bem-sucedida barreira político-

social das pretensões monárquicas. 

 De acordo com Manuel González Jiménez, o número de aristocratas que 

estavam ligados ao rei por laços vassaláticos e detinham terras reais oscilou 

consideravelmente ao longo do reinado de Alfonso X. No intuito de demonstrar tal 

assertiva, González Jiménez ao analisar uma considerável quantidade de privilégios 

reais catalogados na chancelaria régia das principais regiões do reino, chegou aos 

seguintes resultados: entre os anos de 1252-1262, o território de Castela continha entre 

29 a 17 aristocratas que recebiam constantemente referidos privilégios, ou seja, estavam 

ligados ao rei, já o território leonês no mesmo período registra entre 9 a 13 aristocratas. 

Todavia, nos anos finais do reinado alfonsino, entre os anos de 1273-1281, os 

documentos reais apontavam para latente diferenciação, o território de Castela em 
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determinado período possuía a bagatela de 8 a 18 aristocratas registrados e a cidade de 

Leão, entre 4 a 10.1 

 Frente tais registros, concluímos que diante de uma postura de governo que 

pretendia medidas inovadoras e a realização de incessantes embates ideológicos com os 

principais grupos aristocratas do reino, tornava-se evidente a queda gradativa do número 

de aristocratas ligados diretamente ao rei, por laços de vassaláticos. 

Desse modo, compreendemos que as crises que assolaram o reinado alfonsino, 

longe de ter como causa única a imagem do monarca, representavam, decerto, o 

somatório das diversas tensões acumuladas ao longo de todo reinado, entre eles: a 

tentativa de implantação de um projeto de unificação legislativa dos domínios da coroa 

perante um único corpus jurídico e sob a tutela do rei; o descontentamento gradual dos 

súditos pela política fiscal implementada pela coroa para custear os gastos com o fecho 

del imperio; a insatisfação do grupo aristocrático com as medidas e ações monárquicas 

que buscavam a aniquilação de uma tradição jurídica de séculos que resguardava os 

seus privilégios; os constantes embates travados entre o monarca e os principais 

membros da família real e, por fim, a construção de um ideal jurídico disseminado pelo 

monarca que, a nosso ver, validava e  abria terreno para a legitimação das diversas 

revoltas protagonizadas pela aristocracia durante o período alfonsino. 

Levando em consideração os diversos fatores que geraram os embaraços do 

reinado de Alfonso X, apontamos como consequência direta de tal conjuntura política, a 

criação normativa das principais medidas e práticas senhoriais de negociação realizadas 

pelo monarca castelhano-leonês, no esforço de garantir a aprovação e a legitimação das 

suas ações de governo pela aristocracia castelhano-leonesa. Onde, a confirmação do 

poder monárquico seria estabelecida pela inter-relação travada entre o monarca e a 

aristocracia, ou seja, pela negociação. 

Na necessidade de adotarmos um ponto de referência na busca pela afirmação da 

prática da negociação como uma ferramenta de aplicação do poder, nos aproximamos 

das ideias postuladas por Maurice Godelier em O Enigma do Dom.2 Neste estudo, o 

autor, ao analisar a lógica estrutural das sociedades primitivas, reconhece que o social 

deveria ser entendido através da interdependência entre duas esferas primordiais, a 

                                                           
1Cf. GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel. Alfonso X, el sábio: historia de un reinado:1252-1284. Burgos: La 

Olmeda, 1999, p. 302. 
2 GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. 
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centralidade da troca e a vida social. Onde a troca seria entendida como um mecanismo 

básico da ação social, por meio do qual se constituem vínculos e hierarquias sociais.3 

Amparados nessa mesma lógica da troca como elemento fundamental da ação e 

interação social das sociedades primitivas defendidas por Godelier, atestamos a 

possibilidade de utilização das diversas faces da negociação senhorial, seus postulados 

coercitivos e concessivos, como um valioso mecanismo de aplicação do poder 

monárquico na busca pela afirmação e reafirmação do seu poderio nos constantes 

períodos de revoltas sociais e desestabilização política. 

Dito isso, temos como objetivo nesse terceiro e último capítulo da nossa 

dissertação, apresentar e analisar os diversos mecanismos de negociação utilizados por 

Alfonso X na tentativa de conseguir por meio de aparelhos coercitivos e concessivos, o 

apoio da aristocracia castelhano-leonesa, buscando instaurar as suas diretrizes de 

governo e a contenção dos mais variados conflitos. E, por fim, demonstrar como a 

punição da prática da sodomia pelo monarca castelhano-leonês se caracterizou como 

ponto limite para a continuidade das negociações senhoriais do período. 

Para tal, utilizaremos como fontes para a análise das citadas práticas e preceitos 

de negociação, algumas diretrizes legislativas de caráter normativo postuladas por 

Alfonso X no Fuero Real4 e nas Siete Partidas.5 Tais aspectos exemplificam a aplicação 

de normas reguladoras da sociedade, sendo explicitamente manuseadas como 

ferramentas de governo. Ao mesmo tempo, identificamos, a partir desses mesmos 

documentos, a criação de um novo grupo social que tinha por finalidade fortalecer a 

presença do poder monárquico nas mais variadas regiões do reino. 

Analisamos também algumas Cartas de privilégios Reais6 concedidas pelo 

monarca castelhano-leonês na tentativa de angariar a aplicação dos seus ideais 

legislativos àqueles que aceitassem suas condições políticas, por fim, examinamos mais 

detalhadamente os principais aspectos de negociação senhorial presentes na Corte de 

Burgos em 1272 por meio da descrição produzida pela CAX.7 

                                                           
3 Idem. 58. 
4FUERO REAL DEL REY DON ALONSO EL SABIO. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El Sabio, 

publicados y cotejados con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Tomo II. Madrid: 

En la Imprenta Real, 1886 
5 ALFONSO X. Las Siete Partidas de Don Alfonso X. Barcelona: Impresta de Antonio Bergnes, 1843-

1844. 
6 MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y 

ANTIGUEDADES QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, tomo I, Madrid: 

Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851. 
7 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.). Crónica de Alfonso X. Murcia: Real Academia de Alfonso X, 

1998. 
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3.1. ALGUMAS FERRAMENTAS DE NEGOCIAÇÃO SENHORIAL UTILIZADAS 

POR ALFONSO X AO LONGO DO SEU REINADO 

 No intuito de amenizar o descontentamento dos seus súditos e na necessidade de 

conseguir o auxílio dos mesmos no seu programa de governo, Alfonso X elaborou uma 

série de diretrizes legislativas que tinham por finalidade adquirir o apoio dos seus 

súditos para a confirmação e disseminação do seu programa de governo, mesmo que 

esse apoio fosse alcançado por meios coercitivos. 

 Assim, dando continuidade as investigações propostas neste capítulo, 

apresentaremos a seguir alguns exemplos de mecanismo de negociações senhoriais 

manejados pelo monarca castelhano-leonês no período de seu governo. Entretanto, antes 

mesmo de referida exposição, acreditamos ser necessário explicitar que a escolha dos 

dispositivos que comprovam o emprego de alguns mecanismos de negociações como 

práticas do poder senhorial foi realizada por nós a partir da elaboração dos seguintes 

critérios: o conhecimento prévio da fonte manuseada e a triagem de ferramentais que 

pudessem comprovar a utilização tanto coercitiva como concessiva das negociações 

senhoriais empregadas. 

 No que se refere aos métodos concessivos de negociação senhorial elaboradas 

pelo monarca, assinalamos a criação da Cavalaria Vilã e a emissão de uma gama de 

privilégios concedidos pelo monarca aos mais diversos aristocratas do reino, no intuito 

de ratificar a vulgarização dos seus preceitos legislativos. Já no que concerne aos 

dispositivos de coerção empregados por Alfonso X, apontamos a apropriação normativa 

da prática da sodomia presentes no Fuero Real e nas Siete Partidas como um 

importante mecanismo de negociação a serviço do poder monárquico no controle social 

e neutralização das incessantes revoltas que circundavam o reino e, por fim, a 

penalidade de referida prática como ponto determinante para o fim das negociações 

senhoriais e início da atuação punitiva manuseada pelo poder monárquico como meio de 

assegurar as bases do seu governo. 

 A partir de todo esse contexto político, compreendemos e defendemos que 

diante um reinado cheio de conflitos, o monarca castelhano-leonês ora necessitava 

produzir elementos regulamentadores que neutralizassem a insatisfação da aristocracia, 

ora concedia a essa mesma aristocracia elementos que possibilitassem o seu apoio nas 

diretrizes de governo. 
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3.1.1. Privilégios alfonsinos: um importante instrumento legal a serviço do poder 

monárquico  

 Neste tópico, apresentaremos alguns mecanismos legais utilizados por Alfonso 

X para efetivação e disseminação do seu projeto político. Onde, na necessidade de 

conseguir barrar a influência da aristocracia castelhano-leonesa nos trâmites jurídicos 

das cidades, ele cria a Cavalaria Vilã, um grupo de representantes municipais 

responsáveis pela manutenção das diretrizes legais produzida pelo poder monárquico, 

tendo a sua atuação condicionada a realização de uma extensa política de concessões. 

 Ao mesmo tempo, enfatizaremos a utilização das Cartas de Privilégios 

outorgadas por Alfonso X como um notável instrumento de negociação e propaganda 

do seu reino, à medida que ao tentar outorgar os seus postulados legais às principais 

regiões do reino, o monarca conferia uma série de privilégios reais àqueles que 

aceitassem seguir os seus princípios de governo. 

 

3.1.2. Alfonso X e a inserção da Cavalaria Vilã como importante instrumento de 

Governo 

 O alto valor político das cidades, junto com a sua capacidade fiscal e humana, 

explicam o grande interesse de Alfonso X desde o começo do seu reinado por regular 

em múltiplos aspectos a vida dos cidadãos e por dotá-los de instrumentos legais e de 

privilégios que as convertessem em um sólido instrumento a serviço de seu programa de 

governo. 

 Em sua relação com as cidades, o rei utilizou alternativamente da força e das 

concessões de privilégios. A primeira, para impor medidas impopulares ou, 

simplesmente, para deixar bem claro que suas decisões estavam por cima de qualquer 

discussão. No segundo caso, para fazer mais tolerável aos grupos dirigentes o crescente 

intervencionismo régio na vida local dominada desde há muito tempo pelos Cavaleiros 

Vilões.8 

 Dito isso, atestamos a criação da Cavalaria Vilã por Alfonso X, com o intuito de 

eliminar das cidades a influência e as inquietações da alta aristocracia. Os Cavaleiros 

                                                           
8Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros. Glossae, Nº. 5-

6, pp. 196-214, 1994. p. 196. 
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Vilões, era um grupo de oligarquias que fazia parte da defesa permanente das cidades, 

sem nenhuma menção ao pertencimento destes a uma nobre linhagem.9 

 Dessa maneira, Alfonso X pretendendo o avanço no processo de implantação de 

uma estrutura política baseada em relações pessoais contratuais, faz com que a 

fidelidade passe a ser concebida como contraprestação às concessões de terra e 

jurisdição sobre os homens, no caso da alta aristocracia, ou manutenção do indivíduo e 

da sua família, no caso dos representantes da aristocracia inferior. 

 No que se refere a amplitude das transformações aristocráticas que ocorreram 

desde o século V até o século XV, Joseph Morsel afirma que “de una militia que incluye 

al rey como a los servidos de la realeza, a los clérigos y a laicos, a los dominantes 

urbanos y a los ruralesse passa a la nobleza”.10  

 Por meio da análise da estrutura social da aristocracia durante a Idade Média, 

Joseph Morsel demonstrou como os modelos de pertencimento a tal grupo foram 

modificados ao longo desse período, não sendo mais considerado e nem justificado a 

prerrogativa de explicação em voga de um dito fenômeno nobiliário. Segundo ele isso 

“se muestra en la actualidad poco inteligible y bastante desalentador”.11 

 De acordo com Rodríguez Velasco, a evolução do conceito “Cavalaria” sucedida 

no plano jurídico ocorreu a partir da elaboração do Título XXI da Segunda Partida: De 

los caualleros, de las cosas que les conuiene fazer.12 

Onde dezimos, que por vna destas tres cosas deuen los ornes ser 

tornados por Cabdillos. La primera por linaje, que es cosa que faze 

ennoblescer al ome, e ser honrrado, e tenido en caro; porque le pueden 

tomar por Cabdillo, maguer non tenga grao lugar, ni sea muy sabidor. 

La segunda es, por razon de poderio assi como Emperadores, o Reyes, 

o los otros Señores, que tienen grandes lugares, e honrrados. Ca 

maguer estos non fuessen de muy. grand linage, ni muy sabidores, 

solamente por el Señorio, e por el poder que han, el mismo es 

Cabdillo. Mas el tercero, que viene por sabiduria, ha mayor fuero que 

estos otros dos, que diximos. Porque tan hien aquel que lo es por 

linaje, como el outro que lo gana por poderio, si sabidores non son, 

conuiene en todas guisas que tornen a seso de aquellos que lo saben 

fazer.13 

 

                                                           
9RODRÍGUEZ-VELASCO, JESÚS. De oficio a Estado: la caballería entre Espéculo y las Siete Partidas. 

Cahiers de linguistique hispanique médiévale. Nº. 18-19, pp. 49-77, 1993. p. 52. 
10MORSEL, Joseph. La aristocracia medieval. El domínio social en Occidente (siglos V-XV). Valéncia: 

Publicacions Universitat de Valéncia, 2008. p. 371. 
11Idem. p. 9. 
12 RODRÍGUEZ-VELASCO, JESÚS, op. cit., p. 53. 
13 SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título XXI, Lei 4, p. 872. 



125 
 

Ainda na concepção do autor, até 1250 o ofício militar, mesmo a cavalo, 

raramente estampava uma dignidade fora do exército. Entretanto, na leitura das fontes 

foi evidenciado que a palavra “cavaleiro”, desde o século XII até o XV, englobava uma 

multiplicidade de realidades, podendo ser atribuída tanto a um rei como a um Cavaleiro 

Vilão que fazia parte da defesa permanente das cidades.14 

 Seguindo a mesma linha interpretativa, Manuel González Jiménez depois de 

vastos estudos dos diplomas reais e documentações específicas, assegurou que a 

denominação omne del rey, no reinado de Alfonso X, é largamente utilizada para 

designar um amplo conjunto de pessoas unidas ao rei ou infante herdeiro pela 

vassalagem direta, sendo elas de condição fidalga ou citadina, mas pertencendo ao 

grupo de cavaleiros.15 

 O autor ainda aborda que antes da criação da Cavalaria Vilã, a aristocracia 

castelhana era responsável pelo controle da comunidade em seu conjunto, entretanto, 

com a criação de tal cavalaria todos os cargos de confiança do rei, como o de membro 

de conselho, ficaram a cargo de tais indivíduos, sendo todo esse processo instaurado 

entre 1248 e 1322. 16 

 Todavia, entendemos que acavalaria como ofício militar, ainda que 

proporcionasse determinadas vantagens econômicas e elevação social, não elevava a 

dignidade àquele que a exercia: a dignidade era obtida do vínculo estabelecido com o 

detentor desta – rei ou grande senhor. Este vínculo passará a ser um dos instrumentos 

principais na política de Alfonso X na segunda metade do século XIII, através do qual o 

rei pretendia unir alta e baixa nobreza sob sua autoridade como cabeça da Ordem 

de Cavalaria.17 

E nobles son llamados en dos maneras; o por linaje, o por bondad. E 

corno quier que el linaje es noble cosa, la bondad passa, e vence: mas 

quien las ha ambas, este puede ser dicho en verdad Rico ome, pues 

que es rico por linaje, e ome cumplido por bondad. E ellos han 

aconsejar al Rey en los grandes fechos, e son puestos para afermosar 

su Corte, e su Reyno; onde son llamados miembros.18 

 

                                                           
14 RODRÍGUEZ-VELASCO, JESÚS, op. cit., p. 53. 
15GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. (Ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X.  Sevilla, El Monte. Caja 

de Huelva y Sevilla, 1991.p.557 
16 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros. Glossae, Nº. 

5-6, pp. 196-214, 1994. p. 200. 
17Cf. PISNITCHENKO, Olga. Modelo cavaleiresco de Dom Juan Manuel e cavalaria Castelhano-leonesa 

na passagem do século XIII para XIV. SIGNUM - Revista da ABREM, [S.l.], v. 18, n. 1, pp. 6-29, 2017. p. 

8. Disponível em: <http://www.abrem.org.br/revistas/index.php/signum/article/view/252>. Acesso em: 05 

fev. 2018.  
18 SEGUNDA PARTIDA, Tomo I, Título II, Lei 6, p. 796. 

http://www.abrem.org.br/revistas/index.php/signum/article/view/252
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 De acordo com González Jiménez, a intenção de Alfonso X em dispor de uma 

força militar com aquele poder – a Cavalaria Vilã – era frear o crescente poder dos ricos 

homens. Sem descartá-la de todo, o autor crê que em 1255 e 1256, Alfonso X não teria 

motivos para duvidar da fidelidade dos seus ricos homens, apesar da revolta que 

acabava de protagonizar seu irmão, Enrique.19 

 Desse modo, ao conceder à Cavalaria Vilã tantos benefícios, Alfonso X elaborou 

um projeto político que tendia a conter as oligarquias urbanas para controlar, através 

delas, as cidades e seus órgãos de governo. Entretanto, o monarca não poderia ignorar 

que a situação era mais complexa, sendo que a generalização dos laços vassaláticos 

questionados pelos ricos homens (aristocracia) e os infantes, constituiu-se em uma clara 

barreira política nas suas pretensões de governo.   

 Para González Jiménez, os privilégios dados aos cavaleiros citadinos que 

naquele momento dominavam a política local eram, sobretudo, privilégios que seguiram 

as concessões de um foro novo (Fuero Real), único para todas as cidades, foi uma tática 

para conseguir a colaboração das oligarquias locais num projeto político em que o rei 

não só alterava a legislação municipal, mas invocava para si o monopólio de 

administração da justiça 

 Desta maneira, na confirmação dos privilégios concedidos por Alfonso X à 

Cavalaria Vilã, analisaremos um caso ocorrido em 1251 na cidade de Sevilha presente 

no Privilegio de D. Alfonso X, en que dio y otorgó al concejo de la ciudad de Sevilla 

muchas alearias con sus viñas, tierras y términos.20 

Conoscida cosa sea á todos los omes que esta carta vieren como yo 

Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella , de Toledo, de 

Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murria, de Jahen, en uno 

con la Reyna Doña Violante mi muger, do é otorgo á todo el concejo 

de Sevilla (...) Alfonfíami, Alhagar, Bathansua con todo su 

heredamiento que lo partan entre si por cavallerias é por peonias, é 

que lo ayan por juro de heredat pora siempre jamas en tal manera que 

tengan las casas mayores pobladas al fuero de Sevilla, é que me fagan 

aquellos derechos é aquellos fueros que dize en los preuellos del 

fuero.21 

 

                                                           
19 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, op. cit., p. 206. 
20PRIVILEGIO DE D. ALFONSO X, EN QUE DIO Y OTOGÓ AL CONCEJO DE LA CIUDAD DE 

SEVILHA MUCHAS ALEARIAS COM SUS VIÑAS, TIERRAS Y TÉRMINO apud MEMORIAL 

HISTÓRICO ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y ANTIGÜEDADES 

QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, tomo I, Madrid: Imprenta de la Real 

Academia de la Historia, 1851. p. 81. 
21P. 81-82 
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 Em 1253, na confirmação dos privilégios outorgados aos Cavaleiros Vilões de 

Sevilha, Alfonso X assinalou: 

Por grant sabor que he de fazer bien é mercet á todos los çibdadanos é 

á todos los pobladores que son é seran de aqui adelante pora siempre 

jamas en la muy noble çibdat de Sevilla, (...)las casas mayores 

pobladas, que non den portadgo ninguno de todas sus cosas en la 

çibdat de Sevilla por mar nin por tierra. E mando é defiendo que 

ninguno non sea osado de gelo tomar nin de gelo demandar nin de 

prendarlos nin de afincarlos por ello. Ca qualquier que lo ficiese avria 

mi yra é pecharmeye en coto mill moravedis, é á ellos todo el dapño 

doblado.22 

 

 Desse modo, considerando a Carta de doação destinada à cidade de Sevilha, 

identificamos os privilégios concedidos aos cavaleiros vilões, a partir da nomenclatura 

“çibdadanos”, sendo estes integrantes de um grupo que participava da hoste régia e 

defendiam a cidade, faziam parte da força militar e ocupavam, ao mesmo tempo alguns 

cargos importantes dentro do conselho da cidade. 

 Logo, identificamos que os Cavaleiros Vilões, desde a sua criação, foram 

colocados como vassalos diretos e exclusivos do rei ou do infante herdeiro, reservando 

somente a eles o direito de desempenhar vários cargos nos conselhos municipais, além 

de receber os 500 soldos de soldada vassalica.23 

Segundo González Jiménez, Alfonso X concedeu bastantes privilégios à 

Cavalaria Vilã sendo que uma dessas concessões foi a obrigatoriedade dos camponeses 

em venderem “suas terras” aos cavaleiros vilões, convertendo-os em arrendatários e 

forçando-os assim, a migrar para as terras Andaluzas recém conquistadas. Entretanto, o 

próprio autor esclarece que historiografia até hoje não encontrou vestígios dos métodos 

utilizados para a realização de tais operações.24 

 Por fim, consideramos que com o apoio de Alfonso X, as oligarquias obtiveram 

benefícios imediatos, embora não duradouros. Em troca os cavaleiros vilões receberam 

as sanções legais e os patriarcados urbanos saíram definitivamente confirmados como 

os únicos representantes da voz dos conselhos e como grupo aristocrático das cidades.  

                                                           
22 PRIVILEGIO DEL REY D. ALFONSO X, PARA QUE LOS MORADORES DE SEVILHA NO 

PAGASEN PORTAZGO POR MAR NI POR TIERRA apud MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL: 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y ANTIGÜEDADES QUE PUBLICA LA REAL 

ACADEMIA DE LA HISTORIA, op. cit., p. 219. 
23 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ Manuel. Los hombres del rey: El vasallaje régio en el âmbito de las 

ciudades castellanas (1252-1295). Las élites en la historia. Valência: Editorial Pre-textos, pp. 205-229, 

2013. p. 209. 
24 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros. Glossae, Nº. 

5-6, pp. 196-214, 1994. p. 197. 
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 Nesse sentido, apontamos a criação da Cavalaria Vilã como um importante 

mecanismo de negociação utilizado por Alfonso X para a contenção da influência da 

alta aristocracia nos territórios do reino e para disseminação do seu projeto político de 

unificação legislativa e renovação do direito. Onde, na necessidade de reagir à 

insatisfação dos poderes municipais com a implantação do Fuero Real, garantir a 

vigência do código e instigar a construção do modelo de monarquia forjado na 

legislação, Alfonso precisava da cavalaria. Neste modelo, a cavalaria estava destinada a 

se tornar um dos principais suportes, através do qual se garantiria a força militar 

necessária para as empresas reais.25 

Seguindo a mesma linha interpretativa da ação monárquica na criação de 

privilégios como instrumentos de negociação senhorial, apresentaremos a seguir 

algumas Cartas de Privilégios Reais outorgadas pelo monarca castelhano-leonês as 

mais variadas regiões do seu território. 

 

3.1.3. Análise de algumas Cartas de Privilégios Reais concedidas por Alfonso X 

durante o seu reinado 

 As Cartas de Privilégios Reais formam uma coleção diplomática de manuscritos 

organizados pela Real Academia de la Historia que expõem as diversas concessões 

emitidas pela chancelaria do Rei Sábio às diversas regiões do seu vasto território. 

 Nesse sentido, do ponto de vista diplomático, os privilégios alfonsinos 

representam uma preciosa análise tópica, cronológica e histórica das ações monárquicas 

produzidas no governo de Alfonso X. Confere ainda alguns dados relevantes do período 

em que foi expedido o privilégio, a inserção do documento e a sua confirmação e as 

reais intenções do monarca por trás de tais concessões. 

 Em conformidade com tal assertiva, Susana Cabezas Fontanila ao abordar a 

importância dos diplomas reais no reinado alfonsino pontua: 

Desde una perspectiva claramente diplomática, la cancillería de 

Alfonso X ha gozado de cierto protagonismo en el conjunto 

bibliográfico, asimismo resultan relevantes para los diplomatistas las 

nuevas aportaciones realizadas desde el campo de la historia y la 

historia del derecho sobre el privilegio real. Las demás cancillerías 

reales peninsulares y su documentación en la Edad Media también han 

sido objeto de estudio por parte de algunos diplomatistas e 

                                                           
25 PISNITCHENKO, op. cit. p. 28. 
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historiadores, siguiendo de este modo el interés que hace ya tiempo 

despertó este tema.26 

 

 Para a confirmação de determinados privilégios pelo monarca era necessário a 

realização de alguns requisitos: a aceitação das imposições monárquicas contidas no 

documento que, grosso modo, representavam a instauração e inserção do Fuero Real às 

principais regiões do reino, o assentimento conjunto da rainha e do primogênito do 

monarca ratificado no documento, o dispositivo da confirmação transcrita pelo 

monarca: otorgo este privilegio e confírmolo e, por fim, como último elemento de 

validação, o selo de plomo do Rei Sábio, que se mantém vinculado ao documento 

mediante tufos de seda verde palha e amarelo ouro, duas cores também usadas na 

iluminação do privilégio.27 

 Dito isso, selecionamos algumas Cartas de Privilégios Reais outorgadas por 

Alfonso X, sob o intuito de demonstrar o seu caráter propagandístico e de negociação 

manuseada pelo monarca para assegurar as bases do seu ambicioso projeto de governo. 

 Os privilégios reais concedidos por Alfonso X a Vila de Peñafiel, esboçam um 

claro exemplo da negociação realizada pelo monarca para ratificação das suas diretrizes 

legislativas, no caso específico, a disseminação do Fuero Real: 

 

Couoscida cosa sea á todos los omes que esta carta vieren, como, yo 

D. Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, 

de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahen: Por que fallé 

que la villa de Peñafiel non avie fuero complido porque se judgaren 

asi como devien, et por esta razon venian muchas dubdas et 

contiendas et muchas enemistades et la justicia non se cumplie asi 

como devie, yo el sobredicho rey D. Alfonso, queriendo sacar todos 

estos daños, en uno con la reyna Doña Violant mi muger , et con mio 

fijo el infante D. Fernando, doles et otorgoles aquel fuero que yo fiz 

con consejo de mi corte, escripto en libro et sellado con mio seello de 

plomo , que lo ayan el consejo de Peñafiel, tambien de villas como de 

aldeas, por que se judguen por el en todas cosas para siempre jamas, 

ellos et los que de ellos vinieren. Et demas por facerles bien et 

merced, et por darles galardon por los muchos servicios que ficieron al 

muy noble, et mucho alto, et mucho honrrado Rey D. Alfonso mio 

bisabuelo, et al muy noble, et mucho honrrado rey D. Fernando mio 

padre, et á mi antes que regnare.28 

                                                           
26CABEZAS FONTANILLA, Susana. La diplomática general u especial en el marco de los estudios 

actuales.  VII Jornadas Científicas sobre Documentación contemporânea. Madrid, UCM, pp. 9-32, 2010, 

p. 17. 
27SANZ FUENTES, María Josefa. Cuatro documentos de Alfonso X el Sabio em el fondo de manuscrito 

de la biblioteca Universitaria de Oviedo. Revista US: Historia. Instituciones. Documentos, Nº. 31, pp. 

659-669, 2004. p. 660-661. 
28PRIVILEGIO DEL REY D. ALFONSO X, CONCEDIENDO À VILLA DE PEÑAFIEL EL FUERO 

REAL, Y VARIAS FRANQUEZAS À SUS CABALLEROS apud MEMORIAL HISTÓRICO 
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 O trecho documental anterior apresenta a adoção do Fuero Real pelo monarca 

castelhano-leonês aos representantes legais da Vila de Peñafiel, sobre a justificativa de 

fazê-lo como modo de evitar as dúvidas ocasionadas pela existência de diferentes fueros 

em vigência na região e como meio de reparar tal dano, resolve outorgá-los o fuero – 

Fuero Real – que fez junto com sua Corte. 

 Para confirmação de referida doação, Alfonso X concede aos Cavaleiros Vilões 

da Vila de Penãfiel os seguintes privilégios: 

Doles et otorgoles estas franquezas que son escriptas en este 

previllejo, et mando que los cavalleros que tovieren las mayores casas 

pobladas en la villa con mugeres et con fijos, et los que non ovieren 

mugeres con la compaña que ovieren, desde ocho dias antes de 

navidat fasta ocho dias despues de cinquesima, et tovieren caballos et 

armas, et caballo de treinta maravedis arriba, ó escudo, é lanza, é 

capiello de fierro, é espacia, é loriga, é brafuneras, é perpunte, que 

sean escusados de pecho, et por los otros heredamientos que ovieren 

en las otras villas de mios regnos que non pechen por ellos; et que 

sean escusados sus apania guados, é susyugeros, é sus molineros, é sus 

ortolanos, é sus pastores que guarden sus ganados é sus yeguas, é sus 

amas que criaren sus fijos. Estos escusados que ovieren, si cada uno 

oviere valia de cient maravedis en mueble é en rayz é en quanto oviere 

ó dendê ayuso, quel puedan escusar, et que peche al rey.29 
  

 Mediante a morte do Cavaleiro os seus privilégios ficariam a cargo dos seus 

familiares, como descreve o documento: 

Et quando el caballero moriere é fincare su muger, mando aya aquella 

franqueza que avie su marido, mientra que toviere biudedat; é si 

casare con caballero que tenga caballo é armas, asi como sobre dicho 

es, que aya su franqueza como los otros caballeros. E si casare con 

pechero, que peche: é si la biuda lijos oviere en su marido que non 

sean de hedat, sean escusados fasta que sean de hedat de diez é seis 

años. Et si de que fueren de hedat tovieren caballos é armas é ficieren 

fuero como los otros caballeros, que ayan su honrra é su franqueza, asi 

como los otros caballeros, é sinon, pechen.30 

 

 E para aqueles que forem contra as disposições dessa doação, Alfonso X 

estabelece: 

El mando é deliendo que ninguno non sea osado de ir contra este 

previlegio deste mio donadio, nin de quebrantarlo, nin de minguarlo 

en ninguna cosa, ca qualquier que lo ficiese avrie mi ira é pechar meye 

en coto diez mill maravedis é al consejo de Peñafiel todo el daño 

doblado.31 

                                                                                                                                                                          
ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y ANTIGÜEDADES QUE PUBLICA 

LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, op. cit., p. 89. 
29Idem.  89-90. 
30 Idem. p. 90. 
31 Idem. p. 91. 
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 Por conseguinte, como ato de validação de determinados privilégios, o monarca 

castelhano assinala: 

E porque este privillegio sea firme é estable, mandélo seellar con mio 

seello de plomo. Fecha la carta en Segovia por mandado del Rey, diez 

é nueve dias andados del mês de Jullio en era de mill é doscientos é 

noventa é cuatro años. Et yo, el sobredicho Rey D. Alfonso, regnante 

en uno con la Rey na Donna Violant, mi muger, é con im fijo el 

Infante Ferrando, en Casliella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en 

Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badajoz, en el 

Algarbe, otorgo este privillejo é confirmolo.32 

 

 Se utilizando da mesma estratégia de negociação, Alfonso X outorga alguns 

privilégios aos Cavaleiros Vilões da Cidade de Burgos como meio de garantir a 

propagação do Fuero Real: 

Yo el sobredicho Rey Don Alfonso, queriendo sacar todos estos daños 

en uno con la Reyna Doña Violante, mi muger, é con mi fijo el Infante 

Don Fernando, doles et otorgoles aquel fuero que yo fize con concejo 

de mi corte, escrito en libro é sellado con mio sello de plomo, que lo 

ayan el concejo de Burgos también de villas como de aldeas , por que 

se juzguen por el en todas cosas pora siempre jamas.(...)  E por les 

facer merced por los muchos servicios que ficieron al muy noble é 

mucho alto é onrrado Rey Don Alfonso,(...) doles é otorgoles estas 

franquezas, é mando que los cavalleros que tovieren las mayores casas 

pobladas en la villa con sus mugeres é con fijos, é los que non 

tobieren fijos con la compañia que tobieren, desde ocho dias antes de 

Navidad fasta ocho dias despues de cinquesma, toviere cavallo, e 

armas é cavallo de treinta maravedis arriba.33 

 

 Todavia, diferentemente da política de concessão de privilégios para adesão do 

Fuero Real realizado por Alfonso X nas regiões aqui já citado, na Cidade de Talavera o 

monarca determinou: 

Conosçuda cosa sea á todos los omes que esta carta vieren, cuemo 

ante nos Don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de 

Toledo, de Leon, de Galizia, de Cordova, de Murcia et de Jaen; 

vinieron caballeros de los castellanos de Talavera et omes bonos de 

los pueblos, et fizieron nos entender como non abien fuero escrito nin 

cierto porque se juzgasen, et por esto que les vinien muchos dannos, et 

muchos embargos, et que non se cumplie la justicia assi como devie, 

et que nos pidien merced que les diessemos fuero escripto, et porque 

nos soptemos que era assi como ellos dijien, por fazerles bien et 

merced otorgamosles nuestro fuero que nos fiziemos con consejo de 

nuestra corte, et diemos gele escripto por libro seellado con nuestro 

seello de plomo, (...) Onde mandamos que todos los castellanos de 

                                                           
32Idem. 
33 PRIVILEGIO DEL REY D. ALFONSO X, CONCEDIENDO Á LA CIUDAD DE BURGOS EL 

FUERO REAL, Y VARIAS FRANQUEZAS Á SUS VECINOS apud MEMORIAL HISTÓRICO 

ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS Y ANTIGÜEDADES QUE PUBLICA 

LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, op. cit., p. 97-98. 
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Talavera, caballeros et otros omes assi de la villa como de las aldeas, 

que se judguen por este fuero en todos sus pleytos, tanbien de justicia, 

como de las otras cosas: et mandamos et defendemos, que ninguno 

non sea osado de yr contra este nuestro privilegio, nin de crebantarlo, 

nin de menguarlo en ninguna cosa; ca qualquiere que lo fiziese abrie 

nuestra yra et pecharnosye em coto mil mrs., et á ellos todo el danno 

doblado. Et por que este privilegio sea firme et estable, mandamoslo 

seellar con nuestro seello de plomo. Fecha la carta en Burgos por 

mandado del Rey.34 

 

Ao analisarmos o referido trecho documental, deparamo-nos com uma situação 

atípica da atitude negociativa de Alfonso X, que diante da imposição do seu corpus 

jurídico a cidade de Talavera, não produziu nenhum tipo de dispositivo de troca para 

sua efetivação. No entanto, ao analisarmos as divergências jurídicas anteriormente 

existentes entre o monarca e os representantes legais da referida cidade em 1254, 

compreendemos o seu contexto de produção: Carta del Rey D. Alfonso X sobre los 

desavenencias entre los que se juzgaban em Talavera por el Fuero Juzgo y los que 

juzgaban por el de los castelhanos: 

Don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castiella etc., al conceio é 

á los alcaldes de Talavera salud é gracia. Vos sabedes bien que vos yo 

embié una mi carta abierta en que mandé que los alcaldes de vuestra 

villa que yudgasen asi como yudgan en Toledo: el uno que yudgase 

por el libro yudgo de Toledo, é el otro por el fuero de los Castellanos 

de Toledo. (...) que faga la justicia el et los otros que vinieren despues 

del que yudgaren el fuero del libro de Toledo, que fagan la justicia, et 

otro alcalde ninguno, que non sea osado de la fazer, nin de meter 

mano en ninguna cosa de la justicia, ca qualquier que lo ficiesse, al 

cuerpo et á quanto oviesse me tornaria por ello. Et porque este fecho 

sea mas firme et mas estable mandé seellar esta carta con mio seello 

de plomo.35 

 

Desse modo, diante da imposição do Fuero Real como único dispositivo legal a 

ser aplicado na cidade de Talavera em 1254 e pela sua confirmação em 1257, 

identificamos a utilização coercitiva do monarca castelhano-leonês em 1257, pela não 

aplicação das normas estabelecidas por ele, isto é, pela resistência demonstrada, ao 

passo que em que visualizamos a ausência de meios concessivos utilizados para 

resolução da questão. 

                                                           
34 PRIVILEGIO DEL REY D. ALFONSO X, OTORGANDO Á VILLA DE TALAVERA EL FUERO 

REAL apud MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, OPÚSCULOS 

Y ANTIGÜEDADES QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, op. cit., p. 124. 

p. 124-125. 
35 PRIVILEGIO DEL REY D. ALFONSO X SOBRE LOS DESAVENENCIAS ENTRE LOS QUE SE 

JUZGABAN EM TALAVERA POR EL FUERO JUZGO Y LOS QUE JUZGABAN POR EL DE LOS 

CASTELHANOS apud MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS, 

OPÚSCULOS Y ANTIGÜEDADES QUE PUBLICA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, op. 

cit., p. 38. 
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Nesse sentido, apontamos este caso com o intuito de compreender as diversas 

formas de negociação aplicadas por Alfonso X para a realização e propagação do seu 

projeto de unificação legislativa contido nas Cartas de Privilégios Reais. Uma vez que, 

se não obtivesse uma confirmação positiva nas suas determinações, o monarca da 

mesma maneira que outorgava medidas concessivas aos representantes legais das 

cidades, estabelecia também imposições àqueles que desacatassem suas disposições. 

De maneira geral, através da política de concessões Alfonso X buscou o apoio 

das elites dos conselhos municipais, disputando a influência das mesmas com a alta 

aristocracia. Para tal, o monarca concedeu isenções tributárias aos Cavaleiros Vilões, 

ademais impulsionou a retomada do tribunal real como um valioso instrumento para 

fazer cumprir os novos códigos.  

Assim, concluímos que mencionadas Cartas de Privilégios Reais elaboradas por 

Alfonso X representa um exímio instrumento de negociação senhorial para a divulgação 

e propagação dos ideais legislativos propostos pelo monarca castelhano-leonês, à 

medida que ao conceder tantos privilégios as suas oligarquias urbanas, ele pretendia 

consolidar através das mesmas, o seu projeto de monopólio legislativo da administração 

da justiça. 

 

3.2. OUTRO MODELO DA APLICAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES SENHORIAIS NO 

REINADO DE ALFONSO X: CORTES DE BURGOS DE 1272 

 Como já tratamos em nosso trabalho, o reinado de Alfonso X foi demarcado por 

períodos de intensos conflitos com a aristocracia castelhano-leonesa. Em 1272, 

instaurou-se no reinado alfonsino uma das piores sublevações enfrentadas pelo 

monarca, encabeçada pelo infante Dom Felipe, irmão do rei, e os líderes das três 

linhagens mais importante do reino: Lara, Haro e Castro. 

 Os motivos para determinada revolta já foram tratados, sendo, grosso modo, os 

mesmos que levaram aos conflitos de 1256: a obrigatoriedade normativa do Fuero Real 

às vilas e cidades do reino, o excesso de taxas extraordinárias para a manutenção do 

fecho del Imperio, o próprio ideal jurídico de participação e responsabilidade coletiva de 

todos os súditos juntamente com o monarca para a constituição benéfica do reino, 

aspecto que validou as constantes reivindicações contrárias as medidas dispostas pelo 

poder régio e, por fim, a insatisfação da aristocracia a oposição exercida por Alfonso X 

ao casamento de Dom Esteban Fernández com Aldonza Rodríguez, filha de Dom 

Rodrigo Alfonso e prima do rei. 
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 Diante de todas essas questões, iniciou-se em 1271, o ponto de partida para a 

deflagração da revolta: a reunião dos ricos homens mais poderosos do reino em Lerma, 

inclusive tendo como característica mais marcante desse episódio, o apaziguamento que 

se produziu entre os Laras e os Haros, que até então eram grandes rivais, impulsionados 

no mesmo propósito de contenção das imposições legislativas régias instituídas por 

Alfonso X e discutir o difícil panorama econômico do reino. 

 Em relação a reunião de Lerma em 1271, a CAX descreve:  

Pues que el Rey don Alfonso fue ydo al regno de Murcia, el infante 

don Felipe et don Nunno e muchos ricos omnes e caualleros fijosdalgo 

e otros de las villas juntáronse todos en Lerma e fizieron pleito et 

postura de se ayudar todos e ser contra el Rey don Alfonso, 

destruyéndol em lo que pudiesen sy les non otorgase et cumpliese las 

cosas quel quería demandar.36 

 

Como fruto de referida reunião, os sublevados elaboraram um grande número de 

reivindicações, dentro as quais estavam: a restauração dos antigos fueros suprimidos 

pelo Fuero Real; a diminuição do recolhimento extraordinário (los servicios); a isenção 

dos fidalgos do pagamento da alcabala concejil (imposto comercial); a resolução dos 

danos que traziam as pueblas regias aos aristocratas da Galícia e de Leão; a introdução 

de dois alcaides fidalgos nas Cortes para julgar os casos dos fidalgos; a substituição em 

Castela e Leão dos merinos régios por adelantados; a retirada do dízimo dos portos, 

criado em 1268 e a isenção de serviços pelos fidalgos.37 

 De acordo com González Jiménez, os aristocratas desenharam um audacioso 

plano de ataque, onde se o rei não atendesse suas reclamações, coisa perfeitamente 

possível dado a índole de alguma delas, não lhes restava uma alternativa que não fosse a 

desnaturalização, isto é, a saída do reino.38 

 Diante da recusa do monarca em atender algumas reivindicações estabelecidas 

na reunião de Lerma e a inserção de Dom Enrique, outro irmão do rei, na questão, os 

aristocratas envolvidos em tal querela decidiram pelo autoexílio em Granada, como 

afirma a CAX: 

Et commo quier que algunnos dellos auían enbiado sus cartas al rey de 

Granada, pero acordaron allí que porque Rey de estauan em 

desauenençia com el Rey don Alfonso de Castiella, que fuese el 

                                                           
36CAX, cap. XX, p. 60. 
37CAX, cap. XXIII. p. 78-79. 
38Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X, el sábio: historia de un reinado:1252-1284. Burgos: 

La Olmeda, 1999, p. 130. 
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infante don Felipe verse con él lo que les cumplía, que les sería muy 

mejor de yr todos al reyno de Granada.39 

 

 A notícia da saída de alguns aristocratas do reino chegou aos ouvidos do 

monarca durante a sua estadia em Murcia, local onde permaneceu até a entrada da 

Primavera de 1272.40 Em sua marcha rumo ao reino de Granada, os aristocratas 

saquearam as terras onde passaram, apesar da trégua que Alfonso X havia outorgado, 

sendo que ao mesmo passo que o monarca expressou seu protesto pela postura dos 

aristocratas, também lhes recordou os muitos favores que ele os proporcionou, sendo 

especialmente muito duro com seu irmão Dom Felipe: 

Enbió luego sus cartas e su mandadero al infante don Felipe (..) com 

quien le enbió dezir que auía çertedumbre que Rey de Granada que 

auía enbiado por gentes de moros et por otros moros de Allen mar por 

fazerle guerra.41 

  

Na necessidade de resolver o fecho del Imperio, após a confirmação da morte de 

Ricardo de Cornualles, em abril de 1272e para conseguir a sua última tentativa de 

conseguir o título imperial, Alfonso X estava disposto a conceder quase todos os pontos 

da reivindicação dos aristocratas, menos o que se referia a tributação extraordinária, que 

era algo imprescindível para seguir adiante com suas pretensões de governo.42 

Deslumbrando a resolução do conflito, Alfonso X convoca rapidamente uma 

reunião de Cortes, que teve como lugar escolhido a cidade de Burgos no começo de 

outubro de 1272, diante de um ambiente de tensões provocadas pela insolência dos 

aristocratas sublevados que se recusaram a entrar na cidade, obrigando com isso o 

monarca a reunir-se com eles nos arredores da cidade.43 

Segundo O’Callaghan, as Cortes de Burgos foram as mais importantes do 

reinado de Alfonso X, nelas participaram a rainha Doña Violante, os irmãos do 

monarca, Fradique, Felipe e Luis, e seus filhos Sancho, Pedro e Juan, junto com os 

outros. Uma vez reunido os infantes, prelados e ricos homens, os revoltosos temendo 

por sua segurança, recusam-se a entrar na Cidade ao menos que o rei lhes outorgasse 

uma trégua e os permitissem levar armas. Alfonso X declarou semelhante atitude 

desnecessária e pediu que todos se reunissem com ele no Hospital de Burgos, mas 

                                                           
39CAX, cap. XXIII. p. 60. 
40 Cf. GONZALÉZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 131. 
41CAX, cap. XX, p. 62. 
42 Cf. GONZALÉZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 132; O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el reinado de 

Alfonso X de Castilla. Traducción Manuel González Jiménez. Universidad de Sevilha, 1999 op. p. 271. 
43 Cf. GONZALÉZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 133. 
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mediante a recusa a reunião foi realizada no monastério de Las Huelgas, situado nos 

muros da cidade.44 

Os aristocratas revoltosos conscientes do rápido propósito alfonsino na 

elaboração de referida reunião de Cortes, apostaram forte e garantiram uma série de 

reivindicações, como bem demonstra o relato cronístico: 

Et el rey mando a estos sus mandaderos que dixien que sy algunos les 

auían dicho que el rey non les quería guardar sus fueros que ovieron 

en tiempo del Rey don Alfonso, visabuelo, en tiempo del Rey don 

Ferrando, su padre, que gelo non creyesen, ca él querié aver su 

acuerdo com ellose guardar gelo cumplidamente, auiendo fiuzia en 

ellos que le guardaríen a él otrosí el fuero e derecho que él auía con 

ellos. Otrosy que sy alguno dellos auía querella dél, “quel le quería 

fazer derecho e que de aquellos vasallos de los ricos omnes tomaría 

por juezes que lo librasen commo fuero de Castilla. Et que esto les 

enbiaaua dezir porque eran talles que querían derecho e lealtad asy 

commo lo quiseron aquellos onde ellos vienen. Et estas razones 

mando que gelas dixiesen al tiempo que estodiesen cada uno dellos 

comiendo con sus sennores, porque aquel tiempo los fallarían 

ayuntados. E los mandaderos dezir.45 

 

No que se refere a resposta dada por Alfonso X as reivindicações elaboradas 

pelos aristocratas, a Crónica assinala: 

Et sobre todas estas cosas, le prometió que si algunt rico omne o 

cauallero o outro fijodalgo auía dél alguna querella, que él le quería 

fazer derecho segund el fuero antiguo que los otros reyes usaron con 

los sus fijosdalgo. Et esto que lo librasen caualleros de áquelllos que 

allí estauan con los ricos omnes que em tiempo del juyzio non fuesen 

vasallos del rey nin de outro ningund. (...) díxoles que si él daua algo a 

los omnnes de otras tierras que lo fazia por honra de las gentes de sus 

regnos. (...) e et fecho del Imperio, quel Papa le pusieran en ello e los 

esleedores le enbiaron sus cartas mucho afincados sobre ello, et quél, 

por honra de los sus regnos, lo siguiera.46 

 

Mesmo aceitando a maioria dos pedidos proferidos pelos sublevados, nada foi 

suficiente para alcançar o fim do conflito. Decididos a tudo, os aristocratas 

comunicaram a sua vontade de dissolver por definitivo o vínculo vassálico com o 

monarca.  

 O conflito só de resolveu a partir da mediação oportuna da reina Doña Violante 

e do infante Dom Fernando, que conscientes que a ameaça de guerra podia ser um 

argumento final para acabar tanto com os problemas dos aristocratas sublevados como 

                                                           
44O’CALLAGHAN, op. cit., p. 264. 
45CAX, cap. XXIII, p. 78. 
46Idem, cap. XXIV, p. 82-83. 
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um ponto final nas atitudes descaradamente hostis do rei granadino, acabaram 

estabelecendo um arranjo satisfatório para Alfonso X e para os aristocratas revoltosos. 

Et todos los que ally estauan otorgaron que cumplirían lo que el rey 

les mando. Et dexó em todos los regnos sus omnes para que cada vnos 

dellos em sus comarcas cogiesen e recabdasen las rentas de toda la 

tierra e que las partiesen segunt el mandamiento que les auía fecho, et 

guardasen lo outro para fazer dello lo quél mandase. Et partió el rey de 

Toledo en el mes de março e fuel al Imperio.47 

 

Diante de todos os acontecimentos ocorridos na Corte de Burgos em 1272, 

apresentamos aqui a relevância de citado episódio em nosso trabalho, por sua 

perceptível demonstração e aplicação das negociações senhoriais – ações concessivas e 

coercitivas – utilizados por Alfonso X como importante dispositivo de barganha para 

assegurar o apoio da aristocracia castelhano-leonesa nas suas pretensões imperiais. 

Nesse sentido, ao destituir a imposição do Fuero Real como instrumento legal 

para sua pretensão de unificação e permitir o retorno dos antigos fueros tradicionais, 

Alfonso X buscava conseguir o apoio dos principais aristocratas do reino, isto é, da sua 

Corte em seu pleito imperial diante do pontífice Gregório X.  No entanto, apesar da sua 

comitiva régia composta por 500 homens de armas e os principais aristocratas do reino, 

em 1274, o Concílio convocado pelo pontífice reconhece Rodolfo de Habsburgo como 

imperador dos Romanos e pede ao monarca castelhano-leonês que abandonasse sua 

reclamação ao título imperial.48 

 Logo, compreendemos que o conflito provocado de 1272 não cessou tão pouco 

nem com as ações concessivas nem tampouco com as ações coercitivas produzidas por 

Alfonso X para manutenção da sua autoridade e, consequentemente, poderio régio 

durante o seu reinado. 

 

3.3. A APROPRIAÇÃO PUNITIVA DA NORMATIZAÇÃO E PUNIÇÃO DA 

PRÁTICA DA SODOMIA NO PERÍODO ALFONSINO 

 Antes de efetuarmos a análise documental das normas e penalidades aplicadas à 

prática da sodomia no reinado de Alfonso X, é necessário efetuar uma síntese da 

construção legislativa de referida prática durante o período medieval. 

 A palavra sodomia tem a sua origem no Antigo Testamento, a propósito da 

destruição de Sodoma por Deus, narrada no livro de Gênesis. A sodomia significava, 

antes de tudo, um tipo de conduta e não um determinado caráter ou personalidade. O 

                                                           
47 Idem, cap. LIX, p. 172. 
48 Cf. GONZALÉZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 147. 
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apóstolo Paulo incluía os sodomitas entre os fornicadores, isto é, considerava-os tão 

execráveis quanto os adúlteros ou os que se prostituíam.49 

 Segundo Giovanna Aparecida Schittini Santos,50 os primeiros ensinamentos 

cristãos presentes em Levítico 18 v. 22 e 20 v. 13, já apresentavam a sodomia como uma 

prática abominável, uma prática que deveria ser erradicada. No entanto, a concepção de 

referida prática inicialmente diferia da ideia de homossexualidade presente na 

atualidade e vinculada especificamente à identidade do sujeito.51 

A condenação da sodomia estabelecida pelo víeis religioso se dava no 

pressuposto básico da Igreja em considerar qualquer prática sexual fora do âmbito 

conjugal e afastado do seu fim único que era a procriação, como uma prática totalmente 

abominável. 

O conceito de sodomia sofreu importantes variações em sua definição.  Por 

muito tempo a sodomia, segundo Ronaldo Vainfas,52 permaneceu no mesmo âmbito de 

qualquer ato contra natura,53 nos quais também estavam inseridos neste conceito de 

“contra a natureza”, a retro canino (mulher de costas para o homem) e a mulher super 

virum (homem embaixo da mulher). A emissão de sêmen com uma freira, um parente, 

uma mulher casada, um animal ou até por meio da manipulação, também foram 

considerados pelo clero medieval como algo abominável.  

Vários sentidos foram atribuídos à sodomia durante todo período medieval. O 

primeiro grande significado da sodomia pertencia ao campo da animalidade, pois 

sodomitas eram todos aqueles que cediam aos apelos da carne sem atentar para os 

costumes humanos em matéria sexual. O segundo significado advém da prática da 

sodomia marcada pelos desvios da genitalidade, ou seja, o coito anal e as poluções 

orais. 

                                                           
49 I Cor., 6:9 e Rom., 1:26-27. 
50 SANTOS, Giovanna Aparecida Schittini dos. Normatização e Transgressão: imaginários cristãos sobre 

a sodomia masculina na Península Ibérica nos Séculos XIII e XIV. In: IV Congresso Internacional de 

História: Cultura, sociedade e poder, 2014, Jataí. Anais Eletrônicos do IV Congresso Internacional de 

História: Cultura, sociedade e poder, realizado entre 23 e 25 de setembro de 2014, UFG/Jataí.. Jataí: 

UFG, 2014. p. 1-12. 
51 Idem. p. 3. 
52 VAINFAS, Ronaldo. Casamento, amor e desejo no Ocidente cristão. São Paulo: Ática, 1986. p. 66 e 

67. 
53 A expressão “contra natura” foi popularizada, algum tempo depois, por Tomás de Aquino em sua 

Suma Theologiae, escrita entre 1265 e 1272. Nela são considerados delitos contra natureza: a 

masturbação, a penetração da vagina com a mulher em posição de decúbito supino, a sodomia, a 

bestialidade e todas as atividades que, como dissemos, fogem ao modelo heterossexual e tendo sempre as 

mulheres em posição submissa aos homens, aspecto que não podemos deixar de assinalar. In: ORTEGA 

BAÚN, Ana Estefanía. Sexo, Pecado, Delito. Castilla de 1200 a 1350. Madrid: Bubok Publishing, S.L., 

2011, p. 69. 
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Com o decorrer do tempo, a prática da sodomia passou a ser identificada de 

forma individual como um intercurso sexual entre homens e punidos violentamente com 

a mutilação ou a morte. Porém, ainda assim, como um ato contra natura. 

 A punição da sodomia no âmbito da Igreja, no III Concílio de Latrão, em 1179, e 

no IV Concílio de Latrão, em 1215, fixavam para os acusados de sodomia a deposição 

das Ordens e o confinamento monasterial, no caso dos clérigos, e a excomunhão e o 

exílio, no tocante aos leigos.54 

O rigor à referida prática, ao que tudo indica, se intensificou a partir do século 

XIII e XIV com os testemunhos de inúmeros códigos ocidentais – seja nos códigos 

reais, como o Fuero Real, seja através dos concílios, como o Concílio de Latrão III, em 

1179 –que estabeleceram a pena de morte na fogueira para os homens acusados de tal 

ato. 

De acordo com Eukene Lacarra Lanz55, a utilização do termo sodomita como 

algo que caracterizava e definia o adepto da prática de sodomia só foi divulgado e 

disseminado a partir da legislação alfonsina presente no Fuero Real e nas Siete 

Partidas.56 Antes da elaboração de citada termologia por Alfonso X e na falta de uma 

definição precisa para definir o coito anal, fez com que muitos fueros leoneses e 

castelhanos utilizassem diversas expressões para caracterizar o ato: fodido en culo 

(Fuero de Ledesma), fotudo iculo (Fuero de Avilés),  ffudiduncul (Fuero de Soria), fijo 

de fodido in culo (Fuero de Alcaraz).57 

A sodomia foi considerada por Alfonso X um mal que punha em perigo não só a 

vida de quem a praticava, mas também a comunidade como um todo, pois trazia a ira de 

Deus. Sabemos que a prática é condenada no Fuero Real e na Setima Partida por meio 

de argumentos religiosos, mas percebemos que não se é censurado somente o ato em si, 

mas sim a sua atuação contra a sociedade e seus interesses. 

 

3.3.1. A sodomia na documentação alfonsina 

 No Título XXI da Setima Partida, intitulado De los que fazen pecado de luxuria 

contra natura,58a prática da sodomia era descrita da seguinte forma: 

                                                           
54 VAINFAS, op. cit., p. 69. 
55 LACARRA LANZ, Eukene. Representaciones de homoerotismo feminino en algunos textos literarios 

medievales. Estudios humanísticos. Filología 32, 81-103, 2010. 
56 Idem. p. 85. 
57 Idem. p. 84-85. 
58SETIMA PARTIDA, Tomo IV, Título XXI, p. 329. 
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Sodomitico dizen al pecado, en que caen los omes yaziendo unos com 

otros, contra natura, e costumbre natura. E porque de tal pecado nacen 

muchos males em la tierra do se faze; e es cosa que pesa mucho a 

Dios con el, e sale ende mala fama, non tan solamente a los fazedores, 

mas aun a la tierra do es consentido; porende, pues que em los otros 

titulos ante deste fablamos de los otros yerros de luxuria, queremos 

aqui dezir apartadamente deste, e demostraremos, donde tomo este 

nome; e quien lo puede acusar, e ante quien. Et que pena merescen los 

fazedores e los consentidores.59 

 

 A definição da prática da sodomia presente nas Siete Partidas, apresenta uma 

delimitação específica dos seus transgressores, sendo esta representada e personificada 

na figura masculina. Para Eukene Lacarra Lanz, a definição estabelecida por Alfonso X 

nas Partidas, aborda uma explicação oportuna do termo e evidencia muito bem os seus 

praticantes, isto é, aponta como um ato cometido especificamente entre varões.60 

 A descrição histórica da prática da sodomia foi apresentada por Alfonso X na 

documentação da seguinte maneira: 

Sodoma, o Gomorra, fueron dos Ciudades antiguas, pobladas de muy 

mala gente, e tanta fue la maldad de los ornes que biuian én ellas, que 

porque vsáuán aquel pecado que es contra natura, los aborreció 

nuestro Señor Dios de guisa, que sumio ambas las Ciudades con toda 

la gente que y moraua, e non escapo ende solamente, si non Loth , e su 

compaña, que non auian en si esta maldad: e de aquella Ciudad 

Sodoma, onde Dios lizo esta marauilla, tomo este nome este pecado, a 

que llaman Sodomitico. E deuesse guardar todo orne deste yerro, 

porque nacen del muchos males, e denuesta, e desfama assi mismo el 

que lo faze. Ca por tales yerros enuia “nuestro Señor Dios” sobre la 

tierra, donde lo fazen, fambre, e pestilencia, etormentos, e otros males 

muchos, que non podria contar.61 

 

A punição da sodomia estabelecida na Setima Partida, no Título XXI em sua Ley 

II intitulada Quien puede acusar a los que fazen el pecado sodomítico, e anti quien, e 

que pena merecen auer los fazedores del, e los consentidores estabelece: 

Cada uno del pueblo puede acusar a los omes que fiziessen pecado 

contra natura, e este acusamiento puede ser fecho delante del Judgador 

do fiziessen tal yerro. E si fuere provado, deve morir porende tambien 

el que lo faze, como el que lo consiente. Fueras ende, si alguno dellos 

lo oviere a fazer por fuerça, o fuere menor de catorze años. Ca estonce 

non deve recebir pena, porque los que son forzados non son en culpa; 

otrosi, los menores non entienden que es tangran yerro como es, aquel 

que fazen. Essa misma pena deve auer todo ome, o toda muger, que 

yoguiere con bestia; e deven demas matar la bestia para amortiguar la 

remembrança del fecho.62 

                                                           
59 Idem. p. 329 e 330. 
60 LACARRA LANZ, op. cit., p. 6. 
61SETIMA PARTIDA, Tomo IV, Título XXI, Lei I, p. 330 e 331. 
62 Idem, Tomo IV, Título XXI, Lei II p. 330 e 331. 
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Podemos notar neste trecho documental, que todo acusado de sodomia teria 

como pena a morte na fogueira, sendo, simplesmente, necessário um testemunho que 

explicitasse a veracidade do ato praticado. 

O compêndio jurídico Siete Partidas previa a morte àquele que fosse acusado de 

sodomia, fosse ele ativo ou passivo, mas não àqueles que foram forçados a praticar 

referido ato e nem àqueles que eram menores de 14 anos. 

No entanto, convém destacar que nem sempre a condenação da sodomia foi 

realizada seguindo esse mesmo viés, se recuarmos um pouco documentalmente 

perceberemos que no Fuero Real, no Livro Cuarto, Título IX, intitulado De los que 

dejan La órden, e de los Sodomitas, em sua Ley II essa condenação tinha outra 

descrição: 

Maguer que nos agravia de fablaren cosa que es muy sin guisa de 

cuydar, e muy mas sin guisa de facer: pero porque mal pecado alguna 

vez aviene que uno cobdicia a otro por pecar conél contra natura, 

mandamos que cualesquier que sean que tal pecado fagan, que luego 

que fuer sabido, que amos a dos sean castrados ante todo el pueblo, e 

despues al tercer dia que sean colgados por las piernas fasta que 

mueran, e nunca dende sean tollidos.63 

 

 A punição da sodomia presente no Fuero real se estabelecia primeiramente pela 

castração dos acusados diante de todo povo e após tal ato, os acusados deveriam ser 

colados de pernas para cima e deixados nessa posição até morrer.  

Logo, analisando os dois aspectos punitivos da sodomia em momentos diferentes 

do governo de Alfonso X, notamos uma acentuada modificação na aplicabilidade da 

pena, no rigor da mesma e em seu tempo de execução. Na tentativa de uma explicação 

para essas mudanças, levantamos algumas hipóteses que ratificam a utilização da prática 

da sodomia por Alfonso X pelo seu víeis político e negociativo: o contexto político de 

elaboração dos documentos jurídicos e a necessidade eminente do rigor coercitivo de 

referida prática pelo monarca em períodos específicos do seu reinado. 

 

3.3.2. O contexto de elaboração do Fuero Real 

 O Fuero Real foi promulgado em 1254 na Corte de Toledo, sendo elaborado 

sobre o objetivo evidente de unificar o direito local dos reinos de Castela e Leão. 

Segundo Manuel González Jiménez, o Fuero real era, antes de tudo, uma lei municipal 

através da qual se pretendia conseguir a unificação jurídica de Castela e região de 
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Extremaduras, os territórios do reino mais longínquos dos pressupostos jurídicos do 

rei.64 

 No prólogo do Libro Primero do Fuero Real, encontramos as principais 

motivações para a sua elaboração, as justificativas expostas para sua aplicação e as 

principais regiões pelas quais o documento seria promulgado: 

En el nombre de Dios amen. Por que los corazones de los ornes son 

departidos por ende natural cosa es que los entendimientos e las obras 

non acuerden en uno, et por esta razón vienen muchas discordias e 

muchas contiendas entre los ornes. Onde conviene a rey que a tener 

sus pueblos en justicia e en derecho, que faga Leys por que los 

pueblos sepan como han de bevir, e las desavenencias e los pleitos que 

nascieren entre ellos, sean departidos, de manera que los que mal 

ficieren resciban pena, e los buenos bivan seguramientre. Et por ende 

nos don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de 

León, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, de 

Baeza, de Badaioz e del Argarve. Entendiendo que  la villa de 

Valladolit non oviera fuero fasta en el nuestro tiempo, e judgabase por 

fazanas e por alvedrios departidos de los ornes,e por usos 

desaguisados e sin derecho, de que vienen muchos males e muchos 

dannos a los ornes e a los pueblos: et pediendonos merced que los 

emendásemos los sus usos, que fallásemos que eran sin derecho, e que 

les diésemos fuero porque visquiesen derechamientre de aquí 

adelante, oviemos conseio con nuestra corte e con los ornes sabidores 

de derecho, e dimosles este fuero que es escripto em este libro, porque 

se judguen comunalmientre varones e mugeres. E mandamos que este 

fuero sea guardado para sienpre, e ninguno non sea osado de venir 

contra ello.65 

 

 De acordo com o trecho documental citado, atentamos para o discurso proferido 

por Alfonso X na tentativa de validar a disseminação de referido documento, o monarca 

apontou como justificativa de tamanha iniciativa, a necessidade de acabar com os 

perigos existentes pela diversidade de fueros aplicados nas diversas regiões do reino. 

 Ainda no prólogo do documento, o rei declarava que o povo sofria gravemente 

pela falta de conhecimento dos fueros atuantes, pela variedade e distinção de normas 

sendo aplicadas concomitantemente. Mediante tais acontecimentos, o monarca dando 

resposta aos pedidos do povo, elaborou um único corpus jurídico que suprisse a 

carência legislativa do reino e pudesse viver de acordo com as demandas de todos os 

súditos. 

 Segundo Julio Valdeón Baruque, no prólogo do Fuero Real se afirmava que os 

setores populares do reino de Castela e Leão estavam passando por grandes penalidades, 
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por conta da disparidade de fueros atuantes nas mais diversas regiões do reino.66 Nesse 

sentido, na necessidade reafirmação da elaboração de citado documento, no seu Libro I, 

Título VI, em sua Ley V, o monarca expressou: 

Bien sofrimos e queremos que todo orne sepa otras leyes por ser mas 

entendudos los ornes e mas sabidores, mas non queremos que ninguno 

por ellas razone nin judgue, mas todos los pleitos sean judgados por 

las leyes deste libro, que nos damos a nuestro pueblo, e mandamos 

guardar. Et si alguno adujiere libros de otras leyes en juicio para 

razonar o para judgar por él, peche quinientos sueldos al rey. Pero si 

alguno razonare ley que acuerde con las deste libro, e las ayude, 

puédalo facer e non haya pena.67 

 

O Fuero Real foi o documento realizado com o conselho e consentimento de 

arcebispos, bispos, aristocratas e homens bons conhecedores do direito e outros 

integrantes da corte e do reino.68 

Este libro que feziemos con conseio e con acuerdo de los arzobispos e 

de los obispos de Dios e de los ricos omes e de los mas onrados 

sabidores de derecho que podiemos aver e fallar, e otrosi de otros que 

avie en nuestra corte e en nuestro regno e catamos e escogiemos de 

todos los fueros lo que masvalie e lo meior e pusiemoslo, y tan bien 

del fuero de Castiella, como de León, como de los otros logares que 

nos fallamos que eran derechos e con razón non olvidando el derecho 

porque es pertenesciente a esto.69 

 

 Dessa perspectiva coletiva de construção do citado documento, apontamos mais 

um elemento da propaganda política disseminada por Alfonso X, pois ao demonstrar a 

ausência de uma formulação tirânica dos códigos jurídicos, isto é, uma produção 

somente voltada para as necessidades monárquicas, atestou no seu prólogo a pluralidade 

existente na sua fabricação, sendo este produzido por diversas autoridades eclesiásticas 

e seculares. 

A primeira menção ao Fuero Real foi registrada em março de 1255, pelo rei na 

região de Sahagún. Na ocasião da confirmação, o monarca declarou que os assuntos não 

tratados no fuero local de Sahagún deveriam ser resolvidos de acordo com o Fuero 

Real. Em agosto do mesmo ano, de acordo com a Corte de Zamora de 1274, o Fuero 

Real foi dado a região de Burgos e a região de Valladolid em 30 de agosto.70 

                                                           
66Cf. VALDEÓN BARUQUE, Julio. Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna. Madri: Temas 

de Hoy, 2003. p. 162. 
67FUERO REAL, Libro I, Título VI, Lei V, p. 16. 
68 Cf. O’CALLAGHAN, Joseph F. El Rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla. Traducción Manuel 

González Jiménez. Universidad de Sevilla, 1999. p. 59. 
69FUERO REAL, Prologo, p. 2. 
70 Idem. p. 118. 



144 
 

 Em julho de 1256, Alfonso X renovou a concessão geral do Fuero Real as 

cidades castelhanas, argumentando que careciam de um código escrito, no entanto, a sua 

principal intenção, segundo O’Callaghan, era de conceder aos cavaleiros das cidades 

uma série de excessos fiscais pelo pagamento das suas atuações militares em benefício 

da coroa.71 

 Nessa mesma perspectiva, Julio Valdeón Baruque assinala: 

El Fuero Real fue otorgado, como fuero municipal próprio, a diversas 

localidades, así la ciudad de Burgos, en el año 1255, o la villa de 

Madrid, em 1262. En ocasiones, el núcleo de población al que decidia 

aplicarse el Fuero Real recibía, al mismo tiempo, otros privilégios. De 

todos modos, es innegable que su extensión a diversas ciudades y 

villas significaba un notable progreso en la tarea de unificar 

jurídicamente los reinos, poniendo fin al localismo hasta entonces 

vigente.72 

  

 Para Marcelo Pereira Lima, o Fuero Real foi repassado a essas diversas vilas e 

cidades castelhanas a partir de 1255, intensificando o movimento de concessões em de 

1256. Ao que tudo indica, o aparente êxito desse código em Castela fez com que fosse 

estendido oficialmente às Estremaduras.73 

 Ainda de acordo com Marcelo Lima, o Fuero Real ainda que fosse uma 

imposição jurídica também estava voltado: 

Para se adaptar às vicissitudes locais, o que implicava suprimir as 

incompatibilidades percebidas nas normas para “toller muchas cosas, 

que son agraviamiento de vos todos”. Porém também visava 

incorporar os conselhos de auxiliares cortesãos ou provenientes de 

outras partes do reino, demonstrando a dimensão negociada e coletiva 

da construção da legislação afonsina e caslelhano-leonesa. Portanto, a 

orientação legislativa afonsina presente no Fuero Real não deixava de 

contemplar à sua maneira a unidade jurídica encabeçada pela 

monarquia.74 
  

 No momento de divulgação e transmissão do Fuero Real, o reinado de Alfonso 

X encontrava-se num período de relativa tranquilidade. Segundo O’Callaghan, no 

começo do reinado, Alfonso X ofereceu aos colonizadores cristãos –aristocratas 

castelhanos – terras em abundância, sendo esta ação fruto do processo de repovoamento 

ocorrido em Andaluzia.75 Com o repartimento sistemático das terras aos bispos, 
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monastérios, aristocratas e Ordens Militares, o monarca castelhano-leonês conseguiu  

garantir a continuidade da boa política de doações realizada por seu pai, Fernando III e, 

consequentemente, o apoio dos aristocratas nas suas novas ações de governo. 

 O momento de produção do Fuero Real no governo alfonsino, foi caracterizado 

por um período de suntuosa prosperidade, durante os quais o monarca, ao mesmo tempo 

em que adotava e disseminava suas medidas de governo, produzia uma gama de 

privilégios que garantiam o apoio de todos aqueles que pudessem colaborar para a 

efetivação dos seus projetos políticos. 

 Em consonância com tal assertiva, Manuel González Jiménez assinala: 

La llegada de Alfonso al trono trajo consigo uma renovación de los 

cargos de la corte y de la administración del reino. Ello se advierte con 

claridad comparando los últimos diplomas de Fernando III con los 

primeiros privilégios rodados solemnes emitidos por la cancillería de 

Alfonso X.76 

 

Dito isso, constatamos que durante o período de compilação do Fuero Real, a 

sociedade política do reino vivenciava uma clara harmonia, sendo este contexto, 

decerto, algo que diretamente influenciou a construção normativa dos postulados 

elaborados em referido documento. 

 

3.3.3. As Siete Partidas e o seu contexto de produção 

 

 As Siete Partidas foi considerada a obra jurídica alfonsina de maior importância 

para a divulgação do projeto político desenvolvido pelo monarca castelhano-leonês, 

além de possuir um papel de grande influência na construção do Direito Espanhol, 

sendo considerado o texto que melhor reconhece a tradição do Direito Romano. 

 A importância da construção deste documento foi transmitida e disseminada no 

governo de seu bisneto, Alfonso XI na Corte de Alcalá de Henares no ano de 1348: 

Nuestra entençión e nuestra voluntad es que los nuestros naturales e 

moradores de los nuestros regnos sean mantenidos en paz e en 

justiçia: et para esto sea mester de dar leyes çiertas por do se libren las 

contiendas e los pleitos que acaesçieren entre ellos (...); por que 

muchas más son las contiendas e los pleitos que entre los omes 

acaesçen e se mueven de cada día, que se non pueden librar por los 

fueros; por ende queriendo poner remedio convenible a esto, 

establesçemos e mandamos que los dichos fueros sean guardados en 

aquellas cosas que se usaron, salvo en aquello que nos falláremos que 

se deve mejorar e emendar, e en lo que son contra Dios e contra razón 

o contra las leyes que en este nuestro libro se contienen. Et los pleitos 
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e contiendas que se non podieran librar por las leyes desde libro e por 

los dichos fueros, mandamos que se libren por las leyes contenidas en 

los libros de las siete Partidas, que el Rey don Alfonso nuestro 

visabuelo mandó ordenar, como quier que fasta aquí non se falla que 

fuesen publicadas por mandado del Rey, nin fueron avidas nin 

resçibidas por leyes; pero nos mandamos las requerir e conçertar e 

emendar en algunas cosas que cunplía.77 

 

 De acordo com Julio Valdeón Baruque, as Siete Partidas foi a obra de maior 

importância compilada no reinado alfonsino, sendo considerada um código jurídico 

completo, mas também concebida como um texto doutrinal. 78 

A data inicial de sua elaboração remonta aos anos de 1256, tendo sido finalizada 

em 1265. De acordo com Manuel González Jiménez, o momento inicial de redação das 

Siete Partidas pode ser explicado se levarmos em consideração o acontecimento 

registrado em março de 1256, data também da chegada dos embaixadores da cidade de 

Pisa propondo a candidatura de Alfonso X ao cargo de Imperador dos Romanos.79 

No que concerne a datação de início de elaboração documental, as Siete Partidas 

em seu Prologo assinala: 

E este libro fue comentado a fazer, e a componer, vispera de San Juan 

Baptista, a quatro años, e XXIII dias andados del comienzo de nuestro 

Reynado, que comento guando andada la Era de Adam en cinco mili,e 

veinte vn años Hebraycos, e dozientos e ochenta e siete dias.80 

 

Dessa maneira, ressaltamos o intuito político existente na produção de referido 

documento. Ainda segundo Manuel González Jiménez, a redação das Siete Partidas 

tinha muito a ver com o giro transcendental da política do rei castelhano-leonês e, 

consequentemente, a sua elaboração estava diretamente ligada as suas pretensões 

imperiais.81 

Os argumentos justificativos para a construção desta obra foram expostos por 

Alfonso X em seu Prologo, da seguinte maneira: 

E fezimos ende este libro, porque nos ayudemos Nos del, e los otros 

que despues de Nos viniessen, conosciendo las cosas; e oyendolas 

ciertamente: ca mucho conuiene a los Reyes, e señaladamente a los 

desta tierra, conocer las cosas segund son e estremar el derecho del 

tuerto, e la mentira de la verdad; ca el que no supiere esto, no podra 

fazer la justicia bien e cumplidamente, que es a dar a cada vno lo que 

le conuiene cumplidamente, e lo que meresce. E porque las nuestras 
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gentes son leales, e de grandes coragones; por esso a menester que la 

lealtad se mantenga con verdad, e la fortaleza de las voluntades con 

derecho, e con justicia: ca los Reyes sabiendo las cosas que son 

verdaderas e derechas, fazérlas han ellos, e no consentiran a los otros 

que passen contra ellas: segund dixo el Rey Salomon que fue sabio y 

muy justiciero, que guando el Rey estuuiesse en su cadira de justicia, 

que ante el su acatamiento se desatan todos los males, ca pues que lo 

entendiere guardara a si, e a los otros de daño. E por esta razon 

fezimos señaladamente este libro; porque siempre los Reyes del 

nuestro Señorio se caten en el ansi como em espejo, e vean las cosas 

que an en si de enmendar, e las enmienden, e segund aquesto que 

fagan en los suyos. Mas porque tantas razones, ni tan buenas como 

áuia menester para mostrar este fecho, no podiamos Nos fablar por 

nuestro entendimiento, ni por nuestro seso, para cumplir tan grand 

obra, e tan buena, acorrimonos de la merced de Dios, e del bendicto su 

Fijo, nuestro Señor Jesu Christo, en cuyo esfuergo Nos lo 

comengamos, e de la Virgen Santa Maria su Madre, que es medianera 

entre Nos e el, e de toda la su Corte celestial: e otrosi de los dichos 

dellos. E tomamos de las palabras, e de los Buenos dichos que dixeron 

los Sabios, que entendieron las cosas razonadam ente segund natura, e 

de los derechos de las leyes, e de los buenos Fueros que fizieron los 

grandes Señores, e los otros ornes sabidores de derecho, en las tierras 

que ouieron de juzgar.82 

 

 Podemos analisar a partir deste trecho como Alfonso X expressou a necessidade 

de divulgação e disseminação de um corpus jurídico que pudesse servir de exemplo 

para as próximas gerações, sendo este um documento completo que versa sobre todas as 

coisas do direito e das leis e buscava a uniformidade das suas ações legais. 

 Nas Partidas como no Fuero Real e no Especulo, a imagem do rei é retratada 

pela figura de um justiceiro, posto por Deus para manter a paz e a justiça a todo povo, 

sendo ele responsável por dar a cada um seu direito e fazer ao povo justiça e direito. 

Nesse sentido, o monarca pretendia em seu discurso manter o cumprimento da lei por 

todos, sob a justificativa de fazê-lo para evitar mentiras. 

 Em conformidade com tais características reais contidas nas Partidas, Marcelo 

Lima descreve: 

Nas Siete Partidas, a imagem do rei está associada à representação de 

monarca cristão, sábio, justo e legislador. O pensamento político 

afonsino é evidenciado por meio da criação de três imagens 

articuladas de rei, isto é, o rex christianus, cujo poder advinha de 

Deus (é o poder real de origem divina, o rei como vigário de Deus, 

como protegido de Deus e como exemplo de virtudes cristãs, o rei por 

la Gracia de Dios, do rex sapiens, que possuía a virtude e o 

conhecimento necessários para bem governar (é o rei-prudente, rei-

mestre, rei-literato e rei-trovador) e, o que mais importa neste artigo, 
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do rex justus (tratava-se do rei como juiz e legislador), cujo papel era 

gerir a justiça em seu reino.83 

 

 Para Robert Andrew Macdonald, as Siete Partidas representavam uma 

integração enciclopédica e sistemática da definição, prescrição, explicação e ampliação 

de diversas fontes – clássicas e coletâneas canônicas e seculares, romanas e castelhanas, 

legais e literárias – em distintas línguas.84 

De todo modo, não existe um posicionamento unânime se os postulados contidos 

neste documento tiveram de fato aplicação no reinado alfonsino. Para Valdeón Baruque, 

as Siete Partidas não possuíram uma aplicação prática no período de reinado de Alfonso 

X, sendo somente utilizadas como normas operativas no ano de 1348, quando na Corte 

de Alcalá de Hernares, Alfonso XI aprovou o famoso Ordenamiento, ato que obrigou a 

divulgação e imposição dos princípios jurídicos das Siete Partidas a todos os reinos da 

Coroa.85Já para O’Callhaghan, as Siete Partidas tiveram força de lei durante o reinado 

de Alfonso X, sendo elas uma correção e extensão do Especulo, documento revisado 

entre 1256 e 1265.86 

O período contextual de produção das Siete Partidas foi demarcado pelos 

seguintes acontecimentos: Ocorrência da primeira sublevação da aristocracia 

castelhano-leonesa em outubro de 1255, momento de criação de inúmeros tributos 

extraordinários para suprir os gastos com o fecho del império e, por fim, período de 

intensa tentativa de adesão das reformas legislativas propostas por Alfonso X. 

Dessa maneira, defendemos que os citados eventos estão diretamente ligados as 

normas jurídicas estabelecidas por Alfonso X no momento da construção punitiva da 

sodomia presente na Setima Partida. 

Em relação ao contexto de compilação dos documentos alfonsinos, Marcelo 

Lima assinala: 

Sem dúvida, a maior parte da historiografia tem demonstrado que o 

processo de compilação e codificação esteve relacionado a muitos 

aspectos históricos específicos. Todavia, os três códigos (quatro, se 

levarmos em conta atese de Jerry Craddock) não eram simplesmente 

eventos pontuais e isolados, porque, mesmo sendo obras relativamente 

independentes, fazem parte de um amplo processo de adequação e 

reconstituição contínua dos esforços de unificação jurídica e 
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renovação do direito sob o monopólio direto ou indireto da 

monarquia. Pode-se dizer que os códigos pertenciam a uma 

comunidade textual e discursiva de códigos jurídicos, embora fossem 

membros diferentes e dinâmicos da mesma.87 

 

Dito isso, atestamos a partir da construção distintiva da prática da sodomia nos 

documentos alfonsinos e na nítida diferenciação nos seus contextos de produção, a 

utilização da punição a sodomia como uma ferramenta coercitiva valiosa manejada por 

Alfonso X para garantir a implantação das suas diretrizes de governo, ao mesmo tempo 

em que a sua aplicação possibilitaria também a contenção dos seus opositores de 

governo. 

Em consonância com nossas assertivas sobre o caráter político da normatização 

da punição a sodomia no reinado de Alfonso X. Ao retratar as várias funções de desta 

prática sexual ao longo da Idade Média, Jeffrey Richards afirmou como uma das 

possibilidades para sua crescente secularização: “A utilização de acusações de prática 

desviante para se livrar de inimigos era parte habitual da política medieval, e a sodomia 

era frequentemente vinculada à bruxaria e ao culto ao Diabo”.88 

Atestamos ainda para a validação do caráter político envolto na acusação da 

prática da sodomia, a suntuosa diferenciação existente entre o tempo de execução de 

referidas práticas nos compêndios jurídicos alfonsinos. No Fuero Real, o acusado de 

sodomia teria um processo executório mais complexo. Mesmo considerando a castração 

como primeiro elemento da pena, havia a possibilidade do réu, até o terceiro e último 

dia de execução da pena, comprovar a sua inocência, o que daria a chance de que o 

processo punitivo fosse revogado. 

No entanto, os trâmites legais que envolviam a pena da sodomia contida na 

Setima Partida, não deixavam transparecer o mesmo rigor jurídico do documento 

anteriormente elaborado. Tendo o acusado a morte decretada na fogueira de imediato, 

sem possibilitar qualquer intervenção que permitisse a anulação ou revogação do ato. 

Nesse sentido, compreendemos que a execução rápida à punição da sodomia nas 

Partidas deixava intrínseco o seu valor, não se permitindo que nenhum tipo de 

questionamento ou interposição por parte dos acusados ou terceiros fossem levados em 

consideração. 
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Por fim, consideramos ainda que qualquer explicação meramente religiosa para a 

normatização e punição da sodomia no reinado de Alfonso X, não oferece justificativas 

necessárias para explicar as variações punitivas de referidos trâmites de punição 

processual à prática. Ao considerarmos que se a prática da sodomia fosse unicamente 

regulamentada no reinado alfonsino pelo seu víeis religioso, não existiria a necessidade 

de criação de dois postulados dicotômicos. 

A seguir apresentaremos um caso emblemático do reinado de Alfonso X, a 

morte do seu irmão Fradique em 1277, que nos possibilita construir argumentos 

explicativos para a necessidade de utilização punitiva da prática da sodomia em seu 

âmbito político pelo monarca castelhano-leonês. 

 

3.4. O LIMITE DA NEGOCIAÇÃO SENHORIAL NO REINADO DE ALFONSO X: 

A APLICAÇÃO PUNITIVA DA PRÁTICA DA SODOMIA NO POSSÍVEL “CASO 

FRADIQUE” 

 No ano de 1277, o irmão de Alfonso X, Dom Fradique foi condenado à morte 

juntamente com um importante aristocrata do reino, Simón Ruiz de los Cameros. As 

causas de referida sentença de morte nunca foram divulgadas em nenhum documento da 

chancelaria real do monarca castelhano-leonês. 

 Dom Fradique, nem de longe era um dos irmãos preferidos de Alfonso X, no 

entanto, também não era o pior dos seus desafetos. Segundo Manuel González Jiménez, 

a tragetória pessoal de Dom Fradique é pouco conhecida, sabendo-se somente que 

durante algum tempo, ainda no período de vida de Fernando III, o infante Fradique 

passou algum tempo em Palermo, na Corte de seu tio, o Imperador Federico II Staufen. 

A sua estadia na corte estava diretamente relacionada com o projeto do Rei Santo de 

conseguir para seu segundo filho varão o ducado de Suabia.89 

 As pretensões de Alfonso X ao título imperial dos romanos colocava-se como 

um impecilho para a realização do sonho do rei Santo de deixar um futuro principesco 

para seu filho Fradique. Entretanto, a renúncia de Don Fradique em favor do seu irmão 

mononarca ao ducado de Suabia, possibilitou a continuidade dos planos imperiais 

alfonsinos. 

 Em contrapartida, como compensação da generosidade do seu irmão, Alfonso X 

concedeu a ele várias terras, frutos do repartimento de Servilha: Albaida del Aljarafe, 

                                                           
89GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso y sus Hermanos. Minervae Baeticae: Boletín de la real 

academia Sevilliana de Buenas letras, Nº. 32, pp. 203-214, 2004, p. 208. 
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Gelves, las alquerías de la Torre del Alpechín, Cambullón, Brenes, Rianzuelae la 

Algaba, sem contar os palácios de muçulmanos dados ao infante.90 

 Ainda sobre alguns aspectos da vida de Dom Fradique, Manuel González 

Jiménez pontua: 

Don Fadrique no apoyó la sublevación del infante don Enrique, a 

pesar de que al parecer simpatizaba con éste más que con su hermano 

el rey. Y de esta forma, entre 1255 y 1260, año de su salida del reino, 

llevó una vida normal y oscura en la corte. Si hemos de creer lo que 

cuentan las crónicas, debió sentirse decepcionado cuando, en 1258, la 

infanta Cristina de Noruega prefirió casarse con su hermano Felipe, 

que había abandonado la Carrera eclesiástica, antes que con él. No 

sabemos qué papel jugó Alfonso X en la elección ni cómo este 

incidente pudo influir en su salida del reino. Tal vez mediara alguna 

discusión entre ambos hermanos; o, tal vez, aburrido de su papel 

secundario en la corte, decidió salir del reino y acompañar a su 

hermano Enrique en su aventura tunecina. El hecho es que, en 1260, 

abandonó Castilla, sin autorización del rey, lo que explica que sus 

propiedades fuesen confiscadas. Las que había recibido en el 

repartimiento de Sevilla se entregaron a la Iglesia Hispalense.91 

 

 A reconcilação entre Alfonso X e Dom Fradique só foi possível em 1260 em 

Murcia, quando o monarca castelhano-leonês acolheu o infante. No mesmo ano, 

Alfonso X devolveu algumas terras anteriormente pertencentes a Fradique.Até o ano de 

1274 seu nome circulava entre os vassalos reais. 

 Ainda de acordo com Manuel González Jiménez, durante a crise sucessória 

aberta em 1275 com a morte de Fernando de La Cerda, Fradique optou pela candidatura 

do filho do infante defunto, mesma postura defendida por Alfonso X e contrária as 

pretensões de Don Sancho, segundo filho varão do monarca castelhano-leonês.92 

 Todavia, os momentos de paz entre ambos irmãoscessaram quando, na 

primavera de 1277, o infante Fradique juntamente com Simón Ruiz de los Cameros 

caíram em algum mal que acabou manchando de sangue as mãos do monarca 

castelhano-leonês e de seu filho Sancho.  

 A causa da morte de ambos os aristocratas nunca foram divulgadas, o único 

relato oficial das mortes foi abordado em um pequeno trecho presente na CAX em seu 

Capítulo LXVIII: 

E porque el rey sopo algunas cosas del infante don Fradique, su 

hermano, e de don Ximón Ruyz de los Cameros, el rey mando al 

infante don Sancho que fuese prender a don Ximón Ruyz de los 

Cameros et quel fiziese luego matar. Et don Sancho salió luego de 

                                                           
90Idem. p. 209. 
91Idem. p. 208. 
92Idem. p. 209. 
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Burgos e fue a Logronno e falló allí a don Ximón Ruyz et prisol. Et 

este mismo día Fradique por mandado del rey. Et don Sancho fue a 

Treuinno e mando quemar allí don Ximón Ruyz. Et el rey mando 

afogar a don Fradique.93 

 

 Na tentativa de compreensão desse acontecimento, a historiográfia epecializada 

no reinado de Alfonso X construiu uma gama de possibilidades explicativas para 

entender as circunstâncias de determinados atos. Entretanto, só iremos abordar uma em 

nossa investigação. 

 Na concepção de Antonio Ballesteros y Bereta, a execução de Dom Fradique e 

Simón Ruiz estava relacionada ao apoio deliberado de Fradique ao seu sobrinho, Dom 

Sancho na questão sucessória. Para o autor, Sancho não sabia do apoio exercido pelo 

seu tio em seu pleito, sendo obrigado a cumprir as ordens do seu pai de preender e matar 

a Dom Simón Ruiz, também um importante aliado da causa sanchista.94 

 No intuito de comprovar a veracidade da sua hipótese para o episódio, 

Ballesteros y Bereta assinala: 

Concertados varios nobles, partidarios de Don Sancho, tal vez se 

creyeron bastante fuertes para derribar al rey. En este caso el monarca, 

por derecho de primogenitura, con la misma tesis de Don Sancho, lo 

sería Don Fadrique. Hasta nos aventuramos a suponer que Don 

Fadrique pensó en suprimir todos los obstáculos, sin reparar en 

medios, incluso si preciso fuera la muerte del Rey.95 

  

Se utilizando de alguns aspectos da análise realizada por Ballesteros yBereta 

para o entendimento do caso, Manuel González Jiménez contruiu a seguinte explicação 

para os eventos ocorridos na primavera de 1277: 

Que don Fadrique, en su condición de hermano segundo del rey, y a la 

vista de lo confuso de la situación, de las dudas y vacilaciones de 

Alfonso X en reconocer oficialmente a Sancho como infante heredero, 

y de la creciente impopularidad de un monarca que había dado ya 

suficientes muestras de incompetencia política y hasta de inestabilidad 

mental, trató de dar un golpe de estado y proclamarse regente hasta 

que el infante don Sancho alcanzase la mayoría de edad prevista en las 

Partidas, privando así al rey de todo tipo de competencias. Era, en 

efecto, una solución que, de Haber triunfado, hubiera sido aceptada 

por muchos, aunque no por el infante don Sancho ni, por supuesto, por 

el monarca, como se vio por la violenta reacción de éste al tener 

noticia de ella.96 

 

                                                           
93CAX, cap. LXVIII, p. 193. 
94Cf. BALLESTEROS Y BERETTA, Antonio, Alfonso X el Sabio. Barcelona: Salvat, 1963.p. 840. 
95Idem. p. 842. 
96GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 213. 
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 Divergindo de toda essa explicação sobre as questões sucessórias para a 

execução dos dois aristocratas, Salvador Martínez apresenta uma nova leitura para a 

compreensão do caso mais emblemático do governo de Alfonso X: Fradique foi punido 

pela pena capital sob a acusação de sodomia.97 

 Na confirmação de tal assertiva, Salvador Martínez utiliza-se de alguns aspectos 

nebulosos acerca desse episódio, entre eles, o sigilo em torno da real causa da morte do 

acusado, a forma como o mesmo foi morto, sem direito a um funeral digno de um nobre 

e as circunstâncias em torno do ato.98 

 De todo modo, ressaltamos ainda que o supracitado autor não acreditava na 

realização da prática da sodomia por parte de Fradique, compreendendo essa atitude do 

monarca como uma estratégia política, um pretexto convenientemente válido, utilizado 

para afastar um inimigo declarado do reino, à medida em que, segundo ele, o caráter 

rápido e violento da punição da sodomia presente nas Siete Partidas poderia servir de 

parâmetro para validação da sua hipótese.99 

 Em consonância com Salvador Martinez, Julio Valdeón também explicita o 

caráter duvidoso em torno da morte de Dom Fradique: 

Lo cierto es que Alfonso X, una vez que hubo recuperado la salud, 

ordenó, en marzo del citado año de 1277, detener y a continuación 

ejecutar a su hermano Fadrique. Poco después perecía, también 

víctima de la justicia real, Simón Ruiz de los Cameros, que había sido 

el principal acompañante de Fadrique en la conjura citada. El cronista 

de la corona de Aragón Jofre de Loaysa indica, a propósito de los 

mencionados Fadrique y Simón Ruíz de los Cameros, con notable 

prudencia, que Alfonso X actuó “por cosas que sabía acerca de 

ellos”.100 

 

 Em nossa investigação utilizamos como referencial as hipóteses defendidas por 

Salvador Martínez e Julio Valdeón Baruque para a explicação dos acontecimentos 

nebulosos realizados no reinado alfonsino. Na justificativa de determinada escolha, 

apontamos alguns aspectos aqui já examinados: A rapidez com que foi realizada a 

execução dos acusados, algo previsto na normatização da sodomia presente nas Siete 

Partidas, sendo esta realizada mediante um simples testemunho que pudesse atestar o 

ato praticado e não necessitando da realização de um julgamento rigoroso; o momento 

político conturbado de constantes conflitos com a aristocracia castelhano-leonesa em 

                                                           
97Cf. MARTÍNEZ, H. Salvador. Alfonso X, the learned: A biography. Leiden/Boston: Brill, 2010. p. 390. 
98Idem. p. 390. 
99Idem.  p. 391. 
100 VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 100. 
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que vivenciava Alfonso X no momento de efetivação da pena; o sigilo da causa da 

morte dos acusados, algo que denotava certa preocupação com a exposição dos motivos 

reais que levaram os acusados a morte, pois se o motivo fosse realmente a prática da 

sodomia seria um grande constrangimento a sua vulgarização e, por fim, os elementos 

que denotam a construção punitiva de referida prática no reinado pelo seu viés político, 

a diferenciação contextual da construção punitiva dos dois documentos no reinado e a 

preocupação conceitual e personalista dos praticantes da sodomia contida na Setima 

Partida: Sodomítico dizen al pecado en que caen los omes yaciendo vnos con otros 

contra natura, e costumbre natural.101 

 Compreendemos que independentemente das verdadeiras causas em torno da 

morte de Dom Fradique, Alfonso X queria a qualquer custo criar um estratégia eficaz 

para eliminar um inimigo árduo do seu reinado. Um inimigo capaz, segundo o monarca, 

de se aproveitar da sua frágil saúde e da pouca idade do seu sobrinho Sancho, e que 

pretendia ascender ao trono de Castela e Leão, aliando-se a Navarra para conspirar 

contra o reinado do seu próprio irmão.102 

 Assim, mesmo considerando que não existam ainda documentos que validem a 

aplicação da pena de morte pela prática da sodomia no caso de Dom Fradique e Simón 

Ruiz de Los Cameros, ressaltamos o emprego do caso aqui apresentando, não pela 

veracidade ou não do ato praticado, mas sim, pelas hipóteses levantadas acerca da 

utilização de referida prática sexual estar diretamente vinculada às disputas de poder no 

período. 

 Para Manuel González Jiménez, esse estranho episódio ocorrido na Primavera de 

1277 diferia muito do comportamento habitual de Alfonso X, que era mais dado a 

clemência do que a ira, a negociação do que o mando e a imposição.103 

 Outro aspecto que denota a necessiade eminente de eliminação da influência 

negativa de Dom Simón Ruiz de Los Cameros por Alfonso X, encontra-se presente na 

análise efetuada por Manuel González Jiménez na obra Fernando III el Santo, sobre 

alguns aspectos conflitantes do reinado de Fernando III, nos quais o autor explicita a 

frenética oposição da família Los Cameros ao governo do rei Santo: 

Las causas del descontento nobiliario fueron distintas en cada periodo 

del reinado. El primeiro de ellos tuvo lugar en 1220, y fue 

protagonizado por Don Rodrigo Díaz de los Cameros. Tanto él como 

su hermano Don Álvar Días habían sido, firmes defensores de la causa 

                                                           
101SETIMA PARTIDA, Tomo IV, Título XXI, p. 329-330. 
102  GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 213. 
103GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 211. 
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de Fernando III. El enfrentamineto con el monarca tuvo lugar a raíz de 

la llegada a oídos de éste de las malfetrías y abusos que Don Rodrigo 

había cometido en sus tierras. Citado para que se personase ante el rey 

a fin de rendir cuenta de sus actos, abandonó la corte, que estaba 

entonces en Valladolid, sin antes comparecer ni tan siquiera 

desperdirse del monarca.(...) El inicio del enfretamineto se produjera a 

finales de 1221, fecha en la cual el nombre de Don Rodrigo Días de 

Los Cameros desaparece de los diplomas reales.104 

 

 Ainda de acordo com Manuel González Jiménez, o desafeto da família Los 

Cameros com a linhagem de Fernando III era tão grande que diante do monarca Alfonso 

VIII, Rodrigo Días de Los Cameros o solicitou, que antes de morrer, declarasse 

publicamente que no caso de falecimento de seu filho Enrique sem descendência, todo 

reino de Castela e Toledo passaria imediatamente por direito hereditário para o filho de 

Luis VII e Blanca, filha do monarca castelhano. Dessa forma, o aristocrata pretendia 

eliminar qualquer possibilidade de Fernando III ao trono.105 

 Diante de tais permissas, evidenciamos a necessidade de criação de aparelhos 

jurídicos coercitivos pelo monarca castelhano-leonês na contenção e eliminação de 

antigos e poderosos inimigos do rei. 

 Em continuidade, analisaremos a seguir um aspecto importante para a 

comprovação do manuseamento político da punição a prática da Sodomia por Alfonso 

X presente em uma obscura passagem das Cantigas de Santa Maria. 

 

3.4.1. O relato literário da atuação punitiva da prática da sodomia no reinado 

alfonsino: As Cantigas de Santa Maria 

 As Cantigas de Santa Maria,106definem-se por uma composição poética 

destinada a ser cantada, sendo composta por uma coleção de 420 poemas ou hinos 

compilados na corte de Alfonso X. 

 De acordo com Manuel González Jiménez, seria muito difícil atestar a data 

precisa de elaboração das Cantigas, sabendo-se somente que a sua construção remota os 

primeiros anos do reinado alfonsino e que as primeiras cem composições estavam 

concluídas entre 1257 e 1265. As restantes foram escritas ao longo do seu reinado.107 

                                                           
104GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Fernando III el Santo: el Rey que marcó el destino de España. 

Sevilha: Fundación José Manuel Lara, 2006, p. 66-67 
105Idem. p. 68. 
106ALFONSO X EL SABIO, Cantigas de santa María, facsímil de la edición que hizo la Real Academia 

Española en 1889. Madrid: RAE, 1990.  
107 GONZÁLEZ JIMENÉZ, Manuel. Alfonso X, el sábio: historia de un reinado:1252-1284. Burgos: La 

Olmeda, 1999, p. 364. 
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 As fontes utilizadas para a compilação das Cantigas são muito variadas, tendo 

como característica principal a sua complexidade formal. A sua compilação em língua 

galega foi considerada na época pela justificativa de ser esse o idioma mais apropriado 

de todas as línguas faladas na Espanha cristã para a expressão lírica. 

 Para Valdeón Baruque, as Cantigas de Santa Maria tinham a finalidade de 

retratar temas de natureza religiosa, já que eram louvores a Virgem Maria, de milagres 

amplamente difundidos em tempos medievais ou inclusive de acontecimentos retirados 

da experiência pessoal do monarca.108 

 Todavia, não podíamos compreender a construção deste documento somente 

pelo seu caráter litúrgico. Uma vez que Alfonso X redigiu também nelas poemas 

profanos que tratavam de temas amorosos, ainda que o capítulo mais amplo sobre esse 

assunto fosse direcionado as chamadas cantigas de escárnio e maldição, caracterizadas 

pelos seus tons satíricos. 

 Conforme O’Callaghan, as Cantigas constituem também uma valiosa fonte 

histórica no sentido de que alguns poemas possuem um caráter muito pessoal do 

cotidiano do rei. Outros poemas contêm referências aos sucessos realizados pelo 

monarca ao longo do seu governo, relatos da guerra contra Granada e Marrocos, 

descrição do repovoamento do Porto de Santa Maria e as ações de governo tomadas 

pelo monarca para suprir as sublevações do seu reinado.109 

 Ainda segundo o autor, os poemas revelam os sentimentos do rei em relação à 

deslealdade da nobreza, às suas frequentes doenças e ao seu medo do fogo do inferno e 

da danação eterna. A Virgem Maria aparece em toda sua obra como uma advogada 

protetora e consoladora. Através de seus atos maravilhosos, o rei acreditava poder 

triunfar sobre seus inimigos e adversários que o cercavam dentro e fora dos seus 

territórios.110 

 Tomando essas características de produção no reinado alfonsino, trataremos aqui 

de um aspecto particular da ação do poder monárquico na execução de dois ricos 

homens que juntamente com a maioria dos aristocratas do reino tinham o objetivo de 

minar e desestabilizar a autoridade régia frente à sociedade castelhano-leonesa. E 

acabaram sendo acusados pelo monarca Alfonso X de cometer o “pecado nefasto” e 

                                                           
108VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 182. 
109 O’CALLAGHAN, op. cit., p. 186-187. 
110O’CALLAGHAN, Joseph F. Alfonso X and the Cantigas de Santa Maria: a poetic biography. Leiden, 

Boston, Köln: Brill, 1998. p. 5-6. 
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tiveram como pena a morte na fogueira, aspectos descritos em alguns trechos da 

Cantiga 235 que diz: 

Pois passou per muitas coitas e delas vos contarei: 

Ha vez dos ricos-omes que, segundo que eu sei, 

se juraron contra ele todos que non fosse Rey, 

seend' os mais seus parentes, que divid' é natural. 

Como gradecer ben-feito é cousa que muito val... 

  (...) 

E depois de muitos maes o sãou, grandes e greus, 

que ouve pois en Castela, u quis o Fillo de Deus 

que fillasse gran vingança daqueles que eran seus 

emigos e pois dele. E ben com' ard' estadal 

Como gradecer ben-feito é cousa que muito val... 

                        (...) 

Ardeu a carne daqueles que non querian moller; 

os outros pera o demo foron e, sse Deus quiser, 

assi yrá tod' aquele que atal feito fezer, 

e do mal que lles en venna, a mi mui pouco m' incal. 

Como gradecer ben-feito é cousa que muito val...111 

 

 Os trechos acima abordam a utilização e punição da prática da sodomia por 

Alfonso X, principalmente o trecho final do relato em que se afirma que foram 

queimados, isto é, tiveram a morte decretada na fogueira porque não queriam mulher. 

 Sendo assim, na tentativa construtiva de compreensão dos acontecimentos 

proferidos na Cantiga 235, recorremos à interpretação elaborada por Marina Kleine em 

“Alfonso X e a legitimação do poder real nas Cantigas de Santa Maria”,112 ao 

mencionar que os acontecimentos históricos contidos na Cantiga 235 retratam 

principalmente os conflitos travados entre Alfonso X e a aristocracia, tendo como 

momento contextual as evidentes sublevações da aristocracia castelhano-leonesa no 

período final do reinado. Para ela, é interessante observar que as tentativas de usurpação 

do poder por parte dos ricos-homens são sempre descritas como atuações frustradas 

devido a permanente intervenção da Virgem Maria e de Deus, denotando uma 

manipulação dos fatos como uma provável intenção propagandística.113 

 Outra hipótese interpretativa para os atos descritos na Cantiga 235 vinculam-se 

diretamente aos acontecimentos ocorridos na Primavera de 1277, a execução de Dom 

Fradique e Simón Ruiz de Los Cameros. Na justificativa de tal conjectura, 

apresentaremos um importante aspecto a ser analisado para o entendimento do caso 

                                                           
111 Cantigas de santa María, op. cit., p. 281-282. 
112KLEINE, Marina. Afonso X e a legitimação do poder real nas Cantigas de Santa Maria. Anos 90: 

Revistado Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, v. 16, pp. 51-69, 2002. 
113Idem. p.  
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sucedido, a indicação dos três pontos distintos do trecho documental que apontam a 

participação de dois ricos-homens em uma ambiciosa tentativa de destituir o monarca 

do trono. À primeira vista, após a análise das passagens citadas, seria lógico nos 

aproximarmos da identificação dos magnatas apontados na Cantiga: Dom Fradique e 

Dom Simón. 

 Contudo, uma análise mais detalhada realizada por Manuel González Jiménez 

esboça a impossibilidade da execução apresentada na Cantiga 235 com as condutas 

realizadas em 1277 em dois pontos básicos: a articulação dos aristocratas que alude a 

Cantiga foi efetuada entre 1272-1273 e os dois ricos homens foram condenados a 

fogueira por serem simpatizante da heresia dos cátaros. Dessa forma, sem entrar e nem 

sair da questão, mostra-se evidente, segundo González Jiménez, que os ricos homens 

presentes na Cantiga 235, não poderiam ser identificados com os condenados à morte 

em 1277 por Alfonso X.114 

 Desta maneira, acreditamos que independentemente da veracidade dos atos 

cometidos pelos acusados tanto na descrição da Cantiga como no caso Fradique, 

conseguimos atestar a questão principal que circundou nossa investigação até o 

momento: o efetivo manuseamento punitivo da prática da sodomia por Alfonso X como 

um importante apetrecho político nas mãos do poderio régio para a eliminação e 

contenção dos seus opositores e para resolução dos seus embates políticos, algo que 

representava o fim das negociações senhoriais alfonsinas produzidas no período do seu 

governo. 

 Logo, compreendendo que da mesma forma que o monarca castelhano-leonês 

construiu elementos coercitivos para manutenção da sua autoridade e, 

consequentemente, do seu poderio régio, também elaborou uma extensa rede de 

concessões reais com intuito de legitimar as bases do seu ambicioso programa de 

governo. Ao mesmo tempo, que assegurou a utilização punitiva da prática da sodomia 

como um valioso instrumento de governo a ser utilizado no momento em que a sua 

extensa rede de negociações senhoriais fracassasse. 

 

3.5. UM PANORAMA FINAL DE GOVERNO 

 Os últimos anos de reinado de Alfonso X foram caracterizados pela intensidade 

das suas redes de negociação senhoriais, tendo como causa determinante para esse 
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contexto, os incessantes conflitos protagonizados pelo monarca e a aristocracia 

castelhano-leonesa. 

 Como importante fator gerador para o descontentamento da aristocracia no 

reinado do Rei Sábio, apontamos, sobretudo, a crescente insatisfação aos preceitos 

políticos instituídos pelo monarca castelhano-leonês ao longo do seu reinado. Nesse 

sentido, consideramos que a tensão crescente entre ambas as instituições freou 

consideravelmente o processo contínuo de mútua colaboração vivenciada entre as 

monarquias e aristocracias medievais do século XII e XIII. 

 Diante dos mais variados conflitos, o monarca castelhano-leonês ora produzia 

elementos coercitivos que neutralizassem a insatisfação dos aristocratas sublevados, ora 

concedia a essa mesma aristocracia elementos que possibilitassem o seu apoio nas suas 

diretrizes de governo, elementos diretamente ligados as relações de negociações 

senhoriais produzidas no período do seu governo. 

 Todavia, mesmo visualizando todo esse cenário de crise no período de reinado 

de Alfonso X, não poderíamos deixar de pontuar que na mesma medida em que a 

aristocracia castelhano-leonesa almejava controlar a fonte régia para a confirmação da 

sua legitimidade, não tinha a pretensão de desconsiderar nem tampouco exterminar com 

o poder monárquico, ao mesmo tempo em que a monarquia estava longe de aspirar ao 

poder total, necessitando constantemente da aristocracia para organização do reino. 

 Assim, o contexto de negociações presentes no reinado alfonsino representava, 

de certo, os incessantes conflitos na relação entre Alfonso X e a aristocracia castelhano-

leonesa, ao passo que os aristocratas não estavam interessados em serem independentes 

da monarquia, almejando, sobretudo, um governo de colaboração, de participação 

efetiva nas decisões e no programa de governo do monarca. Sendo que a busca do poder 

pelos grupos aristocráticos mais influentes significava a construção de redes de 

negociações pelo poder monárquico que alternavam estratégias de resistência e 

conciliação. Em contrapartida, a monarquia construía alianças com importantes famílias 

aristocratas, através de concessões e imposições, para que as funções de referido grupo 

não extrapolassem os limites da jurisdição régia. 



CONCLUSÃO 

 

 

 

 A noção de Corte retratada no reinado de Alfonso X esboçava toda a pluralidade 

vivenciada pela sociedade política castelhano-leonesa, ao pontuar: Corte es llamado el 

lugar do es el rey e sus vasallos e sus oficiales con él, que le han cotidinamente de 

consejo e de servir.1 

 Dessa definição de Corte foram assentadas as bases do governo alfonsino, sobre 

as quais o monarca buscou a todo e qualquer custo conseguir o apoio dos principais 

grupos aristocratas do reino na divulgação e propagação do seu projeto de governo. 

Todo esse entendimento de construção coletiva do direito e do bem comum entre o 

monarca e as principais oligarquias deixava transparecer a ausência da vontade soberana 

sobre as diretrizes legislativas do reino, uma vez que identificamos na criação das suas 

obras jurídicas a existência de um acordo conjunto entre ele e as aristocracias secular e 

eclesiástica. 

 Através de uma gama de reuniões de Cortes, o monarca castelhano-leonês tinha 

por objetivo dispor de um foro excepcional para tratar das principais questões do seu 

governo: a elaboração e proclamação das leis, a regulamentação da economia, a 

arrecadação de impostos. Em geral, nas Cortes eram adotadas as decisões de governo ou 

de política, tanto no interior como no exterior, em companhia dos seus mais influentes 

colaboradores. 

No entanto, apesar do caráter coletivo da organização do reino por meio de tais 

reuniões, não poderíamos de deixar de pontuar este local como um importante veículo 

de resistência das ações monárquicas, de protesto contra os abusos de poder real e 

violação do direito tradicional. 

 As Cortes eram também onde o monarca, em parceria com os principais 

aristocratas do reino, tomava as principais decisões para a condução favorável do 

governo. Sendo assim, através do sentido de Corte disseminado no reinado de Alfonso 

X, compreendemos a estrutura dinâmica e multifacetária da política na sociedade 

senhorial castelhano-leonesa. 

                                                           
1ALFONSO X. Las Siete Partidas de Don Alfonso X. Barcelona: Imprenta de Antonio Bergnes, 1843-

1844. PRIMEIRA PARTIDA, Tomo I, Título IX, Lei XXVII, p. 813. 
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 Nessa estrutura de sociedade, o poder real, em nenhum caso, deveria ser um 

poder tirânico, mas sim, respeitoso com a Igreja e com seus súditos na difícil missão de 

manter o seu povo em paz, sob a justiça e a lei, isto é, no bem comum. 

Diante de toda essa explicação do modelo corporativo desenvolvido nas Cortes 

alfonsinas, salientamos a nossa constante tentativa ao longo deste trabalho de 

desconstrução de uma perspectiva centralizadora do reinado de Alfonso X apresentada, 

grosso modo, pela historiografia que se debruçou e descreveu o reinado do monarca 

castelhano-leonês.2 Para essa historiografia, o rei pretendia governar sozinho, exercendo 

o monopólio sobre as leis e a força, numa concepção da atuação do poder régio como 

único elemento catalizador das sociedades medievais. 

Entretanto, defendemos a atuação do poder na Idade Média pelo seu caráter 

pluralista. Mesmo que em algumas situações o poder monárquico seja visto com um 

centro, uma voz superior, ele não pode ser entendido como uma força capaz de eliminar 

as outras forças que atuam no seio da sociedade política do medievo, pois a 

documentação e os tensionamentos presentes nela não evidenciam este tipo de 

paisagem. Dessa forma, não poderíamos seguir a mesma linha tentadora e simplista da 

historiografia tradicional de conceder às monarquias medievais os mesmos atributos que 

caracterizaram o Estado Moderno. 

 Tomando o entendimento que o sistema político, isto é, a lei na Idade Média era 

um aspecto fundamental, pontuamos que as inovações propostas por Alfonso X 

abalaram consideravelmente um dos principais pilares da organização social do período, 

através da perspectiva que a renovação era sempre vista com maus olhos.  

Na tentativa de conter a contínua insatisfação que seu labor jurídico 

representava para a maioria dos seus súditos, Alfonso X construiu em suas obras 

legislativas mecanismos que tentassem reafirmar a continuidade do caráter 

multifacetado das suas ações, tendo como resultado, na visão do monarca, a confluência 

das suas inovações com o peso da tradição defendida pelos grupos aristocráticos. 

                                                           
2Cf. CARRIÓN GUTIÉRREZ, José Miguel. Conociendo a Alfonso X el Sabio. Espanha: Imprenta 

Regional de Murcia, 1997; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X, el Sabio: historia de un reinado: 

1252-1284. Burgos: La Olmeda, 1999; MARTÍNEZ, H. Salvador. Alfonso X, the learned: A biography. 

Leiden/Boston: Brill, 2010; NIETO SORIA, José Manuel. El poder real como representación en la 

monarquía castellano-leonesa del siglo XIII. Res Publica. Revista de Filosofia Política, Año 10, Nº. 17, 

pp. 81-104, 2007; VALDEÓN BARUQUE, Julio. Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna. 

Madri: Temas de Hoy, 2003. 
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Todavia, a ideia de renovação legislativa do reino para o bem coletivo, 

transmitia também a percepção de que os laços que ligam o monarca ao povo eram mais 

fortes e superiores que a manutenção de alguns laços vassaláticos. Assim sendo, diante 

dessa perspectiva, a aristocracia castelhano-leonesa tendo consciência do seu papel 

dentro do sistema político desenvolvido no reinado de Alfonso X, jamais aceitaria um 

simples papel secundário na organização e decisões de governo, e tão pouco seguiria 

sendo acusada pelo poder monárquico de atuar contra o bem comum, movida 

simplesmente por interesses egoístas de grupo. 

Na missão de garantir a disseminação das suas propostas de governo e apoio dos 

principais grupos aristocratas do reino, Alfonso X reescreveu e enalteceu os feitos 

gloriosos dos seus antepassados como um exímio mecanismo legitimador para o reforço 

da sua própria imagem real, sobre a pretensão de projetar no passado as expectativas e 

anseios do seu próprio presente. 

Nesse sentido, a busca pelo resgate das conquistas dos tempos passados se 

mostrou um instrumento apropriado para a contenção dos conflitos presentes e como 

um método valioso de alcançar a legitimidade das suas ações de governo. 

A organização política do reinado alfonsino foi construída através de bases 

legitimadoras que denotavam aquilo que era digno de lembrança, as atitudes dos 

monarcas anteriores que fortificavam e validavam os principais mecanismos de poder 

manuseado pelo monarca castelhano-leonês.  

Desse modo, a valorização das atitudes de negociação no lugar da utilização de 

ações bélicas e de imposições realizadas pelos seus antecessores foi um aspecto bastante 

caracterizado nos enlaces de memória construídos por Alfonso X nas suas principais 

obras cronísticas, sendo este um aspecto intimamente ligado ao cuidado em torno da 

imagem real e da promoção do seu poderio régio. 

A construção cronística elaborada no período alfonsino transmitia a confluência 

entre os gêneros anteriores – ações monárquicas anteriores que possibilitam a atuação 

régia no presente – e novos – obras legislativas elaboradas pelo monarca – que 

contribuíram para a composição política do reino. Nessa perspectiva, a construção 

histórica concebida por Alfonso X foi incentivada e entendida como um meio 

inestimável para dar fim a alguns impasses produzidos durante o período do seu 

governo. 

Sendo assim, as obras jurídicas produzidas por ele foram caracterizadas por uma 

acentuada tendência de homogeneização dos distintos territórios pertencentes à coroa, 
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através da reivindicação do monopólio legislativo pelo rei como meio de assegurar a 

aplicação da justiça a todos os habitantes do reino. 

A preocupação do monarca castelhano-leonês em desenvolver e fortalecer a 

instituição monárquica estava vinculada a sua concepção de governo eficaz, no qual a 

figura do rei seria representada pela construção e incorporação de instrumentos 

administrativos capazes servirem tanto ao monarca como ao povo, a partir de um 

conjunto de direitos e obrigações respectivas. 

Desse modo, Alfonso X resumiu as obrigações régias quando declarou que o rei 

deveria manter o povo em paz e justiça. Onde, para a manutenção da paz o rei deveria 

honrar e amar seu povo, seja os de alta como de baixas condições, deveria também 

reprimir os soberbos e defender os fracassos. 

A autoridade régia disseminada por Alfonso X assentava-se numa concepção 

tradicional de legitimação, em que o rei deveria ser honrado porque tinha o lugar de 

Deus na terra, sendo que a pessoa que tinha essa dignidade o detinha por direito, 

independentemente das suas qualidades pessoais e em respeito que derivava seu ofício. 

Logo, a relação estabelecida entre o monarca e o sagrado conferia a base para a 

legitimação do poderio régio, na concepção de que a figura do rei era a mais indicada 

para governar o reino, uma vez que a sua autoridade era concedida por uma instância 

superior a qualquer outro poder na terra. Sendo assim, a associação entre o poder 

político e a administração da justiça seriam as principais características funcionais das 

realezas medievais. 

Ademais, compreendemos que a autoridade régia também estava ligada ao 

importante exercício do rei de elaborar leis sob o intuito de proteger a todos dos males 

que a falta do conhecimento das normas poderiam causar.  

A superioridade régia defendida por Alfonso X foi considerada pela maioria dos 

seus opositores como sinais de uma soberba quase demoníaca e o seu caráter reflexivo 

como uma nítida demonstração de fragilidade, sendo estas características impróprias de 

um rei. Tais elementos atribuídos ao monarca e à sua pretensão de unificação legislativa 

justificavam, decerto, o fracasso de Alfonso X para manter uma relação estável e 

harmoniosa com os principais aristocratas do reino. 

 O monopólio legislativo proposto pelo monarca castelhano-leonês tinha como 

alicerce duas vertentes principais: a primeira estava relacionada a construção de um 

número considerável de documentos que edificassem e respaldassem as suas pretensões. 

E a segunda, vinculava-se ao simples entendimento do monarca de que a sua ação na 
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tentativa de consolidação do seu projeto não se limitava a atuação de uma única força de 

poder – poderio monárquico – mas sim, da existência de atitudes que partiam dos 

demais sujeitos envolvidos na relação de dominação, isto é, os outros poderes da 

sociedade política castelhano-leonesa. 

 Nesse sentido, na nossa concepção, a negociação senhorial foi o elemento chave 

para manutenção do poderio régio no reinado alfonsino, ao passo que para conservação 

do poder se tornava fundamental a criação de aparelhos coercitivos e concessivos que 

contribuíssem como aparato para validação do seu audacioso programa de governo 

frente ao cenário de intensos conflitos generalizados. 

 Diante de um cenário político de tensionamentos, o monarca entendia que a 

utilização de meios provenientes da força e da imposição não garantiria a efetivação das 

suas medidas de governo, posto que a sociedade castelhano-leonesa do período detinha 

a plena consciência da sua importância como grupo que apoiava e colaborava para a 

consumação das medidas propostas pelo poderio régio. 

 Portanto, o emprego de mecanismos de troca, da realização de acordos e da 

criação de normas de coação contra aqueles que atentassem contra o direito seriam 

instrumento triviais para a confirmação da legitimidade, autoridade e poderio 

monárquico e, consequentemente, para os seus postulados de governo. 

Como tentativa de manutenção da sua autoridade, Alfonso X criou uma gama de 

privilégios reais e normas coercitivas como importantes mecanismos que contribuíssem 

para a divulgação das suas normas legislativas nos mais variados territórios do reino, ao 

mesmo tempo em que construiu preceitos jurídicos que coibissem a atuação dos seus 

opositores políticos. 

Dito isso, apontamos que o objetivo principal de nossa investigação –  análise 

das redes de negociações criadas por Alfonso X como meio de assegurar a sua 

legitimidade, autoridade e, consequentemente, o poder durante os constantes períodos 

de crises vivenciados pelo monarca durante o seu período de governo foi alcançado. 

Pudemos comprovar por meio da documentação e amparados por nosso aporte teórico 

que as relações de negociações realizadas por Alfonso X foram fundamentais para 

manter, de uma maneira ou de outra, o tripé legitimidade, autoridade e poder, o 

máximo possível de pé. 

A partir da apresentação de todos os pressupostos que englobavam os aspectos 

gerais do governo do monarca, examinamos alguns dispositivos de negociação 
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manuseados pelo monarca castelhano-leonês como importantes instrumentos para a 

tentativa de efetivação do seu programa de governo.  

 Um dos instrumentos de negociação senhorial analisados em nosso trabalho se 

referiu a alguns aspectos que envolveram a normatização e punição da prática da 

sodomia em dois dos seus documentos, o Fuero Real e as Siete Partidas. Na 

comprovação da utilização coercitiva de referida prática pelo monarca castelhano-

leonês, consideramos alguns indícios que demonstraram a sua regulamentação pelos 

víeis político e não religioso, entre eles, ratificamos: a diferenciação punitiva contida 

nos citados documentos, a descrição do acusado de sodomia na personificação da figura 

masculina contida nas Siete Partidas, algo anteriormente não descrito no Fuero Real e o 

contexto de produção dos referidos documentos como um relevante elemento 

comprobatório do direcionamento político da sua construção punitiva. 

Além de citados pontos explicativos para nossa assertiva, pontuamos outra 

questão que respalda o caráter de negociação na punição da prática da sodomia: a sua 

não inserção como prática sexual desviante regulamentada pela Igreja. A Primera 

Partida intitulada Que fabla de todas las cosas que perteneseen à la Fe Cathólica, que 

face al home conoscer Á Dios por ereeneia,3 aborda também algumas questões que 

envolvem a vida sexual dos seus fiéis,4 a postura do confessor na hora da confissão mais 

íntima, como ele deveria se comportar e como não deveria de maneira nenhuma atentar 

pelas peculiaridades do ato confessado5 e a posição aceita para o ato sexual.6 

Dessa maneira, a não regulamentação da sodomia pela normativa eclesiástica, 

mas sim, pela normativa monárquica respalda ainda mais o seu manuseamento pela 

finalidade política, visto que de todas as práticas consideradas como contra natura, o 

monarca se atentou mais especificamente e descritivamente pela normatização e 

punição da prática da sodomia. 

Outros pontos que denotaram a aplicação coercitiva e política, logo, de 

negociação, desta prática sexual no reinado alfonsino, foi a execução de Dom Fradique 

e Simón de Los Cameros na primavera de 1277 e o relato literário contido na Cantiga 

235. No que se refere ao primeiro caso, a histografia até hoje não conseguiu elementos 

que comprovação da execução de ambos os magnatas pela prática da sodomia, 

entretanto, como já abordamos no terceiro capítulo, analisamos este caso pelas hipóteses 

                                                           
3PRIMEIRA PARTIDA, Tomo I, Título I, p. 25-26. 
4Idem, Tomo I, Título III, Lei XXVI, p. 198-200. 
5Idem, p. 200. 
6Idem, p. 202. 



166 
 

levantadas sobre a utilização da acusação da prática da sodomia estar vinculada 

diretamente as disputas de poder entre Alfonso X e seu irmão Fradique. Neste sentido, 

não nos furtamos em defender que a hipótese de sua morte ter sido motivada por uma 

acusação, não nos importando se verdadeira ou falsa, de prática de sodomia sustenta o 

processo que vai da negociação a coerção política. Assim, trabalhamos com o não dito, 

elemento este tão fundamental para a pesquisa histórica quanto o dito em demasia. 

Com relação ao conteúdo presente na Cantiga de Santa Maria, em seu poema de 

número 235, as evidências da utilização da acusação de prática da sodomia como uma 

ferramenta política nas mãos do monarca castelhano-leonês, são bem mais explicitadas, 

em virtude de alguns trechos do documento, principalmente na sua parte inicial, que 

descreve o cenário de conflitos e afrontas vivenciados por Alfonso X e sua constante 

insatisfação diante de toda essa situação de hostilidade, retratando a execução de dois 

ricos homens, queimados na fogueira a mando do monarca, por se recusarem a ter 

relações com mulheres. 

Logo, compreendemos que as circunstâncias que envolvem o fato apresentam a 

instrumentalização da acusação da prática da sodomia como um oportuno mecanismo 

de poder nas mãos de Alfonso X, uma vez que o principal enfoque da descrição literária 

foi demonstrar as injustiças e desordem cometidas pelos ricos homens do reino e como 

o rei com a ajuda da Virgem Maria conseguiu frear as inquietações e abusos de poder de 

tais indivíduos. 

Seguindo o contexto dos referidos acontecimentos retratados nos documentos, 

defendemos a utilização da acusação da sodomia por Alfonso X como um valioso 

instrumento para afastar os principais inimigos do reino, ficando também entendida 

como um poderoso alicerce construtivo para disseminação das suas principais diretrizes 

de governo, sendo esta alcançada por sua função coercitiva. 

 Outro instrumento de aplicação da negociação senhorial travada entre Alfonso X 

e a aristocracia castelhana abordado em nossa investigação, foi a política de transmissão 

e difusão de privilégios reais concedidos pelo monarca como um importante elemento 

que contribuiu e favoreceu a criação de significativos aparatos de governo e, ainda, para 

a disseminação dos seus preceitos legislativos nos territórios reais. 

Sobre esses aspectos concessivos do reinado de Alfonso X, pontuamos duas 

tendências do governo do Rei Sábio. A primeira foi a criação e inserção da Cavalaria 

Vilã nos mais variados territórios do reino como meio estratégico de conter a influência 

dos principais aristocratas que eram contra a disseminação da sua política legislativa. 
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A intervenção do rei na concessão de privilégios à Cavalaria Vilã, estava 

diretamente ligada a disseminação e propaganda do Fuero Real como único código 

vigente nos principais territórios do reino por meio da atuação de tal grupo na estrutura 

e organização dos territórios em prol da coroa. Desse modo, identificamos que a 

pretensão de Alfonso X em dotar tantos privilégios aos Cavaleiros Vilãos vinculava-se à 

necessidade eminente de acabar com uma antiga tradição de direito baseado em 

façanhas e nos costumes encabeçado pelos principais aristocratas do reino e, 

consequentemente, na pretensão de divulgar e implantar as bases de seu projeto político. 

O serviço de notórios aliados ligados a cargos exercidos na administração 

pública possibilitou o surgimento de uma nova configuração nas relações políticas do 

período que, em maior ou menor grau, determinou a criação de uma rede suntuosa de 

pactos entre o poder monárquico e as novas oligarquias das cidades, com o intuito de 

assegurar a divulgação e o exercício da política real.  

 A segunda tendência utilizada por Alfonso X como importante instrumento de 

concessão de privilégios para sustentar os seus preceitos normativos foi à emissão de 

um vasto número de Cartas de Privilégios Reais aos representantes legais das cidades, 

tendo como exigência para a confirmação dos privilégios a aceitação e a vigência do 

Fuero Real como único documento de orientação legislativa das regiões. 

As bases da crescente intervenção régia nos mais variados espaços territoriais só 

seria possível através da implantação de uma política de franquias e privilégios 

econômicos concedidos por Alfonso X aos seus aliados de governo. Como maneira de 

sustentar as bases da sua política de concessão, ele elaborou uma gama de privilégios 

que tinham por finalidade assegurar a continuidade de atuação dos seus oficiais régios, 

entre eles estavam: os privilégios de proteção dos representantes legais dos territórios, 

privilégios de residência e de assuntos judiciais, e privilégios de embasamento social 

(benefícios e obrigações). 

Logo, a partir da análise documental compreendemos a produção, transmissão e 

difusão dos benefícios reais concedidos à Cavalaria Vilã e as principais regiões do reino 

por intermédio das Cartas de Privilégios como um valioso aspecto que contribuiu e 

favoreceu a criação de relevantes aparelhos de organização e controle dos territórios 

reais. 

Frente a toda essa realidade de negociações senhoriais estabelecidas por Alfonso 

X, encontrava-se a intenção do poder monárquico de frear as ações contrárias dos 

principais e mais influentes aristocratas do reino. Todavia, concomitantemente a ação 
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real estava a reação da aristocracia castelhano-leonesa que não via com bons olhos a 

pretensão de extensão da jurisdição monárquica aos seus territórios que se encontrava 

em sua tutela de jurisdicional. 

Nesse sentido, consideramos a referida questão em torno das disputas pela tutela 

jurisdicional dos territórios da coroa como uma das respostas para as várias sublevações 

enfrentadas no reinado Alfonso X, uma vez que a aristocracia castelhano-leonesa não se 

conformava com a intervenção monárquica no espaço que consideravam seu por 

costume. Outro fator gerador das incessantes crises sociais vivenciadas no reinado 

alfonsino, a nosso ver, relaciona-se a inversão do direito anteriormente ligado à vontade 

divina para a manifestação da vontade do rei, juntamente com seus súditos, na 

elaboração das leis para o bem comum, abrindo espaço assim para as diversas 

interpretações contrárias as suas posturas de governo. 

A política desenvolvida por Alfonso X nos diversos documentos elaborados no 

período do seu governo enaltecia uma série de elementos discursivos diretamente 

ligados a valorização da sua sacralidade régia, a construção e promulgação do seu 

projeto de monopólio legislativo e, por fim, a concessão de privilégios reais que pudesse 

garantir a estruturação e divulgação da sua política régia. 

Assim, através do estudo e análise de alguns privilégios senhoriais emitidos pela 

chancelaria de Alfonso X, conseguimos dispor de um inestimável alicerce documental 

que nos permitiu apresentar um exame das relações de negociações senhoriais 

empreendidas entre o poder monárquico e os poderes locais na tentativa de conseguir o 

reconhecimento da autoridade jurisdicional, política e fiscal da coroa castelhano-leonesa 

sobre os mais variados territórios do reino. Seguindo essa perspectiva política 

disseminada pelo monarca castelhano-leonês, demonstramos ao longo do nosso trabalho 

a criação de uma suntuosa rede de negociações, amparadas na construção de 

instrumentos de concessão e coerção produzidos no período e que tinham por finalidade 

garantir a aprovação e a legitimação das suas ações de governo pelas demais forças do 

reino.  

Neste sentido, compreendemos que na tentativa de confirmação da sua 

legitimidade, autoridade e poder monárquico, Alfonso X sabia da concreta necessidade 

de negociar a cada instante sobre o intuito de assegurar a sua posição e os seus preceitos 

de governo dentro do conjunto de forças que integravam a política da sociedade 

senhorial castelhano-leonesa. Não obstante aos conflitos protagonizados no período 

alfonsino, identificamos que a atuação monárquica ora se orientava para produzir 
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elementos coercitivos que neutralizassem a insatisfação dos aristocratas sublevados, ora 

concedia a essa mesma aristocracia elementos que possibilitassem o seu apoio nas suas 

diretrizes de governo, elementos diretamente ligados as relações de negociações 

senhoriais produzidas no período do seu reinado. 

Longe de uma centralização de poder, o que pudemos comprovar em nossa 

pesquisa é que as relações entre Alfonso X e as múltiplas forças presentes no território 

castelhano-leonês – para fixarmo-nos somente no ambiente interno – se fundamentaram 

na constante busca no equilíbrio entre o ceder e o tirar, o ganhar e o perder, 

demonstrando o quanto as relações de poder, fosse no longínquo medievo ou num 

Brasil contemporâneo, se fundamentam em tensionamentos cujo pano de fundo nem 

sempre é tão impetuoso quanto nós historiadores tendemos a proclamar. O que nos resta 

é afirmar que o poder se manifestou em Castela, ao menos no período alfonsino, numa 

semântica cujo sentido de mandar foi, na verdade, negociar. 
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