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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa analisar o poder decisório papal nos processos de destituição promulgados 

por Inocêncio IV (1243-1254), com maior ênfase para a sentença que afastava o rei Sancho II 

(1223-1248) do governo do reino português. Os termos jurisdição pontifícia, direito e bem 

comum, fornecem os ingredientes que indicam a complexidade do problema. O papado 

concebia ter essa autoridade para depor, mas essas noções reforçavam que de alguma forma 

aquele poder era limitado? Evidentemente não poderia ser feito no presente estudo apenas uma 

reflexão teórica sobre o tema da deposição. Um processo de destituição não era apenas um 

discurso, uma sentença jurídica amparada em fatos notórios que justificavam a decisão 

pontifícia. Era um produto que respondia também a demandas de personagens e grupos, como 

no caso português, membros daquela comunidade política buscavam uma outra alternativa para 

o reino, mas sabiam que era necessário cumprir com alguns ritos, pois era um mundo com um 

conjunto de ordenamentos. Diferentemente do imperador considerado um tirano e condenado 

como herege, o desdobramento do processo que afastava Sancho II do governo o transformou 

em um rei negligente. Após um período de vacância do papado fruto dos embates com o 

imperador Frederico II (1194-1250), foi convocado o concílio de Lyon de 1245, que tinha como 

uma das suas principais pautas encontrar solução para a turbulenta relação com aquele inimigo. 

Ali, os prelados portugueses ergueram suas vozes contra o seu rei em particular, conseguindo 

a sentença de destituição depois da assembleia. Não significa que por tal desfecho, que a leitura 

deva ser enviesada com a atribuição ao monarca das famosas pechas de fraqueza, inutilidade 

ou simplicidade, muito menos transformá-lo em um bom rei, a problemática é mais complexa 

do que isso. Esta tese revisita e faz uma releitura da questão. Com um grande corpus documental 

em mãos, foi feito um esforço de compreensão daqueles problemas no intuito de captar as suas 

dinâmicas próprias. 

 

Palavras-chave: Papado; Direito; Portugal; Sancho II; Inocêncio IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work is intended to analyze the decision-making power of the papacy in the processes of 

deposition proclaimed by Innocent IV (1243-1254), with greater emphasis in the sentence that 

pushed out, of the portuguese kingdom, the rule of the king Sancho II (1223-1248). The terms 

pontifical jurisdiction, law and common good, provide the ingredients that indicate the 

complexity of the problem. The papacy assumed it had the power to depose, however did these 

notions strengthened the sense that somehow that power was limited? It evidently could not 

merely be done in this study a theoretical reflection about the matter of deposition. It wasn´t 

only a discourse the process of deposition, or a verdict coasted in outstanding facts that justified 

the pontifical decision. It was a product that also corresponded to the demands of characters 

and groups, like in the portuguese scenario, of an alternative for the realm seeked out by the 

members of the political community, but also known that was necessary to oblige to some rites, 

as it was a legally based world. Unlike the emperor considered to be a tyrant and convicted as 

a heretic, the unfolding of the process that pushed Sancho II from the government, turned him 

into an absent ruler. After a period of vacancy in the papacy product of the clashes with the 

emperor Frederick II (1194-1250), the council of Lyon was summoned in 1245, which had as 

its main guideline to find the solution to the turmoil towards that enemy. There, the portuguese 

prelates raised their voices against their king, achieving his removal after the assembly. It does 

not means that with such outcome, that the analysis should be biased towards assigning the 

monarch with his famous attributes of weakness, uselessness or simplicity, or rather turn him 

into a good king, but the heart of the matter here is far greater than that. This thesis revisits and 

performs a new analysis of it. With a large set of sources in hands, it was made an effort in 

understanding those issues with an aim to gather its own dynamics. 
 

Keywords: Papacy; Law; Portugal; Sancho II; Innocent IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉ 

 

 

Ce travail analyse le pouvoir de décision papal aux procès de déposition promulgué par 

Innocent IV (1243-1254), avec plus d’emphase sur la sentence qu’a quitté le roi Sanche II 

(1223-1248) du gouvernement du royaume portugais. Les termes juridiction pontifical, droit et 

bien commun, fourni des composant qui indiquent la complexité du problème. La papauté 

concevait avoir cette autorité de déposer, mais ces notions renforçaient que de cette façon telle 

pouvoir était limité ? Évidemment on ne pourrait pas faire seulement une réflexion théorique 

sur le sujet de la destitution. Un procès de destitution n’était seulement un discours, une 

sentence juridique sustenté en faits que justifiaient la décision pontificale. Il était un résultat qui 

correspondait des requêtes de personnages et groupes, comme dans le cas portugais, membres 

desquelles communités politiques recherchaient des autres alternatives pour le royaume, mais 

ils savaient qu’il fallait remplir quelques rites, puis il était un monde plein d’établissements. 

Diversement de l’Empereur considéré comme un tyran et condamné pour héresie, le 

déploiement du procès qui chassait Sanche II, l’a transformé en un roi négligent. Après un 

période de vacance de la papauté grâce aux conflits contre l’empereur Frédéric II (1194-1250), 

il eut convoqué le concile de Lyon de 1245, qui avait comme une de ses principaux sujets la 

situation turbulente de la relation avec cet ennemi. Là les prélats portugais élevaient ses voix 

contre son roi spécialement, en obtenant la sentence de destitution tout après l’assemblé. Ne 

signifie pas que par telle résultat, la lecture devait être faussé pour l’affectation que le roi était 

faible, inutile ou simple, moins aussi le transformer en un bon roi. La question est plus 

complexe. Cette lecture revisite et fait une relecture de la question. A partir d’un grand corpus 

documentaire, il a fait un grand effort de compréhension desquelles problèmes avec l’intention 

de capturer ses propres dynamiques.   

 

Mot-clès: Papauté; Droit; Portugal; Sanche II; Innocent IV. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão tesouros 

de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. Aí está 

também escondido tudo o que pensamos, quer aumentando quer 

diminuindo ou até variando de qualquer modo os objetos que os 

sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhes entregou e depôs, 

se é que o esquecimento ainda o não absorveu e sepultou. 

Quando lá entro mando comparecer diante de mim todas as imagens 

que quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me 

esperar por mais tempo, até serem extraídas, por assim dizer, de certos 

receptáculos ainda mais recônditos”. 

Santo Agostinho, Confissões, Livro X 

 

 

As Confissões de Agostinho exerceram um grande encanto sobre nós. 

Primeiramente, com a tentativa do autor de definir o tempo como algo imanente à consciência. 

Ora, é nela que os seres humanos fazem a mediação e operam a transição entre 

experiência/memória e expectativa, ou seja, o tempo é visto como uma distensão da alma1. 

Trata-se de uma leitura que provocou certo deslumbre, pois as ideias postas pelo autor com toda 

certeza ainda ressoam em diversos historiadores que se preocupam em definir o tempo histórico. 

Bom, mas isso é outro assunto. O intuito de trazer o texto em epígrafe é diverso. É para nos 

lembrarmos o quanto tais considerações sobre a memória cruzam com aspectos do nosso ofício 

como historiador. São vastos os campos e palácios da memória, repletos de imagens que podem 

ser trazidas à baila, contanto que sejam percebidas e evocadas. Se não são memórias sepultadas 

pelo esquecimento – este podendo ser intencional ou não –, mandamos, no ofício, para a 

compreensão de um dado problema histórico, que compareçam diante de nós os vestígios 

daquilo que pode nos ajudar a propor uma tese. Como nem sempre não adianta apenas querer, 

algumas dessas memórias, o que dizer daquelas antigas, continuamente nos escapam, o que 

transforma o nosso trabalho numa obra de vida. Algumas se recusam a comparecer perante nós 

quando são chamadas, preferem ficar escondidas, às vezes, simplesmente porque nossos 

sentidos foram incapazes de as atingirem. 

Agostinho lembrou também que o esquecimento é um fenômeno associado à 

memória. Paul Ricoeur chamou a atenção para esse aspecto da memória, o esquecimento não 

deve ser confundido simplesmente com o apagamento de rastros ao lado da amnésia e nem com 

                                                           
1 Cf. SANTO AGOSTINHO. Confissões, Livro XI. São Paulo: Nova Cultural, 2000. Coleção Os Pensadores. 
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distorções da memória que afetam sua própria credibilidade. Como uma de suas condições, ele 

pode, inclusive, confundir-se com a memória2. Pode se revestir de um significado positivo “na 

medida que o tendo-sido prevalece sobre o não mais ser na significação vinculada à ideia do 

passado”. Assim, o esquecimento com o “tendo-sido” se transforma em recurso imemorial para 

o trabalho da lembrança, algo que faz parte da própria dramaturgia do ser3. Esse é o 

esquecimento reversível.  

Aqueles homens e mulheres do passado viveram os seus dramas, eram seres 

humanos como nós e, também, capazes de iniciativa, retrospecção e prospecção, orientavam o 

próprio agir no tempo. Nós historiadores, ao tentarmos captar essas lógicas em outras épocas, 

tentamos reconstruir o passado levando em consideração que tal como nós, aqueles eram 

sujeitos de ação, estão mortos, mas foram vivos outrora. Essas considerações não estão aqui no 

início do trabalho de forma despropositada. Na verdade, o objetivo é clarificar o motivo de o 

tema desta labuta ter chamado nossa atenção. A escrita da história, navegando nessa vastidão 

de rastros legados pelo passado, por sujeitos que ali viveram, não deixa de ser aquele “retorno” 

de possibilidades escondidas4. 

Para muitos que viveram naquele tempo, o do medievo português, a destituição de 

Sancho II e a guerra civil, foram eventos turbulentos, dignos de serem esquecidos para alguns 

e de serem ressignificados para outros (talvez até para quem o substituiu no poder após a 

guerra). Os grupos do reino se dividiram e lutaram entre si em batalhas. Vassalos foram 

colocados num dilema notório: “ou obedecemos a ordem do papa, esse pai distante, mas cabeça 

da Igreja, ou cometemos o mal de felonia e traímos nosso rei”. Se há dúvida que aquela situação 

tenha provocado tal choque, um pequeno documento de 1254 mostra como após os 

acontecimentos uma comunidade chamada Villa Bracaretia procurou o papado para pedir o 

perdão por ter cometido perjúrio e traição contra seu antigo rei. Inocêncio IV os isentava de 

terem praticado a felonia, pois tratava-se de um mandado apostólico5.  

O tempo de Sancho II foi visto durante o reinado do irmão, Afonso III (1248-1279), 

como aquela época das turbulências e dos latrocínios. Era o tempo da falta de justiça e Portugal 

se transformou na terra em que imperava a desordem. Era a memória dos inquiridos de anos 

depois, era a que passou para as crônicas mais tardias, mas foi também a contida na bula de 

                                                           
2 RICOEUR, Paul. A Memória, a História, o Esquecimento. Campinas: Editora Unicamp, 2010, p. 435. 
3 Ibidem, p. 451. 
4 Ibidem, p. 392-393. 
5 BERGER, Élie. Les Registres d’Innocent IV: recueil des bulles de ce pape. Paris: Fontemoing & Cie Éditeurs, 

1897, Tomo 3, doc. 7262. Documento publicado também por MARQUES, Maria A. F. As Terras de Bragança na 

Crise Política do Século XIII. Páginas da História da Diocese de Bragança-Miranda: Congresso Histórico. 

Bragança, 07 a 10 de Outubro de 1996. Comissão de Arte Sacra de Bragança-Miranda, Bragança, 1997, p. 25. 
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destituição. Colocado isso, podemos dar ênfase ao porquê de tal tema ter causado entusiasmo. 

Começamos trabalhando com o Afonso III lá nos idos da graduação. No mestrado partimos 

para o Sancho II, pois chamou a atenção as circunstâncias de sua destituição e a forma como o 

assunto era abordado pela historiografia, com a utilização de chaves explicativas como aquela 

da sua “incapacidade política”6.  

Devido ao conhecido afastamento de Sancho do trono na determinação papal, em 

muitas narrativas prevaleceu alguns limites de compreensão histórica sobre aquele reinado no 

qual um governante português não conseguiu vencer os eventos, o que provocou uma guerra 

civil. Assim, a historiografia sempre tentou responder a seguinte questão: em que altura o 

governo do reino se tornou insustentável no reinado de Sancho II? Esse tipo de resposta é das 

mais problemáticas justamente porque as relações sociais oscilam sempre. Sobre Sancho II, as 

respostas foram bem variadas: devido ao fato de ter assumido o trono novo, a menoridade era 

a primeira explicação7; por ter sido sempre fraco permitindo que seus vassalos continuamente 

competissem entre si, o que explicaria as “diversas” trocas de cargos na sua cúria e o 

agravamento da crise social em seguida8; pela “anarquia social” que não conteve9; porque quem 

                                                           
6 Foi o caso de José Mattoso ao fazer referência aos conflitos com o clero na segunda metade de 1230. Para ele era 

coisa difícil de provar que o rei tenha exercido pessoalmente algum papel naquelas questões. O autor sustentava 

que “no meio das contradições de todo o género que por toda parte surgiam, Sancho II foi incapaz de desempenhar 

um papel conciliador ou arbitral. Demonstrava, assim, a sua incapacidade política”. MATTOSO, José. História de 

Portugal: A monarquia feudal. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, p. 110-111. 
7 Alexandre Herculano sustentou essa ideia, ora, era uma explicação simples, o príncipe assumiu o trono “moço” 

e isso o fez um refém dos seus vassalos. Pelo rei ser “criança” dificilmente era possível dar prosseguimento na 

política de controle da nobreza. HERCULANO, Alexandre. Historia de Portugal: Desde o começo da monarchia 

até o fim do reinado d Affonso III. Lisboa: Bertrand, Tomo IV, Livro V, 1ª parte, 1875, p. 162-163. Outro exemplo 

do uso da explicação da “menoridade” está em um trabalho de Rocha. Ao afirmar que Sancho devia resolver numa 

certa conjuntura problemas existentes desde o reinado do pai, a autora reforça que aqueles destituídos do seu poder 

no governo anterior fizeram de tudo para retomá-lo se aproveitando da menoridade de Sancho II. Para ela, essa 

era uma causa primeira da instabilidade que o monarca viveu ao logo de todo seu reinado. Em outra parte do seu 

trabalho, a autora ressaltou que a família Sousa foi uma daquelas que se aproveitaram da menoridade e da 

incapacidade governativa de Sancho. ROCHA, Ana Rita. A Corte de D. Sancho II (1223-1248). Revista 

Portuguesa de História, n. 44, Coimbra, pp. 95-121, 2013, p. 96; 102.  
8 Ventura sustentou que em dado momento, por exemplo, houve uma espécie de “revolução no palácio”, os anos 

de 1223 até finais de 1227 seriam anos de intensas lutas internobiliárias que marcaram também as alterações nos 

cargos da corte, pois facções da nobreza procuravam controlar o aparelho do poder político. Dentro dessa 

perspectiva fala-se igualmente em partidos, o senhorial e o monárquico, o que ficaria em evidência nos acordos de 

1223 de Sancho com suas tias e naquele estabelecido com o arcebispo de Braga, o que seria exemplar da ascensão 

de parte da nobreza senhorial. Segundo Ventura, na década de trinta os problemas se agravaram e, por isso, a ideia 

de crise tal qual trabalhada por Mattoso anteriormente foi para a autora crucial para o entendimento dos problemas 

daquele tempo. Por conta da fraqueza do rei, incapaz de resolver os conflitos, sobressaiu-se a guerra privada entre 

grandes linhagens. VENTURA, Leontina. A Crise de Meados do Século XIII. In: Nova História de Portugal, dir. 

de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, vol. III - Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do condado 

Portucalense à crise do século XIV, coord. de Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís Carvalho Homem. 

Lisboa: Editorial Presença, 1996, p. 107-112. 
9 Mattoso reforçou essa ideia em artigo sobre a crise de 1245. Para o autor houve uma crise social no período 

agravada pela crise política, todavia, o fundo cronológico do problema era mais amplo, pois a agitação da nobreza 

estava presente no reinado de Afonso II. Aquela agitação seria mais anárquica a partir de meados de 1230. 
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exercia o poder de fato era o chanceler Mestre Vicente e, quando deixou de contar com o 

personagem no cargo, começou a se perder10; em consequência de não desempenhar 

protagonismo nas expedições militares, o que em certos casos complementa outras assertivas; 

e pelo fato do clero lutar contra a afirmação do poder monárquico desde o tempo de Afonso 

II11. Algumas vezes a resposta dada por autores foi um conjunto dessas afirmações. As origens 

para os males, dependendo da abordagem adotada, podem ser temporalmente diferentes. Não 

gostamos da ideia de buscar as causas da queda do rei tão longe, já que Sancho II manteve o 

poder por um período longo de tempo. O problema é que algumas das chaves explicativas, 

como as que o rotulam de incapaz, fraco e inábil, esvaziam completamente o monarca12. 

Atualmente, não concordamos mais com parte do que foi colocado em nossa 

dissertação de mestrado. Diante de nós, para retomar Agostinho, não tinham aparecido ainda 

todas as imagens que queríamos e que precisávamos. Um conjunto de rastros tinham escapado 

e outros não foram lidos como deveriam. Portanto, a história que contamos e a tese proposta 

está em um caminho diferente daquela feita por nós antes e, acreditamos, que também está mais 

madura.   

Mas essa não é uma história somente de Sancho II, é também do papado daquele 

tempo. Um papado que se colocava como o guardião da história. Numa carta encaminhada ao 

infante de Castela (depois Afonso X), Inocêncio IV, ao dizer que acolhia as reclamações do 

príncipe, escreveu que a Santa Sé, como a observadora atenta dos gestos, não era desprovida de 

memória13. Enquanto de geração em geração, talvez os leigos pudessem não lembrar, a Igreja 

                                                           
MATTOSO, José. A crise de 1245. In: Revista de História das Ideias: Revoltas e Revoluções. Coimbra: Faculdade 

de Letras – Instituto de História e Teoria das Ideias, vol. 5, pp. 07-23, 1984, p. 10-14. 
10 Para Fernandes, o chanceler Vicente era muito poderoso, em dado ponto chega a reforçar que Vicente e o legado 

João de Abbeville foram os responsáveis pelo período áureo de Sancho II. Para o autor, na conjuntura em que 

Sancho foi de fato rex devia isso a outros personagens, inclusive, seu chanceler. Mas de acordo com Fernandes, 

naturalmente não seria apenas o rompimento com Mestre Vicente que definiria o futuro de Sancho, para tanto, cita 

o problema da “desordem” no reino a partir de meados de 1230, lembrando que o chanceler foi alvo daquela 

violência generalizada. Em uma situação de “todos contra todos” se tornava cada vez mais evidente o vazio de 

autoridade do poder central. O nível de turbulências pelo reino fez com que o monarca fosse abandonado por várias 

casas. FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II. Tragédia. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2006, p. 178; 

221-232; 241-242.   
11 Varandas aponta essa questão depois de abordar a relação de dependência que o rei tinha de se cercar daqueles 

juristas que, naquela conjuntura, eram eclesiásticos. No entanto, por conta dos interesses conflitantes, o autor 

reforça que a harmonia era praticamente impossível. Nessa linha, as necessidades da monarquia se chocavam com 

“as teses defendidas pela Igreja”. VARANDAS, José. Bonus Rex ou Rex Inutilis, as periferias e o centro: Redes 

de poder no reinado de D. Sancho II (1223-1248). 2003. 905 f. Tese (Doutoramento em História). Departamento 

de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Lisboa, 2003, p. 626-627. 
12 Essas discussões são retomadas no decorrer da tese. Apesar da nossa posição crítica referente à forma da 

abordagem de algumas questões do reinado de Sancho II, há também os pontos de concordância com os mesmos 

autores.   
13 RAYNALDI, O. Annales Ecclesiastici Caesaris Baronii. Colonia Agrippina, 1664f., vol. XXI, ad. An 1246, nº 

42. O conteúdo desse documento tem a ver com a guerra civil em andamento em Portugal na época e, portanto, é 

discutido no tópico 5.2. 
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podia sempre trazer à tona a memória dos antepassados, ou mesmo, dos gestos mais recentes, 

quando fazia valer seu poder decisório para julgar as más condutas. No caso das deposições, 

igualmente, o papado não se amparava somente na relação vicarial que o ligava a Deus, mas 

também na história. Lembrava que tal suprema autoridade em relação aos demais poderes 

cristãos, fora exercida em outros casos. A cúria pontifícia ao fundamentar um processo, 

mandava comparecer diante de si todas aquelas imagens que queria. 

O personagem Sancho II e o reino português acabam por ter mais destaque na 

história que se conta aqui, pela sentença de destituição ser um problema sempre a ser perseguido 

no decorrer da investigação. Mas a destituição funcional14 de Sancho II não era algo isolado, 

portanto, é preciso sempre lidar com o papado da época para compreender as dinâmicas que 

levaram à proclamação daquele julgamento. Torna-se mais importante essa questão, pois não 

foi a única sentença papal destinada a um governante secular promulgada num espaço de tempo 

muito curto. Frederico II, o sacro imperador, tinha sido deposto. Para estudarmos o papado de 

até meados do século XIII, faz-se necessário abordar brevemente também Frederico. O papado 

se molda e se transforma naquela conjuntura devido a uma história que estava sempre a cruzar 

com a do personagem, imperador, rei da Sicília, e durante um tempo, até de Jerusalém. Não dá 

para negar o peso exercido por aqueles eventos que levaram o trono de São Pedro a ficar vacante 

entre 1241-1243. Mas o problema não era somente esse e se focássemos apenas nisso, a visão 

seria deveras reducionista. Ele é parte de uma conjunção de fatores que tem impacto e 

importância no uso do poder decisório papal, inclusive na sentença de Sancho e por isso, deve 

ser discutido. 

 A história do reino português estava sempre a cruzar com o papado desde o 

primeiro monarca, quando o reino foi entregue ao senhorio da Santa Sé tornando-se um feudo 

apostólico. Aliás, que reino da Europa Latina não tinha a história sempre a cruzar com a da 

Santa Sé? Em Portugal, nos reinados de Afonso II (1211-1223) e Sancho II existiu no decorrer 

de seus governos uma preocupação bastante visível com a articulação política frente à cúria 

pontifícia. Naturalmente, em grande parte das vezes as relações não eram pacíficas por conta 

de interesses conflitantes dos poderes políticos.  

                                                           
14 Em mais de uma ocasião do seu trabalho sobre Sancho II, Fernandes chamou a destituição do rei de uma 

“deposição funcional”. Cf. FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit. É interessante que o autor tenha 

pontuado a questão do “funcional”, pois de fato a sentença de Sancho é diferente, a ideia era privá-lo de uma 

função, ele não podia administrar o reino conforme a determinação papal, a bula procurava retirar seu direito de 

governar Portugal. Continuava, no entanto, mantendo a dignidade de rei. Em algumas ocasiões chamamos de 

“destituição funcional”, pois a sentença de Sancho não deve ser confundida com uma deposição total, é bem 

diferente daquela direcionada a Frederico II. Ao leitor fica o adendo para se lembrar dessa questão quando 

chamamos a sentença contida na bula Grandi non immerito de “destituição”. Essa bula carrega uma série de 

particularidades.   
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Do mesmo modo que diferentes monarcas procuravam o papa como uma autoridade 

capaz de os ajudar na solução de problemas específicos em seus territórios – como aqueles 

relativos à inalienabilidade do reino, quando isso estava posto em perigo –, eles também 

entravam em conflito com o papado em razão das queixas do clero. O problema normalmente 

era sempre o da autonomia, se a parte se sentia prejudicada na sua, ia procurar um tribunal 

superior que pudesse lhe dar amparo para a resolução da contenda. É interessante, porque os 

mesmos personagens que reconheciam a cúria pontifícia como essa corte superior, entravam 

em conflitos com a mesma quando os protestos de interferência eram direcionados a eles, como 

era o caso das reclamações de eclesiásticos que afirmavam que tal rei queria usurpar para si a 

sua jurisdição. São dinâmicas que acontecem de igual maneira dentro do território dos reinos, 

onde o tribunal superior dos vassalos régios, era exatamente a cúria régia. Nesse caso, a 

autoridade do rei devia agir para garantir direitos e fazer justiça. Todos aqueles que tinham 

jurisdição sobre outros homens, tinham compromissos em relação à comunidade dependente 

deles. Algumas vezes pode parecer que seja incoerente, mas eram relações entre poderes com 

seus dinamismos próprios e com suas lógicas específicas. 

Com certa frequência falamos em corpos políticos ao longo da discussão. É algo 

que está de acordo com as concepções desenvolvidas no direito medieval a respeito dos deveres 

das corporações. As discussões relativas a isso no âmbito do direito canônico, que tratava a 

Igreja como um corpo místico de Cristo, influenciaram os debates sobre os próprios limites dos 

poderes de reis e outras autoridades civis. Juristas desenvolveram a noção de que a respublica, 

a comunidade, formava também outro corpo político em que seu governante era a cabeça e os 

seus súditos eram membros. Os corpos não estavam separados, ao contrário, as comunidades 

cristãs estavam inseridas nesse corpo místico maior da Igreja, participando de uma grande 

comunidade, a da respublica christiana15. 

 Como parte disso, aqueles que ensinaram o direito em grandes centros, casos de 

universidades como Bolonha e Paris, assumiram a tarefa de analisar aquilo que estava 

circunscrito às tomadas de decisões dos poderes corporativos. Assim, os juristas procuraram 

definir o significado de termos como “aconselhar” e “consentir”. Quando um chefe de um corpo 

político estava obrigado a apenas se aconselhar com os outros membros do corpo, ele não tinha 

o dever de obediência ao conselho recebido. No entanto, se o consentimento fosse requerido, 

ele não devia somente consultar os membros do corpo, mas também ganhar a aprovação deles. 

                                                           
15 BRUNDAGE, James A. Medieval Canon Law. London/New York: Routledge, 1995, p. 104. 
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Era imposto limites à autoridade do chefe de uma corporação, dando aos membros o poder de 

participar das determinações políticas e ações da comunidade16.  

Concordamos com Maria Filomena Coelho quando esta defende que as relações 

entre poderes no século XIII devem ser vistas como plurais. Ao “dizer o direito” o poder público 

se fortalecia de acordo com a habilidade dos atores que enunciavam as causas e propunham 

soluções. Para tanto, recorriam a um depósito cultural que era vasto, onde se misturavam 

diversas fontes e discursos, mas adequados àquele modelo da respublica christiana. A política 

no medievo daquele período tem que ser interpretada, no que dizia respeito às suas crenças, 

normas de justiça e valores, como um “conjunto de regras, palavras e significados que se 

manifestam simultaneamente – e indissociavelmente – no corpo e no curso da história como 

constitutivos da ordem jurídica, do ius, necessariamente plural”. A autonomia dos corpos era 

relativa, mas eles, os diversos corpos políticos, apresentavam valores compartilhados17. A 

respublica christiana é o único fator que de fato podia se apresentar naquele mundo medieval 

como “global”. Naquele cenário teológico-político, os poderes exerciam suas autonomias 

relativas na união e/ou no confronto de uns com os outros. Os direitos configuravam “diferentes 

vozes sem significar um processo de homogeneização de seus conteúdos, mas a necessidade 

que todos convivam e se ‘co-respondam’”18. 

Para Paolo Grossi, o direito tem seu papel elevado na sociedade medieval por ela 

ser uma sociedade sem “Estado”. O direito se tornava um abrigo contra as eventualidades da 

política corriqueira. Como uma grande experiência jurídica, o direito medieval comportava um 

amplo número de ordenamentos. Ele ordenava o social e fornecia as bases para uma sociedade 

que o utilizava para proteger a si mesma da rebeldia dos problemas cotidianos. Construía 

aquelas autonomias que se tornavam os refúgios para indivíduos e grupos19. A forma perfeita 

nessa ordem social era a da comunidade, o indivíduo era sempre imperfeito20. 

Por sua vez, a iurisdictio era o poder daquele que tinha autonomia em relação a 

outros investidos de autoridade, pessoas que abaixo de si tinham um conjunto de súditos. Não 

era somente um poder, era uma síntese de poderes condensados em um único sujeito, no qual 

sobressaía como característica mais latente, a função de julgar. Logo, um príncipe podia “dizer 

o direito”, o que significa que este era já criado e formado, ele o tornava manifesto, o aplicava, 

                                                           
16 Ibidem, p. 103. 
17 COELHO, Maria Filomena. Um universo plural: política e poderes públicos na Idade Média (séc. XII-XIII). In: 

TORRES, Armando (Ed.). "La Edad Media en perspectiva latinoamericana". Heredia: Editora de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, pp.133-150, 2018, p. 135-136. 
18 Ibidem, p. 139-140. 
19 GROSSI, Paolo. A Ordem Jurídica Medieval. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 39. 
20 Ibidem, p. 48. 



19 
 

não o criava21. Segundo Grossi, essa era a própria essência do poder medieval, o “dizer o 

direito” era indiferente à produção do ius, o direito era uma realidade preexistente que o poder 

não criava, ele podia simplesmente declarar, dizer22. Discordamos do autor nesse ponto, ao 

interpretar o direito, uma autoridade medieval o recriava, a partir da interpretatio podia adaptá-

lo para uma nova forma. O direito não era uma realidade preexistente engessada e passível 

apenas de aplicação.   

 No caso do papa, no decorrer da Idade Média foi largamente trabalhado a 

concepção de que ele era uma espécie de juiz universal por sua relação de vicariato com Deus. 

Daí que se fortalecia a ideia de plenitude do poder, onde a cúria papal, sobretudo, no recorte 

temporal com o qual lidamos, agia como uma espécie de tribunal superior ao qual os diferentes 

corpos políticos cristãos podiam recorrer. Pois, aqueles poderes faziam parte de um corpo 

político maior que era a Societas Christiana. Só que essa jurisdição pontifícia com teor mais 

universal, não podia ser empregada de forma banalizada ou de modo corriqueiro. Nesse sentido, 

existia no direito, por exemplo, as especificações para o uso do poder decisório de depor uma 

autoridade secular. Era necessário que houvesse razão manifesta, e esse é um dos pontos que 

procuramos evidenciar em relação ao nosso objeto.   

Ademais, se estamos falando no decorrer do trabalho de iurisdictio e do direito, por 

ele ser a fonte a se recorrer, principalmente, na proclamação de uma sentença como aquelas de 

destituição, julgamos necessário colocar em nosso título a noção de bem comum. Tratava-se de 

um fator motivador para o emprego da sentença, nos textos dos processos de Sancho II e de 

Frederico II estava colocado o problema da utilidade de cada um dos monarcas, seus 

compromissos para com a paz e a tranquilidade. A questão do bem comum é fundamento que 

motiva a ação. Nas fontes de direito, o compromisso com essa questão aparecia como 

responsabilidade inerente de sujeitos que tinham jurisdição acima de outros homens. A tirania 

e a negligência eram duas formas nas quais os poderes podiam atentar contra o bem comum, 

interferirem na paz por não fazerem justiça, por não preservarem os direitos daqueles que 

dependiam de sua proteção e julgamento e/ou por abusarem da violência. Por isso, de modo até 

amplo, os juristas se preocuparam com o problema, pois uma comunidade precisava sobreviver 

em relação a um governante injusto. Não era um terreno explorado somente por canonistas se 

nos atermos, por exemplo, ao famoso Policraticus do João de Salisbury (c. 1115/20 – 1180). 

Nessa obra, o autor dedicou muita atenção ao compromisso do príncipe com a equidade e a 

                                                           
21 Ibidem, p. 162. 
22 Ibidem, p. 167. 
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justiça e os perigos dele se tornar tirano. Um príncipe consciente da elevada dignidade, de sua 

situação especial, devia valorizar a comunidade que estava sujeita a si, se lembrando que ele 

era rei para os outros23. 

Atentos a certas noções que serviam como um terreno comum, um depósito cultural 

compartilhado pelos atores envolvidos nos conflitos, tentamos enxergar como os personagens 

utilizavam daquele acervo como recurso necessário no decorrer dos embates para alcançarem a 

desejada eficácia política. Assim, de acordo com a demanda da situação, os sujeitos envolvidos 

podiam utilizar de conceitos jurídicos para fins específicos, mesmo que isso significasse uma 

atualização de certas noções na hora de “dizer o direito”. A eficiência alcançada dependia da 

qualidade com que aqueles personagens manejavam os conteúdos disponíveis para a solução 

das contendas. Dessa maneira, o cruzamento dessas noções, jurisdição pontifícia, direito e bem 

comum com o poder decisório papal auxilia-nos como um eixo orientador que serve para dar 

coerência a este trabalho. Não se trata apenas dessa coisa humana que são os conflitos e não era 

interessante que nos jogássemos apenas no caos das relações de poderes da política do dia-a-

dia. A documentação nem permite isso. É importante observar como os discursos eram 

deslocados no decorrer das querelas. É claro que para chegar nisso, é necessário tentar explicar 

também as mudanças nas relações entre os poderes envolvidos que motivaram que tais 

conteúdos tivessem que ser utilizados. 

Fechado o tema do trabalho, algumas perguntas mais gerais orientaram o início de 

nossa investigação. O que levou Inocêncio IV a exercer a autoridade papal para depor? No que 

se fundamentou o papa para aquela tomada de decisão? O que havia de novo ou não na ação 

pontifícia? E os governantes? Eles acreditavam que o papado podia intervir daquela maneira 

nos negócios seculares? No caso de Sancho II, quem foram seus maiores algozes? O papa? Os 

bispos? Seus magnates? A aristocracia, leigos e eclesiásticos? O seu irmão, o conde de 

Bolonha? Como o rei conciliava os seus problemas de ordem local e a diplomacia com a Santa 

Sé? O que vivia a Igreja na conjuntura, a crise pela qual passava, os seus problemas com o 

imperador, o que redundou inclusive num período de vacância, influenciou na decisão de 

destituir o rei português? Se fundamentalmente o papa podia usar daquela plenitude do poder, 

por que motivo a deposição de Sancho não foi total? Seria correto dizer que faltou ao monarca 

habilidade política ou os sentidos de sua destituição seriam outros? São perguntas que 

demonstram a complexidade do tema abordado. Mas enquanto essas são mais gerais, outras 

aparecem no decorrer do trabalho para a resposta de questões mais específicas. Nosso intuito 

                                                           
23 JOHN OF SALISBURY. Policraticus: Of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers. Edited 

and translated by Cary J. Nederman. Newcastle upon Tyne: Cambridge University Press, 1992, p. 33. 



21 
 

sempre foi poder responder tudo isso, mas nem sempre o que encontramos na documentação 

permite que a conclusão seja a da expectativa inicial. Se nos deparamos com um problema mais 

difícil de ser solucionado, preocupamo-nos em elencar os motivos para isso e apontar como em 

certos cenários, as respostas podem ser mais de uma ou mais ambíguas.  

Selecionamos o nosso corpus documental. A maior parte da documentação 

coetânea aos acontecimentos estudados faz parte daquele grupo de fontes dos registros de 

chancelaria, os diplomas expedidos pela cúria régia e também as cartas papais. Estas últimas 

não são oriundas de um único registro singular, mas de vários, o que se explica pelo fato de que 

nas famosas coletâneas documentais, alguns documentos estão incompletos, omissos ou estão 

registrados em outra série. Assim, é preciso sempre comparar o conteúdo dos textos com outras 

versões, com outros usos, para chegar naquilo que deve representar o conteúdo da época. Isso 

mostra que o nosso trabalho não foi feito com os manuscritos, aqueles papéis velhos e originais. 

Somos dependentes desse esforço predecessor de pessoas que se preocuparam em reunir em 

livros de registros um vasto conjunto documental. É o que acontece com as cartas de uma série 

de papas medievais. Para aquele que não conhece do trabalho e um pouco de método da história, 

essa afirmativa podia ser mesmo encarada com certa decepção. A esse leitor, respondemos que, 

primeiro, sempre procuramos o conteúdo mais fidedigno, se não se encontra em uma versão, 

partimos para outra, caso exista em outro registro. Segundo, não somos os primeiros 

pesquisadores que lidaram com essa documentação, logo, continuamente, ela tem passado pela 

revisão dos pares. Terceiro, não existe só o problema da distância continental, há também a 

questão do quão vasta é essa documentação, por mais que a maior parte seja de vestígios 

emanados dos centros dos poderes analisados, temos diferentes tipos de registros. Seria preciso 

muito mais tempo do que aquele concedido para a escrita de uma tese, para que pudéssemos ir 

atrás de cada um dos manuscritos originais sobreviventes. Precisaríamos não só de ir a Portugal, 

visitar e pedir permissão em várias localidades para o acesso à documentação, mas também ir 

ao Vaticano e solicitar a autorização inclusive para a consulta do Arquivo Secreto. Contudo, 

graças ao esforço de pessoas que se dedicaram a fazer as grandes coletâneas de documentos, o 

trabalho do investigador hoje, medievalista, foi facilitado. Não significa que se tornou fácil, 

pois, ainda é preciso manusear uma vasta documentação, comparar, lidar na maior parte dela 

com uma língua que não é a nossa, o latim, e de forma alguma se trata de um latim de fácil 

leitura. Além do mais, é preciso muito cuidado para não cair em certas armadilhas 

condicionadas pela linguagem contida nessa documentação, o que demanda várias leituras de 

uma mesma fonte para que se alcance os sentidos ali expressos. Alguns são mais evidentes, 
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outros nem tanto. Certos textos podem mesmo condicionar diferentes olhares. Daí a importância 

do trabalho de interpretação. 

A maior parte da documentação utilizada são os registros papais, as bulas expedidas 

pela chancelaria pontifícia. As primeiras coleções de documentos que manuseamos pelo acesso 

desde o mestrado, foram os registros de Gregório IX24 e de Inocêncio IV25, obras da Escola 

Francesa de Roma no século XIX. Desde que a Escola surgiu, negociações foram realizadas 

para que seus membros tivessem acesso aos Arquivos do Vaticano. O seu primeiro diretor pediu 

ao embaixador francês na Santa Sé, o barão Georges Napoléon Baude (1830-1887), que 

obtivesse a licença para um arquivista consultar os registros de Inocêncio IV. O membro era 

Élie Berger (1850-1925), que após alguns adiamentos, recebeu a autorização não só para coletar 

as informações necessárias para sua própria pesquisa, mas para estabelecer um grande registro 

do papa Inocêncio IV26. 

Após a eleição do papa Leão XIII (1878-1903), a autorização concedida a Berger 

foi confirmada e, a partir de 1880, outros estudiosos ganharam a permissão para a consulta dos 

arquivos papais até que em 1884, ocorreu a abertura geral. Depois da publicação de Berger, não 

demorou muito para que a Escola Francesa de Roma tivesse sido reconhecida e logo assumiram 

a importante tarefa de publicar os registros dos papas do século XIII27. A cargo de Gregório IX 

tinha ficado Lucien Auvray (1860-1937). A metodologia de Berger em seu registro de 

Inocêncio IV foi seguida pelos colegas que lidaram com os outros papas. O paleógrafo e 

arquivista assumiu o compromisso de publicar os documentos que não tinham sido editados 

previamente, pois se transcrevesse todos os textos disponíveis, iria deixar a obra ainda mais 

volumosa. Para bulas publicadas ou de “interesse secundário”, apenas um resumo de conteúdo 

era feito mantendo o endereço e a data da carta, seguindo a ordem tal qual no registro original. 

Nesse caso, uma importância maior foi dada para os documentos que tratavam da luta entre 

papado e império, o reino de Jerusalém e as cruzadas, e aqueles relativos à história da França. 

Isso não muda o fato de que os editores retomaram na íntegra alguns documentos previamente 

publicados28.  

                                                           
24 AUVRAY, Lucien. Les Registres de Grégoire IX: recueil des bulles de ce pape. Paris: Albert Fontemoing 

Éditeur, 1896-1910, Tomos I, II e III. 
25 BERGER, Élie. Les Registre d’Innocent IV: recueil des bulles de ce pape. Paris: Fontemoing & Cie Éditeurs, 

1884, Tomo I. 
26 GALLAND, Bruno. Les publications des registres pontificaux par l’École française de Rome. Revue d’histoire 

de l’Église de France, Tome 86, n. 217, pp. 645-656, 2000, p. 646-647. 
27 Ibidem, p. 647. 
28 Ibidem, p. 648-649. 
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Cientes de que nessas obras tínhamos a integralidade de algumas bulas papais, 

enquanto outras estavam resumidas, utilizamos outras fontes nas quais sabíamos que os 

documentos estavam disponíveis. Acontece, por exemplo, com o Annales Ecclesiastici, 

trabalho de Odorico Raynaldi (1595-1671)29. Nos séculos XVI e XVII, em meio aos conflitos 

com os protestantes, eram muitos os católicos envolvidos com a pesquisa de fontes primárias. 

É nesse contexto que está inserido o trabalho de César Barônio (1538-1607), autor dos 

primeiros volumes dos Annales. Filipe Néri (1515-1595), o fundador da Congregação do 

Oratório, foi quem insistiu para que Barônio preparasse palestras acerca da história da Igreja 

para as reuniões do Oratório, em um movimento que respondia à reivindicação dos protestantes 

para assumirem o papel de representantes de uma antiguidade cristã que tinha sido subvertida 

pela Sé Romana. O trabalho se expandiu e Barônio levou seus Annales até a véspera do 

pontificado de Inocêncio III. Quem continuou a volumosa obra de onde parou, foi o oratoriano 

italiano Odorico Raynaldi que, cronologicamente, ampliou os registros até o ano de 156530. Os 

Annales Ecclesiastici são conhecidos pela reprodução de uma série de originais. Em nosso 

trabalho, devido ao recorte temporal da pesquisa, utilizamos somente o volume XXI de 

Raynaldi. 

Algumas bulas vieram de outras fontes, como o primeiro volume da Monumenta 

Henricina31 e do Bullarium Franciscanum32, assim como de algumas reproduções promovidas 

pelo Frei António Brandão (1584-1637). Desse modo, utilizamos a tradução da bula Grandi 

non immerito contida no apêndice documental das Crónicas de D. Sancho II e D. Afonso III33 

que é uma boa tradução e corresponde ao conteúdo original. Trabalhamos também com os 

documentos publicados por António Domingues de Sousa Costa, na sua obra Mestre Silvestre 

e Mestre Vicente, Juristas da Contenda entre D. Afonso II e suas Irmãs. Dele, temos os dois 

primeiros artigos publicados na revista Itinerarium34. Tínhamos ainda algumas bulas papais 

necessárias para a labuta que estavam em versões resumidas, mas que haviam sido publicadas 

                                                           
29 RAYNALDI, O. Annales Ecclesiastici Caesaris Baronii. Colonia Agrippina, 1664f., vol. XXI. 
30 RAO, John. Lose the Past, Lose the Present. Catholic Social Science Review, vol. 3, pp. 283-289, 1998, p. 286. 
31 MONUMENTA HENRICINA. Manuel Lopes de Almeida et. al. (orgs.). Coimbra: Comissão Executiva do V 

Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, v. 1. 
32 Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum: Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata Continens, Tomo 1. 

Editado por Giovanni Giacinto Sbaraglia, OFM, 1759. 
33 BRANDÃO, Fr. António, Crónicas de D. Sancho II e D. Afonso III. Edição atualizada com introdução de A. de 

Magalhães Basto. Porto: Livraria Civilização, 1946. 
34 COSTA, António D. de Sousa. Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e 

suas irmãs. Itinerarium IX, n. 40, pp. 249-311, 1963, e COSTA, António D. de Sousa. Mestre Silvestre e Mestre 

Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e suas irmãs. Itinerarium X, n. 45, Parte II, pp. 314-364, 1964. 
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integralmente por Costa no livro de mesmo nome35. Os documentos pontifícios faltantes e que 

estavam nessa obra foram digitalizados para nós em Portugal36. 

Naturalmente, não poderíamos mergulhar apenas nessa documentação eclesiástica. 

Logo, de acordo com o objeto de investigação, utilizamos como fontes documentos lavrados na 

Chancelaria de Sancho II37. Para tanto, fomos dependentes do importante trabalho de Sandra 

Bernardino que enfrentou o problema da dispersão da documentação de Sancho II e a reuniu 

em sua dissertação de mestrado, na qual transcreveu e publicou tudo aquilo que encontrou. 

Como reforça a autora, o seu trabalho foi árduo e exigiu o manuseio de milhares de documentos 

para chegar ao conjunto daquilo que sobrou dos registros oficiais da cúria do monarca 

estudado38. A sua contribuição tem valor inestimável para que o nosso trabalho fosse possível. 

Uma chancelaria, como já lembrou Saul António Gomes, coroa a gestão de uma 

auctoritas, portanto, ela preexiste à prática da selagem das cartas ou da própria enunciação do 

chanceler. Uma autoridade do século XIII necessitava daquela estrutura para exercer o seu 

poder, para sua própria ação administrativa ou mesmo judicativa. Esse serviço só podia 

funcionar com a assistência dos notários, devotados “à missão de redigir, reproduzir e expedir 

de modo controlado” os registros39. Além do próprio conteúdo das cartas emanadas da 

chancelaria, ela oferece outros indícios valiosos pela confirmação dos atos feita por pessoas que 

se encontravam presentes no momento das suas emissões na cúria régia.  

Conforme ressalta Leontina Ventura, a escolha do chanceler não era pautada pela 

nobreza como acontecia com outros importantes cargos da cúria régia. A complexidade 

administrativa do ofício, cada vez maior, exigia qualidades diferentes do indivíduo que assumia 

a tarefa. Isso explica o motivo de inicialmente, chanceleres e notários serem homens do clero, 

os quais detiveram por um bom tempo o “monopólio da cultura escrita”40. Portanto, um 

requisito básico para o bom cumprimento do serviço era possuir uma boa formação. Durante o 

seu reinado, Sancho II teve três chanceleres, o primeiro, Gonçalo Mendes, herdou do governo 

do seu pai, um daqueles homens que Afonso II tinha confiança para que orientasse o seu filho 

                                                           
35 COSTA, António D. de Sousa. Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e suas 

irmãs, (Colecção "Estudos e Textos da Idade Média e Renascimento" nº 1). Braga: Ed. Franciscana, 1963. 
36 Agradecemos imensamente a gentileza da Profa. Dra. Hermínia Vilar, da Universidade de Évora, que a pedido 

de nossa orientadora, digitalizou para nós algumas bulas do trabalho de Costa. 
37 BERNARDINO, Sandra V. P. G. Sancius Secundus Rex Portugalensis: A Chancelaria de D. Sancho II (1223- 

1248). 2003. 425 f. (Dissertação de Mestrado em História da Idade Média). Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, Coimbra, 2003. 
38 Ibidem, p. 14-15. 
39 GOMES, Saul A. In Limine Conscriptionis: Documentos, chancelaria e cultura no mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra (séculos XII a XIV). Lusitania Sacra, 2º S., Tomo 13-14, pp. 477-490, 2001-2002, p. 485-486. 
40 VENTURA, Leontina. A nobreza de corte de Afonso III. 1992. Dissertação (Doutoramento em História), Vol. 

1. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra, 1992, p. 88-89. 
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no trono depois que falecesse. Pensamos que este chanceler veio a óbito durante o cerco a Elvas 

em 1226, momento em que assumiu de vez o ofício Mestre Vicente, aquele que, em termos de 

currículo, era o chanceler com mais scientia41. O último chanceler de Sancho foi Durão Forjaz, 

aquele que viveu seus momentos mais turbulentos no trono, mas que permaneceu com o 

monarca até que este deixasse o mundo. Apesar de Vicente ser aquele com a melhor formação, 

uma visão de conjunto da chancelaria não permite que sejam vistas inovações implementadas 

por ele. Contudo, os ganhos em relação ao seu serviço podem ser observados na diplomacia 

com a Santa Sé, pelos menos em alguns períodos.    

Inocêncio IV é um dos personagens importantes para a trama que narramos. 

Portanto, a Vita Innocentii IV42 é uma fonte incontornável. A sua autoria é de Nicolau de Carbio 

(† 1273), frade franciscano que era capelão e confessor do papa Inocêncio IV. O seu texto 

fornece uma visão única dos acontecimentos pela proximidade que tinha com o sumo pontífice, 

além de ser uma fonte contemporânea aos eventos. Utilizamos basicamente os seus relatos 

acerca do concílio de Lyon, da deposição do imperador Frederico II e o que aborda acerca do 

rei de Portugal, a quem dedica algumas linhas.  

Uma outra fonte contemporânea que utilizamos, mas para abordar mais 

especificamente a relação entre o papado e o imperador, é a Chronica Majora de Mateus de 

Paris (c. 1200 – 1259)43. Como reforça Richard Vaughan, a real importância dos escritos de 

Mateus reside em seu relato detalhado de eventos que lhe eram coetâneos, caso da Vita 

mencionada acima. Ele era um monge beneditino e vivia na abadia de Santo Albano. Em sua 

obra, o cronista dizia que escrevia para que o esquecimento não apagasse a memória daqueles 

acontecimentos. Existia uma clara intenção do monge de deixar o seu registro para a 

posteridade. Além do mais, a Chronica Majora é a obra mais rica em detalhes acerca de alguns 

                                                           
41 Vicente era mestre pelo Estudo geral de Bolonha em direito canônico. Dentre alguns dos serviços que exerceu, 

foi juiz apostólico do Papa Inocêncio III, advogado régio de Afonso II, arcediago e deão da sé de Lisboa, 

conselheiro e chanceler de Sancho II, tendo exercido antes disso, atividades de docência no Estudo geral de 

Bolonha. Ainda a cargo da chancelaria do rei português, foi eleito bispo da Guarda, função que veio assumir após 

alguns adiamentos. Ademais, são muitas as obras atribuídas à sua autoria, como: Glosas ao Decreto; Aparato à 

Compilatio I Antiqua; Aparato à Compilatio III Antiqua; Glosas da Compilação II Antiga; Aparato às 

Constituições do Concílio IV de Latrão de 1215; Casos da Compilatio III Antiqua; Casos das Decretais e Aparato 

às Decretais, de Gregório IX; Glosas à Arbores Consanguinitatis et affinitatis; Quaestiones de exceptionibus; de 

Discordia testium et de consonantia et qualiter debeant recipi et repelli; De Judeis et Sarracenis. NORTE, 

Armando J. G. do. Letrados e Cultura Letrada em Portugal (sécs. XII e XIII) – Anexos. 2013. 636 f. Tese 

(Doutoramento em História). Departamento de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Lisboa, 

2013, p. 324-325.  
42 NICOLAUS DE CARBIO. Vita Innocentii IV. In PAGNOTTI, F. Archivio della Società Romana di Storia 

Patria, vol. XXI. Roma, 1898. 
43 No decorrer do trabalho utilizamos os volumes III e IV. MATEUS DE PARIS. Chronica Majora, vol. III (1216-

1239). Editado por Henry Richards Luard, Londres, 1876 e MATEUS DE PARIS. Chronica Majora, vol. IV 

(1240-1247). Editado por Henry Richards Luard, Londres, 1877. 
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eventos que narra, no período entre 1236 a 1259. Apesar de Mateus ter pensado em sua crônica 

como uma história da Inglaterra, incluiu relatos de acontecimentos de várias localidades e não 

considerava praticamente nenhuma informação irrelevante. Entendia também a importância de 

apoiar a sua narrativa com material documental, preservando cópias no decorrer da Chronica 

de cerca de 350 documentos, o que incluía, dentre eles, documentos régios, vinte cartas de 

Frederico II e cerca de sessenta documentos papais44. De acordo com Björn Weiler, a Chronica 

Majora continua sendo um dos mais importantes documentos sobreviventes para a história da 

Europa Latina durante a vida de seu autor e em muitos casos é o único ou ao menos o mais 

detalhado45. Mateus olhava para além das Ilhas Britânicas, pois sabia que a Inglaterra era parte 

de um todo maior, apesar de selecionar sua documentação e interpretá-la, também com suas 

preocupações domésticas em mente46. Evidentemente, analisamos essa documentação, a Vita 

Innocentii IV e a Chronica Majora, sempre olhando conjuntamente para a disposição de outras 

fontes, sobretudo, aquelas provenientes da chancelaria pontifícia. Lemos Mateus de Paris sem 

perder de vista o que diziam os documentos papais. 

Trabalhamos com alguns documentos traduzidos na obra O reino de Deus e o reino 

dos homens47, é o caso de alguns textos papais que foram considerados por muitos autores como 

determinantes para a discussão sobre a plenitude do poder do papa. Usamos a tradução da 

sentença de deposição do imperador contida nessa obra. No entanto, como não é a versão 

integral da bula, usufruímos do mesmo modo da tradução ao inglês da sentença feita por 

Norman Tanner48. Em latim foi possível acompanhar o texto da bula pela transcrição de Mateus 

de Paris, que a publicou em sua crônica49. 

Durante a discussão mais teórica acerca dos processos e da jurisdição papal, 

utilizamos alguns trechos de fontes do direito canônico que têm relações mais diretas com o 

assunto abordado, é o que acontece, por exemplo, com o Alius item do Decreto de Graciano50. 

                                                           
44 VAUGHAN, Richard. Matthew Paris. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, New Series, Vol. 6. 

London: Cambridge University Press, 1958, p. 125-126. 
45 WEILER, Björn. Matthew Paris on the writing of history. Journal of Medieval History, vol. 35, n. 3, pp. 254-

278, 2009, p. 255. 
46 Ibidem, p. 277. É o que pensamos de Portugal, ele fazia parte de um todo maior, por isso, é preciso extrapolar 

as fronteiras do reino. 
47 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino de Deus e o reino dos homens. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 1997. 
48 TANNER, Norman, P. Decrees of the Ecumenical Councils. First Council of Lyons – 1245 A.D. Introdução e 

tradução ao inglês do autor. Bull Deposing The Emperor Frederick II. Disponível na Documenta Catholica Omnia 

em: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1245-

1245,_Concilium_Lugdunense_I,_Documenta_Omnia,_EN.pdf.  
49 MATEUS DE PARIS. Chronica... op. cit., vol. IV, p. 445-455.  
50 RITCHER, Aemilius Ludovicus (Ed.). Corpus Iuris Canonici. Decretum Magistri Gratiani. Leipzig: Bernhardi 

Tauchnitz, 1879. 
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O mais importante para nós, todavia, foi nos valermos igualmente da obra de direito canônico 

de autoria do papa Inocêncio IV51. Como os grandes canonistas da época, ele escreveu os seus 

comentários. Neles o papa discorreu sobre o seu poder decisório para destituir governantes 

seculares. Para isso, utilizou das sentenças que tinha promulgado, tendo inclusive comentado 

questões atinentes à bula Grandi que depôs o rei português. Embora, como afirma Jörg Müller, 

alguns autores sugerem que Sinibaldo Fieschi começou a comentar o Liber Extra de Gregório 

IX em concomitância ao desenvolvimento da obra, é mais crível que ele tenha empreendido a 

labuta de fato após o concílio de Lyon de 1245. Esse trabalho o acompanhou para o resto da 

sua vida e até o ano de 1254, ele ainda inseria suas últimas peças52. O que discutiu sobre a 

atribuição de curadores para monarcas ineficientes, assunto da Grandi non immerito, 

certamente foi uma dessas partes que entrou em sua obra mais tardiamente. 

Reunida essa documentação, foi possível buscarmos os indícios para respondermos 

às perguntas colocadas para a tarefa. A estrutura do trabalho foi sendo montada na medida em 

que a narrativa era construída. Não vimos a necessidade de fragmentar muito, atentos à coesão 

de um tema que, acreditamos, está bem delimitado. Assim, não é um texto cheio de tópicos, 

mas, com cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, O papado do tempo das destituições, achamos por bem ir ao 

final e falarmos do concílio de Lyon, pois foi uma boa maneira de situar alguns problemas 

gerais enfrentados na Cristandade que demandavam a convocação da assembleia que teve 

algumas características diferentes de reuniões anteriores. Como inicialmente deixamos claro 

que resolver o assunto da guerra contra o imperador era motivação da maior importância para 

a convocação conciliar, no tópico seguinte era importante que abordássemos o personagem 

Frederico II. Como falamos antes, o papado se molda e se transforma enredado em uma série 

de dificuldades naquela conjuntura com o Império e o trono siciliano. No terceiro tópico, nos 

ocupamos de assinalar o debate acerca da plenitude do poder papal. Discutimos a hierocracia e 

como essa questão tem sido abordada na historiografia. Além de servir para situar o leitor nesse 

debate, trata-se de um ponto que ajuda a demonstrar em que medida os caminhos que tomamos 

são um pouco diferentes mais à frente. 

No próximo capítulo, O reino português, o papado, a transição, vamos ao reinado 

de Afonso II. É uma etapa que julgamos importante por uma série de motivos, pois em alguns 

                                                           
51 INOCÊNCIO IV. In quinque libros Decretalium apparatus, seu Commentaria, ed. Francofortii ad Menum, 

1570. 
52 MÜLLER, Jörg. Innocentius IV papa, Sinibaldo dei Fieschi. Leben und Werk, eine Einführung. Müchen: LMU 

(Open Access LMU), 1997, p. 09. 
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textos papais é colocado que Sancho II repete os comportamentos do pai. Portanto, é preciso 

discorrer sobre a transição de governos. Após a morte de Afonso II, o seu filho no trono teve 

que remediar uma série de conflitos advindos do reinado anterior. Outra questão é que alguns 

personagens que adquiriram protagonismo lá no tempo de Afonso, como juristas que o 

auxiliaram junto ao papado, vieram a ter grande atuação no reinado de Sancho, inclusive, em 

sua queda. No reino ainda agiam sujeitos de uma mesma geração que viveram e atuaram em 

ambos os governos. Esse capítulo não serve então somente para dissertarmos sobre os 

problemas na transição, mas também para fixar personagens daquele xadrez político. 

No capítulo três, Entre conquistas e conflitos: a expansão territorial e as 

desavenças no reino, de acordo com o que o próprio título sugere, era preciso problematizar a 

confluência das duas coisas, o processo de expansão do reino que conhece uma série de avanços 

a mando de Sancho II e os conflitos dentro do território, sobretudo, aqueles relacionados aos 

eclesiásticos, para os quais há uma documentação mais ampla, pois exigia o julgamento papal. 

Eram querelas que ocorriam com frequência. A reclamação de abusos e de interferência do rei 

em jurisdições que não lhe competia era uma constante. Entretanto, em fins da década de 1230 

esse nível de conflitos ganhou uma proporção maior, o que fez com que Gregório IX fosse mais 

enérgico para fazer com que o rei português solucionasse os problemas e chegasse às concórdias 

com as partes envolvidas. Alguns personagens implicados, como o arcebispo de Braga, 

Silvestre Godinho, era um daqueles que foi jurista de Afonso II. Na última parte, O início de 

um fim, analisamos se os últimos anos, a partir de 1240-41, podem ser caracterizados como o 

período em que Sancho começou a perder as rédeas do poder. Para tanto, chegamos ao seu 

casamento, uma das armas usadas por seus inimigos em termos de eficácia política. Antes de 

sua destituição, pediram a Inocêncio IV a anulação do seu casamento devido ao grau 

consanguíneo proibido. 

Depois, em A jurisdição pontifícia nas sentenças, examinamos a questão do poder 

decisório papal nas bulas de destituição. O capítulo é voltado a discutir a ação de Inocêncio IV 

e os conteúdos das sentenças. A pergunta do primeiro tópico não perde sua pertinência, o papa 

podia depor um rei? No medievo existia o debate sobre isso no direito. Em boa parte das vezes, 

os canonistas se preocuparam mais com a situação imperial nas mãos de um governante ruim. 

Como ficava uma monarquia hereditária governada por um príncipe injusto ou negligente? O 

papa podia agir como juiz superior para privá-lo do trono? Assim, examinamos as bulas para 

ver o que nos dizem, mas também outras fontes. Os comentários de Inocêncio IV sobre as 

sentenças em seu Apparatus, nos ajudam melhor a deslindar aquelas lógicas e como concebia 
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a sua jurisdição. O bem comum terminava por ser um fim nessas fontes, o que os juristas 

entendiam ser uma obrigação de alguém em posição de autoridade.  

No último capítulo, A destituição de Sancho II e sua reação, começamos por um 

retorno ao “início de um fim”. Abordamos exatamente o mesmo período, contudo, com outros 

olhares. Nessa fase marcada pela maior ausência de registros, exploramos um pouco mais os 

rastros esparsos para a compreensão do papel de alguns autores na destituição de Sancho II. 

Para isso, inicialmente voltamos novamente para a abordagem do seu processo para ir puxando 

os responsáveis por algumas daquelas ações que levaram o rei a ser afastado do trono. 

Finalizamos com os efeitos da destituição em Portugal, pois Sancho II respondeu com a espada. 

Nesse ponto, foi importante levar em consideração como agiu o papado ao ser instigado pelo 

infante de Castela – que lutou a favor do rei destituído – a encontrar uma solução menos caótica 

para a situação no reino português. 

Com alguns conceitos expostos no título do trabalho, explanações sobre o usufruto 

desses termos foram feitas. De qualquer modo, quando o assunto o exigiu, fornecemos mais 

explicações acerca do entendimento de tais conteúdos. Com muitas perguntas e com as fontes 

em mãos, prosseguimos e, sem darmos muitos spoilers acerca dos aprofundamentos feitos ao 

longo deste trabalho, oferecemos um breve relato de caráter mais geral sobre os capítulos. Só 

podemos agora convidar o leitor a continuar nessa jornada conosco, nessa busca para 

compreendermos as sociedades e sujeitos de outro tempo. 
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CAPÍTULO I 

 

O PAPADO DO TEMPO DAS DESTITUIÇÕES 

 

 

1.1 – O concílio de Lyon 

 

Foi uma semana depois! O imperador tinha sido formalmente destituído pela 

autoridade pontifícia, dando lugar para chegar a vez de Sancho. Para tanto, aproveitavam-se 

alguns dos personagens que participaram da reunião ecumênica. Em um concílio que não reuniu 

tanta gente como aquele de Latrão IV em 1215, teve bastante voz o episcopado ibérico, que em 

uníssono votou pela deposição de Frederico II, e agora, reivindicava o seu troféu, a própria 

destituição que desejava, dessa vez, do rei de Portugal. 

Havia explicações para o concílio não reunir grande número de autoridades. A 

convocação conciliar foi feita um tanto mais às pressas. Coisa natural para um papa em fuga. 

Em uma Itália incendiada devido ao conflito com o imperador – sujeito que não convencia o 

papa acerca da sinceridade de seu desejo de restabelecer a paz com a Igreja – Inocêncio IV 

optou por fugir. Entre negociações aqui e ali, se dirigiu para Gênova para depois ir para Lyon 

e ficar sob a proteção de Luís IX (1226-1270), rei de França. A cidade que não era território 

franco, mas do Império, seria incorporada ao reino mais tarde. No entanto, ali Luís exercia 

bastante influência, mais do que o distante imperador. Lá o papa iria passar um bom tempo 

desde sua chegada em fins de 1244. No início de janeiro de 1245, tratou de convocar um novo 

Concílio Geral53, já que a última tentativa de se fazer a reunião ecumênica, lá nos idos de 1241, 

foi frustrada.  

A atitude colocou um ponto final em qualquer tentativa de negociação que o 

imperador pudesse almejar com o representante do trono de São Pedro. Ao convocar o concílio, 

Inocêncio IV deixou claro que prosseguiria na mesma direção em que seu antecessor parou. 

Convocou a reunião para junho do mesmo ano e independente de quem fosse, trataria de 

resolver na assembleia a grave querela. O papa incorporou o papel de guardião da instituição, 

a guerra contra o Império impunha agora uma solução enérgica. Tinha chegado a hora de fazer 

o que Gregório pretendia, invocar os poderes de vigário para destituir um governante tirano 

                                                           
53 HUILLARD-BRÉHOLLES, J. L. A. Historia Diplomatica Friderici II, Tomo 6, Parte 1, Paris, 1860, p. 247-

248. Com omissão no início, está disponível também em RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1245, nº 1. 
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considerado excessivamente pecaminoso. Em razão do pecado, ele podia exercer sua auctoritas 

soberana sobre qualquer pessoa na comunidade cristã. Em algumas formulações de Inocêncio 

IV, a autoridade do sumo pontífice valia ainda mais e conforme um amplo entendimento acerca 

de sua jurisdição, ela era universal, o que é discutido mais adiante no decorrer do trabalho. 

A assembleia tinha que tratar de outras questões, não só da destituição do 

imperador. Na pauta estava ainda os planos para uma nova Cruzada em decorrência do fato dos 

muçulmanos terem conquistado novamente a Terra Santa em 1244, e o complicado problema 

da ameaça do Leste, os mongóis, responsáveis por devastarem o reino da Hungria. No entanto, 

o preâmbulo da convocatória deixava claro a importância dada para a busca de uma solução 

para o conflito entre a Igreja e o Imperador54. 

Por ter sido convocado em tal conjuntura o número de bispos que atenderam ao 

chamado foi reduzido, cerca de cento e cinquenta. A maioria deles da França e da Península 

Ibérica. Poucos foram os ingleses e mais raros os italianos, além do mais, os cardeais não 

estavam inclusos, situação que pode ser explicada em razão dos problemas que agitavam a 

Itália. Entre os alemães eram apenas três. Para o papa, eles não foram devido ao medo e às 

ameaças de Frederico II. A jogada dava motivo para o imperador afirmar que o concílio não 

tinha caráter universal. Mesmo não estando completa, a assembleia em Lyon contava com 

autoridades cristãs de diversos lugares, inclusive do Oriente, representado por prelados 

importantes como os patriarcas de Constantinopla, Antioquia e o bispo de Beirute. Entre os 

governantes seculares, ali estavam os reis da França e da Inglaterra e autoridades de Gênova e 

Veneza. Balduíno II, imperador de Constantinopla foi pessoalmente. Apenas os prelados, no 

entanto, tinham votos deliberativos para as decisões conciliares55. 

Para efeitos de comparação, o IV concílio de Latrão de 1215 contou com a 

participação de setenta e um arcebispos e patriarcas, quatrocentos e doze bispos e mais de 

novecentos chefes de casas monásticas. No rol das pautas daquele concílio estavam a discussão 

dos planos para a Quinta Cruzada, lançada depois em 1217; regras para a conduta do clero, o 

que incluía as proibições a visitas a tavernas, caçadas ou participação em jogos de azar; a 

reafirmação do celibato clerical; questões acerca do pagamento do dízimo, decidindo que o 

décimo devido à Igreja tinha precedência sobre impostos seculares; a concessão de indulgências 

para aqueles que fizeram votos de cruzada contra os hereges;  entre muitos outros assuntos56.  

                                                           
54 Ibidem. 
55 POUZET, Philippe. Le pape Innocent IV à Lyon. Le concile de 1245.  Revue d’histoire de l’Église de France, 

tome 15, n. 68, pp. 281-318, 1929, p. 290-292. 
56 COLLINS, Roger. Keepers of the keys of heaven: a history of the papacy. New York: Basic Books, 2009, p. 

258-259. 
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Em princípio, os concílios papais foram concílios provinciais do bispo de Roma, 

eram chamados de sínodos romanos. Com o tempo, eles agregaram os participantes de outras 

províncias da Igreja, o que criou o ambiente para que fosse possível a celebração dos concílios 

chamados gerais. Assim, surgiram os concílios gerais/universais – chamados de ecumênicos 

apenas na posteridade – que se sucederam de 1123 a 1311. A ideia de convocar um concílio 

que envolvesse toda a Igreja surgiu com Inocêncio III e tomou sua forma no Latrão IV57. Ao 

contrário do que foi observado com Lyon, as cartas de convocatória para a assembleia em 

Latrão foram despachadas pela chancelaria papal a partir de abril de 1213 e, dois anos antes da 

celebração, encaminhadas às principais autoridades eclesiásticas e civis58. 

Assim como a reforma da Igreja era assunto de maior importância para Inocêncio 

III no IV concílio de Latrão é evidente que a deposição do imperador era assunto primordial 

para o papado no concílio de Lyon. No entanto, nas duas ocasiões estava em causa uma série 

de outras questões que deviam ser discutidas, principalmente, problemas urgentes em cada 

conjuntura. A cruzada era sempre um dos assuntos mais importantes. Se o conflito com 

Frederico II na Itália já era suficiente para tirar o sono de Inocêncio IV, a notícia da queda de 

Jerusalém em 1244 contribuía para a necessidade de se chamar um concílio. Os khwarazmianos, 

expulsos de sua terra após a invasão mongol, foram recrutados pelo sultão do Cairo para o cerco 

de Jerusalém, deixando a cidade em ruínas59. Tornava-se imperativo o quanto antes discutir os 

planos para uma nova cruzada.  

E se a queda de Jerusalém era um rescaldo do “terror mongol” que tinha tomado a 

Khwarezmia, a cúria pontifícia sabia que tinha passado da hora de entender melhor essa ameaça 

do Leste. Kiev tinha caído pelas mãos dos mongóis em 1240, estes no ano seguinte entraram 

na Polônia e em uma série de incursões atacaram as fronteiras da Boêmia, Saxônia e Meissen. 

Se viraram para o Sul e foram para a Morávia, tendo devastado o território. Na Hungria já 

operavam desde algum tempo. Batu (1205-1255) derrotou o rei Bela IV na planície de Mohi e 

                                                           
57 Leandro Rust chamou a atenção para a forma como a legislação do IV Concílio de Latrão combinou nas suas 

páginas uma série de precedentes conciliares regionais, a cúria romana utilizou de decisões que tinham sido 

aprovadas nas províncias da Cristandade. O autor lembra que, ao fazer isso, a Cúria respondia àquelas assembleias 

locais de forma criadora, adaptando e recriando a herança. Todos esses concílios regionais, no entanto, estavam 

marcados por uma série de afinidades, tinham uma orientação comum e integravam o mesmo espaço de poder do 

papado visto como supra-regional. Todas aquelas assembleias ocorreram sob a alçada da autoridade apostólica 

que incumbia para tanto, legados romanos. O movimento conciliar de Latrão tinha sido assim, parte de um 

movimento maior sustentado pelas colunas regionais. O traçado supra-regional do papado contribuiu para orientar 

condutas e semear práticas sociais. RUST, Leandro D. “Colunas Vivas de São Pedro”: concílios, temporalidades 

e reforma na história institucional do Papado medieval. 2010. 548 f. Tese (Doutorado em História). Programa de 

Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010, p. 426.  
58 GARCÍA Y GARCÍA, António. Historia del Concilio IV Lateranense de 1215. Salamanca: Centro de Estudios 

Orientales y Ecuménicos Juan XXIII, 2005, p. 15-17. 
59 MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 299-300. 
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o monarca fugiu em direção à fronteira com a Áustria. Os mongóis passaram o verão devastando 

a parte do seu reino que ficava a leste do Danúbio e, depois, realizaram uma breve incursão na 

Áustria60. 

Após receber o bispo de Vac, que falava em nome do rei Bela, Gregório IX chegou 

a prometer dar assistência ao rei da Hungria na bula Vocem in excelso. O papa oferecia a quem 

tomasse a cruz contra os tártaros os mesmos privilégios outorgados àqueles que socorriam a 

Terra Santa61. A bula falava sobre a destruição do reino húngaro e do perigo eminente de uma 

nova invasão, sendo encaminhada também a diversos prelados. Ademais, o pontífice ordenou 

que dominicanos, franciscanos e cistercienses pregassem a cruzada para a defesa dos reinos da 

Europa Oriental. Ambos ganharam a incumbência de solicitarem ajuda aos boêmios e 

teutônicos62. As queixas do reino húngaro não deixaram de surgir e até 1244 ainda eram 

constantes. A Igreja, por outro lado, enfrentava sérios problemas, como a guerra com Frederico 

II e o período de vacância que durou até 43. Por conta disso, os pedidos de Gregório IX 

acabaram por não darem resultados. Sobrou para Inocêncio IV lidar com todas essas situações, 

incluídas na pauta conciliar. 

Apesar dos outros problemas enfrentados na Cristandade como um todo, ao conflito 

com Frederico II foi dada a maior importância, o que fica evidente na Vida de Inocêncio IV, 

para além daquilo que estava colocado na convocatória. Na parte sobre o anúncio do concílio 

de Lyon é o julgamento do imperador que salta ao olhar: 

 
Entretanto, tendo sido celebrada a festa do nascimento de Nosso Senhor 

durante a festa de São João Evangelista, na missa da manhã na igreja de Lyon, 

ao celebrar e pregar ao povo a palavra de Deus, ele anunciou, então, 

publicamente, o concílio geral a ser celebrado na próxima festa de São João 

Batista. Sendo assim, na homilia, o papa mencionou por si próprio o referido 

imperador Frederico, que devia comparecer pessoalmente ao concílio 

vindouro ou enviar suficientes procuradores e mensageiros para, de seu 

direito, apresentar suas propostas e, em seguida, ele devia ouvir o que o sacro 

concílio dissesse a respeito de seu próprio reinado com a sentença do Nosso 

Senhor que, com um julgamento feito sem malícia, não suscitasse para os 

mesmos uma outra convocatória. Mas por agora, sem fazer pouco da 

autoridade de outros homens, o patriarca Antioqueno e outros, para a perdição 

dele a reunião há de ser feita, não sem muitos trabalhos e custos para as partes 

que ali fazem seu papel, embora ele não possa fazê-lo, devido seu empenho 

                                                           
60 JACKSON, Peter. The Crusade Against the Mongols (1241). In: The Journal of Ecclesiastical History, Vol. 42, 

n. 1, pp. 1-18, 1991, p. 3. 
61 RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1241, nº 18. 
62 AUVRAY, Lucien. Les Registres de Grégoire IX: recueil des bulles de ce pape. Paris: Albert Fontemoing 

Éditeur, 1910, Tomo III, doc. 6057, 6060, 6072. 
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em sua dureza obstinada, com a qual não quis reparar as injúrias para daí 

sobrevir a concórdia63. 

 

Apesar de muitas questões em volta dos cânones conciliares de Lyon ainda serem 

obscuras, a bula de deposição de Frederico II tende a ser considerada como um dos estatutos 

do concílio. A transmissão das constituições daquela assembleia se deu de maneira confusa. A 

primeira coleção de Inocêncio IV enviada para as universidades em agosto de 1245 não tinha 

teor idêntico às constituições do concílio. Não continha nem a deposição do imperador, nem os 

outros assuntos considerados de maior importância na abertura da reunião, os problemas 

relativos aos Tártaros, ao leste latino e às cruzadas. Os padres no concílio discutiram certamente 

questões que já estavam parcialmente resolvidas e, por isso, apenas mais tarde as constituições 

da reunião teriam assumido uma forma legal mais precisa e definida64. 

Nas três sessões do concílio de Lyon, os padres trataram especialmente de Frederico 

II, não sem certa hesitação e disputa. O papa procurou sempre induzir os membros do concílio 

a depor o imperador, tendo acontecido nas reuniões uma controvérsia amarga entre Inocêncio 

IV e Tadeu de Sessa que falava em nome de Frederico. Mas, obviamente, os membros presentes 

não podiam tratar apenas da guerra entre a Igreja e o Império, lá também aprovaram algumas 

constituições estritamente legais. Ao contrário dos concílios anteriores, não aprovaram cânones 

sobre a reforma da Igreja ou acerca da condenação das heresias. Boa parte dos artigos, tratavam 

da promoção e confirmação da legislação canônica para a vida religiosa65. 

Sinibaldo Fieschi – o Inocêncio IV – viu de perto o aumento da tensão entre o 

papado e o imperador. Primeiro, por exercer função na cúria pontifícia já de longa data, depois, 

porque as ações de Frederico na Itália causavam danos às redes clientelares e familiares de 

cardeais e bispos italianos. Sinibaldo se entregou à carreira eclesiástica desde jovem. Estudou 

em Bolonha, onde realizou seus estudos em direito. Tornou-se mestre em direito canônico e 

desempenhou a função de auditor nas oficinas da Cúria Romana. Em 1217 regressou à sua 

                                                           
63 “Festo autem nativitatis Domini celebrato, dum in festo beati Ioannis evangeliste missam mane in Lugdunensi 

ecclesia celebraret ac predicaret populo verbum Dei, ibi publice nunciavit concilium generale in festo beati Ioannis 

Baptiste venturo proximo celebrandum. Et tunc in predicatione publica per se ipsum citavit memoratum 

imperatorem Fredericum, quod ibi per se, vel sufficientes procuratores et nuntios, futuro concilio compareret, 

propositurus quicquid de iure suo vellet proponere, ac postmodum auditurus quod super ipsius negocio sacrum 

concilium, Domino dictante sententiam, iudicaret, cum, eiusdem malitia faciente, non posset ad ipsum alia citatio 

pervenire. Licet autem interim non parve auctoritatis viri, patriarca Antiochenus et alii, ad pertitionem ipsius pro 

compositione facienda non sine multis laboribus et expensis interposuerint partes suas, nequivit tamen, ipsius 

obstinata duritia faciente, cum nollet satisfacere de offensis, concordia provenire”. NICOLAUS DE CARBIO. Vita 

Innocentii IV, op. cit., p. 93. 
64 TANNER, Norman, P. Decrees of the Ecumenical Councils. First Council of Lyons – 1245 A.D, op. cit., 

Introdução e tradução ao inglês do autor. 
65 Ibidem. 
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cidade natal como secretário do núncio apostólico, o cardeal Ugolino de Ostia que mais tarde 

se tornaria o papa Gregório IX. Sinibaldo atuou nas tratativas de paz entre Gênova e Pisa em 

1217, tendo sua habilidade diplomática sido valorizada pelo cardeal. Ao assumir a dignidade 

de sumo pontífice em 1227, Gregório transformou Sinibaldo Fieschi em cardeal. No ano 

seguinte, o cardeal ganhou o posto de Vice-chanceler da Santa Sé. Mais tarde, foi núncio 

apostólico no norte da Itália e reitor da Marca de Ancona entre 1235-124066. Pela proximidade 

com o papa Gregório IX e pelas funções exercidas no âmbito do governo da Igreja, Sinibaldo 

conhecia muito bem as querelas com Frederico. 

Na época em que estudava em Bolonha, Sinibaldo teve como professor Vicente 

Hispano, o mesmo que mais tarde se tornaria o chanceler do rei de Portugal, Sancho II. O futuro 

papa e Bernardo de Parma foram seus alunos mais ilustres. Vicente, por sua vez, foi aluno de 

Silvestre Godinho, aquele que assume o arcebispado de Braga em 122867. É importante ressaltar 

essa informação, pois são personagens que mantiveram relações durante muito tempo e que 

atuaram anos mais tarde nos conflitos que culminaram nos processos de destituição. É possível 

afirmar que na época da agudização da querela com Frederico II, momento em que Gregório 

IX convocou o concílio que não aconteceu, esses homens faziam parte de um grupo com 

interesses razoavelmente próximos, conheciam-se de longa data e se encontravam sempre na 

cúria pontifícia. A disposição dos bispados em Portugal na década de 1230 permite entender 

melhor essa configuração68. Isso ajuda a explicar também a dependência que o papa tem depois 

dos prelados ibéricos para colocar em prática inclusive a deposição de Frederico. E, por outro 

lado, como eles conseguem, os “hispanos”69, a sua própria deposição. 

                                                           
66 CRISTINA, Lucero María. Los Fieschi: su participación en la vida política genovesa y de la Iglesia. XIV 

Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 01-13, 2013, p. 8. 
67 BRANCO, Maria João. Estados, pátrias e nações nos juristas hispânicos dos séculos XII e XIII. Cultura, n. 15, 

pp. 21-46, 2002, p. 26. 
68 Por volta de 1170 a jurisprudência ganhava muito mais importância e nesse desenvolvimento, Bolonha já se 

tornava um dos locais favoritos de acadêmicos portugueses. Boa parte dos famosos Hispanos entre os anos de 

1170 e 1230 eram de origem portuguesa. Muitos dos canonistas portugueses passaram pela catedral de Braga, o 

que pode significar que o interesse daqueles juristas de Braga tinha a ver com os conflitos relativos ao primado 

com as arquidioceses de Santiago de Compostela e Toledo. FLEISCH, Ingo. The Portuguese Clergy and the 

European Universities in the 12th and 13th Centuries. In: Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (séc. XII-

XIV). Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica Portuguesa, 2007, p. 70-71. 
69 É lugar comum na documentação se referir a prelados naturais da Península Ibérica como hispânicos. Fossem 

eles de Portugal, de Leão ou Castela, não importava, em Roma eram todos “espanhóis”. LAVAJO, Joaquim 

Chorão. Álvaro Pais um teórico da reconquista cristã e do diálogo islamo–cristão. Eborensia - Revista do Instituto 

Superior de Teologia Lisboa, Ano 8, n. 15/16, 1995, p. 73, “[...] um hispano, no sentido medieval e correcto do 

termo, isto é, um cidadão da grande nação hispânica, que ia desde o litoral até aos Pirineus e dos Montes 

Cantábricos até a orla mediterrânica [...]”. COSTA, A. D. de Sousa. Estudos sobre Álvaro Pais. Lisboa: Instituto 

de Alta Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1966, p. 52, ressalta que a significação do 

termo hispano abrangia igualmente os portugueses, por ainda não existir o reino de Espanha, mas sim os de Aragão, 
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A história de Inocêncio IV acaba por ser também a de Gregório IX, a de Frederico 

II e a de uma série de outros personagens, boa parte, como sempre, figuras um tanto mais 

obscuras, mas que preenchem os espaços de poder. Essa história termina por ter relativo peso 

na deposição do rei de Portugal. Convém contextualizar brevemente, a relação controversa e de 

longa data entre Frederico e a Santa Sé.  

 

 

1.2 – Aquele que se tornou tirano 

 

A sentença de deposição de Frederico II dizia:  

 

“[...] aos que forem considerados criminosos, restará a punição com os 

castigos merecidos, após um julgamento equânime e isento de animosidade, 

pois a recompensa ou o castigo deve ser concedido a cada um deles, 

proporcionalmente, conforme a qualidade das suas ações”70.  

 

Com respeito àquelas qualidades e a partir de um julgamento que fez um exame 

comportamental do acusado, a sentença procurou demonstrar as graves iniquidades do 

imperador que o transformavam em um tirano. 

O papado exercia uma jurisdição que julgava bem fundamentada. Não foi a 

primeira, nem a última vez que a instituição exerceu o seu direito de depor, uma iurisdictio 

advinda da relação de vicariato com Cristo e que, naturalmente, provocava mais conflitos entre 

as partes envolvidas. Parte disso, vem dos inúmeros problemas relacionados ao trono alemão 

após a morte de Henrique VI em 1197. A candidatura do pequeno Frederico à época era 

dificilmente promissora, já que ele nem mesmo havia sido batizado. O irmão do falecido 

imperador, Filipe da Suábia (1176-1208), tinha recebido a tarefa de ganhar o apoio dos 

príncipes alemães para a coroação de Frederico como rei da Alemanha. O arcebispo de Colônia 

foi resistente quanto à candidatura, pressionando os príncipes em direção a outra solução, uma 

que fosse mais favorável aos guelfos71 do que permitir que a coroa imperial fosse transformada 

                                                           
Navarra, Castela e Leão e de Portugal, que continuou independente após a formação do reino de Espanha no final 

do século XV. 
70 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34. 
71 Antes de ganhar outras conotações, o termo guelfo se referia a uma casa de nobres e governantes alemães que 

se opunham frequentemente aos Staufen. Mas a relação entre eles nem sempre foi de antagonismo, durante um 

bom tempo, Henrique III, o Leão, guelfo, duque da Saxônia e da Baviera, foi um apoiador de Frederico I. Contudo, 

como foi clarificado por Patrick Gilli, mais tarde o léxico político italiano incorporou a oposição entre guelfos e 

guibelinos, termos antes usados pelas casas alemãs. Guelfo passava a significar o partido da Igreja, enquanto 

guibelino o do Império. Esses vocábulos estrangeiros designavam a oposição ideológica característica das comunas 

italianas da segunda metade do século XIII. Assim, o autor elucida que por uma estranha contaminação lexical, o 

termo guelfo se transformou em sinônimo de aliados do papado, o que fez com que o conceito tivesse depois uma 
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em uma monarquia hereditária. Houve a eleição de dois candidatos, por um lado, a escolha do 

próprio Filipe como rei dos romanos podia resolver a questão, contudo, três meses após Filipe 

ser declarado rei dos romanos, o arcebispo e outros príncipes escolheram um príncipe guelfo, 

Otão de Brunsvique (1175-1218), filho de Henrique, o Leão (1129-1195). Otão tinha o apoio 

do rei inglês Ricardo, coração de Leão, que enviou uma delegação à sua eleição72. Acontece 

que Filipe também aceitou a coroa73. 

A dupla eleição gerou uma oportunidade para o papado se declarar sobre aspetos 

fundamentais acerca da relação entre o sumo pontífice e o imperador. Nesse tipo de conflito, 

todos pediam a benção do papa para o favorecimento do seu lado na contenda. Ambas as partes 

recorreram ao pontífice como autoridade capaz de validar a sua eleição para o cargo. Inocêncio 

III estabeleceu um registro especial para tratar da questão, o Registrum Super Negotio Romani 

Imperii74. Recorrendo à alegoria da alma e do corpo, definia a natureza do cargo imperial como 

a de um assistente75. Como os eleitores estavam divididos, o papa assumiu o papel de juiz como 

força motriz capaz de restaurar o equilíbrio. Não demorou para que Inocêncio decidisse por 

apoiar Otão. Filipe protestou e o papa emitiu a resposta na decretal Venerabilem: 

 
[...] os príncipes devem reconhecer e decerto reconhecem que a autoridade e 

o direito para examinar a pessoa eleita rei e que será promovida ao Império 

nos compete, visto que nós a ungimos, coroamos e consagramos. Pois é 

normal e regularmente observado que o exame da pessoa compete àquele que 

lhe vai impor as mãos. Por conseguinte, se os príncipes, em consenso ou em 

desacordo entre si, escolherem como rei uma pessoa sacrílega ou 

                                                           
relação mais distante com suas origens históricas. Ironicamente, o último guelfo ativo na Itália, o imperador Otão 

IV, tinha sido excomungado por Inocêncio III e, depois, deposto em Latrão IV. Gilli lembra que isso não significa 

que antes da evolução do léxico, as comunas não tivessem se separado entre as defensoras do papado e do império. 

Ressalta que em fins do século XII e início do XIII, para essas oposições eram evocados os nomes dos chefes de 

família na liderança de cada lado. GILLI, Patrick. Cidades e Sociedades Urbanas na Itália Medieval (Séculos XII-

XIV). Campinas/Belo Horizonte: Ed. Unicamp/ Ed. UFMG, 2011, p. 36-37. 
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após a cruzada, quando capturaram Ricardo e o mantiveram em cativeiro. Para mais informações acerca da 

campanha do rei inglês na Terra Santa Cf. MARKOWSKI, Michael. Richard Lionheart: bad king, bad crusader? 

In: Journal of Medieval History, vol. 23, n. 4, pp. 351-365, 1997. Ricardo deixou a Palestina em outubro de 1192, 

mas em dezembro ele foi capturado por Leopoldo da Áustria, um daqueles que ficaram indignados com o rei inglês 
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excomungada, um tirano ou um idiota, ou um herege ou um pagão, nós 

deveremos ungir, consagrar e coroar tal pessoa? Decerto que não! 

[...] Na verdade, o Bispo de Palestrina exerceu a função de denunciante, ao 

apontar como indigna a pessoa do duque (Filipe Staufen) e a do rei (Otão de 

Brunsvique) como idônea para assumir o Império, não tanto por causa da 

preocupação dos príncipes eleitores, mas devido principalmente às pessoas 

eleitas [...]. 

[...] Além disso, tendo em mente que o duque acima referido não recebeu a 

unção e a coroa de quem devia fazê-lo, quer dizer, das mãos do nosso 

venerável irmão, o Arcebispo de Colônia, e no lugar de praxe, a saber, 

Aquisgrana, nós examinamos e nomeamos rei a Otão, não a Filipe, conforme 

determina a justiça. E ao recusarmos o citado Filipe, duque da Suábia, levamos 

em conta vários impedimentos notórios [...]76. 
 

Para Watt a teoria da deposição teria se fortalecido substancialmente devido ao 

problema da dupla eleição imperial. Segundo ele, a Venerabilem acabou por se tornar a 

declaração da relação constitucional do papa e do imperador, sendo central para o caso da 

destituição de um imperador errante77. É possível entender por que ele achou essa decretal tão 

determinante. Em outro trabalho defendeu que Inocêncio III enquadrou o processo eleitoral 

alemão, um pouco impreciso, nas normas do processo eleitoral canônico. A eleição de um bispo 

era um direito do capítulo ou clero da diocese, assim como a eleição do imperador era um direito 

dos príncipes. No entanto, o processo estava sujeito a escrutínio, tanto por sua adequação quanto 

pela regularidade. Ao papa pertencia o direito de realizar tais exames quanto à idoneidade da 

pessoa eleita para o ofício. Agia como juiz superior para encontrar um remédio para o problema, 

inclusive, para dispor de um candidato à sua escolha78. Contudo, não dá para concordar que a 

decretal tenha sido central para a deposição no concílio de Lyon em 1245. Ela serviu mais para 

lidar com a solução do problema imediato. 

Devido aos conflitos relativos à sucessão imperial, a rainha Constança (1154-1198), 

mãe de Frederico, preocupou-se mais com a sobrevivência política da criança. Tornou-se 

regente para o seu filho na Sicília, aproximou-se do papado e aceitou a soberania da Santa Sé 

no que dizia respeito ao trono siciliano. Quando Frederico foi ungido como rei da Sicília, a 

rainha Mãe omitiu qualquer referência à coroa alemã. Para a cúria pontifícia a separação da 

Sicília e do Império era mais do que desejada e a autonomia do território era vista como uma 

condição necessária para a independência do papado na região. O papa deixou isso muito claro 

em seu Registrum: 
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De fato, não era conveniente para ele obter o império, fica claro, desse modo, 

que o reino da Sicília estaria unido ao império e, por meio dessa união, a Igreja 

seria levada à desordem. Ele recusaria fidelidade e homenagem à Igreja pelo 

reino da Sicília, devido à dignidade do império, assim como seu pai havia 

feito, para não mencionar outros perigos. Não era válido que se opusesse, e 

não era fácil chegar à sua eleição para que depois molestasse a Igreja, pelo que 

o próprio império reconheceu que sairia perdendo79.  

 

Quanto a Constança, seu principal objetivo era restaurar a autoridade real de sua 

família no reino, mas ela faleceu logo em seguida. Para garantir a inviolabilidade da herança 

do filho, a rainha havia confiado o jovem Frederico a seu suserano, o papa. Com os pais do rei 

menor de idade mortos, era dever feudal de Inocêncio III ser o seu guardião80. 

Filipe da Suábia não tinha desistido de tutelar o sobrinho e, como tal, tinha planos 

matrimoniais para o rei. Negociava com o duque de Brabante a união entre Maria, até então 

noiva de Otão, com Frederico. Inocêncio III não gostou da ingerência e repreendeu o duque por 

ter desconsiderado o seu juramento anterior que era o compromisso firmado em entregar Maria 

para Otão. O papa fez questão de ressaltar que o rei já estava noivo de Sancha de Aragão e, 

Maria, podia ter grau proibido de consanguinidade com Frederico81. 

Reivindicar direitos sobre Frederico era oportuno para Filipe, pois ele tinha o desejo 

de restaurar o domínio alemão no centro da Itália. Podia usar a coroa siciliana para ampliar sua 

própria influência ao sul dos Alpes, o que lhe permitia manter pressão sobre o papado. Filipe 

enviou o bispo de Worms para a Itália com um exército, procurando demonstrar com o gesto 

que parte da igreja alemã o apoiava. Embora tenha sido derrotado, o papa admitia que o apoio 

a Otão estava se tornando muito perigoso, decidindo-se por um acordo com o tio de Frederico82. 

Uma série de fatores contribuíram para o equilíbrio de poder inclinar-se novamente 

contra os guelfos como a complexa dinâmica das rivalidades regionais, o que fez com que vários 

príncipes passassem para o lado do Staufen. Além do duque de Brabante e vários outros nobres 

do Baixo Reno e Vestfália, o irmão de Otão, conde palatino do Reno, também desertou em 

1204. O rei da Boêmia e o Landgrave da Turíngia se submeteram igualmente a Filipe e, após 

                                                           
79 “Quod non expediat ipsum imperium obtinere patet ex eo quod per hoc regnum Siciliae uniretur imperio, et ex 
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82 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 105. 



40 
 

uma vitória militar sobre Otão, a capitulação de Colônia, provavelmente preparada por um 

acordo financeiro, minou um dos últimos suportes dos guelfos. Inocêncio III se viu obrigado a 

retirar a proibição contra o Staufen e uma trégua de um ano foi estabelecida na Alemanha. 

Todavia, como resultado de um rancor privado, Filipe da Suábia foi assassinado no palácio da 

Baviera83. 

Não demorou para que os alemães se reconciliassem com Otão e a filha mais velha 

de Filipe foi prometida para o guelfo. Uma nova eleição foi realizada para a escolha do 

imperador, necessária, como gesto simbólico que expressava essa prerrogativa dos príncipes. 

Otão prometeu vingar o assassinato de seu velho rival e o fez, o assassino de Filipe morreu.  

Após ser coroado por Inocêncio III, Otão rapidamente contrariou suas promessas ao pontífice. 

Ao invés de voltar para a Alemanha, manteve seu exército na Itália para a conquista da Sicília84. 

Em 1208 Frederico alcançou a maioridade e Inocêncio já não era mais o seu tutor, 

apesar de manter sua autoridade sobre o rei. O papa organizou o casamento do monarca com 

Constança de Aragão, viúva do rei húngaro e muito mais velha do que Frederico. O governante 

aragonês era um vassalo papal, além da família real possuir terras na Provença. Inocêncio 

também havia prometido tropas a Frederico e o reino de Aragão estava ficando famoso por seus 

soldados. Quando Constança chegou a Palermo em 1209, estava acompanhada de quinhentos 

cavaleiros catalães e provençais. Mas esse exército não permaneceu muito tempo na cidade. 

Após um surto de doença atingir os cavaleiros, os sobreviventes voltaram para casa e a princesa, 

no entanto, ficou na Sicília85. 

A aliança matrimonial foi totalmente política, serviu para atrair os aragoneses para 

mais perto da Santa Sé, aumentou os laços entre a Sicília e Aragão e serviu para evitar uma 

união conjugal entre o reino siciliano e o império. Ao mesmo tempo, tratava-se de uma tentativa 

do papa de evitar a guerra e destruição no seu quintal86. 

Em decorrência dessa dinâmica é que a candidatura de Frederico para o trono 

alemão foi reativada. Otão permaneceu na Itália mesmo com diversas admoestações do papado. 

Foi excomungado em novembro de 1210, mas o que provocou um efeito verdadeiramente eficaz 

veio a ser a ação de Filipe Augusto, rei da França, que convenceu o papado a reviver a 

candidatura de Frederico, incitando também os ânimos dos príncipes contra Otão. Um grupo de 

oposição elegeu secretamente o rei siciliano como rei dos romanos, notificando ao sumo 
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pontífice a escolha. Otão teve que parar as operações militares na Sicília para lidar com a revolta 

em casa. Entre arranjos com o papado, Frederico aceitou o convite para que seu filho Henrique, 

ainda bebê, fosse coroado rei da Sicília. Em Roma, comprometeu-se a observar as condições 

anteriormente aceitas por Filipe e Otão acerca da coroa imperial87.   

Se era difícil para Frederico controlar o reino siciliano, faltava-lhe igualmente 

recursos para superar seu rival na luta pela coroa alemã. Ele chegou à cidade de Constança no 

verão de 1212, quase seis meses após sua partida da Sicília. Ali o arcebispo vacilou entre sua 

obediência ao papa e sua lealdade a Otão que avançava do Norte. O legado papal que 

acompanhava Frederico advertiu o prelado sobre as consequências de se aliar a uma pessoa 

excomungada e ir contra as ordens do sumo pontífice. O arcebispo cedeu e abriu as portas da 

cidade, fechando de vez para Otão que acabou por recuar88. 

Frederico mudava de cidade em cidade e por onde passava, oferecia dinheiro e 

propriedade, além de promessas. Os fundos substanciais com que contava para continuar a 

generosidade vinham do rei Filipe Augusto89. Ao sumo pontífice prometeu a velha cartilha: 

respeitar as reivindicações papais ao Estado Papal; que eleições eclesiásticas seriam deixadas 

para o clero, sem interferência secular; que não interferiria nos apelos de Roma; não ocuparia 

terras de nenhum bispado enquanto o ofício estivesse vacante; que apoiaria a guerra contra a 

heresia. Promessas que foram vazias no caso de Otão, mas que se tornavam agora a única 

esperança de Inocêncio III no sentido de obter um Estado Papal seguro e independente90. 

A famosa Batalha de Bouvines foi determinante para o jogo. Enquanto o príncipe 

Luís, filho de Filipe II, tinha marchado para conter o rei João da Inglaterra no Oeste, levando o 

exército inglês a fugir, o próprio Filipe Augusto foi ao encontro de Otão na fronteira alemã, 

onde liderou a batalha na qual os guelfos foram completamente derrotados. A vitória em 

Bouvines restabeleceu a influência francesa em Flandres e consolidou a presença de Filipe nas 

terras conquistadas pelos ingleses. O poder de Otão na Alemanha desmoronou, o ducado de 

Brabante que tinha fornecido soldados a Otão, viu-se forçado a se submeter a Frederico91. 

Houve ainda algumas áreas que resistiram a Frederico, caso de Aachen, antigo 

assento do império romano, mas também a Colônia e a Saxônia Guelfa, que mantinham sua 
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preferência por seu imperador doméstico. Aachen caiu no verão de 1215 e Frederico optou por 

realizar ali uma segunda coroação. Tinha grande efeito simbólico, pois se a coroação em Mainz 

foi juridicamente aceitável para seus eleitores, a de Aachen estabelecia visivelmente Frederico 

na linha contínua dos imperadores romanos ocidentais92. 

O problema da sucessão da coroa imperial não deixou de ser debatido no IV concílio 

de Latrão de 1215. Durante a última sessão do concílio, entre as decisões formais acerca de 

vários conflitos, a determinação apostólica foi aplicada. Otão IV foi deposto em favor de 

Frederico de Hohenstaufen, cuja eleição como rei da Alemanha e imperador foi formalmente 

confirmada93. Não é o primeiro caso de uma destituição nesse sentido e, ademais, o gesto 

demonstrava que o papa ainda podia recorrer a esse poder. Entretanto, não convém afirmar que 

isso tenha sido determinante na deposição do concílio de Lyon, assim como não foi com a 

decretal Venerabilem. O peso maior para a ação pontifícia mais tarde deve ser dado para os 

conflitos encadeados na península itálica que envolviam o imperador. 

O papa Inocêncio III morreu de doença em 1216. Como bem elencado por Thomas 

W. Smith, o novo papa Honório III (1216-1227) tem reputação na maior parte da historiografia 

de um personagem conciliador. Smith demonstrou como em diferentes autores, a representação 

desse papa era a de um político menor, em Johannes Clausen, esse pontífice procedia com 

brandura em vez de severidade, Kantorowicz o rotulou como velho, frágil e inclinado à 

gentileza, além de chamá-lo de pigmeu comparado a Inocêncio III. Steven Runciman o 

considerava “simples”, principalmente por acreditar de forma genuína nas promessas de 

Frederico II. Existe um consenso de que o papa Honório não tinha a energia e a força política 

de seu antecessor e que era um pontífice brando que fazia o possível para evitar conflitos. James 

Powell foi contra essa perspectiva sob o argumento de que o jeito conciliador do papa foi 

necessário em uma nova era de cooperação com o imperador. Para essa corrente, ele tinha sido 

bem-sucedido como político94.   

Abulafia vê Honório III como uma figura mais conciliatória, claro sobre os direitos 

papais, mas até certa medida satisfeito com a possível cooperação com o imperador pelo bem 

maior da Cristandade. Apesar de ter grandes planos para a cruzada, o sumo pontífice tinha 

dúvidas quanto ao desejo de Frederico de liderá-la. O problema era que o imperador estava 
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claramente enredado nas dificuldades da Alemanha, tinha muitos problemas a resolver dentro 

da Europa para pensar em outros fora dela. Naquele momento, ele podia contribuir com a ajuda 

material. Na Quinta Cruzada, os cristãos tiveram sucesso na captura de Damietta, mas sem 

contarem com a liderança de Frederico. Uma de suas preocupações era conseguir com que seu 

filho Henrique fosse eleito rei dos romanos, o que conseguiu em 1220. Ainda assim, o 

imperador não estava preparado para partir em cruzada, mesmo que o papa o relembrasse de 

seus votos fazendo diversas demandas por ação. A preocupação papal vinha da ameaça de 

Damietta cair nas mãos dos muçulmanos, pois estava cercada pelos exércitos do sultão do Egito, 

al-Kamil95.  

Após oito anos fora de seu reino, Frederico resolveu voltar para a Sicília. Em atitude 

conciliatória aceitou que o papado administrasse provisoriamente as propriedades do centro da 

Itália até que uma solução final fosse encontrada. O gesto possibilitou uma entrada tranquila. 

De qualquer forma, em Bolonha teve que lidar com uma série de queixas papais por permitir 

que Henrique fosse eleito rei dos romanos contra a vontade do papa, pois o imperador tinha 

prometido separar as coroas alemã e siciliana. O papa reclamava também de Frederico ainda 

não ter organizado a cruzada. A maior preocupação do monarca naquele momento era 

restabelecer sua autoridade na Sicília depois de uma longa ausência. Abulafia alerta para que 

isso não seja visto, sobretudo, nesse ano de 1220, como uma espécie de plano diretor do 

imperador acerca das duas coroas. As questões sobre os seus domínios na Alemanha e no sul 

da Itália ainda eram abertas e isso explica as inconsistências na relação com o papa Honório III, 

o que revela inclusive a incerteza de Frederico quanto a extensão da autoridade imperial na 

Itália. Nada de pressionar o papado no centro da península como veio a fazer mais tarde96. 

Honório III coroou Frederico como Sacro Imperador em novembro de 1220. Na 

solenidade ele tinha que reconhecer formalmente a Sicília como um feudo da Igreja e não como 

parte do império. Os governos de cada um deveriam ser mantidos separados, cada qual com 

administrações distintas. Na ocasião, o papa consentiu com a escolha de Henrique como o Rex 

Romanorum. Alguns anos depois da morte de Inocêncio III, Frederico se tornou imperador e 

rei da Sicília97. Se o papa convencesse o monarca a honrar seus votos de cruzada, podia remover 

o perigo de que ele se intrometesse em assuntos italianos. Fora isso, o reino siciliano podia 

fornecer valiosos recursos para que a cruzada de um imperador fosse completa. Honório 
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apostava numa era de cooperação entre papado e império98. Uma correspondência papal ao 

imperador deixa claro o papel que dele se espera: 

 
Se, por acaso, o Senhor reservou a realização de tão grande negócio para a tua 

glória, apressai-vos, a fim de que ele possa realizar em tua mão direita o que 

ficou inacabado pelas mãos de muitos outros. Certamente, o seu avô, de 

brilhante memória, Frederico, se preparou para isso com toda a sua força. 

Como seria se também você, o neto dele, renovasse sua memória não apenas 

em nome da geração atual, mas também se estendesse o seu feito para a 

posteridade; se ele fervorosamente levou isso com boa vontade, você 

felizmente levaria a uma conclusão99.   
 

O papa evocava a memória do avô do monarca, Frederico Barba Ruiva (1122-1290) 

para convencê-lo da importância da tarefa. No entanto, Frederico II adiou até que a Quinta 

Cruzada fracassou de vez em 1221. Como resultado do desastre, ele passou a organizar junto 

do papa uma nova expedição a partir de março de 1223. Honório então enviou cartas chamando 

os demais reis da Europa para a cruzada, oferecendo como de praxe a remissão dos pecados e 

a sua proteção para aqueles que tomassem a cruz100. 

As negociações para a cruzada foram demoradas e envolveram uma série de 

colóquios entre o papa e o imperador. Entre os acordos produzidos nesses encontros para que 

Frederico partisse, foi decidido que ele se casaria com Isabela II, filha de João de Brienne (1210-

1225) e herdeira do trono de Jerusalém101. Em primeira instância foi o próprio papa e alguns 

cardeais que fizeram o esforço por aquele matrimônio. Uma dispensa foi concedida para que 

Frederico pudesse se casar com Isabela, pois eles se enquadravam nos quatro graus proibidos 

de consanguinidade. O casamento serviu para que o imperador assumisse o compromisso de 
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encontrar consortes para suas herdeiras no reino de Jerusalém. Procuravam, sobretudo, nobres com capacidade 

administrativa, experiência militar e grandes recursos que pudessem ser utilizados no interesse da Terra Santa. Na 

conferência de Ferentino para discutir os planos da nova cruzada, em que se encontravam o papa e Frederico II, lá 

também estavam o rei de Jerusalém, João de Brienne, o patriarca, o legado papal na Terra Santa, o bispo de Belém, 

os mestres dos cavaleiros hospitalários e dos cavaleiros teutônicos e o preceptor dos templários. O casamento de 

Isabela com Frederico fez parte assim de uma política existente de alianças diplomáticas com a aristocracia 

ocidental para a garantia do suporte material necessário para a guerra na Terra Santa. ROSS, Linda. Frederick II: 

Tyrant or Benefactor of the Latin East? Al-Masaq, vol. 15, n. 2, pp. 149-159, 2003, p. 150-151.  



45 
 

partir no verão de 1225. O matrimônio ocorreu ainda nesse ano e assim que formalizado, 

Frederico forçou João de Brienne a abrir mão de seus direitos ao trono, acrescentando mais um 

título para si, o de rei de Jerusalém. Contudo, chegada a época da convocada cruzada, ele pediu 

um novo adiamento102. O sumo pontífice assumiu uma postura mais firme, arrependeu-se 

publicamente de ter tolerado todos os adiamentos anteriores. Em um acordo negociado em San 

Germano pelo cardeal Hugolino de Óstia (depois papa Gregório IX), Frederico foi obrigado a 

partir em cruzada em agosto de 1227 sob pena de excomunhão. Foi estabelecido ainda as 

especificidades do apoio militar e financeiro e imposto uma multa em caso de descumprimento 

do acordo103. 

Mas quando Frederico partiu para a Terra Santa a partir de Brindisi, na região da 

Apulia, logo voltou para trás. Quando tudo indicava que o imperador ia finalmente cuidar do 

assunto da cruzada, ele retornou alegando que tinha sido acometido por uma súbita fraqueza, 

algum tipo de doença que tinha lhe afligido durante a viagem. A Chronica Majora fala da lesão 

à cruzada provocada pela conduta do imperador e dá inclusive uma carga maior de 

dramaticidade para o problema ao mencionar os diversos peregrinos de diferentes partes do 

mundo que, confiando que o imperador estava finalmente tomando a cruz, se dirigiam com ele 

para a Terra Santa e foram prejudicados pela nova paralização, o que motivou uma queixa 

geral104. Pouco depois, ele foi excomungado pelo papa Gregório IX por não honrar o seu antigo 

juramento.  

Para Abulafia, estava claro que a doença do imperador não era um subterfúgio, seu 

amigo, o Landgrave da Turíngia foi vítima da enfermidade e morreu no mar. Mesmo que tenha 

decidido voltar, ele tinha enviado galés à frente para a Síria sob o comando do duque de 

Limburgo e o grão-mestre dos cavaleiros teutônicos para que começassem a atuar na defesa do 

reino de Jerusalém. Frederico sabia que era preciso se justificar ao papa sobre o que aconteceu 

                                                           
102 SMITH, Thomas W. Between… op. cit., p. 43-45. 
103 POWELL, James M. Honorius III… op. cit., p. 534. 
104 “Imperator autem Romanorum Frethericus, qui cum aliis cruce signatis sub poena excommunicationis in hoc 

passagio praescripto a Papa terminum habuit, ut vota peregrinationis persolveret, ad mare mediterraneum veniens 

cum parvo comitatu naves ascendit. Sed postquam per triduum ad Terram Promissionis tendere videretur, dixit se 

subita infirmitate praereptum, ita quod maris intemperiem simul et aeris corruptionem non potuit sine mortis 

discrimine diutius sustinere; unde retortis velis ad portum, quo mare ingressus fuerat, post tres dies applicuit. Et 

his ita gestis, peregrini, qui ex diversis mundi partibus ad Terram Sanctam ipsum praevenerant, sperantes illum 

ducem habere et defensorem ad crucis inimicos debellandos, cum audissent dictum imperatorem in illo mensis 

Augusti passagio, sicut promiserat, non venisse, animo nimis consternati, in eisdem navibus quibus venerant 

plusquam xl. armatorum milia sunt reversi. Quod factum imperatoris damnose nimis in dedecus redundavit et in 

praejudicium totius negotii Crucifixi. Ob hanc ergo causam, juxta multorum opinionem, ostendit Se, ut praedictum 

est, mundi Salvator, in cruce clavis confixum et cruore conspersum populo Christiano, quasi singulis et universis 

super injuria Sibi ab imperatore illata querelam deponens”. MATEUS DE PARIS. Chronica... Vol. III, op. cit., p. 

130. 
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e enviou embaixadores para explicarem acerca de sua doença para Gregório IX. O pontífice 

não aceitou qualquer explicação e comunicou que a penalidade e as acusações eram claras. Ao 

escrever para Frederico para elucidar sua determinação, mencionava uma série de outras 

questões, afirmou, por exemplo, que o imperador perseguia a Igreja na Sicília e não respeitava 

seus direitos e liberdades fiscais. Sob a bandeira da adiada cruzada, Gregório passou a mover 

campanha aberta contra o monarca e suas pretensões imperiais105.  

A rainha Isabela morreu em abril de 1228 logo depois que ela deu à luz seu filho 

com Frederico, Conrado. Apesar de continuar a chamar-se rei de Jerusalém, para muitos 

daqueles que estavam na Terra Santa era o bebê Conrado que tinha que ser reconhecido rei por 

direito, tornando Frederico regente de seu filho. Enquanto isso, João de Brienne continuava 

ativo na Itália mantendo relações estreitas com Gregório IX e fazendo campanha contra o 

imperador. Frederico ainda esperava chegar a um acordo com o papa, ele prosseguia nos seus 

preparativos para a cruzada. Enviou uma missão ao papa em junho de 1228 para informar que 

agora estava cumprindo o seu voto. Acontece que a atitude teve o efeito reverso do esperado 

pelo imperador, agravando sua relação com o papado por estar excomungado106. Ele chegou a 

Acre em setembro de 1228, qualquer oposição que teve ali não estava ligada a seu status de 

governante, mas sim o de excomungado. Uma oposição significativa adveio, no entanto, de ter 

feito precipitadamente uma trégua com o sultão do Egito, Malik al-Kamil. O patriarca de 

Jerusalém condenou veementemente a conduta de Frederico. O prelado escreveu uma longa 

carta aos cristãos no Ocidente contra o imperador, acusado de passar por cima dos direitos 

daqueles que viviam em Chipre e Jerusalém e ter longas e misteriosas conferências com o 

sultão, concluindo um tratado sem consultar ninguém. Ademais, ridicularizou o tamanho do 

exército que imperador trouxera consigo. Como enfatizou Ross, a animosidade era mais 

pessoal, pois o senhor de Sidon, o conde Balian, tinha sido um dos enviados para negociar com 

o sultão, o que denota que certamente conhecia os termos do tratado de paz107. 

Depois de apenas um ano fora, Frederico voltou para o reino siciliano em junho de 

1229. Ali encontrou desordem. Na ausência do monarca, Gregório IX fomentou uma campanha 

de propaganda contra ele, espalhando uma série de rumores para promover uma rebelião. 

Quando o imperador navegou para a Terra Santa, o papa viu uma chance de alcançar a sonhada 

separação da Sicília e do Império. Gregório era nesse ponto bem diferente do antecessor no 

                                                           
105 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 166. 
106 Ibidem, p. 172-173. 
107 ROSS, Linda. Frederick II… op. cit., p. 153-154. Mateus de Paris incorporou a carta do Patriarca de Jerusalém 

em sua Chronica. MATEUS DE PARIS, op. cit., p. 179-184. 
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modo de lidar com Frederico, e desde as negociações em San Germano para a cruzada, já havia 

se mostrado um desafeto notório. O pontífice passou a mover guerra aberta na Itália contra o 

poder imperial. Não teve sucesso, no entanto, em adquirir apoio dos príncipes alemães. Na 

Sicília libertou os súditos do imperador do juramento de fidelidade, tendo relativo sucesso ao 

espalhar a falsa notícia da morte de Frederico. Ansioso por ganhar sua própria fatia num 

provável espólio de guerra, João de Brienne se colocou ao lado de Gregório como um campeão 

da Igreja. O papa via sua guerra como justa, tentava mover uma cruzada contra o monarca, 

exigindo dízimos das igrejas da Inglaterra, França e Escandinávia para financiar a campanha 

do velho João de Brienne. A intenção era recuperar o reino vassalo da Santa Sé, ou seja, 

controlar o sul da Itália e a Sicília. O conflito do papa contra Frederico só se tornaria de fato 

uma cruzada nos padrões propagados nas campanhas contra os infiéis nos anos de 1239-40. A 

insurreição de algumas cidades foi encorajada pelo papado, que explorava os desejos de 

autonomia comunal nos moldes do norte da Itália. Mas os fundos necessários para tal campanha 

não eram o suficiente para mover guerra por muito tempo, apenas para produzir um começo 

satisfatório108. Frederico acabou por derrotar as forças de João de Brienne e alguns acordos 

foram firmados entre julho e agosto de 1230 com o papado em San Germano e depois em 

Ceprano para que se estabelecesse a paz. Gregório IX retirou seu status de excomungado109.  

Só que o jogo político é volátil, a comunicação entre o papado e o império não foi 

sempre marcada por esse nível de conflitos. Foram também muitos os períodos de relações 

pacíficas, e mesmo com Gregório IX, durante um tempo as coisas esfriaram. As investidas 

militares de Frederico na Itália elevaram novamente as tensões com o papado. Depois de ter 

que lidar com uma série de dificuldades na Alemanha devido uma rebelião do seu filho 

Henrique IV110, voltou à tona os problemas do imperador com o mundo italiano. Em 1236, em 

 

                                                           
108 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 194-198. 
109 AUVRAY, Lucien. Les Registres de Grégoire IX: recueil des bulles de ce pape. Paris: Albert Fontemoing 

Éditeur, Tomo 1, 1896, doc. 410-416. 
110 Henrique se rebelou contra seu pai em setembro de 1234. Ele tinha sido elevado ao trono alemão em 1220 por 

imposição do papa Honório III para coroar Frederico II imperador. Não era incomum que imperadores garantissem 

a eleição do filho mais velho durante sua vida. O problema é que Henrique era menor quando foi coroado, não 

havia precedentes para clarificar como a relação entre ele e seu pai imperador ficaria quando alcançasse a 

maioridade. A relação entre os dois tinha deteriorado muito em 1232. Frederico tinha ordenado aos príncipes 

alemães que supervisionassem o governo do filho, além de autorizá-los a revogar sua fidelidade se Henrique não 

cumprisse com as ordens do imperador. Em 1234, o rei dos romanos realizou uma assembleia para pegar em armas 

contra Frederico. Concomitantemente, enviou emissários para a Itália com o intuito de formar uma aliança com a 

Liga Lombarda das cidades hostis ao imperador no norte da península. No início de 1235, Frederico II entrou na 

Alemanha e a revolta de Henrique caiu rapidamente. Enquanto o seu irmão Conrado foi eleito rei dos romanos em 

1237, ele morreu prisioneiro em 1242. WEILER, Björn. Kings and sons: princely rebellions and the structures of 

revolt in western Europe, c. 1170 – c. 1280. Historical Research, vol. 82, n. 215, pp. 17-40, 2009, p. 24-25.  
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MAPA 1 – A Alemanha e o Império Ocidental 

 

 

Fonte: TOCH, Michael. Welfs, Hohenstaufen and Habsburgs. In: ABULAFIA, David. ed. The New Cambridge 

Medieval History, vol. V c. 1198-c. 1300, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 377. 
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uma assembleia em Placência (Piacenza), convocada possivelmente para se discutir um projeto 

de cruzada, o legado pontifício mandou expulsar de lá os defensores do império111. 

Frederico iniciou em 1236 uma ofensiva contra algumas cidades anti-imperiais a 

partir da região de Vêneto e do leste da Lombardia. Tinha a intenção de abrir caminho para as 

forças que tinha mobilizado na Alemanha contra Milão. Contando com a ajuda de cavaleiros 

alemães, o imperador obteve sucessos importantes derrotando Vicenza e Pádua – fazendo essas 

duas cidades mudarem de lado – e, depois, Treviso, Bergamo e Ferrara, fracassando em Verona 

e Cremona. Com sucesso na batalha de Cortenuova em 1237, Frederico conseguiu despertar o 

interesse de novos amigos para o seu lado na disputa. Contudo, a derrota das tropas imperiais 

no cerco de Brescia contribuiu para renovar os ânimos da Liga Lombarda, para eles, era um 

sinal de que era possível se opor ao imperador112. 

A mudança na sorte de Frederico na Lombardia era esperada por Gregório IX, que 

observava os seus movimentos e aguardava uma chance de desafiá-lo. A dificuldade no cerco 

de Brescia era o que precisava para se opor vigorosamente. Situada a leste de Milão, se a cidade 

fosse capturada poderia funcionar como base do poder do império na Lombardia. Com a 

resistência bem-sucedida de Brescia, os genoveses romperam com o monarca em 1238, 

entrando em rebelião ao lado de Milão. Em seguida, o papa enviou mensagens de apoio a 

Gênova que diziam que era a hora de unirem forças contra o inimigo. Veneza se juntou ao grupo 

e juntas, aquelas cidades prometeram apoiar o papa contra qualquer um que desobedecesse a 

sua autoridade113. 

A campanha de Frederico II era parcialmente financiada por banqueiros romanos. 

Ou seja, eram súditos de Gregório IX que estavam ajudando a bancar a conquista da Lombardia 

e centro da Itália. Mas, mesmo com a oposição acentuada dos gibelinos em Roma, o papa ainda 

tinha conseguido evocar para o seu lado um grande corpo de apoio114. 

Em 1239 a comunicação de Gregório IX com o imperador já era marcada por um 

ódio palpável. O pontífice subiu o tom e lançou o anátema contra Frederico II, libertando os 

seus súditos do juramento de fidelidade115. No decorrer do texto, o papa reclamava das 

                                                           
111 GILLI, Patrick. Cidades e Sociedades Urbanas na Itália Medieval (Séculos XII-XIV). Campinas/Belo 

Horizonte: Ed. Unicamp/ Ed. UFMG, 2011, p. 37. 
112 GRILLO, Paolo. Velut leena rugiens. Brescia assediata da Federico II (luglio-ottobre 1238). Estratto da Reti 

Medievali Rivista, vol. VIII. Firenze University Press, pp. 01-21, 2007, p. 01; 04-05. 
113 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 308-301. 
114 Ibidem, p. 342-343. 
115 Excommunicamus et anathematizamus ex parte Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et auctoritate 

Apostolorum Petri et Pauli, Frethericum dictum imperatorem, pro eo quod contra Romanam ecclesiam seditionem 

iniit in urbe, per quod intendebat Romanum Pontificem et fratres suos a sua sede repellere, et contra privilegia 
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investidas e conquistas nas terras da Igreja na Itália, da prisão de legados que voltavam do sul 

da Inglaterra, do bloqueio da passagem gratuita de legados e do imperador não se esforçar na 

defesa de Jerusalém. Acusava também o monarca de manter forçadamente na Sicília um 

príncipe tunisiano. Gregório dizia que Abdul-Azis tinha fugido de Túnis para ser batizado e 

Frederico estava simplesmente impedindo que muçulmanos se convertessem ao cristianismo116. 

A partir disso, a guerra de propaganda117 entre o papa e o imperador ficou mais 

intensa. Em nome de Frederico, Pietro Della Vigna (1190-1249) escreveu contra os textos 

papais, enviando a resposta do imperador a uma série de governantes da Europa. Pietro 

comparou Frederico a Jesus diante de seus acusadores, acusando Gregório IX de ser um 

sacerdote impuro e um juiz injusto, representando o papa como um falso sacerdote enquanto o 

imperador agia de fato como um agente de Deus na terra. Sustentava que se o pontífice tivesse 

sucesso em tirar Frederico do poder, qualquer outro governante estaria sujeito a passar pelo 

mesmo. Os argumentos não eram inovadores, a mesma retórica esteve presente anteriormente 

na correspondência de Frederico I (1122-1190). Em decorrência disso, o papa subiu ainda mais 

o tom reconhecendo em Frederico o “precursor do Anticristo”. No campo do discurso, o alvo 

deixou de ser a política do imperador para se transformar no seu caráter maligno118.  

Com o aumento no nível da tensão, Gregório IX convocou uma cruzada contra o 

Frederico, diferentemente do passado recente em que esse tipo de recurso foi empregado contra 

os hereges, além das habituais lutas contra os infiéis, a cruzada política da vez considerava as 

atividades militares do imperador que se revelavam uma ameaça à própria existência e a 

segurança dos Estados Papais. Em defesa dos santos Pedro e Paulo, cujas relíquias ele tinha 

                                                           
dignitatis et honoris Apostolicae sedis libertatem necnon et ecclesiasticam conculcare, contra juramenta, quibus 

super hoc ecclesiae Romanae tenetur, temere veniendo [...]. MATEUS DE PARIS. Chronica... op. cit., p. 533. 
116 Ibidem, p. 532-536. 
117 Conforme explica Ana Teresa Marques Gonçalves, propaganda “vem do verbo latino propagare, que 

significava ampliar, alargar, estender espaços, ou prolongar, prorrogar tempos”. Para o detentor do poder político, 

o ato de propagandear pode conter o seu limite de veracidade ao trabalhar com idealizações e formações de 

opiniões. No entanto, a idealização não pode exceder um certo limite, pois um governo não consegue se manter 

por muito tempo alicerçado apenas em fatos mentirosos ou deturpados. A propaganda faz uso da persuasão para 

selecionar, organizar e divulgar informações. GONÇALVES, Ana Teresa Marques. Poder e propaganda no 

período severiano: A construção da imagem imperial. Politeia: História e Sociedade, vol. 1, n. 1, pp. 53-68, 2001, 

p. 53; 55. Cf. também o capítulo 1 em GONÇALVES, Ana Teresa Marques. A noção de propaganda e sua 

aplicação nos estudos clássicos: O caso dos imperadores romanos Septímio Severo e Caracala. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2013. Segundo Giacomo Sani, a propaganda é a “difusão deliberada e sistemática de mensagens 

destinadas a um determinado auditório e visando a criar uma imagem positiva ou negativa de determinados 

fenômenos (pessoas, movimentos, acontecimentos, instituições, etc.) e a estimular determinados 

comportamentos”. Logo, trata-se de um esforço constante que visa influenciar as opiniões e as ações de um certo 

público. SANI, Giacomo. Propaganda. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de Política, vol. 1. Brasília: Editora UnB, 1998, p. 1018.  Os envolvidos no conflito, Frederico II e 

Gregório IX, tinham clara intenção de darem publicidade para os seus atos. A chancelaria do imperador despachava 

suas mensagens contra o papa para diversos príncipes. 
118 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 317-319. 
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mostrado ao povo de Roma, conclamou seus fiéis seguidores a tomarem a cruz contra o 

imperador119.  

Não demorou para que o papa fizesse a convocação para um concílio a ser celebrado 

na páscoa de 1241. Dentre os temas, estava decidido que era preciso encontrar uma solução 

para a guerra entre a Igreja e o Império120. Frederico sabia que a assembleia era uma ameaça 

direta à sua autoridade, Gregório IX podia usar o concílio como palanque e cumprir antigas 

ameaças de deposição. Se pelas cartas o imperador não estava alcançando sucesso, ele apelou 

de novo para a violência. Suas frotas atacaram barcos que levavam vários prelados para 

participarem do concílio. Uma carta noticia o combate naval e fala da prisão de muitos 

eclesiásticos. Em outro documento, autoridades de Gênova informaram acerca do combate 

travado contra a frota imperial dando nome a alguns prelados que se livraram121. Esse episódio 

ajuda a construir a representação de criminoso tecida em cima da figura de Frederico na 

sentença de deposição do concílio de Lyon de 1245, sobretudo, pela prisão dos clérigos. 

Em agosto de 1241, Gregório IX veio a falecer. No entanto, havia uma série de 

obstáculos para a eleição papal. De acordo com Mateus de Paris eram dez os cardeais presentes 

na cúria pontifícia, mas dois deles estavam no cárcere do imperador122, Frederico queria 

influenciar a eleição. Naquele momento, Giovanni Colonna era um aliado do imperador e ele 

tinha em mãos Tiago da Palestrina e Nicolau de Óstia. Contudo, na cúria os Orsini ainda saíam 

na frente por conta de seu senador Matteo, interessado em dirigir a eleição a seu favor. O 

problema é que os Orsini não foram menos violentos do que o imperador, as condições do 

Septizônio eram das mais bélicas, os soldados de Matteo eram truculentos em seus métodos 

para a coação dos cardeais. Por outro lado, o senador chegou a ameaçar exumar o corpo de 

Gregório IX e colocá-lo no meio da câmara, ameaça que não veio a se materializar. Matteo 

insistia na eleição de um candidato seu, mas os cardeais chegaram a um consenso quanto ao 

cardeal de Santa Sabina, Gauffredo, o papa Celestino IV. Mas enfermo, e provavelmente 

afetado pelas condições do ambiente em que se encontrava, veio a falecer em seguida tendo, 

antes disso, excomungado Matteo Orsini123. 

Em meio às condições degradantes, com a atuação de inimigos dentro e fora de 

Roma, mas também com a de amigos que cobravam e esperavam que um novo papa fosse eleito 

                                                           
119 RIST, Rebecca. Papacy and Crusading in Europe 1198-1245. London: Continuum, 2009, p. 171; 186. 
120 AUVRAY, Lucien. Les..., op cit., vol. 3, doc. 5635. 
121 Ibidem, doc. 6030-6031.  
122 MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 162-165. 
123 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 350-352. 
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pelo bem maior da Societas Christiana124, os cardeais escolheram finalmente, Sinibaldo, que 

tomou o nome de Inocêncio IV. Famoso como especialista em direito canônico, membro de 

uma família da aristocracia genovesa, próximo de Gregório IX de longa data e por isso mesmo, 

alguém que acompanhou de perto sua ira contra Frederico II. Não há elementos que podem 

servir para a afirmação de que essa eleição pudesse ser vista com felicidade pelo imperador. De 

qualquer forma, Frederico ainda tentou negociar. 

O imperador logo tratou de enviar correspondência prometendo satisfazer a Igreja 

e os prelados125. Ele deu poder para que Raimundo, conde de Toulouse, Pietro de La Vigna e 

Tadeu de Sessa articulassem a paz com a Santa Sé. Na carta, citava a sentença de excomunhão 

promulgada por Gregório IX e se obrigava a submeter-se à autoridade do papa e à Igreja pelas 

injúrias e danos causados por ele antes e depois de ser excomungado126. Inocêncio IV escreveu 

os termos para um acordo de paz entre o papado e o imperador. São vários artigos que envolvem 

a proposta, além da questão da disputa de terras na Itália, o papa ressaltava também o respeito 

que o imperador devia ter para com sua sentença de excomunhão que não seria retirada 

imediatamente, solicitava obras de caridade para que o monarca demonstrasse sua devoção, já 

que era visto na Igreja como uma pessoa acintosa, além de uma série de cláusulas gerais, o que 

incluía aceitar a primazia espiritual127. Ambos marcaram um encontro em Narni e ao 

começarem a convergir para lá em junho de 1244, Inocêncio enviou um dos seus cardeais com 

uma mensagem ao imperador, a de que existia uma “doença oculta” nas negociações e dela 

dependia a paz, tratava-se do problema da Lombardia. O papa então foi até o norte de Roma e 

tomou outro caminho, voltou para Città Castellana. Dali faria todo um percurso para fugir do 

perigo imediato, se estabeleceria em Lyon mais tarde128. Ali formalizou mais uma vez a 

acusação de heresia contra Frederico, o imperador era taxado como criminoso na sentença de 

deposição, o papa lembrava mais uma vez o episódio recente relativo às galés: 

 
                                                           
124 Os franceses estão entre aqueles que exortam os cardeais já em 1243 para que elejam o novo sumo pontífice. 

MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 249. 
125 MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 331. 
126 Fridericus, Dei gratia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Sicilie rex. Per presens scriptum 

notum facimus universis quod nos Raymundo illustri comiti Tolosano dilecto affini ac fideli nostro et magistris 

Petro de Vinea et Taddeo de Suessa magne curie nostre judicibus, dilectis fidelibus nostris, specialem et plenam 

concedimus potestatem jurandi in anima et pro parte nostra stare mandatis domini pape et Ecclesie super omnibus 

articulis, injuriis, damnis et offensis ante et post excommunicationis sententiam ecclesiis et personis ecclesiasticis 

illatis, pro quibus per olim Gregorium summum pontificem contra nos ipsa excommunicationis sententia dinoscitur 

fuisse prolata; ratum habentes et firmum quicquid super hoc predicti fideles nostri duxerint faciendum. Ad cujus 

rei memoriam et debitam firmitatem, presens scriptum aurea bulla typario nostre majestatis impressa jussimus 

communiri. HUILLARD-BRÉHOLLES, J. L. A. Historia Diplomatica Friderici II, Tomo 6, Parte 1, Paris, 1860, 

p. 171-172. 
127 MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 332-336. 
128 ABULAFIA, David. Frederick II... op. cit., p. 363-364. 
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[...] Frederico já havia sido excomungado pelo Papa Gregório, nosso 

predecessor de feliz memória, por causa das suas maldades, ligando-o assim 

com o vínculo do anátema. Foram incumbidos os nossos legados de propor-

lhe que nós e os nossos irmãos, os cardeais, desejávamos ardentemente 

restabelecer a paz com ele e seus partidários, e que estávamos dispostos a 

proporcionar a paz e a tranquilidade a todo o universo. Como tais aspirações 

podiam ser obtidas mais facilmente se ele libertasse todos os prelados, clérigos 

e outras pessoas que mantinha prisioneiros, bem como as que havia condenado 

às galés, pedimos-lhe e rogamos-lhe, através dos mencionados núncios, que 

os prisioneiros fossem libertados, conforme ele mesmo e os seus 

embaixadores nos haviam prometido, antes de sermos chamados ao múnus 

apostólico 129. 

 

Inocêncio IV faz assim na sentença um exame comportamental da pessoa de 

Frederico, que por “suas maldades” tinha sido excomungado por Gregório IX. Antes disso, o 

considerou um criminoso. Se a paz e a tranquilidade eram desejadas pela Igreja, o imperador 

deu outro passo além, atacou as galés que transportavam os eclesiásticos e aprisionou uma série 

de prelados. Eram muitas as provas de iniquidades que fundamentavam o processo e forneciam 

os sustentáculos para a argumentação pontifícia. Frederico II podia ser apontado como um 

herege com base em fatos notórios. 

 

 

1.3 – A hierocracia: a historiografia e o papado 

 

A exposição de algumas ideias básicas de alguns autores sobre a supremacia papal 

não serão colocadas de modo linear no sentido de usar a historiografia de forma cronológica. 

Temporalmente, a discussão é marcada por idas e vindas, o que serve inclusive para ilustrar 

como algumas chaves explicativas ainda prevalecem.   

Na concepção de hierocracia o supremo poder temporal e o supremo poder 

espiritual se concentravam sob as mãos de um mesmo homem, o governante da Igreja, o papa. 

Nesse modelo de governo em que o clero tinha mais poder, o sumo pontífice gozava da chamada 

plenitudo potestatis em razão da sua relação de vicariato que o ligava diretamente a Deus. O 

detentor dessa supremacia era na verdade Deus, o papa exercia tal autoridade como o seu 

representante no reino terreno. Esse tipo de argumentação tomou conta de uma série de 

documentos papais ao longo da Idade Média, tanto em conflitos relativos aos poderes laicos, 

quanto no âmbito mais eclesiástico. Em uma série de tratados foram tecidas considerações sobre 

                                                           
129 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34. O grifo é nosso.  
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essa jurisdição pontifícia, sobretudo, nos grandes manuais de direito canônico estudados nos 

polos de conhecimento daquela época, caso de Bolonha.  

O poder exercido por Inocêncio IV na deposição do imperador, tendo sua 

contribuição sido incorporada depois a manuais de direito canônico, provocou reações diversas. 

Já no século XIV, durante o pontificado de João XXII essa discussão sobre os Dois Poderes 

ainda estava na ordem do dia para muitos. O célebre Guilherme de Ockham (1285-1347) em 

suas questões sobre o poder do papa se ocupou de elencar o ponto de vista daquele pontífice 

sobre a natureza de sua autoridade, mas para criticar a posição extremada. Ao escrever que 

outras pessoas viam em Inocêncio IV evidências de heresias notórias, passou a discorrer sobre 

os argumentos dessa corrente: 

 
[...] Todavia, outras pessoas não tentam justificar o mencionado Inocêncio, 

especialmente por lhes parecer que naquela sua mesma decretal130 assevera e 

declara uma heresia evidente e injustificável, ao dizer que fora da Igreja não 

existe nenhum poder ordenado por Deus, nem fora dela foi concedido um 

poder ou jurisdição, mas que, apenas, foi permitido por ele, e que tampouco, 

fora da dela, não pode ser encontrado nenhum poder governamental secular131.  

 

No contexto em que escreve, Guilherme de Ockham dava voz a uma corrente que 

se colocava contra uma jurisdição universal do sumo pontífice. O frade inglês trouxe isso para 

suas questões para se colocar contra aqueles que defendiam que Cristo instituiu uma monarquia 

régia, os que argumentavam que fora da Igreja não havia poder régio a não ser aqueles 

ordenados pelo representante maior da Societas Christiana. Eram discussões que fizeram parte 

de um debate comum para os homens de saber do medievo. 

Como isso era tão recorrente na documentação oficial, principalmente na 

eclesiástica, esse debate de ideias passou a ser uma das maiores chaves explicativas na 

historiografia para os conflitos entre papado e império ou papado e monarquia. Usadas como 

fonte para a origem da autoridade no próprio medievo, as teorias dos Dois Gládios ou a da 

teocracia papal apareciam como elementos constituintes da jurisdição dos corpos medievais. 

No entanto, em situações de conflito, eram também elencadas como ferramentas de propaganda. 

O fato é que esses discursos se sobressaíam nas fontes oficiais do período, como as edições dos 

registros papais ou da diplomacia imperial, fruto do esforço de homens do século XIX. Mais 

                                                           
130 Se refere à decretal Eger cui lenia. Esse documento de Inocêncio IV é sobejamente criticado por aqueles de 

opinião contrária à hierocracia pontifícia. Ela está parcialmente traduzida em BARBOSA, João Morais; SOUZA, 

José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 35. 
131 GUILHERME DE OCKHAM. Primeira questão. Tradução do latim e notas por José Antônio de C. R. de Souza. 

In: SOUZA, José Antônio de C. R. de.; COUTO, Johnny Taliateli do. O conceito de plenitudo potestatis na 

primeira questão das Octo Quaestiones de Guilherme de Ockham O. Min. Revista da Faculdade de Letras – Série 

de Filosofia, 27-28, 2010/2011, p.69. 
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tarde, a chamada história das ideias, inebriada com a qualidade dos discursos – alguns autores 

serão apresentados adiante – foi responsável por inúmeras monografias que lidavam com os 

conflitos entre regnum e sacerdotium. Ainda mais recente, importantes e celebrados volumes 

reúnem intelectuais de peso para essa discussão, caso, por exemplo, da obra The Cambridge 

History of Medieval Political Thought132. 

Para J. A. Watt na obra citada, a deposição de Frederico II no concílio de Lyon foi 

uma das mais espetaculares ações políticas e representou a implementação da lógica 

hierocrática em sua plenitude. Como a Pedro tinha sido dado o poder de atar e desatar tudo 

aquilo que estivesse no céu e na terra, era uma questão de lógica que o papa possuía a suprema 

autoridade jurídica sobre todo o corpo de fiéis. Trata-se do princípio de que o chefe da Igreja 

usufruía do poder de expulsar qualquer pessoa da comunidade cristã. Isso estava posto, 

inclusive, na excomunhão, que tinha como primeiro efeito o seu lado espiritual, mas sua 

importante consequência secundária era justamente de natureza social. O indivíduo expulso 

estava marcado para ser desaprovado pela comunidade, o que em tese servia para que não 

contaminasse outros133. Logo, para o sujeito destituído do poder, estava em jogo seus efeitos 

perversos para a sociedade que governava. 

William McCready defendeu que a teoria da hierocracia pontifícia foi uma das 

doutrinas políticas mais significativas desenvolvidas no fim da Idade Média. Contudo, para o 

autor, quando o termo começou a ser usado propriamente em conexão com o papado, ele ainda 

não implicava uma reivindicação completa da soberania temporal, mas sim, a soberania 

espiritual com consequências temporais. Dessa forma, a plenitude do poder era válida para áreas 

específicas, como os Estados Papais ou outros lugares especiais. O autor defende que a noção 

mais ampla seria dada pelos teóricos da hierocracia papal de finais do século XIII e início do 

XIV. Para aqueles pensadores, a suprema autoridade provinha não de um benefício de qualquer 

governante temporal, mas era simplesmente inerente ao ofício papal134.  

Brian Tierney explica que os decretalistas foram fascinados pelo conceito de 

soberania papal. Para discorrerem sobre isso, sustenta, os canonistas recorriam principalmente 

aos textos petrinos do Novo Testamento fundidos com a gama conceitual fornecida pelo direito 

romano. O autor enfatiza assim que frases como “o que agrada ao Príncipe tem força de lei”, 

foram aplicadas ao poder do papa criando uma nova doutrina de soberania que fundia exegese 

                                                           
132 BURNS, J. H. The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1988. 
133 WATT, J. A. Spiritual and temporal powers. In BURNS, J. H. The Cambridge… op. cit., p. 383-384. 
134 MCCREADY, William D. Papal Plenitudo Potestatis and the Source of Temporal Authority in Late Medieval 

Papal Hierocratic Theory. Speculum, vol. 48, n. 4, pp. 654-674, 1973, p. 654-655. 
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bíblica com a jurisprudência romana secular. A teoria resultante dessa mistura foi muitas vezes 

expressa em retórica de alto nível. Nessa nova forma, essa transmutação era reabsorvida na 

esfera do governo secular. Disso ele conclui que não é que o governo secular resolveu 

deliberadamente imitar as práticas da Igreja, mas as semelhanças surgiram porque as várias 

partes envolvidas, administradores e as burocracias curiais, estavam reunidos num conjunto 

comum de doutrinas jurídicas que eram consideradas úteis e convincentes. Era graças a esse 

material disponível que as instituições medievais assumiram suas formas características. Um 

exemplo estava em como a igreja havia incorporado a ideia de corporação. Os canonistas se 

referiam ao bispo como “membro principal” de sua igreja, seu consentimento era necessário 

para qualquer grande ato da corporação como um todo. Assim, ele era no mínimo co-igual com 

todo o corpo de cônegos135.  

Walter Ullmann em seu famoso Law and Politics in the Middle Ages, obra anterior 

à citada acima, não destoava dessas concepções. Segundo ele, a aplicação prática da fé cristã 

foi uma característica distintiva na vida pública do período medieval, sendo compreensível a 

fixação de artigos individuais da fé na forma de lei. A própria Bíblia, nesse sentido, tem sua 

complexidade jurídica, o que pode ser evidente no Antigo Testamento, mas também na Carta 

aos Romanos, quando da exposição paulina do modo de vida cristão ali exemplificado. Ligado 

a isto, estavam os comentários que explicavam a fé cristã na forma de lei por juristas de 

considerável reputação. Desde cedo, os cristãos buscaram no direito romano o equipamento 

técnico para o direito canônico. Uma carta antiga do papa Clemente I (88-97) expôs o tema da 

ordenação hierárquica da sociedade estabelecendo a ligação entre os princípios contidos na 

ordem do exército romano e nas ideias paulinas, o que resultou na famosa tese na qual todos os 

cristãos formavam um corpo corporativo. Com o tempo ganhou força a tese sustentada pela 

alegoria de que a cabeça do corpo dirigia o caminho dos demais membros136. 

Como consequência, a fé na instituição do papado como um órgão governante 

estabelecido divinamente era um forte ingrediente para o direito canônico. Mas, como fonte 

criadora da lei numa sociedade cristã, era preciso a suposição básica de que, como instituição, 

o papado nada desejava senão a aplicação da lei para que a ordem correta fosse estabelecida na 

Cristandade. Entretanto, muitas das leis eclesiásticas eram antigas, alguns cânones tinham mais 

de seiscentos anos e, da mesma maneira, não havia uniformidade nestas leis. Dessa forma, 

através das cartas decretais era preciso legislar e buscar soluções para problemas 

                                                           
135 TIERNEY, Brian. Religion, law, and the growth of constitutional thought 1150-1650. New York: Cambridge 

University Press, 1982, p. 14; 25-27. 
136 ULLMANN, Walter. Law…, op. cit., p. 119-120. 
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contemporâneos. No decorrer do século XII os canonistas forneciam respostas para muitos 

problemas da ordem do dia, enquanto o direito romano estava em constante necessidade de 

adaptação137. 

Ullmann prosseguiu sustentanto, dessa forma, que o direito canônico passou a 

funcionar como lei viva e se modificações fossem exigidas, era possível mudar uma situação 

legal com uma decretal. A cúria pontifícia lucrava com os estudos de jovens diplomados que 

cada vez mais eram empregados em todo tipo de negócios curiais e nos departamentos jurídicos, 

onde era necessário o emprego de pessoas gabaritadas para diversas tarefas. Ademais, a 

mobilidade acadêmica contribuiu em prol da difusão da erudição canônica. A necessidade 

constante de eclesiásticos em casas monásticas, cúrias episcopais ou como capítulos em 

catedrais, estimulava a migração de estudiosos e a divulgação de novas obras. Por sua vez, o 

sistema legatino da jurisdição papal forçou as inúmeras chancelarias a estarem a par do estado 

da lei e das doutrinas em vigor. Estes legados papais eram homens com o equipamento jurídico 

adequado para a apresentação eficaz da causa papal138. 

Segundo Ullmann, o direito papal decorria da transformação da doutrina teológica 

em ação obrigatória. Como efeito da plenitude do poder, o papa podia elevar decretos de 

aplicabilidade limitada, como aqueles provenientes de um concílio provincial, à normas de 

validade geral. O autor defende que o direito canônico medieval era o único sistema jurídico 

que podia ser encarado no Ocidente como “supranacional”. Não existia outro sistema jurídico 

com essa universalidade. O próprio direito romano não era reconhecido em grandes extensões 

da Europa. As funções de legislador supremo do sumo pontífice seriam assim uma 

consequência natural das bases estabelecidas em fins do século XI. Mais tarde, Inocêncio III 

deixava claro que tudo aquilo em que o pecado estivesse envolvido fazia parte do âmbito da 

jurisdição papal. Era esse o princípio que estabelecia a essência do governo hierocrático do 

papa. Os meios para dirigir a comunidade dos fiéis estavam no direito que, nas mãos do papa, 

possuía validade universal e imediata. Só o sumo pontífice podia mensurar em quais situações 

e circunstâncias era preciso agir com esse poder para lidar com os interesses vitais da 

comunidade cristã139.  

É lugar comum também encontrar nessa historiografia o papa Gregório VII como 

uma espécie de precursor para a legitimidade do papa para julgar governantes leigos. Joseph 

                                                           
137 Ibidem, p. 136-137. 
138 Ibidem, p. 170-172. 
139 ULLMANN, Walter. Principios de Gobierno y Politica en la Edad Media. Madrid: Editorial Revista de 

Occidente, 1971, p. 72; 75. 
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Canning fala disso em seu A History of Medieval Political Thought. Afirma que a chave para a 

concepção de Gregório VII sobre a supremacia do poder espiritual em relação ao temporal, 

estava na simples afirmação de que o rei ou o imperador era um leigo, o que negava uma espécie 

de realeza sacerdotal. Com o clero sendo superior aos leigos e com o papa sendo cabeça da 

Igreja, era natural que ele tivesse o poder de julgar a capacidade dos governantes. Cita no caso 

o Dictatus papae140 escrito por aquele papa e que, independetemente das controvérsias acerca 

da natureza dessas vinte e sete proposições, elas certamente estabeleciam enfaticamente os 

direitos da autoridade papal. Três deles tratavam dos poderes papais em matérias temporais: 

seu direito de depor imperadores; que só ele podia usar as insígnias imperiais; e que ele podia 

libertar os súditos dos ímpios do juramento de fidelidade. Para o autor, a parte de libertar os 

súditos do juramento de fidelidade era uma inovação e tinha implicações revolucionárias, pois 

podia minar a própria instituição da realeza, afinal, ao papa caberia decidir enquanto juiz do 

pecado quem seriam os governantes maus141. A afirmação de que era uma inovação é 

problemática já que Gregório VII utilizou para isso um precedente histórico, pois em uma carta 

sua ao bispo de Metz aquele papa descrevia a deposição do último rei merovíngio, Childerico 

III (714-754), com base na inépcia em 751142. Que no dizer de Eginhardo, quia non erat utilis, 

“ele não era útil”143. 

A perspectiva de Canning de ver em Gregório VII uma espécie de precursor é 

compartilhada também por Robinson em texto sobre o papado no século XII. O autor cita 

biografia do papa escrita por Paulo de Bernried (1082?-1145?) para ressaltar que a autoridade 

reivindicada por aquele pontífice era o aspecto mais vital da primazia papal. Isso fica evidente 

em passagens que diziam que a Igreja Romana tinha a prerrogativa de corrigir os poderosos do 

mundo antes de qualquer outro. Com inspiração na conduta dos profetas do Antigo Testamento, 

na noção gregoriana o papa tinha o dever de correção, tendo a função de supervisionar a conduta 

dos príncipes seculares podendo repreender os desobedientes e destituir aqueles que não eram 

adequados. Isso seria refletido nos escritos de Bernardo de Claraval que entre louvores acerca 

                                                           
140  Cf. GREGÓRIO VII. Dictatus Papae. In: Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Selectae, vol. II. Berlin, 

1920, pp. 202-208. 
141 CANNING, Joseph. A History of Medieval Political Thought, 300-1450. London/New York: Routledge, 1996, 

p. 88-89. 
142 Este texto foi traduzido ao português em BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O 

reino... op. cit., doc. 12. 
143 EINHARD. The Life of Charlemagne. In: Medieval Sourcebook. Translated by Samuel Epes Turner. New 

York: Harper & Brothers, 1880. Disponível em: <https://sourcebooks.fordham.edu/basis/einhard.asp>. Acerca 

desse assunto cf. também: FAVIER, Jean. Carlos Magno. Trad. Luciano Machado. São Paulo: Estação Liberdade, 

2004, capítulos I e II, pp. 17-62. SILVA, Marcelo Cândido da. A realeza cristã na alta Idade Média: os 

fundamentos da autoridade pública no período merovíngio (séculos V - VIII). São Paulo: Alameda, 2008. 
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da sua representação do papa, dizia que ele era uma “vara para os poderosos e um martelo para 

os tiranos”, além de ser o “Deus do Faraó”144.  

Apesar do texto de Robinson colocar como baliza temporal do trabalho os anos 

1122-1198, sua análise se pauta mais pela construção da supremacia papal. Isso fica evidente 

ao justificar o motivo pelo qual a linguagem da supremacia papal teria desaparecido da cúria 

no pontificado de Alexandre III, que herdou um conflito que se arrastava com Frederico I, o 

Barba Ruiva. O papa chegou a excomungar o imperador denunciando-o como um tirano, mas 

não reivindicou em momento algum o poder de depô-lo do ofício, ou mesmo de possuir aquele 

direito de correção geral em casos seculares. O autor justifica que isso se devia ao fato de que 

Alexandre III era dependente demais da ajuda financeira e política dos reis franceses, ingleses 

e sicilianos e que, decorrente disso, não podia se dar ao luxo de aliená-los por reivindicações 

acerca da superioridade papal, era uma questão de sobrevivência. Da mesma forma, nas décadas 

seguintes, a cúria estava falida e cansada da guerra para que ficasse reclamando a plenitude do 

poder. Robinson deixa claro, no entanto, se guiando por essa lente para estudar o papado, que 

enquanto a concepção gregoriana da primazia pontifícia teve esses revezes na própria cúria, ela 

foi desenvolvida com entusiasmo por teólogos e canonistas do século XII145.  

Em relação propriamente ao século XIII é possível elencar alguns trabalhos de 

Julien Théry que define aquele tempo como o tempo da teocracia pontifícia. Desde o fim do 

século XII, foram espalhados vários dos poderes mais altos da hierarquia eclesiástica para 

dioceses ou províncias, tendo aqueles prelados o dever de responder diretamente ao topo da 

Igreja, isto é, o papa. Isso criou uma monarquia papal que era governada de forma eficaz. Théry 

sustenta com isso que a história do papado no século XIII é a da realização – na medida do 

possível – do programa eclesiológico elaborado por aqueles reformadores gregorianos. Assim, 

o papa sendo o juiz supremo universal, julgava todos em última instância sem ninguém poder 

julgá-lo. Por outro lado, nessa lógica, o mais humilde dos sacerdotes, transformado pela 

ordenação em um representante de Cristo, tinha autoridade superior mesmo ao imperador, 

graças à mediação sacramental. Para o autor, a noção de “teocracia” é mais do que adequada 

para designar o período, pois a Sé Apostólica se esforçou para impor a autoridade da “espada 

                                                           
144 ROBINSON, I. S. The papacy, 1122-1198. In: LUSCOMBE, David; RILEY-SMITH, J. eds. The New 
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espiritual” sobre a temporal. Na sua concepção, seria justo assim, falar em hierocracia 

reconhecendo que existia um governo superior dos detentores do sagrado146.  

Théry, como a maior parte desses autores que trabalharam com a história do papado, 

acredita que Inocêncio III foi o papa que mais contribuiu com o desenvolvimento da plenitude 

do poder papal. O conceito entrou no vocabulário comum da chancelaria pontifícia a partir de 

1198, fazendo parte das principais cartas de Inocêncio III nos primeiros nove anos do seu 

pontificado. O papa escrevia sobre sua primazia com amparo em fundamentos teológicos 

completados com hipérboles retóricas. Apesar do conceito de plenitudo potestatis ter existido 

desde muito mais tempo, Inocêncio teria soprado nele um sentido renovado. A plenitude do 

poder só podia pertencer ao único “vigário de Cristo”147. Julien Théry arremata afirmando que 

a reflexão de Inocêncio III sobre a noção da plenitudo potestatis visou primeiramente justificar 

a supremacia jurisdicional do papado sobre os bispos e as igrejas locais. Mas em seu trabalho 

com a hierarquia episcopal acabou criando as condições para uma eclesiologia muito específica, 

transfigurando o ofício pontifício. Tratava-se nada menos do que uma deificação da função do 

papa. Esse supremo poder não era pessoal, não estava na pessoa do papa, mas sim no ofício, 

pelo qual exercia a ordem divina. O autor defende então que com Inocêncio III houve a 

construção dos primeiros fundamentos para o “absolutismo pontifício”, porque as 

reivindicações de Inocêncio logo excederiam o domínio do governo do corpo clerical148. 

Raquel Kritsch enxerga no século XIII a consolidação de uma tendência que vinha 

desde a reforma gregoriana no desenvolvimento das ideiais políticas. O papado passava a 

reivindicar mais enfaticamente o controle das duas espadas, espiritual e secular. Sustenta que o 

processo se deu de forma gradual, ora com mais coerência, ora com menos. No intuito de definir  

em bases legais as funções do papa, a Igreja tinha criado preceitos jurídicos e políticos que 

vieram a consolidar a ideia de soberania. Assim, valendo-se no que tange ao capítulo sobre a 

teoria hierocrática, dos documentos publicados na obra O reino de Deus e o reino dos 

homens149, Kritsch acaba por concordar que Inocêncio III avançou nas pretensões hierocratas 

da Igreja, responsável por algumas das mais famosas inovações conceituais150. 
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Pelas inovações de Inocêncio III, muitos intelectuais discutiram também sobre a 

formação daquele papa. Tornou-se um lugar comum a afirmação de que Hugucião († 1210) 

teria sido um dos seus professores em Bolonha, posição que foi questionada por Kenneth 

Pennington. Inocêncio III era jurista ou não era? Realmente foi orientado pelo célebre 

canonista? Essa tradição surgiu, segundo Pennington, de uma carta que não dizia respeito 

necessariamente ao mestre de Bolonha. Nela, Inocêncio III respondia o bispo de Mântua e 

seguia uma opinião contrária ao elaborado por Hugucião na Summa, mas sem fazer referência 

ao mesmo. Canonistas posteriores apontaram que o papa estava refutando a opinião do 

professor naquela decretal151. O período de tempo no qual Inocêncio poderia ter estudado em 

Bolonha também é um problema, pois teria deixado Paris com destino a Bolonha em meados 

de 1187. Entretanto, no fim deste ano, Gregório VIII (1187) o fez subdiácono. Mesmo que 

permanecesse em Bolonha ocupando o ofício de forma ausente, ele foi a Roma em setembro de 

1189 quando o papa Clemente III (1187 – 1191) o elevara a cardeal. Na estimativa mais 

generosa, teria estudado em Bolonha por apenas dois anos, muito pouco para se tornar um 

canonista qualificado. Outrossim, Inocêncio III nunca escreveu um tratado legal de qualquer 

natureza como outros papas juristas. Ele compôs folhetos teológicos, semelhantes aos 

tratamentos contemporâneos produzidos em Paris. Nestes ele não empregou o uso de fontes 

legais152. 

Miramon concorda com as considerações de Pennington, seria um intervalo de 

tempo muito pequeno para os estudos em Bolonha, intercalados com estadias na cúria papal. 

Segundo o autor, existem indícios de que Bolonha entre 1180-1190 era também um centro para 

a elaboração de uma teologia ligada à filosofia natural e Inocêncio estaria nesse sentido mais 

próximo a um movimento de teólogos italianos. Hugucião deixou a carreira acadêmica em 

1190, pois tinha sido nomeado por Clemente III, bispo de Ferrara. Nas duas correspondências 

entre Inocêncio III e o bispo, este foi tratado com indiferença ou com frieza. A carreira 

eclesiástica de Hugucião não conheceu melhoras durante o pontificado de Inocêncio, 

permanecendo bispo de Ferrara até sua morte em 1210153. 

Entretanto, Pennington afirma que o fato de Inocêncio não ser jurista, ou sê-lo 

parcialmente, não deturpa suas realizações. Ele teve um grande senso para a administração, mas 
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a compreensão do seu pontificado pode ser aprofundada se ele for visto como teólogo. Suas 

declarações sobre o poder espiritual e o secular podem ser vistas como exortações pastorais e 

exposições teológicas, não como formulações de um jurista. Algumas de suas inovações 

ideológicas tem poucos ou nenhum antecedente nos escritos dos canonistas. O crucial seria 

dizer que a abordagem pastoral deste papa teve profundas ramificações legais e que os 

canonistas do século XIII se ocuparam das decretais de Inocêncio III para o resto do século154. 

John C. Moore ressalta que a ideia de ser como um “vigário de Cristo” era um dos 

princípios básicos do pontificado de Inocêncio III. Significava que ele era responsável por toda 

a humanidade. Como tinha escrito ao patriarca de Constantinopla, Jesus tinha concedido a 

Pedro o mundo inteiro para governar. Mas em meio à declarações de pretensões universais, o 

autor sustenta que Inocêncio reconheceu limites até em seus poderes espirituais. Ele e sua cúria 

reconheceram que não tinham autoridade, por mais que se desejasse, para dissolverem um 

casamento válido. Acerca da sua relação com os poderes seculares, Moore diz que apesar da 

frequente reivindicação da plenitudo potestatis, o papa foi sincero em sua afirmação de respeitar 

os direitos dos poderes seculares. O autor cita o caso da convocação de cruzados seculares, o 

sumo pontífice nesses assuntos sempre pedia por voluntários. O governo secular não reconhecia 

o direito dos seus súditos de simplesmente recusarem o serviço militar. O papa exercia pressão, 

oferecia incentivos, envergonhava os relutantes, mas não comandava como procedeu em 

assuntos nos quais tinha a certeza de sua autoridade155.  

Adiante, Moore argumenta que isso não exclui o fato de que Inocêncio III deu as 

boas-vindas a qualquer oportunidade de estender sua autoridade a outro lugar como suporte 

para sua autoridade espiritual. Nunca recusou uma oferta para torná-lo senhor secular de algum 

principado, como aconteceu ao aceitar a submissão de Aragão em 1204 e da Inglaterra e Irlanda 

em 1214. Moore diz que se tratava de uma visão política, mas também pastoral. O papel de 

pastor daquele papa, no entanto, não era passivo, conforme expresso em sermão de sua autoria, 

no qual afirmava que o cajado do pastor era afiado no final de modo que pudesse cutacar as 

ovelhas lentas e gordas, reto no meio para que desse sustentação às ovelhas enfermas, e curvado 

no topo para que reunísse as ovelhas que se perdem. O autor ressalta então como essa visão 

política e pastoral de Inocêncio III serviu para diversos críticos como merecedora de 

condenação. O papa praticava de modo frequente no uso do seu cargo “interferência”. Isso foi 

considerado muito ruim por historiadores alemães que viam suas políticas no império como 
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uma espécie de promoção da guerra civil. Essa perspectiva não seria anacrônica tendo em vista 

que os contemporâneos do sumo pontífice faziam as mesmas queixas. Mas, enfatiza Moore, 

aqueles príncipes que se queixavam com amargura da “interferência” papal quando as políticas 

da Santa Sé iam contra seus próprios interesses, eram os mesmos governantes que 

rotineiramente buscavam a “interferência” papal em prol do seu próprio nome156.  

Colin Morris viu no século XIII o ponto alto da monarquia papal. Considera que 

Inocêncio III interviu nos assuntos do império com muito mais energia do que os papas do 

século XII. Inocêncio IV, nesse caso, levou a luta contra o imperador muito além. O autor 

concorda que com Inocêncio III a estrutura teórica que sustentava o domínio papal ficou mais 

sólida. Segue a linha de raciocínio de outros autores que os conceitos utilizados por Inocêncio 

III tiveram importância sobremaneira para elevar a dignidade do papa. Entram nesse rol as 

expressões “vigário de Cristo” e “plenitude do poder”157. 

Morris defende que apesar de que uma viagem para a Europa medieval pudesse 

demonstrar intensos localismos, os elementos de um crescente internacionalismo eram 

poderosos. O mais dramático de todos pode ser considerado a intensa luta da cristandade 

ocidental para estender os seus limites nos esforços de cruzada. Ademais, tinham as ordens 

religiosas que podiam ser consideradas internacionais, caso dos cistercienses, cujos monges 

tinham que estar disponíveis para a transferência entre casas e, se fosse necessário, entre reinos 

e continentes. As universidades de Paris e Bolonha recebiam pessoas de todos os lugares. Para 

o autor, não é estranho então que estando a Igreja Romana no centro desse processo é concebível 

como tais desenvolvimentos deram origem à retórica do senhorio papal ou de uma monarquia 

papal com teores universais. Sustenta, no entanto, que em diversas ocasiões a retórica não deve 

ser levada muito a sério. O enorme crescimento da cúria pontifícia na época pode ser atribuída 

à demanda de toda a Europa por uma organização que oferecesse alguma proteção, isenção ou 

alívio para lidar com o grande número de peticionários que era preciso tratar. Outra coisa 

importante era a aliança de Roma com movimentos criativos na Igreja ocidental como um todo. 

A cúria tornou-se defensora natural daqueles que estavam insatisfeitos com as condições de 

suas igrejas locais. Morris vê o papado do século XIII como vítima do seu próprio sucesso. Em 

decorrência disso, a instituição explorou melhor os recursos financeiros e administrativos da 

igreja ocidental como um todo para fins políticos na Itália158. 
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MAPA 2 – Os Estados pontificais no séc. XIII 

 

 

Fonte: WATT, J. A. The papacy. In: ABULAFIA, David. ed. The New Cambridge Medieval History, vol. V c. 

1198-c. 1300, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 



65 
 

Leandro Rust, em artigo sobre a monarquia papal, procura evidenciar como a edição 

do Liber Censuum por Paul Fabre em fins do século XIX, acabou por dotar o conceito de 

“monarquia papal medieval” de uma fundamentação empírica até aquele momento pouco 

evidente. Os vestígios da sua existência foram verificados e reunidos, sustentados por uma fonte 

histórica. O processo foi completado pela interpretação dada por Fabre que defendeu como tese 

de doutorado seus estudos sobre o Liber Censuum. Da obra saltava aos olhos a evidência de 

que ocorreu uma transformação significativa na Igreja de Roma a partir do século XI sob as 

mãos de Hildebrando, o papa Gregório VII. Este papa a partir dali era o protagonista de uma 

nova forma de governo na Santa Sé, caracterizando a segunda metade do século XI como uma 

ruptura histórica. Através da cobrança de censos, o patrimônio da Igreja era constituído de 

“prerrogativas temporais autônomas”159.  

Depois, Rust demonstra que a edição do Liber Censuum permitiu que se chegasse 

à conclusão de que o papado medieval tinha protagonismo em “dois ideais vitais aos estados 

oitocentistas: a unidade territorial e o governo soberano”. O processo conhecido assim como 

“institucionalização do governo papal” transcorreu sem grandes problemas entre 1050 e 1300. 

O autor reforça como o trabalho de Fabre influenciou as novas gerações, pois muitos dos 

importantes estudiosos sobre o tema do século XX se formaram como leitores dele, sendo 

Walter Ullmann um dos casos exemplares. Mesmo atualmente, as conclusões a que chegou 

Paul Fabre ecoa em boa parte da historiografia. A conceituação foi consagrada como lembra 

Rust, por Collin Morris. Arremata reforçando que o conceito de monarquia papal passava a 

englobar toda uma fase da história da Igreja romana, impunha-se como limite da compreensão 

histórica, “o conceito fez do passado fiador incondicional dos valores políticos modernos”160.  

Na sua tese de doutorado, Rust chamou a atenção para que não se confunda a 

construção dos chamados “Estados papais” com uma espécie de projeto centralizador. Essa 

obra, reputada, sobretudo, a Inocêncio III tinha mais a ver com a necessidade de reverter uma 

fragilidade de controle da Santa Sé sobre suas próprias possessões. A cúpula lidava ainda com 

os efeitos da estruturação institucional da Igreja que vinha sendo feita desde meados do século 

XI. Eram perdas territoriais e fiscais que vinham de muito antes, o domínio temporal dos papas 

no centro peninsular continuava a vacilar, pois tais áreas “não foram um alvo prioritário das 

relações de sustentação política da Santa Sé”. Dessa forma, o poder papal não estava debilitado 

apenas por conta da política imperial dos Staufen. A fragilidade advinha também do processo 
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que permitiu sua ascensão: “a constituição de um papado supra-regional”, processo que se deu 

em meio a divergências com poderes regionais. Esses fatores comprometeram que o papado 

implementasse com sucesso o domínio temporal local. Em decorrência disso, afirma Rust, a 

cúria pontifícia tratou de dar forma a uma coleção de documentos que serviam para o seu 

amparo legal em relação a demandas territoriais e queixas fiscais, era o Liber Censuum. A partir 

disso, Inocêncio III liderou ações para impor o governo papal em áreas que faziam parte do 

patrimônio da Igreja161. É exatamente o governo na Itália e a ameaça ao território dos Estados 

Papais que constitui uma das fontes dos maiores problemas com Frederico II mais tarde, 

provocando o embate mais contundente no pontificado de Gregório IX. São as investidas 

militares do imperador que provocaram as reações mais incisivas do papado. 

Mas, e Inocêncio IV, ele foi um grande hierocrata? Pode ser dito que ele colocou 

em prática as fundamentações da hierocracia papal nas sentenças destinadas a Frederico II e 

Sancho II? Após uma pequena abordagem de parte da historiografia do papado e de onde a 

maior parte dos autores vão buscar as origens para essa fundamentação de uma suprema 

autoridade, é preciso fazer mais algumas considerações de conjunto. Abordar Inocêncio III 

acaba por ser importante, pois inclusive no nome, Inocêncio IV se coloca como continuador da 

obra daquele. Ocorre em boa parte da historiografia no tocante ao século XIII a seleção de 

alguns documentos de Inocêncio III como definidores de uma maior reivindicação da 

autoridade temporal do papa. É o caso do Registrum Super Negotio Romani Imperii mencionado 

anteriormente, mas também das decretais Venerabilem, Per venerabilem e Novit ille. Nesse 

último texto, dirigido aos bispos franceses em 1204, o papa dizia: 

 
[...] Portanto, ninguém pense que tencionamos diminuir ou prejudicar o direito 

e a jurisdição do nobre rei dos Francos, pois ele não pode nem pretende 

impedir que exercitemos nossa jurisdição e poder. Assim, por que então 

iríamos querer usurpá-los de outrem? 

[...] Ora, o Rei da Inglaterra, segundo o que referiu, diz que está 

suficientemente em condições de provar que o Rei dos francos pecou contra 

ele e, tendo-o repreendido de acordo com a lei evangélica, nada conseguiu, 

por esse motivo informou à Igreja acerca do que se passava. 

Nós que fomos colocados à frente da Igreja universal por uma disposição 

divina, com vista a governa-la, como poderemos nos esquecer daquela 

recomendação evangélica, a ponto de agirmos contra a mesma? A menos que 

Filipe apresente um argumento razoável mostrando o contrário ou perante nós 

mesmo ou nosso legado.  

Na verdade, não pretendemos julgar a respeito do feudo, pois tal ato lhe 

compete, a não ser por um privilégio especial do direito comum ou porque 

aconteça algo contrário aos bons costumes. Nós, entretanto, podemos fazê-lo 
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em relação ao pecado, cuja denúncia nos compete, direito esse que possuímos 

e devemos exercer sobre qualquer pessoa, seja ela quem for [...]162. 

 

A partir disso, Inocêncio III recorreu a algumas passagens bíblicas para justificar o 

seu direito de poder agir como agiu, justificando que podia julgar qualquer cristão que tivesse 

cometido pecado, grande ou pequeno. Como o representante da Lei Divina, podia dizer o direito 

quando o pecado estava envolvido. A intervenção papal em razão do pecado era um dos 

assuntos desenvolvidos por canonistas, tornando-se um dos pontos que justificava a 

interferência do representante máximo do poder espiritual em outros poderes, espirituais e 

seculares. Entretanto, na Novit ille, o papa reconheceu que a lei feudal dentro do reino era de 

competência do rei, sendo assim, argumentou que não era nesta esfera que pretendia agir. 

Ademais, deixou claro que estava averiguando a queixa do rei inglês, que foi quem acusou o 

monarca franco ao sumo pontífice. João, por outro lado, tinha suas razões ao buscar o auxílio 

de outros poderes, pois não contava com tantos recursos pecuniários quanto o rival francês. Os 

dois estavam em guerra já havia algum tempo163. 

Inocêncio III desejava agir contra as relações conturbadas entre angevinos e 

capetos. Como ressaltou Bolton, a primeira ofensiva do papa foi um desafio à humanidade dos 

monarcas, ao enfatizar que terríveis males resultam de guerras entre príncipes, não só para a 

Igreja, mas também para o povo cristão, pois igrejas são destruídas, os ricos empobrecem, os 

pobres são oprimidos, massacres cometidos e monges e freiras desonrados. Inocêncio acentuava 

ainda, que o dano infligido na Terra Santa era maior. Por conta da briga entre os governantes, 

o papa dizia que os sarracenos atacavam os cristãos em força cada vez superior164. 

No confronto entre João e Filipe II, Inocêncio III enviou como legado o cisterciense 

Geraldo de Casamari, responsável por interromper o que parecia ser uma agressão aberta por 

Filipe contra João. Em uma assembleia do reino francês em Mantes, em agosto de 1203, na 

presença do legado papal, Filipe declarou que não era obrigado a responder o papa quanto a 
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disputas sobre direitos feudais envolvendo um vassalo. O monarca francês já tinha procedido à 

atitude semelhante no pontificado de Clemente III, quando tinha afirmado ao legado que a igreja 

romana não tinha poder para questionar qualquer sentença dada no reino da França165. A Novit 

ille foi assim uma resposta às declarações do rei francês e uma justificativa de atuação porque 

o poder papal foi provocado para tal. 

É possível afirmar que as intervenções pontifícias não foram feitas de maneira 

truculenta e em que o papa assumia o papel de monarca universal, podendo julgar qualquer 

governante por ser o “Vigário de Cristo” na terra. Ele agiu quando uma das partes ou as partes 

envolvidas em conflito recorreram a ele como juiz para resolver a disputa. Uma vez que 

ocorriam questionamentos sobre o papa poder realmente julgar certas questões implicadas na 

querela, é que surgia, assim, discursos como aquele contido na Novit ille. Não existe aqui 

determinismo no que diz respeito à aceitação da autoridade papal para julgar tudo. Para muitos 

governantes seculares convinha aceitar a ingerência pontifícia em seus assuntos quando estes 

príncipes estavam com problemas para a sustentação de seu próprio poder. Foi também o caso 

da dupla eleição imperial e que Inocêncio III foi chamado a mediar. E, como sustentado 

anteriormente por John C. Moore, com tantos apelos das partes em conflito para que julgasse, 

Inocêncio abraçava a função de juiz e pastor capaz de guiar a comunidade cristã. Como poder 

provocado para sanar as contendas, o sumo pontífice teve terreno fértil para a elaboração de um 

vocabulário mais bem-ajambrado. 

A historiografia deu grandes contribuições para a discussão em voga das ideias 

políticas no medievo, mas com ênfase maior para a supremacia papal. No entanto, para o 

problema da destituição de um governante, esse modelo de análise não explica por si só. Apesar 

de ser deveras importante o entendimento que os medievais tinham da natureza de seus poderes, 

existia uma série de problemas locais que levavam o sumo pontífice a ter que exercer a chamada 

plenitudo potestatis. Assim, não é a questão dos Dois Gládios nas mãos do papa que fornecerá 

a matriz explicativa para o fatídico – para uma das partes ao menos – desfecho acontecimental. 

De fato, o papa agia como juiz e ao proceder à ação como tal, ele devia recorrer a argumentos 

jurídicos. Por isso mesmo, a fundamentação teórica da sua autoridade para depor era uma parte 

da trama, não o todo, era ao menos aquilo que concebia como sua iurisdictio, conceito para o 

qual Inocêncio IV deu um sentido mais amplo. Mas os processos de destituição são mais 

complexos do que o apelo discursivo inscrito neles acerca da supremacia espiritual.  
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Inocêncio IV acreditava que tinha a autoridade para julgar poderes seculares e isso 

estava fundamentado nas sentenças contra Frederico II e Sancho II. Em relação ao imperador, 

era fácil colocá-lo como um notório pecador devido à guerra que moveu contra a Santa Sé, 

discutida no tópico anterior. Além do mais, ali estava também o importante problema da 

segurança dos territórios papais na Itália, o que tornava a necessidade de utilizar tal jurisdição 

em um problema mais complexo, que não se explicava apenas nas teorizações acerca da 

plenitude do poder. O papa condenou o imperador através de decisão monocrática? Não. Ele 

precisou levar o assunto ao concílio. No caso português, ao menos no campo discursivo, estava 

em causa um monarca que como cabeça do seu reino podia levar à falência toda a comunidade 

dependente dele e, por isso, foi construída sobre ele uma memória de mais um exemplo do 

modelo de “rex inutilis”, uma memória amparada no discurso da bula que o afastava do governo 

do reino e que o acusava de ser um rei negligente. O problema será abordado mais adiante. 
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CAPÍTULO II 

 

O REINO PORTUGUÊS, O PAPADO, A TRANSIÇÃO 

 

 

2.1 – O reinado de Afonso II: o apelo ao papa e as querelas com a aristocracia do reino 

 

O último testamento de Sancho I (1185-1211) trouxe uma série de complicações 

políticas para o seu herdeiro. De acordo com Maria João Branco, a sua interpretação não pode 

ser separada das alterações que sofreu, como os aditamentos e o juramento de fidelidade de 

Afonso II, que após finalizado o testamento foi divulgado por meio de cartas aos interessados. 

Sancho tomava uma medida cautelar, para que fossem cumpridas as suas disposições 

testamentárias. O juramento do herdeiro foi realizado na presença do bispo de Coimbra, do 

abade de Alcobaça e do arcebispo de Braga. No juramento, Sancho I estipulava que não fosse 

permitido que seu sucessor contrariasse seus desejos, prevendo que o herdeiro pudesse fazê-

lo166.  

O testamento de Sancho I concedia bens significativos para suas filhas. Para D. 

Teresa, doava os castelos de Esgueira e Montemor-o-Velho, Sancha herdaria Alenquer e 

Mafalda ficaria com os mosteiros de Arouca e Bouças. Além dos domínios territoriais, as 

infantas contavam com outros privilégios no testamento paterno, como uma grande quantia em 

dinheiro167. 

Em outubro de 1211, a chancelaria pontifícia emitiu uma série de confirmações para 

o testamento de Sancho I, principalmente, no que dizia respeito às cláusulas específicas acerca 

dos patrimônios concedidos às suas filhas. Isso evidencia que desde muito cedo, o rei e as 

infantas enviaram procuradores à cúria papal para alcançarem a solução para seus intentos. 

Além do problema na ordem diplomática, o confronto também adquiriu uma dimensão bélica, 

                                                           
166 BRANCO, Maria João Violante. Poder real e eclesiásticos. A evolução do conceito de soberania régia e a sua 

relação com a práxis política de Sancho I e Afonso II. 1999. Vol. I, 667 f. Tese (Doutoramento em História). 

Universidade Aberta, 1999, p. 388-399. 
167 MOTA, António Brochado. Testamentos Régios – Primeira Dinastia (1109-1383). 2011. 222 f. Dissertação 

(Mestrado em História). Departamento de História, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Lisboa, 2011, 

doc. nº 3, p. 182-183. 
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rei e irmãs foram à guerra, o que envolveu um outro personagem a lutar a favor de sua antiga 

esposa Teresa, o rei de Leão, Afonso IX (1188-1230)168. 

Devido ao apelo de D. Teresa, tropas leonesas invadiram Portugal a partir do Norte, 

chegando a apoderarem-se de fortalezas no Minho, Trás-os-Montes e Beira. O exército leonês 

chegou mesmo próximo a Coimbra, indo até Montemor com o intuito de auxiliar as infantas 

que lá estavam cercadas por tropas do rei de Portugal. A invasão leonesa foi provavelmente 

incitada também por outros portugueses descontentes com seu rei, aqueles que podiam ter 

buscado acolhimento em Leão169. 

Um destes que, segundo Hermínia Vilar, representou uma ameaça constante à coroa 

de Afonso II, foi seu irmão, o infante Pedro Sanches. Nos últimos meses de vida de seu pai, ou 

pouco após a sua morte, partiu de Portugal ao reino leonês. A partir de lá participou da 

expedição comandada por Afonso IX que invadiu Portugal no início de 1212. Um acordo entre 

o rei leonês e Afonso II, fomentado por Afonso VIII de Castela em novembro daquele ano, 

levou Pedro ao Marrocos, onde este ofereceu seus serviços ao califa durante alguns anos. 

Retornou ao reino de Leão por volta de 1220170. 

Outro importante membro da nobreza portuguesa que juntou forças com Leão e o 

time das infantas foi Gonçalo Mendes de Sousa. Tendo ocupado o cargo de mordomo durante 

boa parte do reinado de Sancho I, manteve o ofício apenas durante os primeiros meses de 

reinado de Afonso. Quem passou a ocupar a posição era Martim Fernandes de Riba de Vizela. 

Sousa, despojado do cargo – não se sabe os motivos para isso –, partiu para Leão e voltou como 

opositor do rei, lutando ao lado daqueles que atenderam ao pedido das infantas171.  

O rei português recorreu ao sogro, Afonso VIII (1158-1214), para o ajudar a lidar 

com as ameaças à sua autoridade, principalmente, aquela protagonizada pelo reino leonês. Após 

a vitória de Las Navas de Tolosa, o papa condenou Afonso IX por suas atitudes contra Castela. 

O acordo protagonizado pelo rei de Castela foi assinado em Coimbra, mas apresenta-se como 

uma concórdia estabelecida entre Leão e Castela. No entanto, o texto mencionava que o 

monarca português e suas irmãs também deveriam entrar no acordo, com o objetivo de 

estabelecerem tréguas até o dia primeiro de maio do ano seguinte. O texto terminava com o 

                                                           
168 BRANCO, Maria João Violante. Escritura, Ley y Poder Regio: La cancillería regia y los juristas del rey en la 

construcción de un nuevo concepto de realeza en Portugal (1211-1218). In: XXXVII Semana de Estudios 

Medievales. 1212-1214: El triênio que hizo a Europa. Pamplona, pp. 343-371, 2011, p. 348-349. 
169 MARQUES, Maria Alegria; SOALHEIRO, João. A Corte dos primeiros reis de Portugal: Afonso Henriques; 

Sancho I; Afonso II. Gijón: Ediciones TREA, 2009, p. 76. 
170 VILAR, Hermínia Vasconcelos. Do Arquivo ao Registo: O percurso de uma memória no reinado de Afonso 

II. Penélope, n. 30/31, pp. 19-50, 2004, p. 19. 
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juramento dos três monarcas, sem uma referência da mesma ação por parte das infantas. O que 

se almejava nas palavras de Vilar, era um equilíbrio peninsular, no qual Afonso II surgia como 

um rei que necessitava da intervenção externa para sua própria estabilidade política e militar. 

O acordo interessava o sogro, na medida que servia para reduzir a influência leonesa em 

Portugal, caso houvesse uma vitória da facção das infantas172.  

Vilar ressalta que seria mais justo comparar Afonso II com o rei João, o Sem Terra 

da Inglaterra, seu coetâneo, do que com monarcas como Filipe Augusto da França ou seu 

vizinho Afonso VIII de Castela. A sua semelhança com o monarca inglês não estava situada na 

perda de terras em favor de seus barões, vicissitude enfrentada por João, mas no perigo 

constante que correu durante seu reinado de perder sua autoridade régia173. Acrescente-se a isso, 

o fato de João entregar seu reino como feudo da Sé Apostólica para garantir o apoio de Roma. 

Se Afonso não precisou fazer o mesmo, teve ao menos que recorrer à confirmação da bula 

Manifestis Probatum174 de 1179, emitida pelo papa Alexandre III (1159-1181) e que concedeu 

a independência portuguesa ante as outras monarquias, além de transformar o reino em vassalo 

da Santa Sé. 

Ainda em 1211, Silvestre Godinho – o mesmo que mais tarde veio a se tornar o 

arcebispo de Braga – advogava a causa régia em Roma, ocasião na qual defendia que as 

disposições testamentárias prejudicavam a integridade e indivisibilidade do reino asseguradas 

pela bula Manifestis Probatum de 1179. Seguindo a bula fundacional, o fatiamento do reino 

atentava contra a dignidade régia, cuja legitimação fora estabelecida nos tempos de Afonso 

Henriques. Alinhado ao argumento, os juristas de Afonso II propunham outro, o de que Sancho 

não estava com suas faculdades mentais em bom estado quando elaborou o testamento. Somente 

um monarca louco, na concepção dos defensores régios, poderia cometer um erro como aquele 

no seu testamento175. 

Foi nesse contexto que os juristas conseguiram uma reemissão da Manifestis 

Probatum em abril de 1212. Afonso II seria cobrado logo mais, a pagar o censo obrigatório, 

por sua condição de vassalo da Santa Sé. Contudo, essa versão da bula apresentava algumas 

variantes em seu texto, introduzidas de forma a adaptá-la às novas realidades do rei e do reino. 

                                                           
172 VILAR, Hermínia Vasconcelos. D. Afonso II e as Navas de Tolosa: A construção de um rei. In: DÍES, Carlos 

Estepa; RUIZ, María Antonina C. (Coords.). Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales: La 

Península Ibérica em tempos de las Navas de Tolosa, Sociedad Española de Estudios Medievales, Madrid, pp. 

481-495, 2014, p. 490-491. 
173 VILAR, Hermínia Vasconcelos. Do Arquivo... op. cit., p. 18. 
174 MONUMENTA HENRICINA... op. cit., doc. 9, p. 18-21. A bula está disponível no sítio digital da Torre do 

Tombo. Cf. em http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3908043. Acesso em Dezembro/2017. 
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Nas palavras de Maria João Branco, esses elementos inseridos de forma quase imperceptível, 

evidenciam o conhecimento das dificuldades físicas do rei176. 

Segundo a autora, o reconhecimento conquistado por Afonso Henriques junto ao 

papado e aos seus pares, por ocasião da luta contra o infiel, garantiu o trono a toda uma linha 

de sucessores, mas no texto de Inocêncio III (1198-1216) somente o fundador era possuidor de 

qualidades que o distinguiam e o tornavam um eleito de Deus. Em relação a Afonso II, 

reconhecia-se que existiam outros elementos imprescindíveis ao governante – prudência, justiça 

e idoneidade – para que pudesse ser o rei de Portugal, com a benção e proteção de Roma. O 

poder de um monarca incapaz de exercer pessoalmente as atividades bélicas estava legitimado 

em uma circunstância tal que poderia impedir-lhe de exercer o ofício régio. Ademais, enquanto 

na versão anterior da Manifestis probatum é dito que o rei era apto para “reger o povo”, em sua 

nova versão o monarca era tido como apto a “governar o reino”. Conforme Branco, tratam-se 

de pequenas modificações no texto original que atualizavam a bula e demonstravam, sobretudo, 

a habilidade jurídica dos defensores de Afonso II. Elucida que as concepções são bem 

diferentes, a nova formulação implica numa ideia de territorialização do poder régio de uma 

forma que não era possível que fosse concebida sem desvencilhar-se da própria prática da 

governação. O rei precisava ser merecedor do seu título, governar o reino significava que este 

existia de forma independente da pessoa do rei. A alteração na bula encontrava-se na parte do 

texto que se referia à missão do rei face o território sobre o qual devia governar, o que demonstra 

para a autora que aquele excerto não foi inserido ali sem propósito. Em decorrência disso, as 

responsabilidades do monarca frente ao seu reino eram aumentadas, o que poderia elevar a 

fragilidade daquele que governa177. 

No conflito entre Afonso e suas irmãs, Inocêncio III nomeou inicialmente os abades 

de Espina e Osseira como juízes. Estes, no entanto, não absolveram o rei como tinha sido 

ordenado pelo papa, pois as infantas protestaram sob a alegação de que o rei tinha falsificado 

os acontecimentos com o objetivo de obter uma determinação favorável do papado. Os juízes 

concederam às infantas tempo para que provassem as suas alegações. Após ouvir os 

procuradores de ambos os lados, Inocêncio III solicitou aos abades que absolvessem Afonso II, 

levantassem o interdito e induzissem as partes em conflito a uma trégua. Se não fosse possível 

                                                           
176 BRANCO, Maria João Violante. Os homens do rei e a Manifestis Probatum: Percurso de uma bula pelos 
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alcançar o acordo, o processo devia ser enviado à cúria pontifícia, onde era preciso que os 

litigantes apresentassem sua defesa ao papado178. 

Nos princípios de 1214 o monarca fora absolvido pelos abades, que não obtiveram 

sucesso no estabelecimento da paz entre as partes. A sentença de condenação contra o rei, que 

o mandava pagar uma quantia determinada pelo que tinha causado às suas irmãs, levou-o a 

apelar ao papa. Após ouvir os procuradores, o sumo pontífice anulou a sentença, deliberou que 

estava sem efeito qualquer censura aplicada ao monarca e ao reino. Por outro lado, definiu que 

as infantas não eram isentas do pagamento dos direitos reais. O procurador régio na cúria 

pontifícia era Mestre Lanfranco de Milão, enquanto o das infantas era Frei Roberto, do mosteiro 

de Celanova. Contudo, não foi só a atuação de Lanfranco que levou o rei a obter um parecer 

favorável, mas, também, os trabalhos de Mestre Vicente e Mestre Silvestre179. 

Naquele tempo os juristas compartilhavam suas origens intelectuais nos Estudos de 

Bolonha e eram em sua maioria, eclesiásticos. Tinham a formação acadêmica baseada nas 

vertentes civil e canônica do direito romano. Silvestre Godinho e Vicente Hispano têm, ambos, 

suas presenças confirmadas como alunos e professores em Bolonha. Têm aqueles também que, 

sem terem estado em Bolonha, compartilhavam da mesma formação por meio dos estudos do 

Decreto de Graciano, do Corpus Justinianeu, das Decretais e pelo aprendizado propiciado por 

passagens pela cúria papal180. 

De acordo com Branco, um dos responsáveis pela formação da corte de juristas que 

auxiliaram Afonso II a manter sua autoridade, foi o chanceler Julião Pais. O desejo 

historiográfico de colocar esse rei como alguém com excelente preparo para governar, 

sobretudo, jurídico, trata-se somente de inferências. O monarca era doente e frequentemente 

não podia lidar com a governação devido os problemas de saúde. No momento de uma transição 

conturbada, com o problema das irmãs e aqueles que as apoiavam a ser resolvido, os juristas 

que rodearam o rei viam a oportunidade de se afirmarem. No reino era preciso lutar nos campos 

de batalha para a defesa do território, mas também na produção da chancelaria. É neste contexto 

que entra o novo campo de intervenção no que diz respeito ao reino português, o das leis gerais 

promulgadas pela cúria régia em 1211. O outro embate, precisava ser travado no exterior, 

buscando o apoio da Santa Sé. É em meio a essas muitas dificuldades, que é possível 
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compreender melhor a confirmação da bula de fundação e o esforço dos juristas no sentido de 

garantirem a inalienabilidade do reino181. 

Dessa forma, de acordo com Coelho, aquelas leis promulgadas em 1211 e vistas 

por boa parte da historiografia como um esforço de centralização, devem ser encaradas em outra 

lógica. Ao fazer uma leitura de conjunto das referidas leis, a autora elucida que Afonso II em 

momento algum estava dando a entender que procurava suprimir ou substituir direitos 

particulares, mas sim corrigir os abusos, o que incluía aqueles cometidos pelo poder 

monárquico. Reunir os grupos do reino na cúria com o intuito de pacificar as discórdias seria 

um ponto de partida para seu reinado. Garantindo que buscava sanar os problemas do reino, o 

monarca esperava contar com os importantes personagens daquele corpo político para ter 

condições de governabilidade. Então a lógica não está em enxergar aí um projeto centralizador 

como se os problemas políticos que enfrentou fossem provenientes de uma resistência à 

implementação de suas leis. O que fica claro é que Afonso II procurou se mostrar como elo da 

comunidade política, como sua figura central, mas longe de se tratar de centralização, aquelas 

leis eram proclamadas para corrigir os abusos, incluindo os do seu pai182.  

Há controvérsias acerca da doença que afligia Afonso II. É sabido que sobreviveu 

a uma adolescência enfermiça, além de se mostrar incapaz de ser comandante das operações 

militares. Um couto outorgado por D. Sancho I à igreja de Santa Senhorinha de Basto183, 

em maio de 1200, confirma a doença na juventude do seu filho mais velho184. Os seus 

testamentos revelariam seus ciclos de saúde e doença, bem como muito de sua condição física. 

São três testamentos conhecidos, um de 1214, outro de 1218 e o último de novembro de 1221. 

Os relatos a respeito de suas capacidades militares o colocam como alguém com dificuldade 

para montar e liderar qualquer confronto bélico. Há uma grande probabilidade de que a 

enfermidade que perturbava o rei era a lepra ou algo que tinha a aparência desta patologia185. 

Ainda sobre o conflito com as irmãs, em abril de 1216, na bula Cum olim 

charissimus, Inocêncio III pediu ao bispo de Burgos e ao deão de Compostela que examinassem 
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as queixas dos dois lados na controvérsia, ele insistia para que a paz fosse alcançada186. No 

mesmo ano, o papa dava a vitória da causa para o rei, ressaltando que o testamento de Sancho I 

não isentava em nenhum ponto as irmãs de Afonso II do dever de obediência à jurisdição régia 

e, logo, era desejável que elas se submetessem ao poder do irmão. Os juristas do monarca 

português alegaram na cúria pontifícia que as infantas causaram grande dano e desordem ao 

reino. Certo é que a resolução trouxe um apaziguamento social desejado naquele momento, face 

o desejo da monarquia portuguesa de se dedicar a um outro assunto187.  

Era a hora de compensar a ausência dos esforços da monarquia portuguesa na 

Batalha de Las Navas de Tolosa. A cargo de ajudar a promover a conquista de Alcácer, estava o 

bispo de Lisboa, D. Soeiro. Esse prelado fora agraciado com uma carta de proteção do rei Afonso 

II em abril de 1217, ocasião em que o rei português agradeceu os serviços prestados pelo bispo 

em Roma e no reino, tendo em vista que ele teve influência na sentença do papa contra as 

infantas. Não se sabe por causa de quem especificamente D. Soeiro necessitava de proteção, 

constata-se que não estava em boas relações com sua diocese, mantinha conflitos com os 

Templários, os quais excomungara, além das querelas com o bispo de Coimbra por razões 

jurisdicionais. Já em setembro de 1217, Honório III dirigiu uma carta ao prelado solicitando que 

reabilitasse seu nome, prejudicado devido uma alegada inquirição, que teve como objetivo 

apurar a vida e conduta do bispo. Em situação desconfortável, a promoção da conquista do 

Alcácer poderia reassegurar a posição de Soeiro188. 

No IV concílio de Latrão de 1215, os eclesiásticos de Portugal tinham conseguido a 

benção de cruzada para a monarquia portuguesa, uma motivação para o avanço dos cristãos a 

Alcácer189. Não se pode desmentir também que o bispo lisboeta foi um grande incentivador 

daquela campanha. A conquista de Alcácer ocorreu entre 18 e 21 de outubro de 1217 e logo as 

notícias chegaram a Roma, foi no final do mesmo ano. No início de 1218, Honório III emitiu 

uma série de bulas favorecendo o rei de Portugal, dentre as quais, uma que ordenava o 

cumprimento das determinações de Inocêncio III em relação à questão das infantas. Além disso, 
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confirmou novamente a Afonso II, a Manifestis Probatum, com o mesmo conteúdo daquela 

outorgada pelo papa anterior190. 

Afonso II e o bispo de Lisboa contaram com a força e o apoio dos cruzados em 

passagem, sob o comando de Guilherme da Holanda, para a conquista de Alcácer. Uma carta 

dirigida a Honório III demonstra o entusiasmo causado pela conquista, o que criou expectativa 

nos cruzados de permanecerem em solo ibérico. O mestre dos Templários na Hispania, o Prior 

do Hospital em Portugal, o comendador da Ordem de Santiago e os bispos de Lisboa e Évora, 

contavam ao papa no documento sobre a vitória alcançada e aproveitavam para solicitarem sua 

autorização para que os cruzados demorassem mais um ano na Península, com o fito de a libertar 

dos mouros. Para tanto, pediram as indulgências da Terra Santa. A bula Intellecta ex vestris 

litteris comunicava que o sumo pontífice não queria desviar os cruzados da Terra Santa, mas 

acentuava que enquanto permanecessem combatendo os muçulmanos na Hispania, lhes 

concederia a plena remissão dos pecados como se estivessem nos lugares santos. Instava ainda, 

os fiéis da região a contribuírem na reparação e defesa do castelo de Alcácer e na guerra contra 

os islamitas191. 

Com os sucessos, Afonso II resolveu recompensar na sexta-feira de 13 de abril os 

eclesiásticos do reino, sobretudo, aqueles que o auxiliaram de alguma forma. Concedeu as rendas 

reais de cada diocese do reino aos seus bispos e capítulos, feitas através de um documento 

narrado em primeira pessoa, no qual o rei dizia estar agindo movido pelo amor que tinha pelos 

seus conselheiros estimados. No total, eram trinta e dois homens listados em dez documentos192. 

Lá estavam os juristas que intercederam por ele, seus conselheiros, físicos, o capelão régio, 

homens que formavam uma rede clientelar em torno do rei. Branco chama a atenção para o fato 

de que as doações evidenciam também a preponderância de alguns daqueles homens, como 

Mestre Vicente que é mencionado em cinco das dez doações, enquanto Silvestre Godinho e 

Lanfranco de Milão são citados quatro vezes. O chantre do Porto, Mestre Paio e o cardeal Gil 

Torres, estão listados em três atas e, em seguida, aparecem o deão de Braga, Godinho, e os filhos 

do falecido chanceler Julião Pais, Mestre Julião Juliães e Gil Juliães. Entre os bispos 

mencionados e que ao menos até aquele momento ainda eram próximos ao rei, estavam o 

arcebispo de Braga, e os bispos de Lisboa, de Coimbra e o de Évora. Todos estes homens se 
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conheciam de muitos outros encontros em lugares como Bolonha, Roma, seja no exercício da 

advocacia na cúria papal ou por estarem ao lado do rei na corte193. 

Após a conquista de Alcácer, algo se passou, de modo que as relações do rei com o 

bispo Soeiro não eram das melhores, em fins de 1218 chegou a Roma alguns protestos do prelado 

contra seu deão – Mestre Vicente – e o arranjo deste com o rei. Ao contrário de se inserir as 

querelas em momento anterior à tomada do castelo muçulmano, fica claro que ela se 

desmantelou após o feito, tendo em vista as reclamações do prelado sobre todos os recursos que 

gastou, sem receber, no entanto, alguma recompensa que fizesse jus ao trabalho, por exemplo, 

obter a jurisdição sobre uma zona que segundo ele deveria estar ligada ao bispado de Lisboa194. 

A relação do bispo com Mestre Vicente se desmantelou de tal forma que Soeiro o 

acusou de manipular o cabido durante sua ausência em decorrência da campanha de Alcácer, 

além de modificar a forma como o cabido era regido e ocupar indevidamente alguns benefícios. 

Alegava que destituiu Vicente do cargo de deão, nomeando outro em seu lugar. Acusou-o de, 

com o consentimento de Afonso II, tê-lo agredido fisicamente. Ademais, sustentava que seus 

delegados quase tinham sido assassinados pelos sobrinhos e outros apoiantes de Mestre Vicente. 

Todos estes fatores, de acordo com o que defendia, levaram o bispo a pedir proteção a Roma. 

Como o papa nomeou delegados portugueses para a resolução do caso, Soeiro imediatamente 

contestou a isenção daqueles para a mediação da disputa. No entanto, em 1220, Vicente aparece 

como deão de Lisboa, sendo Soeiro seu bispo, como se não tivesse ocorrido a querela entre as 

partes195.  

A desavença com o eclesiástico ocorreu em um momento no qual as tensões com o 

reino de Leão voltavam à tona. Na bula Cum in generali concilio, Honório III pediu ao arcebispo 

de Toledo que recomendasse aos reis e príncipes do território hispânico que observassem a paz 

solicitada no Concílio Geral, ou ao menos, declarassem uma trégua por quatro anos, para que 

pudessem se concentrar no combate aos infiéis. Uma outra bula, a Certum est, foi dirigida 

particularmente ao rei de Leão, insistindo que ele cumprisse os conselhos do arcebispo toledano, 

a fim de observar a paz com os outros príncipes ibéricos, pois o inimigo comum que deveria 

concentrar os esforços de todos eles eram os sarracenos196.  

Acontece que o clamor pontifício não alcançou o coração de Afonso IX que, em 

março ou abril de 1219 voltou a atacar Portugal, tomando Chaves. Isso aconteceu em um 
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momento em que as querelas a respeito dos direitos senhoriais das infantas portuguesas 

reacenderam. Elas renovaram o processo em Roma e conseguiram a nomeação de um novo juiz 

apostólico, um leonês, o bispo de Lugo. Alguns exilados portugueses desistiram das investidas, 

como foi o caso dos Sousas restantes, que voltaram à corte em fevereiro de 1219. Em junho de 

1219, foi assinado um acordo de paz no Tratado de Baronal sem que a cidade de Chaves, no 

entanto, fosse restituída à coroa de Portugal197. 

O Tratado de Baronal foi firmado por dez vassalos de cada lado como garantes da 

paz. Do lado de Afonso IX estavam os portugueses estabelecidos em Leão, como Martim 

Sanches, filho bastardo de Sancho I, e Fernando Fernandes de Bragança. No entanto, com uma 

acalmia permeada de tensão, Afonso IX confiava a Martim Sanches várias tenências 

fronteiriças, pela possibilidade de um novo enfrentamento contra Afonso II198. 

Seguindo a desavença com o bispo de Lisboa, foi a vez de outros prelados entrarem 

em confronto direto com Afonso II, caso do arcebispo de Braga, Estevão Soares da Silva. Há 

um consenso em parte da historiografia de que a questão que opôs rei e arcebispo, tem a ver com 

as políticas desenvolvidas por Afonso a partir de 1217, dentre as quais, as inquirições de 1220. 

Estas, foram chamadas de gerais por incluir grandes espaços do Entre Douro e Minho, do Norte 

da Beira e de Trás os Montes, tendo o intuito de inventariar as terras e os direitos pertencentes 

ao patrimônio régio para o estabelecimento dos abusos e infrações cometidas pela nobreza e 

clero nas regiões199. Mas, como ressalta Vilar, as inquirições não eram causas do conflito e sim 

consequência. Dirigidas a uma região de jurisdição bracarense, o rei utilizou para a realização 

das inquirições um grupo formado majoritariamente por eclesiásticos que incluíam alguns 

desafetos do arcebispo como os abades dos mosteiros de Santa Marinha da Costa e São Torquato, 

além de alguns leigos, caso de membros do concelho de Guimarães200. 

Assim, as inquirições ocorreram quando o arcebispo já estava refugiado em Roma. 

Segundo Coelho, o rei e seus juristas recorreram aos instrumentos à disposição no âmbito 

jurídico e administrativo, para atacarem o incômodo adversário. Isso não deve ser visto naquela 

perspectiva de que o monarca estava a criar instrumentos eficientes de governação como se fosse 

algo planejado no sentido de um projeto centralizador. Pelo fato de ter um grupo de adversários 

do arcebispo inquirindo sua diocese e afetando a jurisdição da nobreza que o apoiava, era 
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possível atingir resultados promissores em termos de eficácia política. Se o objetivo era montar 

“uma base de informações de caráter geral”, como foi enfatizada tantas vezes 

historiograficamente, é estranho que com tantos conselheiros experientes ao lado de Afonso II, 

não sejam conhecidas “outras iniciativas de acordo”201.   

Se se acreditasse que o esforço cruzadístico e seu consequente sucesso na conquista 

de Alcácer, ou a outorga dos dízimos naquela sexta-feira, ou mesmo o acordo de Paz com Afonso 

IX, marcariam uma pacificação interna no reino, os pomos da discórdia não deixaram de 

assombrar Afonso II. As relações com os eclesiásticos do reino nem sempre foram pacíficas, 

como apontou Vilar, citando o caso do bispo de Coimbra, Pedro Soares, com quem as relações 

foram no mínimo dúbias desde o início do reinado. Estevão não era uma pessoa distante de 

Afonso, muito pelo contrário, tinha ligação com os Riba de Vizela, sua irmã Estevainha era 

casada com Martim Fernandes, sendo ela a aia do infante Sancho, o sucessor. O ano de 1219 foi 

marcado por um agravamento no relacionamento do arcebispo com o rei. As bulas de Honório 

III, destinadas a Afonso II a partir de 1220, acusavam-no de desrespeitar as liberdades 

eclesiásticas. Contudo, face uma admoestação de Estevão que exortava o monarca a corrigir sua 

conduta, Afonso teria reagido de forma violenta, mandando que os membros dos concelhos de 

Coimbra e Guimarães destruíssem e pilhassem bens do arcebispo. Segundo esta acusação, o 

arcebispo teria sido obrigado a fugir de sua diocese, mas antes, excomungou o rei e seus 

colaboradores202. O ataque a um couto concedido ao arcebispo de Braga foi motivo de uma 

nova guerra com Leão. Martim Sanches venceu Gonçalo Mendes de Sousa, João Peres da Maia 

e Gil Vasques de Soverosa. Poucos dias depois, as forças leonesas venceram as portuguesas em 

Braga e Guimarães203. 

Os bens destruídos de Estevão estavam situados no couto de Ervededo, território de 

Límia, que o rei leonês tinha doado ao prelado e que controlava militarmente ao menos desde a 

invasão de 1212. A concessão era atribuída à influência de Martim Sanches, que era tenente de 

Límia. O ataque aos bens do arcebispo de Braga naquela localidade, tratava-se de uma reação 

da coroa portuguesa não só em relação às ações do prelado, mas também à doação feita por 
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Afonso IX. As inquirições de 1220 tinham então como um dos objetivos verificar uma região de 

jurisdição bracarense204. 

Estevão dirigiu-se a Roma, onde procurou o apoio da cúria pontifícia. Os bispos de 

Osma e Palencia foram incumbidos de estabelecerem um fundo no qual contribuiriam as igrejas 

dependentes de Braga, com o fito de prover financeiramente o arcebispo em sua luta contra 

Afonso. Outros bispos, desta vez de Astorga, Orense e Tui, foram ordenados a reprenderem o 

rei, não só no que dizia respeito ao tratamento dado ao arcebispo, mas também por Afonso II ser 

acusado de chamar clérigos a comparecerem a tribunais civis205. Em outra carta mais pesada, 

destinada ao monarca, Honório III ameaçava:  

 
[...] nós podemos com razão para o seu temor, absolvendo os seus vassalos de 

seus juramentos de fidelidade e ligando com a excomunhão qualquer um que 

aderir a você, expor sua terra a reis, magnatas ou qualquer outro que quiser 

ocupá-la, o que eles podem por direito manter perpetuamente. E depois da 

ruína que você se recusou a evitar quando pôde, você finalmente aprenderá a 

fazer penitência206. 

 

A outra grande ameaça veio em uma bula destinada a Afonso IX de Leão, exortando-

o a apoiar de todas as formas o arcebispo de Braga207. Mattoso compara a severidade de Honório 

III em relação ao rei português, com aquela do Inocêncio III para com João da Inglaterra. Era 

natural que o papa falasse sempre com severidade quando era preciso defender os seus. O 

monarca leonês que pouco tempo antes era admoestado por suas ações, transformou-se em 

protetor do arcebispo de Braga e auxiliar do clero. Nem todos os eclesiásticos portugueses 

acataram as determinações pontifícias, o bispo de Coimbra, por exemplo, recusou ajudar o 

arcebispo bracarense, sendo repreendido por tomar o partido régio na disputa208. 

Outros bispos tiveram de tomar posições, tendo D. Soeiro certamente se alinhado aos 

interesses de Estevão Soares da Silva. Seja como for, o último testamento de Afonso II de 1221, 

retirou da lista dos beneficiários todos os bispos do reino. Entretanto, o deão de Lisboa, Mestre 
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Vicente, permanecia como homem de confiança do rei, tanto é que o papa o admoestava e 

solicitava que se afastasse do monarca excomungado209. 

Em junho de 1222 os bispos de Palencia, Astorga e Tui foram a Portugal para 

executar as sentenças apostólicas contra Afonso II e, devido a não chegarem a uma resolução 

com o monarca, lançaram o interdito sobre o reino português. Aos abades de Osseira e de 

Celanova, Honório III ordenava que excomungassem quaisquer pessoas que continuassem a se 

comunicar com o rei, estabelecendo prazos para o cumprimento da sentença. Foi nessa ocasião 

que fora exigido que Vicente e Julião Juliães abandonassem o círculo interno de Afonso II. Ao 

mesmo tempo, a bula Ut rex Portugalensis, diferentemente, concedia ao arcebispo de Braga a 

faculdade para absolver o rei das censuras eclesiásticas. A reconciliação foi preparada por volta 

de agosto de 1222, quando um prestimônio feito a Mestre Vicente foi confirmado por todos os 

bispos portugueses, além do arcebispo de Compostela e do bispo de Tui210. É muito provável 

que esta fase tivesse sido marcada por um agravamento da doença de Afonso II, sendo assim, 

era preciso chamar todas as partes envolvidas na disputa para chegarem a um acordo e garantir 

a sucessão ao trono do filho mais velho. 

Ademais, como sustenta Maria Filomena Coelho, essas relações iam além de 

condições ambivalentes entre os Poderes espiritual e secular. Embora os documentos clarifiquem 

as disputas por um viés majoritariamente eclesiástico – toma-se conhecimento através da 

documentação pontifícia – revelam também a tomada de posição a lados políticos específicos na 

ordem de poderes locais do reino português. Como foi mostrado, havia eclesiásticos que optaram 

por ficar ao lado do monarca, sem que na concepção destes homens, isso redundasse em danos 

para a Igreja. Ser eclesiástico ao mesmo tempo em que se era conselheiro régio, era uma mistura 

natural na aristocracia cristã e configurava um papel mais completo a estes homens. Não é no 

sentido de que a presença eclesiástica no âmbito do poder régio representava uma anomalia, que 

os conflitos podem ser melhor compreendidos, mas quando os sujeitos em análise se 

comportavam de maneira inadequada no exercício de suas funções. Não se tratava 

particularmente de tomar um partido entre os Dois Poderes. O caso de Estevão é paradigmático 

de uma disputa dos poderes locais que desenrolava desde o início do reinado na questão das 

infantas e que envolvia a aristocracia defensora do partido destas personagens211. 

No caso do rei leonês, ele certamente tinha seus interesses quanto a suas invasões ao 

território português. Isso explica o acolhimento que ele concedia aos opositores de Afonso II. 
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Não se pode descurar também que tinha vínculos com personagens que tomaram partido dos 

interesses das infantas e, foi a pedido de sua ex esposa, que ele fez o primeiro ataque ao território 

português no reinado de Afonso. Em outra invasão, a de 1222, estavam presentes os irmãos 

Martim Sanches e Pedro Sanches, representantes daqueles descontentes com o rei de Portugal e 

que ocuparam em Leão posições de destaque. A ameaça do rei de Leão não terminou com a 

morte de Afonso II em 1223, pois o monarca não restituíra Chaves ao domínio português212. É 

muito provável que Martim e Pedro não eram candidatos ao trono português como uma corrente 

historiográfica já defendera. As ações dos personagens podem ter muito mais a ver com seus 

laços afetivos em relação às irmãs, seus ofícios na coroa de Leão e suas redes clientelares. Mas, 

no caso de Afonso II, quando o beijo da morte se aproximava, era preciso mediar a contenda 

com aquela aristocracia que tinha laços formados no reino e para além das fronteiras do mesmo. 

Foi aí que começou a se desenhar os acordos que só seriam consumados no reinado de seu 

herdeiro. 

 

 

2.2 - Herança e governança do jovem sucessor 

 

Em escritas da história que tentam ver, sobretudo, continuidades, sintonia, o reinado 

de Sancho II é no mínimo perturbador. Em narrativas que realçam com vigor as desenvolturas 

“centralizadoras” de certos reis, este monarca é visto como o governante de uma ruptura do 

processo. Seu pai teria desenvolvido medidas consideradas extraordinárias para o tempo de seu 

reinado, mas que só seriam continuadas não pelo seu sucessor direto, mas por seu outro filho, 

que chegaria ao trono após uma turbulenta guerra contra seu irmão. Mesmo o fato do reinado de 

Afonso II ter sido marcado pelas mesmas contradições tão difíceis de explicar, isso não é motivo 

para avalizar o reinado de seu filho. Existem também aqueles que procuram enfrentar o problema 

de narrar esse reinado pontuando a inabilidade deste personagem para cumprir a função que lhe 

competia, tentando atribuir uma lógica moderna naquele período que não lhe compete. Nessa 

vertente, Sancho II foi o rei que deixou Portugal cair em estado de anarquia tão grande, que as 

sombras que ele lançou sobre as bases da formação da nação portuguesa são mínimas, para não 

dizer ausentes. Mas a verdadeira ausência que se faz sentir na análise desse reinado é a dos 

vestígios. Há alguns documentos disponíveis, mas há muitos polos obscuros sujeitos ao esforço 
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imaginativo do historiador. O desfecho acontecimental que marcou o reinado de Sancho II, a sua 

destituição, guiou o olhar daqueles que se debruçaram sobre aquele tempo.  

O apego ao acontecimento fez com que diversas análises tentassem encontrar em 

qual momento o rei errou mais, novamente, tentando transferir para aquele contexto concepções 

demasiadas modernas. Se o que aqui está escrito é errôneo, basta uma simples projeção mental: 

se Sancho tivesse vencido a guerra civil de 1245, ou seja, vencesse a sentença papal solicitada 

por seus opositores, que tipo de rei teria passado para a história? A probabilidade é grande de 

que ele entraria inclusive no rol dos “centralizadores”, aquele que venceu a determinação 

pontifícia e toda a aristocracia que tinha lhe enfrentado. Como não escapou das amarras de poder 

que fizeram contra ele, algumas narrativas tentaram explicar sua incapacidade. Mas o que o tirou 

do trono? A bula pontifícia ou o resultado da guerra após a promulgação da mesma? Esta última 

não foi marcada somente por derrotas. Um simples esforço permite a consideração de outras 

variáveis, ao menos para lembrar que é preciso considerar o conjunto de expectativas daqueles 

personagens. 

Há um desejo historiográfico de ver evoluções no conjunto da monarquia 

portuguesa, desde o tempo fundador, de forma que um rei que não apresenta esses aspetos 

evolutivos na direção ao Estado, só poderia mesmo ter sido um governante inábil, letárgico. 

Aquilo que é considerado evolução para os historiadores da instituição monárquica portuguesa, 

era também para aqueles homens medievais? Pontua-se o caráter inovador do aparecimento de 

um livro de registro na chancelaria de Afonso II, e por não ser encontrado o desenvolvimento 

do mesmo no reinado de seu filho – ao menos não chegou nenhum exemplar – é dado como 

certo que a capacidade administrativa da cúria deste monarca era menos eficiente, não havia 

incentivo para que a burocracia se desenvolvesse. Não seria anacrônico tentar enxergar tal lógica 

naqueles homens?  

Existe ainda uma continuidade e um fortalecimento daquilo que uma cronística mais 

tardia pontuou acerca de Sancho II: 

 

E, vẽedo os ricos homẽs e outrossy o poboo como a terra se per/dia per mĩgua 

de justiça, ouverõ seu conselho de mandar dizer ao Papa que desse hũu 

governador ao regno. E a este conselho forõ chamados todos os prelados e 

elles outorgarõno que era bem. E entom ẽvyarõ la o arcebispo de Bragaa e 

dom Tiburcio que era bispo de Coimbra. E elles contarom ao Papa como se 

perdia Portugal per mingua de justiça que non fazia el rey per sua 

simplicidade. E elle disse que qual governador eles entendessen por prol da 

terra que lho daria. E elles disserõ que o que melhor era e mais perteecente 

pera esto que era dom Affonso, conde de Bollonha, que era irmãao del rey. E 

o Papa lho outorgou. E mandou por elle e rogouo que vesse governar e reger 

a terra. E mandou cõ elle seus legados que preegassen na terra e que lhe 
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fezessen entregar as villas e os castellos pera poder poer alcaides e justiças en 

ellas pera se fazer dereito e justiça. E os que lhos nõ quisessẽ dar que fossem 

malditos e escomũgados213. 

 

Mesmo com a clareza de que esse tipo de discurso foi produzido em um ambiente 

marcado pela vitória de Afonso III, ele ainda permanece fornecendo uma chave explicativa 

convincente e útil para os tempos turbulentos pelos quais passaram a história da Nação 

portuguesa. Mas, como dito acima, em tempos complexos de se narrar, essas chaves 

explicativas vêm a calhar. Só pode ter sido inábil, pontuou o discurso histórico, um governante 

que não conseguiu vencer os seus opositores. É possível dizer que houve até hoje sucesso, na 

damnatio memoriae de Sancho II. 

Assumiu o trono com cerca de treze anos, nada que possa causar espanto no mundo 

medieval, tendo em conta que são inúmeros os exemplos de monarcas que se encontraram nessa 

situação. Afonso VIII de Castela subiu ao trono antes de fazer seus três anos de idade e 

governou por cinquenta e cinco anos. Seu filho assumiu o trono com dez, mas o deteve por 

apenas três anos devido sua morte prematura. Seria o certo aplicar o conceito de crise para 

analisar estes casos? Que monarca do século XIII não teve seu reinado marcado por conflitos? 

A ideia de crise atribuída ao governo de Sancho II fora por vezes utilizada. A questão da 

menoridade foi por algumas vezes pontuada como um problema de maior importância no 

reinado de Sancho II. 

Alexandre Herculano, autor cujos argumentos ecoaram em outras narrativas que 

lidaram com o tema, caracterizou os tempos de acesso ao poder de Sancho II como aqueles 

carregados por uma aurora melancólica. A menoridade é a explicação que para o autor, de tão 

simples, deveria ser observada por qualquer historiador. O “infeliz” príncipe era “moço”. Aos 

vassalos, os mesmos membros da aristocracia que mantiveram influência e poder durante o 

reinado de Afonso II, fora transferida a suprema autoridade no governo do filho, pois, este, 

sustentou Herculano, mantinha a auctoritas de príncipe apenas no nome214.  

A menoridade era segundo essa linha de pensamento, a causa primeira da debilidade 

do poder de Sancho II, além do elemento que favorecia o crescimento das rivalidades em sua 

corte. As medidas “centralizadoras” de Afonso II, com suas tentativas de “controle” da nobreza, 

caíram por terra com a ascensão do rei-criança, pois aquela facção conservadora da nobreza iria 

tentar de todas as formas recuperar o poder perdido. O rei não tinha culpa, por ter pouca idade 

                                                           
213 CRÓNICA GERAL de Espanha de 1344, ed. crítica de Luís Filipe Lindley Cintra, Lisboa, IN-CM, 1990, Vol. 

IV, p. 238 – 241. 
214 HERCULANO, Alexandre. Historia de Portugal: Desde o começo da monarchia até o fim do reinado d Affonso 

III. Lisboa: Bertrand, Tomo IV, Livro V, 1ª parte, 1875, p. 162-163. 
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era refém das ambições e ganância de seus ricos-homens. Em meio a influências perniciosas, o 

rei e o reino se perderiam ao longo de seu governo, ou desgoverno. A infância, por ser a época 

marcada pela falta de discernimento, equiparada juridicamente em certo sentido ao louco, 

forneceu a explicação para uma das memórias que fora construída acerca daquele tempo em 

Portugal215. 

Não é muito claro a partir de que idade um puer passava à fase de adulescens 

naquele período e, logo, demonstrava ser um adulto e capaz de razão. Alguns canonistas se 

esforçaram em determinar as idades e onde estaria situada a maioridade. Para estes, aos quatorze 

anos se entraria na puberdade. Até os sete anos um indivíduo era infans, dos sete aos quatorze 

pueri e adiante puberes. Quando um sujeito fosse capaz de se reproduzir biologicamente, ele 

estava apto, segundo os legisladores, a assumir suas atribuições jurídicas. Na glosa à Compilatio 

de Vicente Hispano, o autor comenta que a idade mínima para que alguém pudesse ser ordenado 

era quatorze anos, além de determinar que os menores não devem receber igrejas para 

governar216. Na bula Attendentes karissimum de Honório III de 1224, Sancho II e o reino de 

Portugal eram tomados sob a proteção da Santa Sé, referia-se ao monarca como aquele que 

estava nos anos da adolescentie217. 

O jovem Sancho herdou o trono e os problemas do reinado de seu pai que ficaram 

sem resolução. Os acordos tecidos no início do seu governo são normalmente considerados 

como cessões aos grupos de pressão que causaram problemas no reinado de Afonso II. É como 

se o rei criança e imaturo cedesse os seus direitos a esses grupos prejudicando a instituição 

monárquica. Deixa-se de levar em consideração os funcionários de sua cúria que o ajudavam 

na governação e carregavam inclusive, os desejos do falecido pai. Conforme denuncia a 

documentação, tudo indica que na data da doação a Mestre Vicente em 1222, confirmada pelos 

bispos do reino, a solução dos conflitos estabelecida no reinado de Sancho II já vinha sendo 

preparada, logo, era desejo de seu pai e do grupo que o apoiava chegar àquela resolução levando 

em consideração a dimensão que o conflito alcançou, ao envolver o papado e o reino leonês. 

Era preciso que o filho herdeiro tivesse o trono, sem estar em confronto direto com um grupo 

aristocrático que se mostrou forte. O momento em que o papa Honório III concedeu ao 

arcebispo de Braga a faculdade para absolver o monarca e levantar o interdito, demonstra que 

uma solução estava sendo preparada para a pacificação da contenda. Além do mais, o natural 

                                                           
215 BRANCO, Maria João Violante. A menoridade de Sancho II: Breve estudo de um processo exemplar. In: 

Discursos. Língua, Cultura e Sociedade. III série, n. 3. Memória e Sociedade, Centro de Estudos Históricos 

Interdisciplinares, Lisboa, pp. 89-116, 2001, p. 89-90. 
216 Ibidem, p. 109-110. 
217 COSTA, António D. de Sousa. Mestre..., Parte II, op. cit., doc. nota 247, p. 333. 
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era que Sancho começasse a governar pacificando as discórdias pendentes do reinado anterior, 

ao fazer as concórdias com aqueles grupos, o rei não destoava de uma tradição comum para o 

início de um governo, era necessário que ele garantisse o apoio dos corpos do reino. O seu pai 

fez o mesmo ao chamar as Cortes logo no início do seu reinado. 

É de acordo com essa perspectiva que é preciso entender os acordos feitos logo no 

início do reinado de Sancho, e não os caracterizar como se fossem cessões a um partido ou 

outro, afirmando que isso evidenciava a debilidade do poder do monarca. Segundo esse 

entendimento, é como se o rei sempre fora fraco e letárgico para lidar com a política. Mas em 

última instância, quem concede o direito? Quem deu a palavra final para a realização das 

concórdias? Nenhuma “facção” desconhecia o poder do rei e da instituição monárquica. Mesmo 

que fosse jovem, apesar das diversas apelações suscitadas pelas partes, era o rei que dizia o 

direito. Não dá para colocar no início de seu reinado as causas de sua destituição vinte e dois 

anos depois. Algumas inferências sobre esses anos são altamente anacrônicas nesse sentido. 

No que diz respeito à caracterização feita sobre os conflitos com o clero, 

concordamos com Coelho no sentido de que é preciso dimensionar que eclesiásticos, como 

Estevão Soares da Silva, eram filhos de uma nobreza do reino. Não é possível considerá-los 

apenas como eclesiásticos, esquecendo da liderança política temporal exercida por eles e suas 

ligações com a aristocracia. É natural que ao se tornarem opositores de um rei ou de outro, 

como foi com Afonso II, eles justificassem suas ações políticas apelando a um discurso 

jurisdicional que recorria às suas funções clericais. Nesse sentido, falava-se em desrespeito aos 

direitos da Igreja e em atentado contra a liberdade eclesiástica218. 

O arcebispo de Braga era um homem poderoso e a sua influência extrapolava as 

fronteiras do reino, quer na ferramenta espiritual à sua disposição, quer na sua proximidade a 

uma aristocracia ibérica, leigos e eclesiásticos. Além do mais, o papa tinha solicitado ao rei de 

Leão que protegesse o prelado. É de causar estranhamento a concórdia feita com o arcebispo 

em junho de 1223? Não é, principalmente ao levar em consideração que cabia a Estevão dar 

sepultura eclesiástica a Afonso II e levantar o interdito. É dito comumente que as penas 

impostas pelo arcebispo foram sobejamente altas, sobretudo, o valor indenizatório a ser pago 

em dinheiro. Mas, para além das excomunhões e interditos no reino, é possível mensurar quanto 

valia dar sepultura digna ao falecido rei? 

No acordo, o rei se obrigava a reparar os danos causados ao arcebispo, inclusive, 

mandando castigar aqueles que se apoderaram de bens do prelado; defender clérigos, igrejas e 
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outras pessoas eclesiásticas conforme requisitado pelo arcebispo, ou bispos ou outros prelados 

aliados; que não iria intrometer na justiça acerca de clérigos incorrigíveis e súditos religiosos 

dos bispos, somente no caso de leigos; que o conjunto de vassalos do rei ou seu mordomo não 

fizessem mal a igrejas e clérigos; que o rei não mandasse nem cães, aves, bestas e homens a 

igrejas e mosteiros de modo a sobrecarregá-los219. As imunidades eclesiásticas aí estipuladas 

correspondiam ao entendimento de que a interferência nestes pontos estava fora da jurisdição 

régia. 

O rei se comprometia a reparar os prejuízos causados ao arcebispo no governo do 

seu pai, começando por pagar seis mil morabitinos em compensação aos danos. Tanto o rei, 

quanto os barões do reino deviam restituir o valor dos bens destruídos a serem calculados por 

alguns eclesiásticos, como o prior dos Dominicanos na Hispania, o arcediago de Braga e o 

chantre de Lisboa. Para este fim, com o intuito de atender as demandas, Sancho II ordenou que 

fossem depositados trinta mil morabitinos na Torre da Água Levada e vinte mil no Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra. Ambos enfatizavam que perdoavam as ofensas dirigidas às suas partes 

na contenda220. Foram esses os termos que permitiram o levantamento das penas eclesiásticas 

anteriormente dirigidas contra o rei e o reino. 

No mesmo mês em que estabelecia a paz com Estevão, fazia-o também com suas 

tias, para pôr fim a um problema que se arrastava desde o início do reinado de seu pai. No 

acordo, D. Teresa e D. Sancha poderiam possuir em vida o castelo de Alenquer, patrimônio que 

deveria retornar para a coroa após a morte das duas. D. Teresa ficaria ainda com o castelo de 

Montemor e Esgueira, mas após a sua morte deveria deixá-los em herança a D. Branca. No caso 

da morte das duas, Montemor voltaria para a posse do rei e Esgueira deveria ser entregue ao 

mosteiro de Lorvão. O texto estipula que pelo retorno de dois dos castelos à coroa, as irmãs 

Teresa e Sancha receberiam uma renda anual a ser dividida entre ambas no valor de quatro mil 

morabitinos, o que correspondia ao rendimento de Torres Vedras. Muitas cláusulas estipularam 

outras variações no caso da morte de uma ou outra irmã. Teresa ficaria com ambos os castelos 

e os rendimentos de Torres Vedras, caso Sancha falecesse primeiro. Se Teresa morresse antes, 

D. Branca ficaria com Montemor e D. Sancha continuaria com a posse de Esgueira e as duas 

dividiriam os rendimentos de Torres Vedras. Se D. Branca se casasse e Teresa estivesse morta, 

a coroa ficaria com metade dos rendimentos de Torres Vedras. Branca nesse caso deveria 

                                                           
219 BERNARDINO, Sandra V. P. G. Sancius Secundus Rex Portugalensis: A Chancelaria de D. Sancho II (1223- 

1248). 2003. 425 f. (Dissertação de Mestrado em História da Idade Média). Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, Coimbra, 2003. Apêndice Documental, doc. 3, p. 175-176. Daqui em diante essa referência irá 

aparecer apenas como Sancius Secundus, seguido do documento utilizado. 
220 COSTA, António D. de Sousa. Mestre..., Parte II, op. cit., doc. nota 223, p. 322-324.  
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confiar o castelo de Montemor à gestão de um dos oito homens designados naquele acordo. O 

homem faria homenagem por receber o castelo e se Branca enviuvasse ou fosse abandonada, o 

bem seria devolvido. Assim, estabeleceram-se prerrogativas que garantiam o usufruto em vida 

daqueles bens pelas infantas. Também determinado na conciliação, estava a obrigação das tias 

de fornecerem contingente para as forças militares e às anúduvas221, além do dever de aceitarem 

a moeda do rei. Sancho II por seu lado, tinha o múnus de respeitar os forais concedidos pelas 

tias. O compromisso foi firmado através do juramento de ambas as partes222. 

Em meio a toda uma corrente historiográfica que caracterizou esta composição 

como uma cedência completa dos interesses da monarquia, Gonzaga de Azevedo apresentou 

uma posição diferenciada. Para o autor, souberam harmonizar naquele documento os interesses 

do reino, pois, aparentemente, Sancho I concedeu em seu testamento a posse perpétua daqueles 

castelos à suas filhas e seus descendentes. Contudo, fica bem claro no texto do acordo que 

aquele patrimônio devia voltar à coroa, sendo que Teresa, Sancha e Branca teriam o usufruto 

em vida dos bens. Certo é que a habilidade jurídica dos conselheiros do rei, muito tenha 

contribuído para tal desfecho da contenda223. 

De acordo com Hermenegildo Fernandes, as tensões que Sancho II herdara do seu 

pai não poderiam ser caracterizadas dentro dos polos que as tratam como a luta do “rei contra 

a nobreza”. Na sua ótica, seria mais correto descrever o conflito como uma tensão entre o grupo 

do rei e o das “rainhas”, tias de Sancho, que tinha suas ramificações no reino de Leão. Por outro 

lado, o conflito não era ideológico, era um conflito feudal como tantos outros. Se a família dos 

Sousas servia como uma espécie de contrapeso à contenda, os clérigos se dividiram entre ambos 

os lados. Esse tipo de conflito era natural e ocupava outros monarcas como os de Castela e 

França em relação aos seus feudatários. Frederico II enfrentou os mesmos problemas enquanto 

rei da Sicília na sua juventude224. Foi também um problema que afetou em grande escala o rei 

João da Inglaterra, como elucida as notícias das revoltas dos barões de seu reino. 

Para Varandas, causa estranhamento que coubesse a Afonso IX de Leão observar 

se o mencionado convênio estava sendo cumprido ou não. A posição certamente lhe conferia 

uma posição de destaque na dinâmica do reino português. Apesar do acordo, sua assinatura não 

causou a imediata retirada das tropas leonesas em Chaves225. Considerando-se que os mesmos 
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conselheiros de Afonso II continuavam a figurar dentro do círculo íntimo de seu filho, é natural 

que houvesse certa desconfiança quanto ao cumprimento das cláusulas. Além do mais, não 

parece que o reino português fosse capaz de enfrentar militarmente o vizinho ou o grupo 

nobiliárquico que ele protegia se for levado em consideração a amarga derrota que algumas das 

principais casas portuguesas sofreram nas mãos de Martim Sanches, acontecimento recente 

para a memória dos partidários do falecido Afonso226.  

Os conflitos com o clero, volta e meia retornavam para quem estava governando. 

Não é uma particularidade do reino português, qualquer governante secular tinha problemas 

com os “pastores de almas” quando havia uma divergência a respeito da extrapolação dos 

limites de jurisdição de uma ou outra parte. O bispo de Lisboa foi responsável por um daqueles 

casos que se reconfiguravam a todo momento. Um conjunto de bulas de janeiro de 1224 dá 

notícia de uma série de acusações que partiam do prelado. Afirmava que estava sendo forçado 

ao exílio; solicitava, devido sua situação, que outros religiosos lhe prestassem auxílio; o papa 

confirmava as sentenças de excomunhão do bispo direcionadas a clérigos da diocese que se 

desviavam do ofício para seguir a corte e outros negócios; agradecia o rei de Leão por sua 

proteção ao bispo lisboeta e outros eclesiásticos. Em carta destinada aos principais conselheiros 

régios, como o deão Mestre Vicente, exortava-os a colaborarem com o bispo, sob pena de se 

confirmarem as penas impostas pelo prelado contra eles. Ordenava a observação da 

excomunhão lançada pelo dignitário contra sequazes do rei pertencentes à cidade ou diocese de 

Lisboa. Pedia a Teresa e Sancha que expulsassem de Alenquer aqueles que tinham assassinado 

o sobrinho e o mordomo do bispo. Enfim, outro texto apostólico fora encaminhado aos 

conselheiros régios para que estes aconselhassem o rei a satisfazer o clero e desistir de mover 

perseguição ao bispo de Lisboa, rogando para que não trilhasse o caminho do pai227. 

Não há informação sobre como o problema foi resolvido, apenas sabe-se que D. 

Soeiro logo estava presente novamente na corte confirmando diplomas régios como se nada 

tivesse acontecido. Nos anos seguintes o bispo continuaria a oscilar entre a proximidade do 

círculo que compunha a cúria régia e o confronto com o monarca, e em algumas ocasiões, até 

mesmo com o sumo pontífice. Em 1225, o papa acusava, desta vez o bispo, dos frequentes 

                                                           
226 Para Hermenegildo Fernandes, é possível que a nomeação dos filhos de Sancho I para os mais altos cargos na 
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91 
 

abusos de que era acusado, tanto por membros de sua diocese, quanto por oficiais do rei. A 

diocese lisboeta vivia uma situação de instabilidade institucional que deve ter se mantido ao 

menos até 1229228.  

O isolamento do bispo de Lisboa pode ser visto como fruto do novo equilíbrio 

gerado no reino devido aos acordos de 1223. O rei, os juristas do seu pai, o chanceler Gonçalo 

Mendes, suas tias e o abade de Alcobaça eram todos cúmplices no conflito com o prelado. 

Soeiro era hostilizado em vários locais do reino, como Santarém, Alenquer e Alcobaça, 

tornando-se um inimigo não muito difícil de lidar naquele momento, pois, além do mais, estava 

privado da rede urbana em que exercia controle. A mediação que começou a ser preparada ainda 

no fim do reinado de Afonso II para sanar os conflitos que grassavam o reino, passou a dar 

resultados. Existe assim, uma interpretação que não é muito correta em supervalorizar certos 

conflitos senhoriais neste período no qual os Sousas ocupavam a corte de Sancho229. 

A resolução das querelas que permearam o reinado do pai, como aquela que 

envolveu os personagens que aderiram à causa das infantas, serviu como reforço da autoridade 

do jovem monarca. Deveria ter feito diferente? Ao menos nestes primeiros anos, os conselheiros 

que estavam presentes desde o reinado de Afonso II aparentavam desejar que a instituição 

monárquica funcionasse como tinha de ser, sobretudo, com o herdeiro à frente do poder. Não 

seria aconselhável, com tudo o que foi exposto, bater de frente com aquela aristocracia que se 

mostrou superior no campo de batalha. Como fruto do trabalho daqueles personagens, Honório 

III deu proteção apostólica ao monarca e ao reino, enfatizando, ademais, a proximidade dos 

inimigos da fé cristã. Ameaçava com a censura eclesiástica qualquer um que viesse a molestar 

o reino, nomeando o bispo de Évora e os abades dos mosteiros de S. João de Tarouca e de 

Salzedas para que observassem se as prescrições papais estavam sendo cumpridas230.  

Ainda em 1224, o deão Mestre Vicente era felicitado pelo papa pela assistência 

prestada a Frei Gonçalo no desempenho do trabalho que o pontífice o tinha incumbido de 

exercer. Na bula, o papa pedia que Vicente exercesse com fidelidade o cargo de chanceler que 

o rei lhe confiara. Concedeu-lhe ainda o direito de reter junto ao ofício de chanceler, o outro de 

cura de almas, podendo usufruir dos benefícios conforme se determinava antes do Concílio 

Geral. No entanto, para cuidar da tarefa de salvação de almas, deveria nomear vigários 

idóneos231. Apesar da documentação pontifícia assim postular acerca de Vicente, o chanceler 

                                                           
228 BRANCO, Maria João Violante. Reis... op. cit., p. 81-82. 
229 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 121. 
230 MONUMENTA HENRICINA. op. cit., doc. 32, p. 57. 
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Gonçalo Mendes manteve o cargo até o cerco de Elvas em 29 de julho de 1226. Foi a última 

vez que apareceu na documentação com o título de chanceler da cúria. 

Ao angariar a proteção papal, faltava um ponto no qual Sancho deveria se mostrar 

capaz, o campo de batalha na luta contra o infiel. O monarca e seus conselheiros estavam 

conscientes da importância ritualística da cerimônia de armamento do jovem rei. O ano de 1225 

é emblemático neste sentido, pois marcava a nova fase na vida do monarca, quando esse estava 

definitivamente deixando para trás os anos da infância. O ato de tirar as armas do Altar-mor, 

tornava-se muito mais do que um ato simbólico, podia unir as diferentes facções de seu reino 

sob sua autoridade, além de manter o importante apoio da Santa Sé ao se dirigir ao sul para o 

combate contra os muçulmanos. Com os acordos alcançados com as tias e o arcebispo de Braga, 

Sancho tinha normalizado as relações com Leão, o que permitiu que a ação militar contra os 

infiéis fosse planejada entre as duas monarquias. Enquanto Afonso IX liderava um ataque 

contra Badajoz, o rei português atacava a cidade de Elvas232.  

O desejo de se lançar na campanha militar tinha sido formalizado por Sancho II. 

Uma bula em mãos do arcebispo de Braga, a Ut obsequium christianorum, concedia ao prelado 

a faculdade de absolver da pena de excomunhão os clérigos e leigos de sua província 

eclesiástica que engrossassem as fileiras do exército cristão para combater os muçulmanos, 

desde que o delito não se tratasse de um excesso demasiadamente grave233. Estevão auxiliava 

o monarca na iniciativa militar. 

Algo deu errado nessa primeira expedição a Elvas e a historiografia que lidou com 

o tema a colocou como causa de o rei ter sido abandonado por vários nobres. A falha na primeira 

investida militar comandada diretamente pelo monarca mostrava sua fraqueza diante daqueles 

grupos. A documentação mostra que algo grave realmente aconteceu, levando em consideração 

uma carta de Sancho II a certo Afonso Mendes Sarracines e sua mulher Sancha Alvarez. 

Concedia ao casal os direitos reais no couto de Paredes pelo bom serviço prestado em Elvas: 

“[...] E isso faço pelo muito bom serviço prestado que você Afonso Mendes me fez e, sobretudo 

em Elvas, quando entrou no fosso expondo seu corpo à morte por mim [...]”234. Foi também 

nessa ocasião que Vicente passou a assinar de vez como chanceler de Sancho II.  

Segundo Fernandes, nada permite pensar, no entanto, que Afonso Sarracines tenha 

protegido o próprio corpo de Sancho, salvando o rei dos fossos da muralha exterior. A expressão 
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“por mim” neste caso significaria “por meu serviço”. A forma como o rei formula a doação 

continua de difícil interpretação, pois procura explicitar uma coragem daquele cavaleiro que o 

destacaria frente aos demais, inclusive, o próprio pai, Afonso II, que não podia lutar. Mesmo 

que Sancho tenha estado ou não nos fossos, Afonso Sarracines pode ter chefiado um assalto às 

muralhas que, apesar da façanha impressionar o rei, não surtiu efeito quanto a tomar Elvas. O 

que é contado sobre este acontecimento é narrativa de um insucesso, o abandono e a retirada 

das tropas portuguesas235. Apesar da opinião do autor, é muito possível que tenha acontecido 

sim algo grave com o rei e, logo, que ele tenha sido salvo pelo cavaleiro. O chanceler Gonçalo 

Mendes sumiu dos registros após esse cerco. Teria ele vindo a óbito na tentativa de conquista 

de Elvas? Se o rei correu o risco de perder a vida, é natural pensar que alguns dos seus próximos 

podem ter corrido o mesmo risco ou terem encontrado a morte. 

Portugal tinha um papel nuclear na campanha coordenada contra os muçulmanos. 

Se tomasse Elvas poderia destruir os possíveis reforços que os muçulmanos pudessem reunir 

vindos de fortalezas aquém Guadiana. Segundo Varandas, a expedição não pode ser vista como 

fracasso total, porque desmantelou a infraestrutura militar da fortaleza de Elvas. Mesmo que os 

portugueses não tivessem alcançado sucesso na conquista daquela praça, os mouros não a 

puderam aproveitar. Então, a concessão do foral de 1229 pode ser representativo do abandono 

da fortaleza, o que fez com que a coroa depois não encontrasse ali qualquer guarnição militar236.  

A falha no cerco a Elvas é uma das explicações para o abandono do rei por alguns 

nobres. Seria o sinal para parte da historiografia de uma fratura entre o monarca e algumas 

facções da nobreza. Alguns ainda apontaram que após o fracasso da expedição militar, um 

grupo de magnates já teria, naquele período, demonstrado apoio à candidatura do infante 

Afonso ao trono português, originando uma sublevação armada, o que levou um destacamento 

leonês comandado por Martim Sanches a entrar em Portugal derrotando os revoltosos numa 

curta e violenta campanha em Trás-os-Montes237. Esse modelo explicativo justificaria a saída 

de Afonso ainda cedo de Portugal, assim como a tese da “revolução palaciana”.  

                                                           
235 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 150-151. 
236 VARANDAS, José. Bonus rex…, op. cit., p. 570. Quanto a isso, Fernandes pensa que a conquista de Elvas 

pode ter acontecido somente em 1230. Para o autor, é possível que tenha ocorrido um erro de cronologia levando 

em consideração que a cópia do diploma do foral é muito mais tardia. Isso explicaria, por exemplo, a disparidade 

do elenco de confirmantes no foral de Elvas em relação aos outros diplomas de 1229. Outra singularidade é que a 

carta não fixa os limites do termo, aspecto natural na fundação de um centro urbano. Talvez Sancho não o fez por 

realmente não ter as condições para isso, isto é, o fato de a fortaleza ainda não se encontrar em sua posse ou 

sobreviver de modo precário até aquele momento. Não há qualquer diploma de Sancho de 1230, mas a queda 

definitiva da cidade pode ter ocorrido em concomitância à conquista de Badajoz por Afonso IX naquele ano. 

FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., 177-178. 
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Os anos de 1226 e 1227 foram observados como marco de uma intensa luta 

nobiliárquica, o que levou à substituição de alguns cargos importantes na cúria régia. Esse 

período foi considerado turbulento devido à apropriação de alguns senhorios por facções 

divergentes da nobreza em confronto. As substituições na corte de Sancho II foram 

caracterizadas não só pelas alterações no quadro dos oficiais da cúria, mas também pelos 

detentores das tenências. A luta é representada de forma que os membros da mais alta nobreza 

procuravam tirar suas fatias do poder, devido ao desejo de facções daquela estirpe social de 

controlar o aparelho do poder político238. Mattoso demonstrou como o cargo de mordomo-mor 

era disputado entre 1223-1226, havendo um revezamento constante entre quem assumia o 

ofício. Com algumas mudanças menos drásticas, ao contrário daquelas relativas ao cargo de 

mordomo, estava o posto de alferes, que passou por modificações rápidas entre 1224 e 1226239. 

Durante o cerco de Elvas, por exemplo, não existiu apenas um mordomo, mas dois, Martim 

Sanches e João Fernandes de Lima. O primeira aparece como “mordomo da Cúria”, enquanto 

o segundo como “mordomo do rei”, o que pode designar uma espécie de vice mordomado – 

dapifer – que João Fernandes já fora em 1224 quando quem detinha o cargo de mordomo era 

Gonçalo Mendes de Sousa240.  

No entanto, tentar encontrar nestes anos uma espécie de movimento que já tinha 

interesse em colocar o jovem Afonso no trono é deveras problemático. Como bem postulou 

Fernandes, se um movimento como este tivesse existido, ele não contaria com a cumplicidade 

leonesa, como demonstra as configurações da cúria de Sancho, pois João Fernandes Lima – 

pessoa próxima da monarquia leonesa – provavelmente estava com o rei português. Dessa 

maneira, sem o apoio de Afonso IX, Teresa e Pedro Sanches, nenhuma estabilidade política 

podia ser encontrada para o reino português241.  

O primeiro testamento de Sancho II foi datado como tendo sido elaborado em 1229. 

É possível que ele seja de antes ou depois do cerco de Elvas. Fernandes levanta a hipótese de 

ser anterior ao cerco, de forma a demonstrar que o monarca se preparava para a guerra242. Mas 

o documento pode ter sido feito pouco depois, principalmente, com o rei tendo presenciado o 

perigo que corria com aquele tipo de operação. O mais importante é que, na ausência de 

                                                           
238 VENTURA, Leontina. A Crise de Meados do Século XIII. In: Nova História de Portugal, dir. de Joel Serrão e 

A. H. de Oliveira Marques, vol. III - Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do condado Portucalense 

à crise do século XIV, coord. de Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís Carvalho Homem. Lisboa: Editorial 

Presença, 1996, p. 107-108. 
239 MATTOSO, José. História..., op. cit., p. 105. 
240 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 152. 
241 Ibidem, p. 157. 
242 Ibidem, p. 142. 
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qualquer filho legítimo, seus irmãos seriam nomeados como eventuais herdeiros na linha 

sucessória. Sendo assim, primeiro, o infante Afonso ainda estava em Portugal quando o 

testamento foi elaborado e naquele momento, não era candidato de um grupo específico para 

“já” naquela altura ocupar o ofício do irmão. Segundo, Leonor figurava na linha sucessória e 

para isso, o documento tem que ser anterior à sua ida para o reino distante da Dinamarca, onde 

se casaria em 1229 com o co-rei Waldemar III (1209-1231)243. 

Até a legacia de João de Abbeville (c. 1180-1237) não há diplomas expedidos na 

corte de Sancho II. Neste período, os únicos documentos que fornecem vestígios sobre a atuação 

do monarca são as bulas que Honório III dirigiu ao bispo do Porto e aos clérigos da diocese de 

Zamora, o que permite dimensionar um pouco o conflito com Martinho Rodrigues. O bispo 

portuense acusava o rei português de cometer contra ele uma série de atentados, nada diferente 

das acusações que alguns anos antes, o bispo Soeiro de Lisboa reclamava. Martinho retribuiu 

as “injúrias” que sofria com a excomunhão contra seus “malfeitores”, mas alguma outra 

autoridade religiosa absolvia seus oponentes. Como parte do processo, o papado confirmou o 

direito de padroado que o bispo possuía sobre muitas das igrejas da diocese, dando proteção ao 

prelado e ao cabido e confirmando a antiga doação feita a ele por D. Teresa (c. 1080-1130), 

ratificada depois por Afonso Henriques. Ademais, o papado concedeu ao bispo portuense uma 

carta de proteção. As cartas papais foram enviadas entre o fim de 1226 e maio de 1227, quando 

o novo papa, Gregório IX, ainda se ocupava da contenda244.  

Entre as recomendações feitas à diocese de Zamora, o papa pedia que os dignitários 

eclesiásticos retivessem as rendas da Sé do Porto caso o bispo fosse forçado a abandoná-la, 

além de ordenar que não permitisse que os homens do rei se apropriassem da jurisdição da 

cidade. O prelado acusava Sancho de usurpar sua iurisdictio, direito dado e confirmado por 

seus antepassados. O conflito com o bispo era feudal, o monarca era acusado de aliciar os 

cidadãos portuenses com a isenção do pagamento de algumas somas pecuniárias, com a 

promessa do retorno a uma antiga liberdade. De resto, convocava o povo do Porto para o serviço 

de hoste, como se fosse o detentor daquele senhorio, ignorava, pois, a hierarquia vassálica. 

Sancho e os seus, procuravam alargar o domínio. As redes urbanas transformavam o Porto em 

algo tentador, pois a coesão do reino passava naquele contexto pelos laços entre os centros 

urbanos e a monarquia. É notório a dificuldade de se evidenciar os novos grupos de pressão que 
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surgiam dentro dos centros urbanos, mas essas redes tinham importância capital para o 

funcionamento da instituição monárquica245. 

A queixa relativa às rendas tinha a ver com a recusa de Sancho em entregar os 

dízimos prometidos pelo pai, o que provavelmente partiu de uma atitude da monarquia em 

tomar medidas para remediar o déficit em seu tesouro. Como a tentativa de conquista de Elvas 

não deu certo, sucesso que contribuiria para um aumento dos recursos, era preciso tomar outras 

atitudes. Devido ao acordo feito com o arcebispo de Braga, o rei atacava onde lhe parecia mais 

fácil. Este, por sua vez, nada fez em defesa do bispo portuense, como ainda deixou no seu 

testamento, mil morabitinos ao rei, daqueles seis mil que Sancho ainda lhe devia, conforme se 

obrigou a pagar em 1223246. 

Para Ventura, o ano de 1227 terá sido crucial, pois foi quando Sancho II pôde ver 

as coisas com seus próprios olhos e não através dos que tinham lhe apanhado desprevenido em 

1223. De acordo com essa perspectiva, o “partido das infantas”, o qual o arcebispo de Braga 

fazia parte, assumiu o poder e o conservou até o rei ter discernimento e força para governar 

sozinho. Assim, as mudanças que ocorreram na corte entre 1226-28 foram enxergadas como 

necessárias para a libertação do monarca. A morte de Estevão Soares da Silva, o arcebispo, teria 

marcado então, o momento em que Sancho se libertou de sua “terrível” influência, o que 

possibilitou a “tomada efetiva do poder”, tendo o rei afastado dele os mais representativos 

elementos do “partido senhorial” que tinha por um dos principais dirigentes, Estevão. Se Mestre 

Vicente estava oficialmente a cargo da chancelaria desde 1226, um outro antigo defensor de 

Afonso II assumiu o arcebispado de Braga, Silvestre Godinho247. Sancho governou nos seus 

primeiros anos, e governou com a ajuda do falecido arcebispo, assim como a de outros, caso do 

chanceler Mestre Vicente. Tudo indicava que estava ao lado da monarquia, como o conflito 

com a Sé do Porto denunciava, pois, Estevão não tinha saído em defesa de Martinho. 

O ano da morte de Estevão Soares da Silva foi também o de um esforço de Gregório 

IX para verificar e corrigir a conduta do clero na Península Ibérica, principalmente levando em 

consideração o cumprimento das disposições saídas do IV concílio de Latrão. Gregório IX foi 

um papa que deu atenção especial ao esforço de reconquista e povoamento na Hispania, via a 

Península como uma das suas prioridades. É nesse quadro que, logo no início do segundo ano 

de pontificado, enviara o legado João de Abbeville, cardeal de Santa Sabina, aos reinos 

hispânicos, onde ficara por menos de um ano e meio. Enérgico e pouco disposto a fazer 
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cedências, apoiava-se em um sistema de mensageiros e correios que permitiam o contato 

frequente com a cúria papal, fazendo com que fosse capaz de resolver assuntos de algumas 

dioceses logo depois de por elas ter passado. Em alguns casos, começava a lidar com a questão 

atinente a uma Sé Episcopal antes de lá ter chegado248. 

O legado papal recebeu plenos poderes para o estabelecimento de compromissos e 

a solução de conflitos na Península. Em Portugal tinha a missão de reanimar os ânimos para a 

luta contra os muçulmanos, além de ter responsabilidade no programa de colonização de regiões 

fronteiriças como se observa, em especial, com a Idanha e a Guarda. O maior dos encargos era 

o de reorganizar o clero português, como demonstrou uma carta de Gregório IX de 1232, pois 

foram inúmeras as suspensões de benefícios de clérigos prevaricadores e de nascimento 

ilegítimo249. 

Correspondente à estadia do legado de Abbeville em Portugal, nota-se a presença 

de um grande número de magnates do reino na corte em 1229. Passando por Coimbra, Toro e 

Guarda, Sancho II concede uma série de forais com o objetivo de povoar regiões mais isoladas 

e de fronteira, era o caso de Castelo Mendo, Idanha-a-Velha e Salvaterra do Extremo e 

Sortelha250. Isso tinha a ver com uma outra tarefa espinhosa do legado, a que lidava com as 

querelas em torno da delimitação de dioceses. Há algum tempo existia o problema dos limites 

das dioceses de Coimbra e Idanha/Guarda, queixas que partiam do bispo conimbricense. Ainda 

em meados de 1228, Gregório IX escreveu a João de Abbeville para que se encarregasse do 

assunto, pois o bispo de Coimbra temia não chegar a uma conclusão do caso devido sua idade 

avançada. O fato do problema se arrastar tinha a ver com Mestre Vicente, pois tinha sido eleito 

bispo da Guarda, mas se esquivava de aceitar sua eleição. Isto levou o cardeal em fevereiro de 

29 a insistir para que Vicente aceitasse o cargo ou promovesse uma nova eleição se não o fizesse 

no prazo de um mês. No momento em que o rei reuniu a Cúria, marcada pela presença dos 

grandes barões do reino, estava presente o legado de Sabina, a preocupação com a organização 

de dioceses nas fronteiras, Idanha, Évora e Lisboa, estava na ordem do dia251. 

Aparentemente, a presença do cardeal francês em Portugal representava um período 

de relativa calma no governo de Sancho. O legado interferiu no tecido social, conseguindo 

congregar em torno do rei os diversos grupos sociais do reino com um objetivo claro que devia 

fazer parte da agenda de todos, a luta contra os infiéis. Durante a missão do cardeal, Sancho 
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preocupava-se em organizar as fronteiras para, enfim, voltar sua atenção novamente à 

Reconquista252. Roma tinha grandes expectativas nos reis hispânicos, especialmente se fossem 

consideradas as dificuldades em fazer com que o imperador, um pouco mais longe dali, 

empreendesse a cruzada. Via algo de promissor no rei português. Nessa altura, Sancho II era 

visto como um dos possíveis campeões na luta contra os infiéis. 
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CAPÍTULO III 

 

ENTRE CONQUISTAS E CONFLITOS: A EXPANSÃO TERRITORIAL E AS 

DESAVENÇAS NO REINO 

 

 

3.1 – O avanço ao sul e os parentes 

 

O avanço ao sul que Portugal veio a conhecer durante a década de 1230 foi também 

fruto de uma conjuntura favorável na Península. O primeiro fator tinha a ver com os problemas 

internos dos muçulmanos da Hispania. A deposição e o assassinato em 1224 do califa Abd al-

Wāhid b. Yūsuf foi desastrosa para a causa almóada. O líder da rebelião, Abd Allāh al-‘Adil, 

não foi capaz de controlar o distúrbio causado na circunstância. Em pouco tempo, o império 

almóada estava repleto de líderes ambiciosos em busca de poder. Prevaleceu no al-Andalus a 

hostilidade mútua entre os muçulmanos numa época em que o avanço das monarquias cristãs 

estava cada vez mais perigoso. Os conflitos internos fizeram com que alguns líderes formassem 

alianças com forças cristãs de vantagem temporária253. 

A opinião popular voltou-se contra aquelas autoridades muçulmanas gerando um 

sentimento anti-almóada que foi aproveitado por Muhammad b. Yūsuf b. Hūd al-Judhāmı̄, 

conhecido no Ocidente apenas como Ibn Hud, califa que dizia ser descendente dos antigos 

governantes taifas de Zaragoza. Ibn Hud teve sucesso no seu intuito de unificar a maioria do al-

Andalus sob sua liderança, o que fez com que no final de 1228, a Península já não estivesse sob 

influência almóada. Assim, podendo se concentrar na ameaça expansionista dos reinos cristãos, 

Ibn Hud criou um exército no início de 1230 que contava com um apoio popular generalizado, 

tendo por objetivo, romper o cerco leonês em Mérida. O exército muçulmano foi interceptado 

próximo à cidade de Alanje pela força leonesa liderada por Afonso IX e que contava entre seus 

comandantes, com o tio de Sancho II, o infante Pedro de Portugal. Os muçulmanos foram 

derrotados e a confiança na liderança de Ibn Hud entrou em declínio, colapsando a possibilidade 

de unidade no al-Andalus. Pouco depois, Mérida foi tomada pelos leoneses sob liderança de 

Pedro, tendo a cidade de Zaragoza caído logo depois. As notícias dessas ruínas se espalharam 

rapidamente, levando ao desespero as povoações que viviam de modo precário na fronteira, o 

que veio a ocasionar o abandono de certas praças. Isso confirma que Elvas tenha vindo a ser 
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ocupada sem dificuldades nessa conjuntura. A coroa portuguesa aproveitou a oportunidade para 

conquistar também a cidade estratégica de Juromenha, com saída para o rio Guadiana254.  

O velho rei Afonso IX, antigo opositor da coroa portuguesa devido aos problemas 

que envolviam os interesses de sua primeira esposa, Teresa, veio a falecer pouco depois da 

vitória em Alanje. Morreu inesperadamente em setembro de 1230, deixando Leão na incerteza 

dinástica. Afonso tinha intenção de transmitir a coroa leonesa ao filho que teve no seu primeiro 

casamento com Teresa de Portugal, o Fernando que morreu em 1214. Com sua segunda esposa 

teve cinco filhos antes do papa ordenar a separação, tal como tinha feito em relação ao primeiro 

matrimônio em consequência do grau de consanguinidade proibido. Berengária voltou para 

Castela com os filhos e após a morte acidental de Enrique I teve a oportunidade de ver seu filho, 

também chamado Fernando, ser coroado rei. Com estes acontecimentos a relação de Afonso IX 

com o filho deteriorou-se nos anos seguintes, reclamando Afonso que Fernando não era seu 

herdeiro quanto ao trono leonês. O monarca viu uma oportunidade peculiar quando João de 

Brienne, rei de Jerusalém e viúvo naquele momento, viajou pelos reinos do Ocidente para obter 

auxílio pecuniário e militar após o fracasso da Quinta Cruzada. Como João recebeu a dignitas 

régia de Jerusalém por via do casamento, sua posição na coroa era frágil. Em 1224, quando 

visitava a Península Ibérica, Afonso ofereceu a João a mão de Sancha, sua filha mais velha com 

Teresa de Portugal. O acordo permitiria a João herdar o trono leonês após a morte de Afonso. 

A rainha Berengária de Castela interviu e fez uma contraproposta a João, oferecendo a mão da 

própria filha que tinha seu nome, convencendo-o a aceitar o casamento. A hostilidade entre o 

rei de Leão e seu filho em Castela continuou e, sem outro herdeiro ao trono, quando faleceu em 

1230, Fernando herdou a coroa leonesa. Os reinos de Castela e Leão foram unidos mais uma 

vez sob a autoridade de um único monarca255. 

Fernando III se encontrou com Sancho II em Sabugal em 1231 e num gesto de boa 

fé, entregou Chaves à coroa portuguesa. Afonso IX ainda mantinha a fortaleza antes de sua 

morte como garantia para que fossem respeitados os direitos das tias de Sancho. Tanto é que 

Fernando entregou o domínio ao rei português sob a promessa de que Sancho ia respeitar as 

possessões de Teresa em Portugal. Junto à sua mãe, Fernando prometeu proteger os direitos de 

D. Teresa, zelando por sua segurança: 

 
Saibão todos os presentes, e futuros que esta carta virem, que estando eu Dom 

Fernando Rey de Castela, Toledo, Leão e Galiza no Sabugal com elRey de 

Portugal meu parente, aonde nos ajuntamos por praticar em negócios, lhe 

                                                           
254 Ibidem, p. 239-240. 
255 Ibidem, p. 240-241. 



101 
 

prometi dar o Castello de Santo Estevão de Chaves, e nisto conviemos eu e 

minha mãy a Rainha Donna Berengaria, e minha molher a Rainha Dona 

Beatris, que se lhe faria entrega dele até o São João próximo. Não se pode 

porem efeituar nossa promessa, até se eximir o dito Castello do preito que 

tinha feito à Rainha D. Tereja pera sua segurança, e eximimolo nesta forma, e 

foi prometendo eu, que se elRey de Portugal fizer danno nos Castellos, e mais 

cousas que a Rainha Dona Tareja possue em Portugal, fico obrigado a 

defendela, e ajudala, e a seus castellos e herdades, como se fossem minhas, o 

que prometo cumprir a boa fé. E em caso que o Senhor disponha de minha 

vida, a Rainha Dona Berengaria minha mãy, e minha molher a Rainha Dona 

Beatris, e o filho que me suceder serão obrigados dar a tudo isto cumprimento. 

E pera este assento ser notório, mandei roborar de meu sello a carta 

presente256.  

 

Acima de tudo, o tratado do Sabugal era entendido como uma declaração de 

amizade, conveniente para os dois monarcas. No caso de Fernando, significava que o rei 

português reconhecia seu direito ao trono de Leão e não viria a interferir, nem ele, nem sua tia, 

na sua entronização. Essa reconfiguração política na Península deixou as infantas Sanches 

apreensivas, o que levou Teresa a suplicar ao papa no mesmo ano de 1231 que confirmasse o 

acordo estabelecido com Sancho II em 1223. Em dezembro, a pedido de D. Teresa, Gregório 

IX expediu a confirmação do acordo dela e suas irmãs com o sobrinho, igualmente, o papa 

concedeu proteção às três257. As infantas procuraram apelar em duas frentes – o papa e o novo 

governante leonês – por proteção para resguardarem os seus domínios. 

Eram tempos de mudanças na ordem política da Ibéria, assim como na parentela 

que permaneceria com o rei português. Ainda em 1229, sua irmã Leonor foi mandada para o 

reino da Dinamarca para casar com Waldemar III. O seu tio Pedro Sanches, já fora do reino 

desde o governo do pai, ao invés de se direcionar ao território de origem após a morte do seu 

senhor Afonso IX, resolveu buscar fortuna em outro lugar. Era um personagem de status, tanto 

que em 1229 Gregório IX tentou convencê-lo a comandar as hostes da Santa Sé contra os 

Lombardos. No entanto, ao invés de se envolver na conturbada conjuntura política da Itália, 

agarrou uma outra oportunidade. Pedro fez um contrato de casamento com a condessa 

Aurembiaix de Urgel (1196-1231), mas não partiu até que findasse as suas obrigações de 

mordomo do rei leonês. O testamento da condessa fez de Pedro Sanches o herdeiro de Urgel, e 

como ela faleceu em 1231, Jaime I negociou com Pedro a troca do condado pelo reino de 

                                                           
256 BRANDÃO, Fr. António. Quarta parte da Monarchia Lusitana que conthem a Historia do reyno de Portugal, 

desde o tempo delRey D. Sancho I, até o reynado delRey D. Afonso III. Lisboa: ed. Por Pedro Crasbeek, 1632. 

Livro XIIII, cap. XII. 
257 COSTA, António D. de Sousa. Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e 

suas irmãs, (Colecção "Estudos e Textos da Idade Média e Renascimento" nº 1). Braga: Ed. Franciscana, 1963, 
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Maiorca. O tio de Sancho se tornou assim o senhor das Baleares e, mais tarde, de várias 

possessões em Valência, tornando-se um dos grandes feudatários da Coroa de Aragão258. 

O outro parente que foi buscar fortuna fora do reino era o irmão de Sancho, o infante 

Afonso. A saída deste personagem foi permeada das mais diversas hipóteses na historiografia, 

principalmente, por alguns autores tentarem encontrar ainda nos idos da década de 20 a 

oposição entre os irmãos característica dos tempos da guerra civil entre eles de 1245. O único 

testemunho seguro de um Afonso fora do reino é aquele que dá notícia de sua presença em Paris 

no ano de 1234 na corte de sua tia Branca de Castela (1188-1252), a mãe de Luís IX (1226-

1270). Ventura levantou a hipótese de Afonso ter saído de Portugal após o cerco de Elvas, pois 

naquele período, essa potencial alternativa ao governo do reino podia convir a Sancho. Para a 

autora, pode ser também, que naquela campanha tenham participado estrangeiros como o tio 

Fernando Sanches (1188-1233), o conde de Flandres. Após a falha na conquista, o personagem 

poderia ter retornado ao seu condado e levado consigo o infante. Sustenta também que se 

Afonso saiu de Portugal antes da idade de rebora, não estava em questão haver desavenças 

entre os irmãos, mas sim um problema de educação259.  

Em um documento mais tardio, numa doação que Sancho fez ao concelho de Freixo, 

o rei português mencionou o seu irmão. Dava ao concelho a aldeia de Alva que o infante D. 

Afonso tinha ocupado260. Pressupõe-se que a ocupação era ilegal e a notícia dela parece remeter 

a um caso recente. Houve um conflito, mas provavelmente daqueles que diziam respeito a 

desmandos locais. Afonso poderia, pois, ter saído do reino por volta do ano de 1232, o que 

tornava plausível a menção a seu nome já em França em 1234, onde assistia o casamento de 

seu primo Luís IX. Assim, é possível que Afonso tenha saído em ruptura com o seu irmão régio, 

mas, foi embora para buscar fortuna em outro lugar como era natural para os secundogênitos 

naquela época261. 

Dos parentes, além das tias com suas posses senhoriais, permaneceram em solo 

português para ali fazerem sua carreira, o irmão mais novo de Sancho, Fernando de Serpa, e o 

tio Rodrigo Sanches (c. 1200 – 1245), que volta e meia, figurava na cúria do sobrinho. Cada 

um dos personagens assumiria papéis variados até a guerra civil que veio a marcar o fim do 

reinado de Sancho II, tendo o tio e o irmão mais novo falecido durante os confrontos. E, por 

citar o problemático período concomitante à destituição do rei, é possível dizer que ele é sim 
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uma evidência de que o monarca era militar, a despeito de interpretações que colocam Sancho 

como alguém avesso à guerra. 

Acerca da luta contra os muçulmanos naquele contexto de intensa campanha em 

solo ibérico, foi enfatizado na historiografia que em Portugal ela era movida pela ação de tropas 

especializadas, como as ordens militares. Isso possibilitava a captação da energia apenas de 

uma minoria, o que não contribuía para a descompressão social ao não atrair as hostes de 

guerreiros de outrora. Dessa forma, é dito que o único testemunho seguro da intervenção pessoal 

de Sancho no processo, foi a conquista de Aiamonte em 1239-1240. Os méritos das conquistas 

foram então atribuídos a outros agentes, entre eles Paio Peres Correa (1205-1275), que no 

momento era prior da Ordem de Santiago, Martim Anes Vinhal, que colaborou com os 

espatários no Baixo Alentejo, Afonso Peres Farinha, que com seus confrades da Ordem do 

Hospital conquistou Moura, Serpa, Arouche e Aracena e por fim o infante Fernando de Serpa262. 

Foi mantida no reinado de Sancho II a tradição de assalto ao sul, política iniciada 

pelo fundador. A marcha das tropas fazia a monarquia conhecer novas terras, o que causava o 

redimensionamento do reino que implicava em processos de adaptação que possibilitavam criar 

novas linhas de comunicação e correntes hierárquicas. A concessão de indulgências e proteção 

pelo papado dava um ingrediente a mais para que o rei e seus conselheiros conseguissem 

administrar melhor a organização das expedições. Eram documentos que permitiam entender 

que o monarca participava das dinâmicas dos preparativos263. Gregório IX acompanhava a 

desenvoltura da monarquia portuguesa na guerra contra os infiéis vendo com grande júbilo as 

ações para este esforço. Em 1232, o papa proibiu que o rei português fosse excomungado 

enquanto permanecesse em combate contra os sarracenos264. 

Sabe-se que aquele foi o ano em que tomou Serpa e Moura em empresas militares 

que contaram com o apoio dos Hospitalários, ordem militar que Sancho II veio a agraciar com 

a doação de Crato em 1232265. O seu irmão ficou com o senhorio de Serpa e talvez seja nesta 

campanha que o infante ainda jovem fora armado cavaleiro e transformado em um homem de 
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armas, como viria a demonstrar nos anos subsequentes. Com o progresso destas campanhas e 

com a perspectiva de expansão dos reinos cristãos da Península, crescia o apoio espiritual do 

papado que em 1234 concedeu através da bula Cupientes christicolas, as mesmas indulgências 

outorgadas no Concílio Geral aos que acorriam à luta na Terra Santa266.  

 

 

3.2 – O problemático tecido social?  

 

As queixas do clero volta e meia reacendiam, provocando certa confusão para 

aquele que tenta compreender de um lado o papado que dava a mão e acompanhava com louvor 

a cruzada e, de outro, o papa que punia o rei por suas ingerências em relação ao clero. Ainda 

em 1231, o bispo Soeiro de Lisboa renovava as antigas queixas contra o monarca português em 

Roma. Após comunicar o bispo de Zamora quanto à perseguição que Sancho movia contra o 

prelado, o papa nomeava como seus delegados para tratarem de obrigar o rei a reparar os danos, 

os bispos de Astorga, de Lugo e o deão desta Sé. A acusação de assédio não era somente contra 

a figura do rei, mas como sempre, eram acusados também os seus oficiais267.  

As queixas ocorriam em um momento de boa relação de Soeiro com o papado, pois 

o bispo desempenhava naquela altura em Roma, o papel de testemunha principal sobre os anos 

da juventude de Santo António em Lisboa para a redação de sua hagiografia268. Para admoestar 

Sancho na querela respeitante ao bispo, fora usado o exemplo negativo do seu pai. Como bem 

pontuou Fernandes, se a cúria pontifícia o comparava com Afonso II, não restava dúvida por lá 

sobre a capacidade de intervenção do rei. No entanto, por vezes, o autor direciona essa 

capacidade de intervenção a outros agentes, considerando que Sancho não era um personagem 

com dotes pessoais para tal competência. Aqui, sobressai-se sempre a figura do chanceler 

Mestre Vicente. Ao mesmo tempo é dito que não há sombras nesse período do rex inutilis a 

exemplo de quando Gregório IX forçou a renúncia do velho bispo de Coimbra, Pedro Soares, 

solicitando ao rei português sua serenidade e que, reinstalasse e protegesse os cônegos da Sé, 

privados do benefício pelo antigo bispo269. Seja como for e, retomando o reacender da querela 

com Soeiro, sabe-se que em março de 1232 ele estava em Portugal na cúria do rei, aparecendo 
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268 BRANCO, Maria João Violante. Reis... op. cit., p. 83. 
269 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 199-200. 



105 
 

como um dos confirmantes da doação de Crato aos hospitalários270. A sua morte no mesmo ano 

ou início de 1233 veio a gerar uma série de conflitos quanto à nomeação do novo bispo. 

De acordo com o estudo de Branco, o cabido da Sé de Lisboa elegeu como novo 

bispo o chanceler Vicente, postulação que não chegou a ser confirmada. Quando os 

procuradores foram buscar a confirmação de Roma, o cabido elegera outro bispo, Paio, que 

morreu alguns dias depois. No mesmo ano de 1233, ignorando a irregularidade que lideravam, 

elegeram João Falberto que se destituiu para delegar a resolução do caso ao arcebispo de 

Compostela. Ao abandonar o cargo, o bispo entregava à arquidiocese compostelana o direito 

de nomear o seu sucessor, sendo eleito para a dignidade Estevão Gomes, mestre-escola de 

Lisboa. O problema é que recaíam sobre este eclesiástico várias acusações, como a de acumular 

múltiplos benefícios de cura de almas, além de desrespeitar o interdito lançado sobre o reino 

em 1231. Contra todo este processo caótico, reagiu João Rolis, deão de Lisboa, médico e 

capelão do papa271.  

Conforme a bula Acuentes sicut serpentes, Sancho se opunha de forma acentuada a 

João Rolis, mesmo que, segundo o papa, Mestre João tivesse prestado muitos serviços ao 

monarca. O rei era acusado de, estimulado por intrigas, ocupar bens de João e despojá-lo de 

algumas igrejas, deixando amedrontados amigos e parentes do eclesiástico. Portanto, Gregório 

IX pediu ao bispo de Palencia que cuidasse das despesas do deão, devido ele ter sido privado 

de seus bens pela perseguição movida pelo rei. O mesmo prelado foi avisado de que o monarca 

tinha um prazo de trinta dias para restituir o deão e os demais clérigos dos bens subtraídos. 

Sancho era diretamente repreendido pela persecução tanto ao deão, quanto aos seus 

familiares272. O problema faz aparentar que Estevão Gomes era candidato do rei, no entanto, 

ele mesmo reclamava em Roma de como o monarca mandou prendê-lo e teria o privado de seus 

bens por se opor à sua eleição. Gregório IX julgou que as eleições foram frutos do abuso dos 

poderes seculares. Estevão conseguiu em Roma o reconhecimento de suas reclamações, o que 

fez com que o arcebispo de Braga fosse incumbido de fazer o rei devolver os bens que lhe 

tinham sido confiscados. Através de estratégias jurídicas, Estevão conseguiu atrasar o processo. 

Conforme Branco, a complicação para o entendimento desta trama pode dizer que a referência 

aos poderes seculares não tenha a ver diretamente com o rei, mas sim com a oligarquia urbana 

que, com certeza, teria os seus interesses na eleição de um novo bispo. Essa explicação justifica 
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o desacordo do rei e de parte do cabido273. Para Fernandes, o comportamento errático do rei 

pode denunciar uma defesa dos interesses do seu chanceler que preferia ser sagrado na Sé em 

que era deão do que permanecer bispo da Guarda. Lisboa era mais importante politicamente e 

em rendas do que sua diocese. Aqui, os Rolis como uma família com o seu conjunto de 

dependentes podiam representar uma dessas facções que fazia parte da oligarquia urbana 

lisboeta. Enquanto João era deão e capelão pontifício e, por isso, andava sempre pela cúria de 

Gregório IX, o seu irmão Simão, também cônego, representava os seus interesses em Lisboa274. 

Daí as queixas às agressões feitas aos familiares do deão. 

A dubiedade das cartas que emanavam da chancelaria pontifícia neste contexto era 

grande, conforme elucida um documento expedido em 1233, num momento em que o monarca 

passava a ter problemas também com a Sé do Porto. Gregório IX encarregava Frei Tiago da 

Ordem Franciscana de absolver o rei português da excomunhão por ter cometido uma série de 

excessos contra clérigos, pois havia sido impelido a proceder dessa maneira devido à guerra. 

Para tanto, era preciso que o rei fizesse a penitência adequada e se comprometesse a não mais 

perpetrar tais violências contra pessoas eclesiásticas275. A respeito das interpretações que 

ressaltam que o rei não fazia guerra aos muçulmanos, que isto era responsabilidade de outros 

agentes como as ordens militares, essa evidência diz claramente que foi o rei que colocou mãos 

violentas nos sacerdotes. Sendo assim, era absolvido por ter praticado aquela ação condenável 

pela Igreja, porque estava guerreando. As cartas papais e as conquistas de 1232 clarificavam 

que o monarca estava envolvido pessoalmente com o esforço militar expansionista. A querela 

com o bispo do Porto fornece outro ingrediente para esta interpretação.  

O problema entre o rei e a Sé do Porto tinha a ver com a própria jurisdição temporal 

da cidade, o conflito voltou à tona em 1233 e Sancho era acusado de usurpar um domínio que 

não lhe competia, sendo retomada no processo a antiga doação de Teresa, responsável por 

entregar o senhorio da cidade ao bispo. Entre as queixas, figuravam aquelas do processo aberto 

alguns anos antes, como a questão de o monarca usurpar a jurisdição eclesiástica na cidade 

interferindo na estrutura de igrejas dependentes do bispo para colocar pessoas da confiança do 
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rei. No que dizia respeito ao domínio senhorial, Sancho chamava os cidadãos portuenses, 

incluindo eclesiásticos, a responderem ao seu tribunal, além de convocar os habitantes da cidade 

a prestarem serviço em sua hoste. Sancho era advertido de que se não mudasse o seu 

comportamento, os prelados de Zamora – bispo, deão e chantre – poderiam lançar o interdito 

sobre o reino. Gregório IX incumbia os clérigos de informar o rei que se o bispo do Porto fosse 

obrigado a viver fora do reino, ele deveria pagar seus rendimentos. Em carta destinada a todos 

os prelados portugueses, Gregório IX pedia que observassem e cumprissem o que fosse 

ordenado pelo bispo, deão e chantre de Zamora em relação ao monarca276.  

Primeiramente, e com vista a embasar o que se falava do esforço militar, claramente 

o rei português estava preocupado em abastecer o contingente do seu exército. As queixas 

anteriores do bispo ocorreram entre 1226 e 1227, logo após o cerco de Elvas, certamente para 

denunciar algo que aconteceu antes, quando o monarca reunia suas forças para a expedição 

militar. O que sucedeu depois em 1233 era praticamente a mesma coisa. No ano anterior e, 

talvez, desde antes, Sancho estava envolvido com a guerra, o que o levou a obrigar habitantes 

de cidades como o Porto a fornecerem pessoas para sua hoste. A carta a Frei Tiago dizia a 

mesma coisa, é o monarca impelido pela guerra que foi violento com o clero. É interessante 

notar que a violência era justificada devido ao empenhamento de Sancho no combate aos 

muçulmanos. Não dá para sustentar a informação de que o envolvimento pessoal do rei no 

esforço de cruzada se deu apenas na conquista de Aiamonte de 1239, se for levado em 

consideração o que dizia essas cartas em suas entrelinhas. 

A querela com o bispo Martinho Rodrigues do Porto se estendeu até 1234, tendo o 

rei também enviado os seus procuradores para resolver a questão no âmbito judicial. Nesse ano, 

Mestre Vicente foi à cúria papal, onde podia defender os interesses régios e os seus. O conflito 

com o bispo do Porto era da normativa feudal, Sancho usurpava o seu domínio senhorial, pois 

a cidade era do bispo. No Porto, a oligarquia urbana parecia estar do lado do rei no conflito com 

o seu senhor, enquanto no caso de Lisboa há sinais de fragmentação na luta pelo poder dentro 

da cidade. Nestes conflitos no interior dos centros urbanos, os quais as querelas com as Sés 

episcopais dão apenas uma parcela da dimensão, o rei não era sempre protagonista, mas alguém 

que intervinha externamente. Seja como for, o reino foi interditado em 34 devido a contumácia 

de Sancho no conflito com D. Martinho277. 
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Era o ano em que Vicente foi a Roma cuidar de alguns assuntos. Enquanto para o 

rei conseguira a bula de cruzada que prometia a remissão dos pecados para quem o 

acompanhasse na guerra aos infiéis, lidava com as questões pendentes a respeito de sua eleição 

ao bispado da Guarda. Como fora indagado sobre os limites de sua diocese e não podia 

responder a respeito por até então desconhecer, Gregório IX solicitou ao prior de Salzeda e 

chantre de Lamego que procurassem o deão e o cabido da Guarda para que informassem em 

prazo estipulado a um ouvidor do papa, os limites da diocese com a de Viseu278. Para Fernandes, 

a missão de Vicente em 1234 na cúria pontifícia pode indicar também o seu interesse em 

angariar para si o bispado de Lisboa, para o qual tinha sido um dos nomes postulados. 

Entretanto, se isso for verdade, o papado insistia para que assumisse suas obrigações enquanto 

bispo da Guarda, conforme indica a documentação que trata sobre os limites da diocese. Em 

nome do rei, a missão do chanceler tinha o intuito de reduzir o impacto das sanções eclesiásticas 

promulgadas por conta da querela com o bispado do Porto279.  

Em agosto de 1234 Gregório IX chamava a atenção do arcebispo de Braga e dos 

demais bispos de Portugal para que proibissem a entrada de membros da corte nas Ordens. Isso 

pode indicar que Sancho se intrometia em níveis mais profundos da jurisdição eclesiástica, 

como a própria estrutura dos cabidos, colocando na hierarquia das dioceses pessoas ligadas 

diretamente a ele. Isso vai ao encontro de algumas das queixas dos bispos, como no caso do 

Porto, e explica a reação violenta deles no que dizia respeito à intromissão régia280. 

Em 1235-36 a produção de diplomas na chancelaria foi intensa, mas, acima de tudo, 

ela demonstra algumas presenças que vieram a ser contínuas na corte de Sancho, como foi o 

caso das ordens militares, com destaque especial para aquela que foi a mais agraciada por seus 

favores durante essa nova fase do seu reinado, a Ordem de Santiago. Em torno do rei, além dos 

mestres do Templo e do Hospital, do comendador de Santiago em Portugal, seu amigo Paio 

Paio Peres Correia, figuravam o velho apoiante Martim Anes de Riba de Vizela, Gil Vasques e 

Martim Gil de Soverosa, membros das casas que permanecerão com Sancho até os anos da 

deposição e guerra civil. Ali também se encontravam Pêro Anes de Nóvoa, Gonçalo Mendes, 

Vasco Mendes e Mendo Garcia de Sousa, seu tio bastardo Rodrigo Sanches, e os eclesiásticos, 

os quais marcavam presença contínua na cúria régia281. Entre eles, o novo bispo de Coimbra, 

D. Tibúrcio, que no ano anterior, recebeu do papa o direito de acumular junto à dignidade de 
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bispo, suas funções de sacristão de Palencia e outras rendas282. Para Fernandes, essa cúria em 

Coimbra marcava o início do fim de Sancho, sem poder precisar o que lá deve ter acontecido. 

Sustenta que houve aí uma implosão do centro, fazendo com que o reino pareça “acéfalo” 

daquele ponto em diante283. Mestre Vicente deixou de ser chanceler entre 1236-37, aparecendo 

num diploma de negociação do rei com a Ordem de Calatrava apenas como bispo da Guarda284. 

Seria possível dizer que o abandono do cargo ou sua dispensa tinha a ver com as pressões 

pontifícias para que assumisse suas funções de bispo285, se não fosse uma outra evidência que 

torna o problema um pouco mais complexo. 

Ocorreu que Vicente se queixou ao papa dos desmandos e violências praticadas 

pelo infante Fernando de Serpa, irmão do rei português, acusado de causar danos a várias igrejas 

e eclesiásticos do reino, além de espoliar os bens do próprio ex-chanceler. Dizia que o infante 

assassinou diante de Vicente pessoas que exerceram o cargo de notário régio. Para averiguarem 

a situação, o papa nomeou o arcebispo de Toledo e o bispo de Leão, incumbidos de 

excomungarem o infante junto aos seus cúmplices e lançarem o interdito aonde estivessem, 

devido a “audácia delinquente” de Fernando286.  

Alexandre Herculano se referiu a Fernando como alguém “orgulhoso, irascível e 

brutal” pela forma como se comportava. Além da violência cometida contra Vicente, sabe-se 

que o infante interferiu na questão sucessória do bispado de Lisboa. Há uma narrativa que se 

ocupa de um episódio ligado ao personagem um tanto quanto polêmico. Trata-se da perseguição 

que Fernando moveu contra os partidários de João Rolis na questão da eleição do bispo de 

Lisboa. Enquanto destruía a casa de João, Fernando teria visto que alguns de seus familiares 

tentavam salvar alguns pertences refugiando numa igreja. Ao ali chegarem, fecharam as portas 

devido à perseguição do infante, que ordenou aos seus soldados que arrombassem a igreja, o 

que se recusaram a fazer por tratar-se de solo sagrado. Então, Fernando mandou que alguns 

muçulmanos que viviam em Lisboa fizessem o trabalho, tendo estes atendido ao pedido287. 

Discurso exagerado ou não, estava inserido em uma bula papal de 1238, tendo o episódio 

acontecido no ano anterior. Gregório IX falava dos crimes cometidos pelo infante para a 
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promoção de seu candidato para a Sé de Lisboa, Estevão Gomes288. Entre os cúmplices de 

Fernando no sacrilégio cometido estavam clérigos de Santarém, Lisboa e Braga, opositores de 

João Rolis e seus familiares e que davam dinheiro para que o bando do infante fizesse mal aos 

seus inimigos. O próprio rei era acusado de ser conivente com os crimes do seu irmão, sendo 

acusado ele próprio – sabendo da capacidade do infante – de solicitar os serviços de 

Fernando289.  

Mattoso chamava a atenção em artigo sobre a crise de 1245 que esse clima de 

violência, do qual o próprio infante português é ator, fazia parte de uma crise social aguda. 

Segundo o autor, houve uma crise social naquele período agravada pela crise política, em razão 

de um desequilíbrio entre o crescimento demográfico e os recursos econômicos. A elite 

dominante seria levada a algumas perturbações por conta do desequilíbrio, vendo sua posição 

social vacilar devido àquelas contradições290. O fundo cronológico para tal crise era, no entanto, 

mais dilatado, pois segundo o autor a agitação no seio da nobreza vinha desde o início do 

reinado de Afonso II. Com este rei, o problema estava em torno do controle do poder político. 

Até a legacia de João de Abbeville na Península Ibérica, estendeu-se à luta no interior de outras 

famílias da nobreza. A agitação teria passado a ser mais anárquica desde antes de 1237, 

alcançando a dimensão de guerra civil em 1245291. Ainda sobre os problemas nessa ordem 

social, Mattoso pontuou que a marginalização dos filhos segundos naquela sociedade e os 

recursos escassos de pequenos nobres, aumentaram a propensão destes grupos para a violência, 

fator que alimentava o antagonismo político. Aqui, os membros do clero, mais facilmente 

espoliados pelo banditismo generalizado, viriam a acentuar a necessidade de um governo 

forte292. 

Fernandes segue ideia semelhante sobre a crise social. Segundo o autor, não era só 

a ruptura com Vicente que podia definir o futuro de Sancho, ela era na verdade elucidativa de 

um mal social que o autor chamou de o “tempo dos latrocínios”. Para isso, usou como fonte as 

inquirições promovidas por Afonso III, nas quais alguns personagens mencionavam o nível de 

“desordem” a que chegou o reino a partir de meados da década de 1230. Vicente era assim 

vítima dessa violência endêmica que podia contar com a cumplicidade dos dependentes reais 
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envolvidos. Justifica o ataque de Fernando a Vicente e o porque da admoestação pontifícia ser 

dirigida ao monarca português. Muitas das violências praticadas, de acordo com as inquirições, 

foram feitas por oficiais próximos ao rei. Os ataques se estendiam a eclesiásticos – ricos e mais 

fáceis de serem espoliados – e suas instituições, que eram alvos de depredação de bandos. Não 

era algo novo ou exclusivo desse tempo, já que o papa notava que Sancho estava continuando 

a “política do pai”. Contudo, a rouba não se restringia somente ao campo eclesiástico ou às 

apropriações que faziam senhores locais. Segundo os inquiridos, era uma situação de “todos 

contra todos”. Para o autor, o crescimento do problema, na forma como consolidou uma 

memória específica sobre o período, conforme demonstra os inquiridos mais tarde, serviu para 

sublinhar o vazio do “exercício de autoridade provocado pelo colapso do Centro”293. Para 

Fernandes, o tempo das turbulências seria também o do abandono do rei por várias casas. Ele 

teria ficado restrito aos seus magnates mais próximos e tradicionais, os Riba de Vizela e os 

Soverosa. De acordo com essa concepção, ficou cada vez mais refém dos interesses deste grupo 

restrito294. 

“Colapso do centro”, “vazio de autoridade”, “situação de desordem”, seriam estas 

boas chaves explicativas? Como foi dito pelo autor, tratava-se de uma memória específica, de 

anos mais tarde, advinda das inquirições promovidas por ninguém menos que Afonso III, o 

maior beneficiado pela queda do irmão. Não é uma memória construída? Não é difícil – o que 

pode ser verificado historicamente nas mais diversas situações e camadas de tempo – que a 

nova autoridade promovesse o seu tempo em detrimento da geração anterior. Problemas com a 

nobreza qualquer governante na mesma época tinha. Com uma rápida olhada no reino vizinho 

é possível notar que tiveram nobres que já se opuseram claramente ao rei Fernando III em 

Castela, como foi com Lopo Dias de Haro e seu filho mais tarde, e Álvaro Pires de Castro. 

Frederico II enfrentou a rebelião do próprio filho Henrique VII que reunia oposição na 

Alemanha contra o imperador. Na crônica de Mateus de Paris ele dá notícia de distúrbios na 

França no ano de 1236 e de posteriormente o rei ter conseguido fazer as pazes com seus 

nobres295. Em 1241 começou uma guerra civil na Dinamarca devido o falecimento do rei 

Waldemar II. São muitos os exemplos que ainda poderiam ser mencionados para demonstrar 

que esse clima de violência não tem nada de específico ao território português. São vários os 

casos de “desordem”, são várias as “crises”, são muitas situações que poderiam ser rotuladas 

como “problemas no tecido social”, são muitos aqueles que se colocam contra a autoridade de 
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seus reis e isso acontece em toda a Cristandade. Era natural também que os monarcas ou seus 

oficiais próximos respondessem com mais violência. Assim, não é isso que explica a destituição 

ou o governo de Sancho II.    

Entretanto, o pior momento da relação de Sancho com a Igreja antes de sua 

destituição é fruto de parte daquele período, como denuncia um grande conjunto de cartas 

papais, sobretudo, em 1238. Se isto tem a ver diretamente com o afastamento de Mestre Vicente 

do cargo de chanceler não é possível precisar com certeza, mas certamente as queixas do 

canonista sobre a violência do irmão do rei e a benevolência do monarca para com as práticas 

de Fernando, interferiram na balança da queda de braço que Sancho travava com alguns 

prelados. Entre eles, o novo bispo do Porto, Pedro Salvadores, sujeito que se queixava das 

mesmas interferências do seu antecessor, D. Martinho. Sagrado bispo em 1235, era-lhe 

conferida a autoridade para absolver da excomunhão os oficiais régios, barões e vassalos que 

colocavam dificuldades à Sé portuense, excomungados pelo cardeal legado de Santa Sabina296. 

Na cúria de Sancho II, sua presença é documentada apenas a partir de 1237297. 

Ao assumir o bispado, Pedro Salvadores convidou para a cidade do Porto os frades 

Pregadores que, segundo entendia, poderiam colocar ordem nos diocesanos. Pedia aos 

dominicanos que esses fundassem um convento no Porto, tendo a Ordem aceitado a solicitação. 

Atraídos pelas concessões prometidas pelo bispo, os dominicanos chegaram ao Porto, mas logo, 

o cabido da Sé entrou em confronto com os Pregadores. O problema alargou e atingiu também 

os Franciscanos, tendo o bispo chegado a proibir a construção de um convento da Ordem na 

cidade. O rei português interferiu, tomando os frades menores sob sua proteção e mandando 

fazer o mosteiro à sua custa. Era uma mensagem clara do rei aos habitantes do Porto, mas 

também a outros núcleos urbanos onde as ordens mendicantes estavam se implantando. Para o 

bispo portuense a cidade era dos bispos, não podendo o rei ali desempenhar poder. A 

interferência régia na querela com os frades pregadores e franciscanos serviu para agudizar 

mais o conflito com o prelado298. De certo, parte da oligarquia urbana também devia ser a favor 

dos menoritas.  

O embate de Sancho com a Sé do Porto levou o governante a ser excomungado em 

1238. Algo natural, caso as outras cartas do papa não revelassem uma situação um pouco 

diferente. Em uma bula dirigida ao arcebispo de Braga e outros prelados portugueses, a Si quam 

horribile, Gregório IX proibia expressamente que qualquer religioso absolvesse o monarca da 
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excomunhão ou levantasse o interdito lançado pelo bispo de Salamanca299. A informação não 

era nova de que o grupo régio contava com outros clérigos para contornar aquelas sanções 

eclesiásticas ou pelo menos reduzir seus efeitos. A cúria pontifícia, bem informada daquele tipo 

de ação, tentava se precaver de mais um desvio às suas determinações. Dava-se um passo mais 

pesado no processo com o bispado do Porto, aos eclesiásticos de Zamora, era ordenado que 

ouvissem testemunhas sobre os problemas entre rei e bispo. Ademais, mandava também que os 

eclesiásticos fossem proibidos de se comunicarem com o rei, a não ser em casos permitidos. O 

bispo de Orense devia fazer observar a excomunhão lançada por Pedro Salvadores a qualquer 

um que aceitasse benefícios do rei com o objetivo de contornar as sentenças. Solicitava aos 

prelados de Zamora que absolvessem o bispo do Porto, caso tenha sido excomungado. Sabendo 

da proximidade de Sancho com os Franciscanos e Dominicanos, a cúria papal ordenava aos 

frades que respeitassem o interdito lançado pelo bispo de Salamanca300. Todas essas cartas 

foram expedidas em conjunto, tendo o objetivo de atar as mãos do monarca de modo que 

cedesse e atendesse as reclamações do clero que lhe era opositor. 

Outros importantes prelados fizeram coro às queixas, reclamando em conjunto 

contra o rei. Gregório IX emendava um pedido a Silvestre Godinho, o arcebispo de Braga, para 

que levasse o rei a parar a perseguição que movia contra a Igreja. O arcebispo reclamava de 

uma série de injúrias. A correspondência do papa Gregório IX ao prelado é sintomática: 

 
Além disso, se alguma vez acontece que tu e os teus vigários, procedeis contra 

pessoas eclesiásticas, castigando-as, conforme exigem seus excessos, ele vos 

obriga a revogar o castigo, quer pela ocupação dos vossos bens, quer por 

outros modos que lhe apraz e, por intermédio dos seus, manda restabelecer os 

castigados nos seus lugares. E assim os crimes ficam impunes. A ti próprio 

até e às pessoas eclesiásticas chama, quando lhe apetece, a servir no seu 

exército, forçando-vos a vós e a outros clérigos, contra vossa vontade, tanto 

por si como pelos seus, e com a imposição de uma pena pecuniária, se não lhe 

obedecerdes, a sustentar os homens e os cavalos do rei nas casas pertencentes 

à Igreja, fornecendo-lhes estas o necessário, e vos compele a suportar 

angueiras e perangueiras301 e outros impostos vergonhosos, a velar pelos bens 

dos seus fidalgos e oficiais e a observar as suas sentenças. 

Entre outras coisas, ele, para incorrer no ódio de Deus, da Igreja e dos seus 

ministros, publicou uma lei em que se estabelece que, se alguém doar alguns 

bens à Igreja ou a algum mosteiro, durante a vida ou por sua última vontade, 

não seja lícito à Igreja recebe-los, nem lhes seja permitido, ou a qualquer 

pessoa eclesiástica, adquirir bens que sejam imunes de qualquer tributo 
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ou encargo. Por tal motivo, a devoção dos fiéis ou a vontade dos que morrem, 

é iniquamente impedida302.  

 

Algumas das reclamações são bem parecidas com aquelas um pouco mais antigas 

da Sé Portuense. Lembrando que essas informações que chegam a Portugal na carta papal são 

todas dadas pelo arcebispo, é importante se atentar para aquilo que se fala do rei. Primeiramente, 

como aconteceu com outros eclesiásticos, é o monarca que estaria usurpando dos clérigos do 

reino uma jurisdição que não lhe competia. Interferindo, inclusive, no julgamento eclesiástico, 

ele revogava castigos, muito provavelmente, daqueles próximos a ele. Outra queixa que retorna 

outra vez era de Sancho II obrigar os prelados a servirem no seu exército, além de impor ajuda 

financeira para custear as suas hostes. Novamente, um rei preocupado com os contingentes de 

sua força, o que destoa daquela representação de que era avesso à guerra. Ademais, o texto fala 

de uma lei publicada pelo rei na qual cobrava um imposto para que a Igreja recebesse doações 

de bens dos fiéis em geral. Vale lembrar que uma rápida olhada na documentação de chancelaria 

do Sancho II demonstra que Silvestre Godinho vivia bastante no ambiente da cúria régia. As 

reclamações vêm de alguém que está por dentro do governo do monarca. A representação que 

o prelado tece sobre o monarca para o papa está muito distante daquela imagem de letargia 

contida em discursos posteriores. O rei legisla, força eclesiásticos a contribuírem com o serviço 

militar, interfere em sua justiça e os leva a prestar contas em tribunais seculares. Depois de 

elencar uma série de outras questões que eram encaradas como usurpações de direito, o papa 

dava prazo para que Silvestre levasse Sancho II a corrigir as suas ações: 

 
[...] A não ser assim, e visto que ninguém deve ser abandonado ao perigo da 

sua alma, saberá que Nós te entregamos uma carta nossa com rigorosíssimas 

ordens de que, se ele, dentro de três meses após a recepção de nossa carta ou 

da sua publicação onde ela se encontrar não procurar cumprir o que acima 

ordeno, e se não reparar plenamente os danos e ofensas que, tanto por si como 

pela sua gente, causou às igrejas e aos mosteiros, prometendo solidamente por 

documento público que cumprirá e fará cumprir o que acima se lhe expõe, 

visto ser de direito comum dando a ti e aos teus plena garantia e tranquilidade 

e impedindo os seus barões, oficiais, bailios, e súditos de incomodarem as 

igrejas, tu dês cumprimento a todos os princípios acima expostos sem 

admitires qualquer condição ou apelação e por meios de censura eclesiástica 

acabes com os contraditores ou rebeldes, se os houver, e lances sobre ele uma 

sentença de excomunhão e um interdito eclesiástico sobre aqueles lugares 

onde ele vier e enquanto aí estiver. Farás ainda que essas sentenças por nossa 

ordem sejam fielmente observadas até condigna reparação, pois que a 

indulgência que se diz ter-lhe sido concedida pela Sé Apostólica não obsta a 

que alguém promulgue contra ele, e contra o seu reino, sentença de 

excomunhão ou interdito [...]303. 
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Assim, a correspondência respeita o trâmite processual dando um prazo específico 

para que após sua notificação, o monarca viesse a reparar os danos causados à Igreja por ele e 

pelos seus. É interessante notar que o último trecho funciona como uma espécie de precaução. 

Se houver reclamação referente às indulgências concedidas pelo combate movido contra os 

muçulmanos, a cúria pontifícia procurava deixar claro que o fato de ter sido agraciado com a 

remissão dos pecados não impedia que em razão dos inúmeros abusos de jurisdição, o rei e o 

reino recebessem sentenças de interdito e excomunhão. O papado se preparou assim para 

qualquer recurso que pudesse ser aberto pela cúria de Sancho sob alegação de que certas ações 

eram promovidas em decorrência da guerra contra os infiéis.  

É neste contexto que João Rolis ajuntou suas reclamações sobre como foi despojado 

de seus bens pelo monarca, expondo a gravidade dos danos que foram causados pelo infante 

Fernando de Serpa304. As notícias que chegaram a Roma sobre o reino português eram graves 

e partia de vários prelados, obrigando o monarca a ter de ceder de alguma forma. Faz parecer 

que a saída de Vicente do cargo de chanceler fez o monarca perder um pilar de sustentação de 

sua política. Apesar de o argumento ser bastante convincente, não dá para reduzir toda essa 

tensão a esta chave explicativa.  

Após a pressão de Roma e dos eclesiásticos portugueses, Sancho negociou. Na casa 

dos dominicanos em Coimbra, o monarca fez um acordo com o bispo do Porto em que doava 

algumas rendas que tinha na cidade além do padroado de algumas igrejas. A composição, no 

entanto, estabeleceu alguns deveres que Pedro Salvadores teria de cumprir305. O prelado aceitou 

ceder quanto ao seu privilégio de foro e o serviço militar dos diocesanos. Não aceitava 

interferência na sua iurisdictio espiritual, espaço que não cedeu. Nos outros assuntos, 

concordava com a presença na cidade portuense de juízes nomeados pelo rei. Não sendo mais 

Vicente o seu chanceler, a cúria de Sancho funcionava normalmente. Entre as antigas 

reclamações do clero português, das quais o caso com a Sé do Porto igualmente não escapava, 

estava o não pagamento da coroa dos rendimentos régios prometidos ainda no tempo Afonso 

II. Mesmo no acordo com o bispo, Sancho não se comprometeu a pagar os dízimos doados pelo 

pai, pelo contrário, cedia as décimas que recebia na cidade e o padroado de duas igrejas. Outra 

reclamação antiga da Sé e que Sancho conseguiu reverter a seu favor, foi ter o direito de recrutar 

os habitantes da cidade para o serviço militar306. Rapidamente, o novo chanceler do rei, Durão 

Forjaz, foi nomeado procurador para receber do bispo de Salamanca e do deão de Zamora a 
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absolvição do interdito, logo, Pedro Salvadores expediu uma carta afirmando que o acordo tinha 

sido cumprido pelo monarca. No caso de faltar com sua palavra, Sancho declarava aos prelados 

que se obrigava a dar o padroado de todas as igrejas do Porto307.  

Fernandes não considera que tenha sido uma grande vitória da cúria de Sancho, 

apesar de ter resolvido o problema da excomunhão e do interdito em tempo recorde, largava 

suas rendas no Porto. Para o autor, forçado ao acordo, o monarca perdia sua credibilidade com 

os moradores da cidade portuense na longa luta pelo poder que moveu naquele centro urbano. 

A sua cedência provocava um irreparável dano ao seu prestígio308. Entretanto, o rei não ficava 

em absoluto sem as suas rendas na cidade, era parte delas que foram entregues ao bispo. Além 

do mais, conseguiu manter parte da jurisdição que exercia no Porto, apesar de lá não ser 

formalmente o senhor. 

Em novembro de 1238, Sancho prometeu em declaração satisfazer o arcebispo de 

Braga de acordo com as demandas do papa Gregório IX. Logo depois, faz um acordo com 

Silvestre sobre os direitos que o prelado reclamava, mais uma vez, não atendendo em geral ao 

conjunto das reclamações309. O arcebispo jogava reclamando direitos que a arquidiocese teria 

desde os tempos de Afonso Henriques, como era o caso de poder cunhar moedas, ter a posse da 

chancelaria do reino e da capelania real, além de reivindicar o castelo de Penafiel, direitos que 

nunca foram de fato exercidos pela arquidiocese. Aproveitava-se da posição de força dada 

naquele momento pelo papa para fazer pressão ao monarca. No acordo, o rei conseguiu definir 

alternativas em relação às pretensões do arcebispo, substituindo o que foi reclamado por outros 

privilégios, sobretudo, por patrimônio fundiário e posse de padroados310. Por exemplo, no lugar 

dos reivindicados dízimos régios, recebera as igrejas de Ponte Lima, Touguinha, enquanto ficou 

com algumas terras, como no caso da vila de Gouviães, no lugar do castelo de Penafiel311.  

Os esforços combinados do monarca em 1238-39 com as Ordens Militares, 

principalmente a de Santiago, serviram para dar impulso ao poder central após uma tensão mais 

aguda com Roma. Gregório IX era um tanto quanto obcecado com a cruzada e sempre que pôde 

buscava revigorar os ânimos daqueles que podiam combater os muçulmanos. Sancho, ligado 

como era à política pontifícia, sabia que tomar as fortalezas dos inimigos de sua fé fortalecia 

sua posição enfraquecida naquele momento. Foi assim antes, quando foi perdoado por colocar 

mãos violentas no clero, poderia sê-lo de novo, pelo menos, assim, esperava. 

                                                           
307 Sancius Secundus... op. cit., doc. 61-63. 
308 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., 238-239. 
309 Sancius Secundus... op. cit., doc. 65-66. 
310 VARANDAS, José. Bonus rex…, op. cit., p. 495-497. 
311 Sancius Secundus... op. cit., doc. 66. 



117 
 

O principal estrategista dessas campanhas era Paio Peres Correia, mestre da Ordem 

de Santiago, maior recompensado nesse período por seus serviços à Coroa. Como bem exposto 

por Varandas, a partir do interior do Alentejo os cavaleiros fizeram um movimento em diagonal 

tomando Aljustrel, de onde, ao rodearem as serranias, podiam atacar os muçulmanos pela 

retaguarda. Depois, caiu Mértola, o que impedia que os inimigos recebessem reforços e 

provisões, tanto pela água, quanto por terra. Os homens de Paio Peres tomavam as passagens 

do rio Guadiana ligando-se ao outro lado da fronteira. Ao encontrarem as hostes dos leoneses 

impediam que reforços fossem enviados rio acima. O rei estava ciente de cada detalhe do plano 

e num esforço combinado, sua frota e sua hoste de guerra cercavam Aiamonte, que consegue 

conquistar e deixar defesa para proteção do castelo. Enquanto o rei fazia o cerco em Aiamonte, 

Martim Anes do Vinhal preparava o assalto a partir de Torre de Oeiras. Faltando Alfajar de 

Pena, os espatários se apressaram a tomá-lo após a conquista de Mértola. Fica patente nas 

concessões que fazia às ordens militares pelo “bom serviço prestado a mim”, que todas as 

operações eram de conhecimento do rei, além das campanhas em que havia o envolvimento de 

sua hoste. Existe uma estratégia que emana de um poder central, os planos de conquista eram 

discutidos na cúria de Sancho. Não era aqui nada inovador, desde os primeiros monarcas, essa 

política estava relacionada com a aquisição dos novos espaços. As doações, que partiam da 

vontade do rei, serviam para consolidar o domínio do território conquistado. As ordens 

militares, por sua vez, estavam há um bom tempo preparadas para o desenvolvimento desses 

lugares312. Questionar aqui o envolvimento pessoal do rei ou não nas conquistas de 1230-40 

como insistiu um debate historiográfico é o de menos, o que interessa mais era que o patrocínio 

partia da cúria, era da vontade do monarca que os benefícios e recompensas pelo esforço de 

certos agentes emanavam. E, mesmo que haja insistência quanto à participação pessoal do rei 

na guerra, o empenho de Sancho em recrutar efetivo militar nos núcleos urbanos é revelador. 

Ademais, no contexto dessas campanhas militares e em suas consequentes doações, 

a cúria do monarca estava mais uma vez constituída pelos seus principais magnates e pelos 

bispos do reino. Nos diplomas que expediu em Lisboa e depois em Coimbra, havia grande 

movimentação em sua corte. Não se desconsidera aqui as perturbações sociais, mas o número 

de vassalos em torno do rei naquele período de campanha militar demonstra que existia ainda 

uma autoridade central, que o poder de Sancho não se encontrava esvaziado. 
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MAPA 3 – Campanhas militares com protagonismo da Ordem de Santiago (setas) 

 

Fonte: GARCIA, João Carlos. Alfajar de Pena: Reconquista e repovoamento no Andevalo do século XIII. Actas 

das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, Instituto Nacional de Investigação Científica, Vol. III, 

Porto, pp. 907-925, 1989, p. 909. 

 

 

Existem, o que é bem possível, superinterpretações historiográficas a partir de 

vestígios pouco palpáveis, como aquele da confirmação dos diplomas, ainda mais em uma 

documentação lacunar. O fato de não aparecer as tenências de seus nobres nesses diplomas 39-

40 não denuncia nada, muito menos o rompimento com uma facção ou outra313. Trata-se muito 

mais de uma questão de formalidade. É claro que os nobres, leigos e eclesiásticos aproveitavam 

estes momentos para constituírem grupos de pressão com o objetivo de atenderem interesses 

                                                           
313 A tenência não deve ser confundida com a posse do senhorio, o exercício desta não criava um domínio senhorial, 

tratava-se de um benefício temporário que o rei entregava aos seus nobres que, por sua vez, estavam obrigados a 

desempenhar certas funções no território como sua defesa, o exercício da justiça e a arrecadação fiscal. É 

importante fixar que exerciam essa função como delegados do rei e não enquanto senhores da terra. A nomeação 

do tenente dependia da vontade do monarca e funcionava como um prestimônio, o que deixava a nobreza mais 

dependente do poder real. Em muitas ocasiões o tenente nomeava um delegado para exercer o cargo, normalmente 

um familiar ou outro membro de sua clientela. MEDINA, Inés Calderón. Cum... op. cit., p. 308. 
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particulares, mas sabiam que isso, querendo ou não, passava pela vontade do rei. Mestre 

Vicente, que estava na cúria novamente confirmando diplomas enquanto bispo da Idanha, 

representa um destes casos314, pois no seu esforço de povoar a região do seu bispado pediu a 

intervenção régia, ocasião em que Sancho emitiu um diploma chamando pessoas a ocuparem 

as terras da Idanha e as casas ali vazias, prometendo que se lá permanecessem por ao menos 

três anos, ficariam com a propriedade ocupada315. 

Cruzada, corte cheia, faltava o tempestuoso infante menor. Fernando de Serpa foi à 

Santa Sé pessoalmente suplicar o perdão do papa. Apesar de alguns crimes parecerem um tanto 

quanto absurdos da parte daqueles que o acusavam, a ação do infante permite notar que ele de 

fato praticou o sacrilégio. Sua presença foi documentada na cúria do irmão no fim de 1237316. 

Algo se passou que o fez chegar a um acordo com seus delatores, o que favorecia também o 

seu irmão no trono, admoestado por aceitar os desmandos do infante. Na cúria pontifícia, depois 

de serem enumerados os crimes cometidos por Fernando, era listado o conjunto de penitências 

que devia fazer, tendo o texto papal dirigido ao bispo de Osma ressaltado que o infante 

confessou e se arrependeu dos crimes. Entre as penitências, devia restituir os bens ao bispo, 

deão e cabido de Lisboa; devolver a Mestre Vicente os bens que lhe foram subtraídos devido à 

ação do infante; não mais assassinar clérigos ou infligir dano a bens das igrejas e mosteiros; 

não podia fazer a barba e nem lavar a cabeça quando chegasse à sua terra; só podia ter acesso 

livre à igreja na quinta-feira santa e, mesmo assim, conduzido por um sacerdote; nesse dia tinha 

que lavar os pés de dez pobres; na sexta-feira santa devia percorrer descalço todas as igrejas do 

local onde estivesse. Por três anos, devia remir dos infiéis vinte cristãos cativos, tendo a 

obrigação de dar guerra constante aos mouros. Em Santarém, com vestes simples, descalço e 

com uma correia ao pescoço, devia percorrer o caminho que ia do convento dos dominicanos 

até Santa Maria de Alcáçova, onde seria açoitado por um sacerdote317. Eram penitências severas 

que com a maior probabilidade não seriam cumpridas, mas Fernando conseguiu para si devido 

ao seu suposto arrependimento, um conjunto de benefícios. 

Fernando prestou juramento de fidelidade à Igreja e isso explica os benefícios 

adquiridos em conjunto com as penas. Na cúria romana acusou os cavaleiros de Portugal de não 

cumprirem seus votos de cruzada contra os muçulmanos, o que fez o papa dar um prazo para 

que essa obrigação fosse efetivada recorrendo à censura eclesiástica. Foi concedida ao infante 

                                                           
314 Sancius Secundus... op. cit., doc. 67-68. 
315 Ibidem, doc. 70. 
316 Ibidem, doc. 59. 
317 AUVRAY, Lucien. Les Registres... op. cit., Tomo III, doc. 5002. 
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a liberdade para negociar com os sarracenos aquilo que tomasse de suas terras, conquanto não 

fossem coisas que pudessem ser usadas para combater os cristãos, como ferro, armas e cavalos. 

Pediu aos cônegos da Sé de Lisboa e ao prior de Santa Maria de Alcamim que repusessem 

qualquer prejuízo feito a Fernando, após sua partida para Roma318. Em um pedido feito ao bispo 

de Osma e o abade de Valladolid, solicitou a anulação do contrato feito entre o infante quando 

pequeno com seu irmão Sancho II, no qual renunciava aos direitos advindos do testamento 

paterno319. Para Mattoso, esse documento pode representar mesmo um incitamento por parte 

do papa para que Fernando reclamasse o trono em caso da incapacidade do seu irmão mais 

velho320. Tal afirmação é complicada, o infante podia querer simplesmente aproveitar-se de sua 

estadia em Roma para atender o máximo possível a interesses particulares. 

É interessante perceber que em concomitância ao arrependimento de Fernando de 

Serpa, Mestre João Rolis foi designado o novo bispo de Lisboa, sendo confirmado e sagrado 

pelo papa321. O sumo pontífice tentava colocar fim ao problema da eleição ao bispado que já se 

arrastava durante anos. Fernando estava com João em Latrão, a carta que estabeleceu suas 

penitências e a notícia da escolha de João para a Sé lisboeta eram do mesmo dia. Provavelmente, 

ali estavam também outros eclesiásticos do xadrez ibérico, personagens que no fim de março 

de 1240, estavam reunidos novamente com o rei de Portugal.  

 

 

3.3 – O início de um fim 

 

O rei não estava “morto” em 1240-41. No decorrer do trabalho foi discutido como 

deu certo uma damnatio memoriae acerca de Sancho, a tal ponto, que ela vem a ser perpetuada 

historiograficamente. Após criticar a forma como o desfecho acontecimental guia o olhar do 

historiador, de modo que este tente em tudo quanto é lugar buscar as causas desse mesmo 

acontecimento – como foi capaz de deixar a sentença acontecer? –, dar nome a esse tópico de 

“o início de um fim” seria o mesmo que cair na armadilha condenável. Pode ser, mas que armas 

se tem para o ofício? A documentação é lacunar e o mais problemático sobre ela vem a ser a 

própria interpretação, em boa parte das vezes, convencida pelo discurso contido na bula Grandi 

non immerito. Do tanto que convence, alguns autores tentaram justificar como o rei sempre se 

                                                           
318 MONUMENTA HENRICINA. op. cit., p. 66-75. 
319 AUVRAY, Lucien. Les Registres... op. cit., Tomo III, doc. 5012. 
320 MATTOSO, José. História..., op. cit., p. 112. 
321 AUVRAY, Lucien. Les Registres... op. cit., Tomo III, doc. 5004. 
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perdeu desde que começou a governar. Apesar dos problemas sociais que não dá para 

desconsiderar, ao mesmo tempo que é preciso lembrar que não é algo específico só do território 

português naquele contexto, houve governo, teve um poder central que se fazia sentir e em 

torno do qual os outros corpos do reino giravam e o reconheciam, inclusive nos momentos de 

embate mais intensos. De forma alguma se trata de defender Sancho, esse não é o papel do 

historiador. O problema é que a narrativa da destituição fez de Sancho quase um Childerico 

português, obteve seus resultados ao igualá-lo de certa forma ao último rei da dinastia 

merovíngia que tinha sido deposto pelo papa Zacarias. Mas Sancho não foi um Rei Fantasma 

conforme a caracterização feita acerca de Childerico III, ausente dos negócios públicos. 

Ausente mesmo é sua documentação, sobretudo nos anos em que agora serão tecidas algumas 

considerações. Mas, apesar das armadilhas, é esse período sim, o determinante. 

As crônicas fornecem alguns indícios, apesar dos cuidados que se deve ter com esta 

tipologia de fonte. Até que ponto podemos lidar com essas narrativas mais tardias? Claro que 

elas não deixam de ser históricas, mesmo que para entender o contexto em que elas foram 

escritas e não, necessariamente, o tempo que elas se ocupam de narrar. Mas o que poderiam 

dizer sobre aquilo que narram? Longe de querer fazer aqui um texto teórico sobre esse modelo 

de fonte, a intenção é apenas demonstrar o seu uso para o período em análise. A IV Crônica 

Breve escreveu sobre Sancho que “[...] começou de seer muy boo Rey e de justiça. Mais ouue 

maaos conselheiros e despois da alli em diante nom foy justiçosso. E saio de mandado da 

Rainha dona Biringeira sua tia. E cassousse com Micia Lopes. E des alli foi pera mal [...]”322. 

A confiar em Filipe Alves Moreira, estes textos cronísticos, os quais temos acesso a partir do 

século XIV, possuem uma fonte comum. Diversos dados sugerem a existência de uma pequena 

crônica dos reis de Portugal anterior a meados do século XIII que veio a sofrer um 

amadurecimento técnico no reinado de Afonso III323. Apesar de o texto sofrer suas intervenções 

mais tardias ao acontecimento, a crônica dá algumas informações bem relevantes, que vão ao 

encontro de outros vestígios do período. A perdição de Sancho foi relacionada com o seu 

casamento com Mécia Lopes, matrimônio que não tinha o consentimento de sua tia em Castela, 

D. Berengária, mãe de Fernando III. 

Entretanto, antes de passar a este assunto em específico, é preciso lidar com outros 

problemas. João Rolis, novo bispo de Lisboa, deão, capelão pontifício, era de acordo com o que 

                                                           
322 CHRONICAS BREVES e memorias avulsas de S. Cruz de Coimbra. In: Portugaliae Monumenta Historica: 
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demonstra vasta documentação, um protegido de Gregório IX. Se havia dúvidas anteriormente 

quanto à intervenção régia na eleição para o bispado de Lisboa, a partir da escolha de João para 

o cargo, fica claro que Sancho não aceitava o prelado. Fica mais que evidente que o rei não 

tinha cedido sobre o assunto, acabando o papa por impor silêncio a todos os opositores da 

escolha. Faz isso depois de comunicar o bispo que foi aberto na cúria pontifícia um processo 

contra sua nomeação movido pelo rei e por alguns cônegos de Lisboa. Para levar a termo o 

processo foi enviado como procurador do monarca, o chanceler Durão Forjaz324. Ora, o rei 

questionava uma nomeação papal, movendo um processo contra tal. Não dá para ficar nesse 

caso atribuindo o protagonismo da ação a outros agentes como se faz historiograficamente com 

boa parte da política de Sancho. Claramente se diz que é o rei que intervém e, a juntar isso com 

as reclamações dos prelados portugueses como aquelas de 1238, significa que o monarca não 

abandonou sua vontade de interferir na estrutura eclesiástica do reino e chamar para si a 

jurisdição sobre esses domínios no território que lhe compete.  

O caso do bispo D. Tibúrcio de Coimbra é mais difícil de precisar, apesar de ele ser 

um dos maiores algozes de Sancho no processo que buscou o afastar do trono. Foi Tibúrcio 

declaradamente um apoiante de Afonso, conde de Bolonha, quando esse é postulado para 

substituir o irmão. Os monarcas portugueses sempre puderam intervir com mais intensidade na 

Sé coimbrã, sede do poder real. Tibúrcio enfrentou o rei e seus apoiantes quanto a essas 

interferências em sua iurisdictio? Na ausência de outros registros, há um único diploma régio 

de Sancho destinado ao bispo e o período em que a concessão ao prelado foi emitida é 

sintomático, pois Gregório IX havia convocado todos os prelados a participarem de um novo 

concílio ecumênico a ser celebrado na páscoa de 1241325. Sabendo das muitas queixas que 

podiam ser levadas à reunião por parte do episcopado português, Sancho doou ao bispo de 

Coimbra a igreja de Pedrógão. Na doação, o rei concedia o foro de naquela igreja ficar proibido 

que ricos homens e mordomos do rei ali parassem, ou seja, não podiam reivindicar privilégios 

em Pedrógão como aqueles do direito de repouso, jantar, etc.326  

Em paralelo a isso, o monarca solicitava o apoio papal novamente para a cruzada, 

pois sabia que esse era um grande fator atenuante para as reclamações do clero, que viria se 

                                                           
324 AUVRAY, Lucien. Les Registres... op. cit., Tomo III, doc. 5316. 
325 Ibidem, doc. 5635. 
326  Notum sit omnibus has litteras inspecturis quod ego S(ancius) Dei gratia Portugalensis rex do et concedo 

domno T(iburcius) electo et ecclesiam cathedrali Colimbriensis pro remedio anime mee ecclesie de Pedrogano 
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reunir no concílio. Com mais pressa do que da última vez, Gregório IX concedia através da 

Cum carissimus in Christo as indulgências por um ano para quem se alistasse na empresa ou 

contribuísse com suas posses. Os cristãos de Portugal eram incumbidos de acompanharem o 

seu rei ou a quem ele delegasse a função de liderar o combate aos muçulmanos327. A bula de 

cruzada melhorava naquele momento a relação de Sancho junto à Santa Sé. 

Pouco tempo depois, foi a vez de o rei chegar a um acordo com João Rolis depois 

do papa impor silêncio quanto à escolha do bispo. Estavam na Guarda, o que pode indicar a 

participação de Mestre Vicente na mediação. João estava sendo representado por seu irmão 

Simão Rolis, deão da Sé lisboeta e seu procurador na questão. Mais uma vez eram invocados 

os dízimos que foram prometidos ainda no tempo de Afonso, mas nunca foram pagos. No 

acordo, Sancho prometeu saldar a dívida e concedeu o padroado de algumas igrejas situadas no 

bispado de Lisboa. Por conseguinte, dava os dízimos que o avô costumava pagar para a Sé328. 

Todavia, a situação complicada de Lisboa não se resolvera ainda, após o sumiço de João Rolis, 

morto entre julho e outubro de 1241, foi eleito outro eclesiástico com ligações a Santiago de 

Compostela, escolhido pelo metropolita da arquidiocese. Essa eleição rendeu um novo 

processo, pois o cabido da Sé escolheu para a dignidade o chantre da diocese, Ricardo 

Guilherme. O cabido reclamava da legitimidade da escolha de Compostela, devido à 

proximidade familiar do novo eleito, Aires Vasques, com o arcebispo João Aires. Mas a 

conjuntura era outra, após o período de vacância na Santa Sé, provocado pela dificuldade em 

se eleger um novo papa por conta da guerra contra o imperador, foi eleito sumo pontífice 

Sinibaldo Fieschi, que tomou o nome de Inocêncio IV. Foi este papa que em 1244 confirmou a 

eleição de Aires para o bispado lisboeta, colocando um ponto final no problema apesar das 

reações adversas, inclusive por parte de alguns leigos da cidade. A referência indica a 

interferência de poderes locais na nomeação, provavelmente aquelas oligarquias urbanas de que 

se falava outrora329. 

Já foi dito como o período de vacância da Igreja – 1241-1243 – representa um dos 

pontos do reinado de Sancho II em que se faz sentir uma ausência de registros, o que deixa 

difícil averiguar o que pode ter acontecido, dando margem a uma série de inferências e à busca 

de respostas em outras fases de seu reinado. Os conflitos com os eclesiásticos são claros, como 

denuncia depois todo o processo para seu afastamento do trono. Entre seus antagonistas, lá 

estavam o arcebispo de Braga – primeiro o velho Silvestre Godinho, depois seu sucessor João 
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Viegas de Portocarreiro –, o bispo do Porto e o de Coimbra. O caso de Aires Vasques é uma 

incógnita, muito mais complicado de averiguar, o seu alegado discurso em defesa de Sancho II 

é do século XVII. Para Branco, é um testemunho que deve ser levado em consideração. Sancho 

privilegiou com a confirmação de alguns coutos em Portugal o arcebispo de Compostela em 

1244, o que pode indicar uma tentativa de aproximação num momento de tensões agudas com 

o arcebispo português de Braga. O rei podia muito bem buscar o apoio de Compostela contra 

os prelados que lhe eram hostis em Portugal. Além do mais, há a possibilidade de que o 

movimento tentava angariar o apoio da família de João Aires, bem relacionada com a nobreza 

galega e do Entre Douro e Minho, o que transformava a eleição de seu sobrinho para a diocese 

lisboeta em algo vantajoso para o rei. Apesar de fazer muito sentido, como bem identifica 

Branco, a documentação não permite averiguar essa teia de relações familiares nesse momento. 

Sabe-se que o bispo Aires, mesmo mais tarde, não conseguiu a benevolência de uma Lisboa 

muito afeita a Afonso III. Apesar de o original não ter sobrevivido, o seu discurso em defesa de 

Sancho II frente ao papa Inocêncio IV é um indício que não deve ser ignorado330.  

Sendo Aires Vasques ou não, é certo pensar que o rei português tenha enviado 

alguém para falar em seu nome no concílio de Lyon. No caso daquela assembleia anterior que 

seria realizada em 1241 – frustrada por Frederico II – por Gregório IX, ele tinha chegado a 

enviar o seu chanceler Durão Forjaz como seu procurador, tendo o mesmo voltado com uma 

nova bula de cruzada. Tradicionalmente, Sancho tinha o costume de nomear algum 

representante para falar em seu nome na cúria pontifícia, sobretudo, quando a relação estava 

mais conturbada. É possível que a tese de Branco esteja certa, apesar da falta de documentação 

contemporânea a esse respeito. O estranho seria o monarca não ter enviado ninguém e isso não 

condiz com tudo aquilo que foi visto ao longo do seu governo. 

Ainda em concomitância ao período de vacância da Santa Sé, é difícil identificar se 

houve uma campanha militar contra os muçulmanos como é possível perceber na década 

anterior. É provável que houvesse uma pequena investida fora de hora com as forças da Ordem 

de Santiago, após o vencimento das indulgências concedidas na Cum carissimus in Christo. A 

concessão da vila de Tavira para a Ordem de Santiago em janeiro de 1244 pode ser 

representativo disso331. A bula de deposição tece a imagem de um rei que não estava mais 

interessado na guerra contra os infiéis:  

 
Acresce ainda que, não defendendo as terras e outras coisas mais dos cristãos, 

que estão colocadas na fronteira dos sarracenos, as entrega, por sua 

                                                           
330 Ibidem, p. 91-92. 
331 Sancius Secundus... op. cit., doc. 81. 
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pusilanimidade à devastação ou ocupação dos infiéis. E embora tenha sido 

aconselhado a, como lhe cumpria, corrigir o seu passado e outros crimes mais, 

cuja enumeração seria fastidiosa, ele, depois de ouvir tais conselhos, não 

pensou em lhes dar cumprimento332. 

 

Sabendo que o rei conseguiu em 1241 uma bula de cruzada, esse trecho pode 

significar que Sancho II não cumpriu a promessa de dar guerra aos muçulmanos dentro de um 

ano, prazo concedido no texto papal para a concessão de indulgências. Varandas defende que a 

falha em lançar as cruzadas nesses anos, a partir de 1240, pode sim ser uma das grandes 

justificativas para destituição de Sancho. Se ele abandonou os esforços de guerra com o Islão 

ou teria sido impedido de fazê-lo, isso contribuiu para que seus inimigos conseguissem a 

deposição. Em termos de eficácia política, a guerra seria garantia do trono quanto a neutralizar 

as conspirações, era um suporte do rei para suas manobras na cúria papal. É possível que Sancho 

II não moveu guerra contra os muçulmanos por não existir papa durante um tempo, o que pode 

ter levado a uma desarticulação com os poderes públicos e eclesiásticos do reino. A vacância 

pode ter afetado os comportamentos dos prelados e de ordens religiosas. Se o rei português não 

continuava a cruzada, seu irmão, o conde de Bolonha, pouco mais tarde se colocava como 

aquele que queria retomá-la, o que fornece um forte ingrediente para sua volta333.  

A bula Cum zelo fidei datada de abril de 1245, ou seja, de antes do processo de 

destituição – o que mostra que ele estava mais do que encaminhado –, concedia o perdão dos 

pecados ao conde de Bolonha e a quem o acompanhasse na luta contra os infiéis na Hispania. 

Não é ao rei português que Inocêncio IV concede as indulgências, mas ao seu irmão. O papa 

estava convencido de que Sancho não podia mais levar adiante o esforço de cruzada. Outra 

notável variação nessa carta é que ela não estabelecia um prazo específico para a concessão da 

remissão dos pecados, algo que até então acontecia regularmente. Nas bulas de cruzada do 

antecessor Gregório IX era definido um tempo de vigência para que os cristãos recebessem as 

indulgências334. É importante ressaltar também que esse tipo de bula não era concedida 

gratuitamente, era preciso negociação na cúria pontifícia e era imprescindível que a parte 

                                                           
332 BULA Grandi non immerito. In: BRANDÃO, Fr. António. Crónicas... op. cit., Escritura X. Tradução de Albino 

de Faria. 
333 VARANDAS, José. Bonus rex…, op. cit., p. 364; 369-370. 
334 “Innocentius episcopus, seruus seruorum Dei. Dilecto filio nobili uiro Alfonso, nato quondam clare memorie 

regis Portugallie illustris, comiti Bolonie, salutem et apostolicam benedictionem. Cum, zelo fidei et deuotionis 

accensus, disposueris, ut accepimus, contra sarracenorum perfidiam in Ispaniam proficisci, nos, tuum propositum 

in Domino commendantes ac desiderantes ut in hoc, ab hiis maxime qui in illis constituti sunt partibus, adiuueris, 

de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi, tibi et hiis qui 

de regno Portugallie tecum contra predictos sarracenos accesserint, illam peccatorum uestrorum ueniam elargimur 

que transfretantibus in Terre Sancte subsidium in generali concilio est concessa”. MONUMENTA HENRICINA. 

op. cit., doc. 51, p. 78-79.  
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interessada demonstrasse o desejo de se lançar contra os infiéis. Sancho II normalmente enviava 

alguém como seu procurador para conseguir esse tipo de incentivo. Significa que Afonso assim 

o fez, sendo representado na cúria papal em Lyon por aqueles eclesiásticos que o queriam logo 

no trono. 

Coincidentemente, na época em que Gregório IX pedia que Sancho movesse 

cruzada dentro de um ano na Cum carissimus in Christo e que veio a coincidir depois com o 

período de vacância na Santa Sé, Paio Peres Correia foi transformado em Castela em 1242, no 

mestre da Ordem de Santiago. Assim, ele conquistou do lado do infante castelhano (futuro 

Afonso X), Múrcia em 1243, Lorca e Mula em 1244335. São numerosos o conjunto de benefícios 

concedidos para os santiaguistas no período em que Paio Peres era comendador da Ordem em 

Portugal. Além do mais, na conquista de Aiamonte que contou claramente com as hostes do rei, 

mais uma vez quem tinha sido agraciado com o castelo foram os espatários336 e Paio Peres: 

 
Saibam todos que esta carta virem que eu, Sancho II, por graça de Deus rei de 

Portugal, de minha boa e livre vontade, e por acordo e parecer dos meus 

fidalgos e ricos-homens e pelo ótimo serviço que me prestaram D. Paio 

Correia, comendador de Alcácer e os freires da Ordem de S. Tiago e para 

salvação da minha alma e das dos meus predecessores lhes dou e concedo, e 

à Ordem de S. Tiago e a todos que no futuro lhe sucederem, o meu castelo de 

Aiamonte, com os seguintes limites, a saber: que os limites do mencionado 

castelo confrontem com os de Mértola e de Casala, e em frente de Gevoleia, 

de Olva e de Saliez os limites desse Castelo sejam por Odael, com todas as 

suas pertenças, com as entradas e saídas, quer por mar, quer por terra, e com 

todos os direitos reais que aí tenho ou devo ter, para que o comendador da 

mesma Ordem e os seus freires me amem e me queiram bem, assim como a 

um senhor verdadeiro, e estejam na posse do mesmo castelo em sossego e paz 

e o possuam para sempre por direito de herança337. 

  

Entre as inúmeras concessões feitas pelo serviço prestado, essa foi elencada por ser 

encarada como a mais evidente conquista que contou com a participação do exército régio. 

Sancho II favorecia a Ordem de Santiago em muitos aspectos, o que pode denunciar o 

protagonismo desses militares naquelas campanhas, mas ao mesmo tempo, parece haver algo 

mais nessa relação. O fato é que Sancho a partir daí passou a ser mais do que nunca refém deles 

para continuar a guerra contra os muçulmanos. Como no período de vacância da Igreja, Paio 

Peres foi transformado em mestre da Ordem e estava em Castela, isso explica porque uma 

pequena incursão teria acontecido depois da hora e motivado a doação de Tavira em 1244. 

Dessa forma, o rei português realmente não teria conseguido mobilizar outras forças no período 

                                                           
335 MATTOSO, José. História..., op. cit., p. 109. 
336 Um dos modos pelos quais são chamados os cavaleiros da Ordem de Santiago. 
337 BRANDÃO, Fr. António. Crónicas... op. cit., Escritura VII, p. 356. Tradução de Albino Faria. 
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concomitante à vacância, ficando dependente do retorno do seu parceiro para fazer cumprir uma 

de suas funções. Significa então, que os outros poderes do reino, seus ricos-homens, por 

exemplo, julgavam que não tinham nada a ganhar em uma nova campanha? É possível que sim. 

Outro dos motivos para que Sancho II não fosse à guerra podia simplesmente ser por conta do 

seu matrimônio ter acontecido nessa época. 

E que se fale dele! Mécia estava disponível para casamento em 1240, devido à 

morte do seu primeiro marido, Álvaro Pires de Castro. O casamento deve ser datado a partir 

desse ano, embora não exista nenhum indício conclusivo a respeito. Segundo Fernandes, a 

viagem do rei para Zamora em fevereiro de 1241, onde celebrou um acordo com o mosteiro de 

Celanova poderia indicar uma relação com o seu matrimônio. A excursão para fora dos limites 

do reino pode ressaltar isso338. De acordo com Mattoso, o casamento foi contemporâneo à 

revolta de Diogo Lopes de Haro, irmão de Mécia, contra Fernando III, conflito que terminou 

depois da mediação da rainha Mãe, Berengária. Sendo verdade, explica a oposição de 

Berengária ao casamento do sobrinho português339. 

As relações invisíveis eram muitas, na década anterior Mécia estava junto de alguns 

criados de Berengária na França quando Luís IX atingiu a maioridade em 1234, podendo 

significar que lá estavam como emissários. Ali acabava se encontrando com o jovem Afonso, 

irmão de Sancho II, que era educado sob a tutela de D. Branca, mãe do rei Luís. Havia laços 

que escapam ao registro escrito representativos de uma enorme influência das irmãs Branca e 

Berengária, e que se fazia sentir também em Portugal340.  

Fernandes considera que o papel do casamento do rei português estava longe de ser 

irrelevante na guerra que se avizinhava e na sua destituição, considerando metaforicamente a 

rainha como uma nova Pandora. Mas como o autor lembra, os castelos concedidos à rainha não 

foram dados de forma casual. Estavam situados em torno de terras que seriam por excelência 

senhoriais, além de alguns castelos estremenhos. Ao colocar aqueles bens no patrimônio de 

Mécia, Sancho estava chamando se fosse necessário, a parentela da rainha para sua defesa. Os 

Haro e os Lara, aparentados com aqueles, eram poderosas linhagens castelhanas que já 

causaram seus devidos problemas para o poder de Fernando III341. 

Sancho casou e “des alli foi pera mal”. Afonso, conde de Bolonha, acusou seu 

irmão na cúria pontifícia de casar em grau proibido. Em carta do papa de fevereiro de 1245, 

                                                           
338 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., 255. 
339 MATTOSO, José. História... op. cit., p. 109. 
340 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., 255. 
341 Ibidem, p. 256. 
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Inocêncio IV dizia se tratar de uma petição de Afonso, aquela que denunciava o rei de Portugal 

de casar-se com Mécia Lopes em grau proibido de consaguinidade342. O sumo pontífice 

encarregou o arcebispo de Compostela e o bispo de Astorga de separarem os cônjuges: 

 
Com a sua petição, o conde de Bolonha, filho dileto e nobre varão, nos 

mostrou que o caríssimo filho em Cristo, Nosso Senhor, o ilustre rei de 

Portugal, seu irmão, contraiu matrimônio, antes mais justo chamar de 

concubinato, com a nobre mulher Mécia Lopes, parente do rei pela linhagem 

em quarto grau de consaguinidade e afinidade. De fato, isso acarretou o perigo 

de sua alma e o escândalo de muitíssimas gentes; desse modo, mandamos que 

sejam investigados e intimados, pelo zelo com a verdade, pois, se, assim, a 

união os fez dosonrados, que celebreis o divórcio em meio à justiça entre eles. 

Que o rei supracitado que a abandone após o envio dessa admoestação pelo 

embaraço que causaria a interposição de um recurso, e que de forma 

conveniente pronuncie a sentença de excomunhão na presença do mesmo rei: 

se não de ambos, etc.343.  

 

É possível notar por essa correspondência pontifícia que a trama estava avançada e 

que aqueles que jogavam contra o rei português moviam todos os recursos possíveis, inclusive 

no âmbito legal para alcançarem os fins políticos desejados. Se a carta dava a noção de que 

estava a respeitar o devido processo jurídico solicitando que alguns prelados investigassem a 

acusação para que aparecesse outra coisa, senão a verdade, é certo que o pontífice não estava 

também dando muito espaço para a manobra, confirmado o casamento, união que no texto ele 

já deixava muito claro acreditar, que fosse celebrado o divórcio. Não era algo incomum também 

no mundo medieval conseguir a benção papal para a celebração de um casamento que não tinha 

amparo legal devido o grau de parentesco. Dependia muito das negociações com a Santa Sé. É 

por isso mesmo que o casamento deve ter sido celebrado durante o período de vacância do 

papado, em um momento em que a interlocução com a cúria pontifícia estava mais do que 

                                                           
342 As questões que envolviam a validade do matrimônio cristão ocuparam canonistas e causaram grandes 

incertezas ao longo do século XII. Era complicado lidar com os graus de consanguinidade para o controle da 

clandestinidade. Antes do IV Concílio de Latrão, as elaborações que impediam um casamento consanguíneo 

levavam em consideração até o sétimo de grau de parentesco, o que tornava ainda mais difícil fazer observar as 

regras canônicas. Essa legislação foi revogada no IV Latrão, onde os graus proibidos de consanguinidade e 

afinidade foram reduzidos para quatro, barrando o casamento entre os descendentes dos mesmos trisavós. Para 

fazer valer a regra, determinou-se que os casamentos fossem proclamados com antecedência. Dessa forma, as 

objeções legais podiam ser levantadas antes da cerimônia acontecer. DUGGAN, Anne J. Conciliar... op. cit., p. 

350-351. 
343 “Sua nobis dilectus filius nobilis vir comes Bolonie petitione monstravit quod carissimus in Christo filius noster 

S. rex Portugallie illustris frater ejus cum nobili muliere Mentia Lupi, quarta eidem regi consanguinitatis et 

affinitatis linea attinente, matrimonium immo verius contubernium de facto contraxit in anime sue periculum et 

scandalum plurimorum; mandamus quatinus inquisita super iis, vocatis qui fuerint evocandi, diligentius veritate, 

si rem inveneratis ita esse, celebretis divortium, mediante justitia, inter eos, predictum regem postmodum quod 

eam dimittat, monitione premissa, districtione qua convenit appellatione postposita, compellentes, attentius 

provisori ne in personam ejusdem regis excommunicationis sententiam proferatis: quod si non ambo, etc”. 

BERGER, Élie. Les Registre d’Innocent IV: recueil des bulles de ce pape. Paris: Fontemoing & Cie Éditeurs, 1884, 

Tomo I, doc. 995. 
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prejudicada. Ou realmente nesse momento o rei não se importava. Os adversários de Sancho II 

foram hábeis em fazer a denúncia a Inocêncio IV em tal conjuntura. Outro problema é que não 

tinha sido dado também margem para qualquer manobra devido ao que veio a ocorrer na 

sequência. No outro mês o papa censurava novamente o rei de Portugal na bula Inter alia 

desiderabilia. Na cúria pontifícia o novo arcebispo de Braga, João Viegas de Portocarreiro, 

avançava contra o rei de Portugal.   

 O monarca não divorciou, sua destituição se aproximava e, como parte do processo 

que tentava afastá-lo do trono, Inocêncio IV anulou seu casamento. Seus opositores, incluindo 

seu irmão, de tudo faziam para evitar o nascimento de um herdeiro. Quando a destituição 

chegou, o seu irmão, que trabalhou em prol da anulação do seu casamento, foi nomeado curador 

do reino. Sancho II não perdeu a dignidade de rei, o ofício que foi passado para o seu irmão, a 

arte de governar, a administratio do reino. A jurisdição papal para proceder dessa maneira é o 

objeto de análise do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

A JURISDIÇÃO PONTIFÍCIA NAS SENTENÇAS 

 

 

4.1 – Podia o papa depor um rei? Inocêncio IV e a destituição de Sancho II 

 

No ordenamento jurídico medieval o papa podia destituir reis e imperadores? Como 

isso estava colocado? A base para tal fundamentação estava, é claro, no direito canônico. Mas 

era uma jurisdição comumente aceite? Com que frequência acontecia? Esse poder decisório 

papal foi exercido em várias ocasiões? Inocêncio IV destituiu dois governantes temporais, 

apesar dos dois processos serem significativamente diferentes. Qualquer papa medieval fez 

isso? Não! Mas houve outros casos? Sim! O fato é que há um primeiro grande diferencial entre 

as sentenças promulgadas por Inocêncio IV: a deposição de Frederico II foi promulgada no 

concílio de Lyon e discutida na assembleia. A destituição funcional de Sancho II, por sua vez, 

foi feita após a reunião conciliar, apesar de reclamações e acusações contra o rei terem sido 

feitas durante o concílio. E por que Sancho passou a ser chamado de rex inutilis? Esses termos 

não aparecem no conteúdo da bula, teoricamente se fundamentam na construção narrativa do 

texto que expõe um rei frágil na arte de governar. O tema também não era novo no direito 

canônico, por mais que o papa Inocêncio IV contribuísse com novas fórmulas na bula Grandi 

para a caracterização de um soberano negligente, para que, jurista como era antes de vir a ser 

papa, seu próprio reforço legal pudesse servir como exemplo. Por não exercer justiça no seu 

reino, conforme enfatiza a sentença, Sancho II é colocado como indolente: 

 
[...] Além disso, por indolência e pusilanimidade o mesmo rei deixa cair em 

ruína os castelos, as vilas, as terras e os outros direitos reais, e, desvairado, 

aquiescendo sem reflexão, e ilicitamente, a conselhos de maus, 

conscientemente tolera criminosos assassinatos tanto de clérigos como de 

leigos, de nobres ou humildes, sem atender à religião, ao sexo ou à idade, 

assim como os roubos, os incestos e os raptos de mulheres, quer freiras quer 

seculares, e os cruéis tormentos que alguns desse reino infligem a negociantes 

ingénuos com o fim de extorquir-lhes dinheiro. E, além de parecer que tais 

crimes são cometidos com o consentimento dele, visto ficarem impunes, são 

uma porta aberta para coisas piores [...]. 

[...] Pelos bispos de Coimbra e do Porto, que, naquela ocasião a Sé Apostólica 

nomeou para transmitirem ao rei aqueles conselhos, e pelo já mencionado 

Provincial dos Pregadores, em cartas que nos enviaram fomos informados de 

que, com o maior cuidado, levaram os seus conselhos ao rei acerca destas 

coisas. Além destes, cartas de outras pessoas, dignas de toda a fé, e de muitos 

eclesiásticos, religiosos, fidalgos, militares, e até nobres senhores, trouxeram 
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ao nosso conhecimento que a conduta anterior não foi melhorada e que, pelo 

contrário, por indolência e negligência do rei, as coisas se agravam cada vez 

mais de dia a dia [...]344. 

 

O rei foi considerado negligente, fraco, a bula caracterizava o governo de Sancho 

como o de uma autoridade ausente, no reino português a justiça não existia, qualquer um fazia 

o que queria, inclusive os altos oficiais do rei. O sumo pontífice procurava deixar claro que 

tentou, não estava retirando o ofício apenas por ter autoridade para tal, retomando o papado de 

Gregório IX, por muitas vezes, teria pedido aos prelados do reino para que aconselhassem o rei 

de sua conduta. Sancho não se preocupava mesmo que o mundo estivesse caindo à sua volta. A 

confiar no discurso inserido na bula, era realmente o tempo da rouba, das turbações. Um rei 

indolente, inútil, não podia pôr em xeque o bem comum e o território sob sua jurisdição. Como 

isso estava construído no direito? 

A primeira fundamentação para que o poder espiritual pudesse exercer o direito de 

depor governantes seculares estava na Bíblia. Em I Samuel, 10, 1, o sacerdote de Iahweh foi 

aquele que sagrou Saul. Assim, Samuel derramou um frasco de azeite sobre a cabeça de Saul, 

ressaltando que tal gesto era o sinal de que Deus o tinha ungido, por meio de seu representante, 

como chefe de seu povo. Depois, em I Samuel, 15, 22-23, o mesmo sacerdote, enquanto porta-

voz de Deus, foi quem destituiu Saul do trono de Israel por causa da desobediência deste. No 

Novo Testamento era utilizado, sobretudo, o texto do Evangelho de Mateus, 16, 16-20, “Tu és 

Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus e tudo 

o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus 

e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”345. Esta passagem foi citada por inúmeros 

autores medievais que se preocupavam em sustentar a universalidade e a supremacia do poder 

pontifício frente aos demais poderes. 

Uma outra fonte comum estava nos canonistas, como é o caso do Decreto de 

Graciano, particularmente no Alius item. Datado de meados do século XII, o Decreto foi 

elaborado por Graciano, monge camaldolês que viveu provavelmente em Bolonha. Existem 

muitas suposições em torno da figura de Graciano porque a maioria das tradições em torno de 

sua biografia surgiu a partir do século XIII ou mesmo mais tarde. No entanto, existe um 

consenso de que, pelo método jurídico aplicado no Decretum ser altamente desenvolvido é 

muito provável que a compilação tenha sido elaborada em Bolonha e que, seu autor, foi 

professor de direito canônico na referida cidade. Dentre as fontes utilizadas para a composição 

                                                           
344 BULA Grandi... op. cit. 
345 Mt 16, 16-20. In: BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2006. 
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do Decreto, podemos mencionar os cânones conciliares, decretais papais, textos patrísticos, o 

direito romano, capitulares carolíngias, um grande conjunto de textos jurídicos forjados e as 

sagradas escrituras. Apesar do trabalho compilatório diante de uma vasta coleção de fontes de 

natureza diversa, o Decretum está marcado por uma exposição coerente desse conjunto de modo 

que foi possível estabelecer com a obra a consciência da legalidade do direito canônico346. 

Não sendo muito mais do que uma introdução à lei do passado, o Decreto examinou 

todo o terreno legal. Não respondeu diretamente a muitos problemas em sua época embora 

tenha proporcionado um ponto de partida para fornecer soluções para disputas jurídicas. As três 

áreas mais prementes em que os juristas criaram uma nova jurisprudência com princípios e 

conceitos extraídos do antigo direito romano eram o procedimento judicial, o direito 

matrimonial e a estrutura do governo eclesiástico. No primeiro meio século depois de Graciano 

os juristas concentraram-se nesses problemas, e seus ensinamentos e escritos refletem essas 

preocupações347. 

No Decretum, Graciano definiu uma das bases para uma juridicidade eclesiástica 

mais elevada em razão da aequitas canonica, como fica claro a seguir: 

 
A Santa Igreja Romana pode reservar um tratamento especial a pessoas e 

avaliar alguns fatos de modo particular para além das normas gerais positivas; 

isso não por arbítrio, mas pela atenção que dedica às razões de equidade, de 

tal modo que ela – que é mãe da justiça – desta não se afasta por nada348. 

 

Com isso, nesse tipo de passagem estava claro que em razão da equidade sobressaía 

um principio supremo pelo qual a Igreja era a garantia da efetiva justiça. Como mãe da justiça 

ela devia ser fiel à aequitas, noção que tomou a atenção de uma série de decretais e de 

canonistas349.  Entretanto, no que se refere ao problema da destituição, o Alius item fornecia 

uma outra importante chave, tratava-se da deposição de Childerico III (714-754) pelo papa 

Zacarias (741-752): 

 
Do mesmo modo, outro Pontífice Romano, Zacarias, depôs o rei dos francos, 

acusando-o não tanto por suas iniquidades, mas pelo fato de que o detentor de 

um poder tão grande era negligente, assim, ele foi substituído por Pepino, pai 

do Imperador Carlos, e todos os francos foram liberados do juramento de 

fidelidade que tinham lhe prestado. A Santa Igreja também exerce essa 

                                                           
346 LANDAU, Peter. Gratian and the Decretum Gratiani. In: HARTMANN, W.; PENNINGTON, K. The 

History… op. cit., p. 46. 
347 MULLER, Wolfgang P.; PENNINGTON, Kenneth. The Decretists: The Italian School. In: Ibidem, p. 122.  
348 “Valet ergo [...] Sancta Romana Ecclesia quoslibet suis privilegiis munire et extra generalia decreta quedam 

speciali beneficio indulgere, considerata tamen rationis equitate, ut que mater iusticiae est in nullo abe a dissentire 

inveniatur”. GRACIANO apud GROSSI, Paolo. A Ordem... op. cit., 259. 
349 GROSSI, Paolo. A Ordem..., idem. 
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autoridade com frequência quando absolve os soldados do vínculo de 

juramento prestado aos bispos destituídos de sua função pela autoridade 

apostólica350. 
 

Antes de compor o Decretum, Alius item foi uma passagem de uma carta do papa 

Gregório VII, na qual descrevia a alegada deposição do último rei merovíngio com base na 

inépcia em 751. Este texto foi citado por Gregório para embasar o seu direito de excomungar e 

depor o imperador Henrique IV (1053-1105), que, segundo o papa, cometeu ofensas muito mais 

graves do que ser um inútil. Inserido no decorrer da carta, servia como exemplo, num ponto em 

que o sumo pontífice elencava diversas situações nas quais pontífices anteriores teriam 

afirmado a maior importância da autoridade espiritual. Nesse caso, a deposição de Childerico 

servia para sustentar também sua capacidade para julgar governantes seculares com base em 

suas condutas351. 

Para isso, Gregório VII não tinha recorrido a outra coisa senão a história. Retirou 

tal testemunho do texto de Eginhardo (ca. 770-814): 

 

A família dos merovíngios, a partir da qual os francos costumavam escolher 

seus reis, durou comprovadamente até o rei Childerico, que, sob ordem de 

Estêvão, pontífice de Roma, foi deposto, tonsurado e confinado em um 

mosteiro. Mas, embora a família parecesse encontrar seu fim com ele, na 

verdade, não vigorava há muito tempo, e o título de rei já não se distinguia por 

nada além de um título vazio. Portanto, a riqueza e o poder do reino foram 

mantidos por alguns prefeitos do palácio, que eram chamados de maiores 

domus e a quem pertencia a autoridade suprema. Nada restava mais ao rei do 

que isso, estava contente com o nome de rei, com seus longos cabelos e barba, 

sentava-se no trono e apresentava a imagem do poder; ele ouvia legados de 

longe e, em sua partida, dava-lhes, por aparente autoridade, respostas às quais 

ele tinha sido instruído ou ordenado. Com o quase inútil (‘inutilis’) nome de 

rei, e pequenos meios de subsistência que o prefeito do palácio, a seu critério, 

lhe permitia, ele não possuía nada além de uma propriedade com uma renda 

muito pequena, em que tinha uma casa e alguns servos que o auxiliava com 

suas necessidades e mostravam-lhe fidelidade. Onde quer que ele fosse, 

viajava em um vagão puxado por bois, conforme a moda campestre. Assim, 

ele costumava ir ao palácio; assim, ia à assembleia de seu povo, que era 

realizada anualmente para assuntos do reino; então, ele costumava voltar para 

casa. O prefeito do palácio assumiu a administração do reino e tudo mais, tanto 

os assuntos domésticos como estrangeiros, nos quais era preciso atuar352. 

                                                           
350 “Alius item Romanus Pontifex, Zacharias scilicet regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro 

eo, quod tantae potestati erat inutilis, a regno deposuit, et Pipinum, Karoli inperatoris patrem, in eius loco substituit, 

omnesque Francigenas a iuramento fidelitatis absoluit. Quod etiam ex frequenti auctoritate agit sancta ecclesia, 

cum milites absoluit a uinculo iuramenti, quod factum est his episcopais, qui apostolica auctoritate a pontificali 

gradu deponuntur”. RITCHER, Aemilius Ludovicus (Ed.). Corpus Iuris Canonici. Decretum Magistri Gratiani. 

Leipzig: Bernhardi Tauchnitz, 1879. Causa 15, quaestio 6, canon 3. 
351 Trata-se da carta dirigida a Herman, bispo de Metz. Traduzida ao português em BARBOSA, João Morais; 

SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 12. 
352 “Gens Meroingorum, de qua Franci reges sibi creare soliti erant, usque in Hildricum regem, qui iussu Stephani 

Romani pontificis depositus ac detonsus atque in monasterium trusus est, durasse putatur. Quae licet in illo finita 

possit videri, tamen iam dudum nullius vigoris erat, nec quicquam in se clarum praeter inane regis vocabulum 
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Uma pequena confusão é feita em relação ao papa que teria deposto Childerico. No 

texto de Gregório VII e em sua retomada no Decretum dizia-se que a autoria era do papa 

Zacarias, enquanto no texto de Eginhardo o papel é atribuído ao papa posterior, Estevão. Esse 

tipo de imprecisão em relação àquele tempo mais distante não era estranha, tendo em vista que 

o biógrafo de Inocêncio IV cometeu outra incoerência sobre isso ao falar da deposição do 

imperador Frederico. Ressaltava que quem tinha sido deposto pelo papa Estevão353 era o irmão 

de Pepino, Carlos354. O primeiro equívoco se deve a que Zacarias havia falecido antes da 

coroação de Pepino, cabendo a sua confirmação como rei ao papa Estevão. Mas muito mais 

importante do que isso, era que esse caso em particular foi utilizado para fundamentar uma 

prerrogativa papal. Em meio ao grande número de canonistas que se preocupavam em trabalhar 

as definições do que era um rei justo e o rei tirano, a deposição de Childerico elucidava um caso 

em que o pontífice podia intervir, o do rei ausente que simplesmente não governava.   

Auxiliava Gregório VII na fundamentação da deposição do imperador. Na sua 

concepção podia se valer do mesmo poder decisório no julgamento de outra autoridade secular, 

pois um predecessor havia posto em prática tal direito. Foram sucessivos os desentendimentos 

entre a cúria pontifícia e a corte de Henrique IV a partir de 1075, até que no ano seguinte, o 

imperador resolveu lançar uma sentença de deposição contra Gregório VII. O papa, recorrendo 

ao fundamento do vicariato concedido por Pedro a sua pessoa e seus antecessores e, ademais, 

ao poder de ligar e desligar, destituiu o imperador e libertou seus súditos do juramento de 

fidelidade355. 

                                                           
praeferebat. Nam et opes et potentia regni penes palatii praefectos, qui maiores domus dicebantur, et ad quos 

summa imperii pertinebat, tenebantur. Neque regi aliud relinquebatur, quam ut regio tantum nomine contentus 

crine profuso, barba summissa, solio resideret ac speciem dominantis effingeret, legatos undecumque venientes 

audiret eisque abeuntibus responsa, quae erat edoctus vel etiam iussus, ex sua velut potestate redderet; cum praeter 

inutile regis nomen et precarium vitae stipendium, quod ei praefectus aulae prout videbatur exhibebat, nihil aliud 

proprii possideret quam unam et eam praeparvi reditus villam, in qua domum et ex qua famulos sibi necessaria 

ministrantes atque obsequium exhibentes paucae numerositatis habebat. Quocumque eundum erat, carpento ibat, 

quod bubus iunctis et bubulco rustico more agente trahebatur. Sic ad palatium, sic ad publicum populi sui 

conventum, qui annuatim ob regni utilitatem celebrabatur, ire, sic domum redire solebat. At regni administrationem 

et omnia quae vel domi vel foris agenda ac disponenda erant praefectus aulae procurabat”. EINHARD. Vita Karoli 

Magni, ed. O. Holder-Egger (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum in usum 

scholarum separatim editi, Editio Sexta, Hanover, 1911), ch. 1. Para uma versão em inglês Cf. BARNWELL, P. 

S. Einhard, Louis the Pious and Childeric III. Historical Research, vol. 78, n. 200, pp. 129-139, 2005, p. 129. 
353 “Stephanus papa Karolum Pipinis regis fratrem a regno deposuit et Pipinum in eius loco substituit”. Vita 

Innocentii IV, op. cit., p. 95. 
354 Ele de fato tinha um irmão de nome Carlomano, mas a confusão foi feita com a questão de quem tinha sido 

deposto. Carlomano era o filho mais velho de Carlos Martel e exerceu a função de mordomo até se retirar para a 

vida monástica em 747. 
355 Cf. BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino de Deus e o reino dos homens. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 1997, doc. 10. Para os interessados, nessa obra há também uma contextualização do conflito 

entre ambos no Capítulo 1. Também em português, ver o capítulo 2 da tese de Rust Cf. RUST, Leandro D. 

“Colunas Vivas de São Pedro”: concílios, temporalidades e reforma na história institucional do Papado medieval. 
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Depois, com a influência do Decreto de Graciano, surgiram tratados e glosas em 

torno de seu trabalho. Os canonistas se preocuparam em fornecer uma formulação jurídica 

apropriada para a doutrina teológica da Igreja como uma comunidade ordenada de fiéis. O 

estudo do direito romano, que dava ênfase na autoridade centralizada, coincidiu com reflexões 

sobre os primeiros textos cristãos reunidos no Decretum, o que fez com que essas correntes 

fluíssem em conjunto na escrita canônica. Além do mais, é preciso levar em consideração que 

a sociedade do século XII estava imersa no direito consuetudinário, ou seja, estavam inclinados 

a ver a lei como consequência de toda a vida de um povo, e não simplesmente como o comando 

de um governante. Essa variedade de fontes permitiu a produção de uma complexidade 

incomum no pensamento constitucional canônico, pois se muitas culturas se preocuparam em 

produzir uma teoria do direito divino do governante, os canonistas do século XII se 

interessavam igualmente no direito divino da comunidade. De igual maneira, eles foram 

fascinados pelo conceito de supremacia papal356. 

Como indicam Pennington e Muller, uma das áreas mais estudadas acerca do 

pensamento de Hugucião em sua Summa, era sua teoria do governo eclesiástico. As observações 

em torno da Summa focaram na relação entre os poderes seculares e espirituais e o bom 

funcionamento da hierarquia da Igreja, estabelecendo que Hugucião encarava os Dois Reinos 

de um ponto de vista dualista, cada um autônomo em sua esfera e divinamente instituídos. 

Conferiu grande independência ao poder secular, exaltou a autoridade do imperador, 

subordinando reis, príncipes e outros governantes menores a ele. O papa não podia depor 

imperadores, a não ser que, por algum motivo, os príncipes eleitores solicitassem seu consilium. 

Entretanto, tal posição assegurou a independência eclesiástica, porque em inúmeras ocasiões 

ele afirmou que a Igreja gozava de plena soberania legislativa e jurisdicional357. 

Contudo, uma abordagem apenas do aspecto dualista de seu pensamento permanece 

imprecisa sem mencionar algumas tendências hierocratas. A excomunhão foi empregada por 

Hugucião e outros canonistas como uma poderosa ferramenta de controle da parte das 

autoridades espirituais. Por conseguinte, a Summa concedeu aos juízes eclesiásticos a 

autoridade para suspender ao menos em parte as obrigações feudais de um vassalo a seu senhor 

excomungado. Salvar um suposto pecador da condenação eterna tinha mais importância do que 

evitar possíveis abusos da jurisdição temporal. Sua adesão à aplicação da equitas canonica aos 

                                                           
2010. 548 f. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2010. 
356 TIERNEY, Brian. Religion... op. cit., p. 13-14. 
357 MULLER, Wolfgang P.; PENNINGTON, Kenneth. The Decretists… op cit, p. 155-156. 
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problemas legais, reservava certos casos à jurisdição da Igreja e promovia a aplicação de regras 

canônicas nos tribunais seculares358. 

Segundo os decretalistas, tendo o papa recebido suas prerrogativas diretamente de 

Deus, sua autoridade assegurava a unidade da Igreja.  Para Hugucião, o papa podia convocar 

sua corte em qualquer caso de jurisdição eclesiástica e rever cada ato administrativo, pois só o 

sumo pontífice emitia legislação que afetaria a Igreja como um todo. Nem o corpo conciliar, 

nem o colégio de cardeais tinha poder para controlar a iniciativa papal, suas funções, estavam 

restringidas a um papel consultivo. Nesse ponto, seguia a máxima de que o papa não podia ser 

julgado por ninguém e pouco fez para restringir este nível de autoridade359. 

Seguindo de perto outros canonistas, Hugucião considerava os governantes 

temporais como equiparados em certo sentido com os prelados mais elevados, não tanto 

teologicamente, mas em maior grau, em razões jurídicas. A analogia do poder dos prelados com 

a autoridade régia tornou-se um lugar comum em tratados dos séculos XII que se preocupavam 

em sustentar a universalidade do direito canônico360. 

De acordo com o canonista, a administração de uma Sé não podia estar confiada a 

um prelado incapaz. Em caso de negligência grosseira, incapacidade ou vacância episcopal, a 

jurisdição de um bispo poderia passar temporariamente ao cabido. Alguns pensadores 

aplicaram este tipo de modelo de corporação para problemas gerais de governo, o que 

aumentava a gama de possibilidades. Um ato envolvendo o bem-estar da Sé exigia o 

assentimento de ambas as partes, do bispo e da maioria dos cônegos. É como a analogia com o 

corpo, em que o bispo era o “membro principal”, mas qualquer ação que influenciava a 

corporação como um todo, demandava o consentimento de suas demais partes. Este modelo 

representativo aplicado ao governo podia render uma doutrina complexa de monarquia mista 

ou limitada361. 

A administração de um prelado incapaz não podia redundar em danos para a Igreja. 

Dessa forma, havia uma fundamentação que justificava a nomeação de um curador episcopal 

que geria os assuntos de uma Sé durante períodos em que a função estava nas mãos de um bispo 

inútil. Um clérigo adequado e de capacidade era nomeado como uma espécie de tutor ou reitor. 

                                                           
358 Ibidem, p. 156. 
359 Ibidem, p. 157. 
360 PETERS, Edward. The Shadow King. Rex inutilis in medieval law and literature (715-1327). New 

Haven and London: Yale University Press, 1970, p. 121-122. 
361 TIERNEY, Brian. Religion... op. cit., p. 27. 
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A utilidade de um compensaria a inutilidade do outro. A inadequação nesse caso eclesiástico 

podia estar ligada a motivos de doença, idade avançada ou simplicidade362. 

Hugucião fez um paralelo do problema da inutilidade com a função régia ao 

comentar o Alius item do Decretum. Ele escreveu que “pela vontade do papa foi deposto este 

rei dos sodomitas, de ociosidade entorpecente e que vivia descuidadamente com as 

mulheres”363. Acima de tudo, ele admitiu que Childerico era negligente e foi deposto por este 

motivo. Entretanto, ele interpretou o texto do Alius item de tal forma que a inutilidade, naquele 

caso, tratava-se de uma iniquidade. Ademais, ele discriminou dois tipos de inutilitas régias, das 

quais, uma significava que o governante era negligente e a outra, afeminado. Segundo Peters, 

esses modelos foram criados porque, apesar da familiaridade do autor com o direito canônico 

sobre prelados incapazes, reconhecia que o caso de Childerico não se ajustava inteiramente ao 

padrão fornecido por essa lei. Era preciso diferir as representações, pois, se por um lado 

Zacarias depôs o antigo rei merovíngio pelo fato desse último ter sido indolente, os prelados 

considerados incapazes não deveriam ser depostos, mas sim, receberem um curador364. 

Ora, se o problema da negligência régia vem sendo bem fundamentada como 

passível de intervenção desde o caso da destituição de Childerico III, é representativo como 

isso foi posto no direito canônico para o caso dos bispos incapazes. Assim, antes de ser exercida 

com Sancho II, tal jurisdição papal ocorria no âmbito eclesiástico. Então, bispos que não eram 

mais capazes de governarem suas dioceses podiam receber um curador, alguém capaz de manter 

a administração em dia. É essa a lógica transferida para o caso do rei português e que pode ser 

lida na própria sentença: 

 
Por isso Nós, levados pelo cuidado e zelo de quem tudo quer acautelar e 

remediar, querendo levantar esse reino do abismo onde tantas desgraças o 

conduziram, e principalmente porque é um reino censual da Igreja Romana, a 

conselho dos nossos irmãos, advertimos, rogamos e diligentemente exortamos 

a todos vós, que, para remissão dos vossos pecados, obedeçais rigorosamente 

ao nosso dilecto filho, o nobre conde de Bolonha, e irmão do já mencionado 

rei, o qual já muitas vezes se tornou digno de geral apreço pela sua devoção, 

probidade e prudência. 

Se o rei morresse sem descendência legítima, seria este, por direito, o seu 

sucessor, e em virtude do natural amor que vos dedica a vós, e ao reino, e, 

tendo como garantia a sua magnanimidade e sabedoria, com toda a fé 

acreditamos que vai reorganizar novamente o reino, tendo principalmente em 

vista a administração geral e livre do país, o que acontecerá se olhar mais 

pela utilidade deste do que pela do rei a se tomar a peito [...]. 

                                                           
362 PETERS, Edward. The Shadow… op. cit., p. 128-129; 132. 
363 HUGUCCIO apud PETERS, Edward. Ibidem, p. 123. 
364 PETERS, Edward. The Shadow… op. cit., p. 121-122. 
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[...] Por este meio não é nossa intenção privar do reino o acima referido rei, 

nem o seu filho legítimo, se algum vier a ter, mas antes, servindo-nos do 

cuidado e sabedoria do dito conde, velar pelo bem do rei, pelo do seu reino 

exposto à ruína e pelo vosso durante a vida do rei365. 

 

O conde Afonso, irmão de Sancho, recebeu a função de ser curador de um reino 

dilacerado, apresentado como o remédio para uma administração ineficiente. Assim como 

acontecia com os prelados, por sua vez, do monarca não podia ser retirada a dignidade régia, o 

papa tomava de Sancho II o ofício. Sem ser capaz de governar, que tal função fosse confiada a 

alguém mais útil para o bem do reino, entidade que não podia ser afetada pela debilidade régia. 

Como a Sé de um bispo, o reino estava entendido como uma corporação cujas partes – o que 

dizer daquela que manda? – tinham que funcionar em harmonia para que todo o corpo não fosse 

prejudicado. Dessa maneira, a bula Grandi era em parte marcada por aquela essência oriunda 

da analogia entre a dignidade dos bispos e a dos reis, trabalhada por canonistas. 

Ademais, Hugucião elucidava que a administratio era uma coisa bem diferente da 

autoridade, sendo esta algo mais ligada à dignitas, representativa da separação que foi feita na 

destituição do rei português: 

 
Mas deve-se saber que uma coisa é a administração, outra a autoridade. E em 

verdade, o direito de autoridade reside no bispo, cujo direito, diz-se, 

competem todos os bens eclesiásticos, porque, mediante sua autoridade, todas 

as coisas são organizadas. Por outro lado, o mordomo possui o direito de 

administração. De fato, este possui o direito de administração, mas, carece do 

direito de governar366. 

 

Os canonistas se preocuparam em fazer essas distinções acerca das funções. Era tão 

importante quanto a própria questão da suprema autoridade do papa. O comentário de Rufino 

ilustra bem: 

 
[...] portanto, percebe-se que o Sumo Pontífice, que é o vigário do abençoado 

Pedro, detém os direitos do reino terrestre. Mas deve ser notado que o direito 

de autoridade é uma coisa e o direito de administração outra [...] O direito de 

administração é como a função de um mordomo (empregado por um bispo), 

que tem o direito de administração, mas não tem a autoridade de comando: 

quaisquer ordens que ele dê aos outros, ele impõe pela autoridade do bispo 

(que o emprega). O patriarca supremo detém o direito do império terreno no 

que diz respeito à autoridade, no sentido de que, em primeiro lugar, ele 

                                                           
365 BULA Grandi... op. cit. O grifo é nosso.  
366 “Sed animadvertendum est, quod ius aliud est auctoritatis, aliud administrationis. Et quidem ius auctoritatis est 

ut in episcopo ad cuius ius omnes res ecclesiastice spectare dicuntur, quia eius auctoritate omnia disponuntur. Ius 

administrationis sicut in yconomo. Iste enim habet ius administrandi sed auctoritate caret imperandi”. 

HUGGUCIO apud PETERS, Edward. The Shadow… op. cit., p. 131. A palavra yconomo aparece desse jeito 

mesmo, com “Y”, veja o exemplo abaixo no qual é utilizado o texto do Rufino. É comum nesses canonistas do 

século XII e início do XIII usarem o termo dessa forma. Se refere a ecônomo que é equivalente a mordomo. 
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confirma o imperador no reino terrestre por sua autoridade quando ele o 

consagra e, subsequentemente, por sua única autoridade, ele castiga tanto o 

imperador quanto outros governantes seculares se eles abusam do seu poder 

secular, e ele os absolve, depois de fazerem penitência. O príncipe secular de 

fato, depois (do papa), possui a autoridade para governar leigos e mantém o 

ofício de administração à parte [...]367. 
 

Assim como confirma que o papa tem uma jurisdição muito maior do que qualquer 

governante secular, Rufino se preocupou em distinguir os polos autoridade e administração, 

como o fez Hugucião. O detentor da auctoritas tinha precedência sobre aqueles que detinham 

somente o direito de administração. A função do mordomo é ilustrativa, pois este era aquele 

que cuidava de todos os assuntos ligados ao gerenciamento de bens e negócios públicos 

provenientes ao seu encargo. Entretanto, ele não possuía a dignitas, ou seja, aquilo que fornecia 

a autoridade de comando e que o rei ou o bispo que o empregava detinha. Acerca da soberania 

papal seu passo foi além, pois a autoridade do papa correspondia a todo o império terreno, isto 

é, como dele emanava o poder secular, ele podia consagrar o imperador e castigar tanto ele, 

quanto outros governantes. 

É interessante notar como esse tipo de atenção para com a definição das funções de 

quem possuía auctoritas e/ou administratio, foi alinhada com as questões acerca da supremacia 

espiritual. Essas discussões confluíram para uma maior preocupação com o bom funcionamento 

dos corpos, as instituições. As atividades dos reis e dos bispos deviam ser vistas como um 

ofício. São reflexões que convergiram para que, em casos de uma jurisdição débil, o papado 

pudesse intervir para corrigir o funcionamento do corpo afetado. O que a cúria de Inocêncio IV 

trouxe para a destituição de Sancho II estava bem desenvolvido no direito canônico, não era 

algo novo. Do mesmo modo, fica mais fácil o entendimento de sua linguagem ao se colocar 

como aquele que tentava aplicar um remédio ao reino português e, por isso, Afonso era 

enaltecido como um útil curador. E é essa a questão, utilidade. Tal como nos casos de bispos 

com suas Sés, alguém mais útil precisava garantir a boa administração do corpo envolvido, tem 

a ver com o bem comum. Mas se não havia algo de inovador na discussão, existia em ter 

                                                           
367 “[...] per hoc ergo videtur quod summus pontifex, qui beati Petri est vicarius, habet iura terreni regni. Sed 

animadvertendum est quod ius aliud est auctoritatis, aliud amministrationis. Et quidem ius auctoritatis 

quemadmodum in episcopo, ad cuius ius omnes res ecclesiastice spectare videntur, quia eius auctoritate omnia 

disponuntur; ius autem amministrationis sicut in yconomo, iste enim habet ius amministrandi, sed auctoritate caret 

imperandi: quicquid aliis precipit, non sua, sed episcopi auctoritate indicit. Summus itaque patriarcha quoad 

auctoritatem ius habet terreni imperii, eo scil. modo quia primum sua auctoritate imperatorem in terreno regno 

consecrando confirmat et post tam ipsum quam reliquos seculares istis secularibus abutentes sola sua auctoritate 

pene addicit et ipsos eosdem post penitentes absolvit. Ipse vero princeps post ipsum auctoritatem habet seculares 

regendi et preter ipsum officium amministrandi [...]”. RUFINO. Summa Decretorum. Edição de Heinrich Singer. 

Paderborn: Druck und verlag von Ferdinand Schöningh, 1902. Distinctio XXII, Cap. 1, p. 47. 
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aplicado essa fórmula para o caso de uma monarquia. Se isso estava fundamentado no âmbito 

do direito, não dá para falar que era comum acontecer.   

Uma dúvida ainda persiste. Tão enfático na deposição do imperador, por que com 

Sancho II o papa não exerceu a mesma jurisdição? E realmente não é a mesma coisa! Se ele 

podia depor qualquer governante, por que não destituiu completamente Sancho, inclusive em 

dignidade? São vários os casos em que o papa ao menos ameaçou usar dessa prerrogativa, seu 

direito de depor.  

Um exemplo nem tão distante é o caso do rei João da Inglaterra. Após a morte do 

arcebispo Hubert Walter em julho de 1205, João tinha se envolvido na disputa pela sucessão do 

prelado. Os clérigos da Cantuária apoiavam um candidato, enquanto o rei apoiava outro; mas, 

quando o problema chegou à cúria pontifícia, Inocêncio propôs um novo candidato, Stephen 

Langton, amigo do papa e Cardeal da Igreja de São Crisógono. Em junho de 1207, o sumo 

pontífice consagrou Langton como arcebispo. João expulsou os clérigos da Cantuária e, em 

seguida, o interdito foi lançado sobre o reino inglês368. 

O papa enviou correspondência a João, assumindo o papel de um médico que usava 

um remédio amargo para curar seu paciente, ponderava que administrava aquela medicação 

com amor e carinho genuínos. Com paciência, Inocêncio III continuava a tratar com o obstinado 

João que considerava quase enfeitiçado. Em julho de 1209, o rei inglês respondeu ao papa 

prometendo que traria satisfação para a Igreja, todavia, após um tempo sem nada acontecer, o 

sumo pontífice perdeu a paciência e a excomunhão do monarca foi publicada em novembro de 

1209. No entanto, neste momento, não liberou os súditos do juramento de fidelidade e nem o 

depôs, o que podia ser o próximo e último passo, dentre as sanções eclesiásticas369. 

No decorrer de 1212, enquanto João permanecia excomungado e o reino em 

interdito, rumores circulavam acerca de sua possível deposição e a liberação de seus súditos do 

juramento de fidelidade. A excomunhão de Otão, o imperador, trouxera consigo a dispensa de 

seus súditos, mas isso não chegou a acontecer com seu tio, o rei inglês. Em abril de 1212, 

Inocêncio III advertiu o monarca de que, a menos que ele reparasse suas ofensas em relação à 

Igreja, faria as mãos pesadas da Santa Sé cair sobre o rei, de modo que o comportamento de 

João pudesse ser alterado através de tribulação. Em fevereiro de 1213, o papa escreveu em 

detalhes as condições que deviam ser atendidas, estipulando um prazo para que o rei cumprisse 

com as determinações. Ao fazer alusão ao destino de outros príncipes, Inocêncio III conseguiu 

                                                           
368 BOLTON, Brenda M. Philip... op. cit., p. 123-124. 
369 Ibidem, p. 124. 
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uma reversão completa no comportamento do rei. Em maio de 1213 concordou com todos os 

termos fixados pelo papa e, na presença do legado, entregou os reinos da Inglaterra e da Irlanda 

ao papado, para serem mantidos por João como feudos da Sé Apostólica370: 

 
Inspirado pela graça do Espírito Santo, não conduzido pela força, nem forçado 

pelo medo, mas, agindo para nosso próprio bem e livre arbítrio, e com o 

conselho comum de nossos barões, oferecemos e concedemos livremente a 

Deus e aos seus santos apóstolos Pedro e Paulo e à santa Igreja Romana, nossa 

mãe e ao nosso senhor, o papa Inocêncio e seus sucessores católicos, todo o 

reino da Inglaterra e todo o reino da Irlanda, com todos seus direitos e 

pertences para a remissão de nossos pecados e de toda a nossa família, vivos 

e mortos371. 
 

A notícia chegou a Latrão por volta do início de julho de 1213 e Inocêncio III enviou 

rapidamente o cardeal Nicolau de Romanis, bispo de Túsculo, para a Inglaterra com a 

autoridade de punir aqueles que se rebelavam contra o rei que se tornou um vassalo papal372. A 

tarefa principal do legado era negociar os termos para levantar o interdito do reino, porque era 

preciso que o monarca pagasse reparações por ter explorado terras da Igreja durante o interdito. 

Enquanto isso, em guerra com Filipe Augusto, o exército francês estava pronto para retirar a 

coroa do rei excomungado e agora confrontava um vassalo do papa. Os agentes papais 

imediatamente assumiram a defesa do novo vassalo da Santa Sé contra seus inimigos, tanto 

estrangeiros como domésticos. Alguns aliados ingleses de Filipe II declararam novamente 

apoio a João, forçando o abandono dos planos de invasão da Inglaterra naquele momento373. A 

postura do rei inglês ao menos de imediato, teve eficácia política para seus propósitos. 

Inocêncio III não estava disposto a aplicar ao rei francês as mesmas restrições 

severas que chegou a impor ao rei da Inglaterra, tudo indica que o papa nunca teve certeza sobre 

os motivos de Filipe. A preocupação maior do pontífice era a paz, seu legado na França atuava 

desde agosto de 1213 para tentar estabelecer a paz entre os monarcas, com o objetivo de fazer 

os preparativos para a Quinta Cruzada374. A submissão de João o poupou da invasão francesa, 

em seguida, ele se aproveitou disso para marchar contra Filipe. Na famosa batalha de Bouvines 

ele foi derrotado pelo príncipe Luís, filho do rei francês. Com seu fracasso, aceitou a trégua 

com a França. Junto a seu reconhecimento da liberdade eclesiástica, respondeu o apelo de 

                                                           
370 MOORE, John C. Pope... op. cit., p. 213-214. 
371 JOHN OF ENGLAND apud MOORE, John C. Ibidem, p. 214. 
372 Como obrigação feudal, João deveria fazer pagamentos anuais de setecentas marcas esterlinas pela Inglaterra e 

trezentas pela Irlanda. Sua excomunhão foi removida com rapidez, mas o interdito iria permanecer por mais um 

ano até que o rei inglês provasse sua boa-fé ao passar a fazer a reparação do clero despojado. MOORE, John C. 

Pope... op. cit., p. 214-215. 
373 Ibidem, p. 215. 
374 BOLTON, Brenda M. Philip... op. cit., p. 129-130. 
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Inocêncio III para tomar a Cruz. O problema foi que o papa foi seriamente enredado nas 

dificuldades do vassalo375. 

Os problemas de João foram mais um dos assuntos políticos abordados no IV 

concílio de Latrão de 1215, responsável por demandar atenção da Cúria Romana, pois o vassalo 

da Santa Sé enfrentava uma revolta de seus barões. Outras preocupações ali em relação aos 

poderes seculares ocuparam Inocêncio III como a sucessão da coroa imperial e a situação do 

conde de Toulouse após a chamada cruzada albigense. Durante a última sessão do concílio as 

decisões formais sobre esses conflitos foram aplicadas. O papa renovou a excomunhão dos 

barões em revolta contra João da Inglaterra; o conde Raimundo VI de Toulouse (1156-1222) 

foi expropriado por conluio com os hereges denominados cátaros376, sendo Simão de Montfort 

(1060-1218) instituído em seu lugar; o imperador Otão IV foi deposto em favor de Frederico 

de Hohenstaufen, que teve aí sua eleição como imperador confirmada377. Ou seja, a cúria 

pontifícia usou e ameaçou usar de uma jurisdição superior frente aos poderes seculares no 

papado de Inocêncio III. Em Latrão IV ocorreu com o imperador, um rei e um conde. 

Podia o papa depor um rei? Sim, com motivos que demandassem que ele assumisse 

a função de juiz, por exemplo, quando os conflitos não se resolviam em suas respectivas esferas 

ou nos casos do monarca ser tirano, herege ou negligente, colocando a comunidade sob sua 

jurisdição em perigo. Os canonistas contribuíram para o fortalecimento dessas prerrogativas, 

Inocêncio III as exerceu depois das partes envolvidas chegarem a acionar o papado para 

solucionar a contenda. Era um imenso poder, mas possuía sim suas limitações. O direito de 

deposição não era exercido sempre, isso traria ainda mais caos para as instabilidades próprias 

das monarquias medievais e a cúria pontifícia em seu funcionamento normal tinha ciência disso. 

Essa jurisdição papal para depor era comumente aceite nas esferas dos poderes seculares? Não. 

Nesse ponto, a parte afetada e prejudicada normalmente não recebia de bom grado. 

Ademais, o estilo de destituição funcional de Sancho II carrega em si suas 

particularidades. Para Edward Peters, o caso de Sancho foi diferente na história das destituições, 

                                                           
375 Ibidem, p. 130-131. 
376 Claro que o problema não é tão simples e, como ressalta Magda Rita Duarte, a sentença final dada ao conde 

não pode ser atribuída somente ao papa Inocêncio III. Sobre isso cf. o cap. 4 em DUARTE, Magda Rita R. de 

Almeida. Roma locuta, causa finita? A construção da plenitude de poder e as estratégias políticas aristocráticas no 

Languedoc (séc. XII e XIII). 2018. 407 f. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Sobre as heresias na região de Albi e a denominação “albigense” para se 

referir aos homens do Midi tolosano, além do trabalho de Duarte que trata a questão, cf. também BIGET, Jean-

Louis. “Albigenses”: Observações sobre uma denominação”. In: ZERNER, Monique. Inventar a Heresia? 

Discursos polêmicos e poderes antes da inquisição. São Paulo: Editora Unicamp, 2009, pp. 229-267.  
377 DUGGAN, Anne J. Conciliar Law 1123-1215: the legislation of the Four Lateran Councils. In: HARTMANN, 

W.; PENNINGTON, K. The History… op. cit., p. 342-343. 
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primeiramente por ser um governante de uma monarquia hereditária. Foi exatamente este o 

motivo pelo qual Inocêncio IV não o destituiu de forma definitiva, designando um curador para 

a administração do reino. Modelo esse que buscou na forma como o papado lidava com prelados 

incapazes, tanto por motivo de doença, quanto por idade muito avançada. Peters acredita que 

Inocêncio não incluiu a bula Grandi em suas duas primeiras coleções de decretos devido às 

fortes implicações políticas que o conteúdo suscitava. No entanto, na terceira coleção comentou 

a bula. Em 1298 ela foi incluída oficialmente no Liber sextus de Bonifácio VIII (1294-1303) 

sob o título De supplenda negligentia prelatorum. Depois da destituição de Sancho II, 

comentadores posteriores permitiram uma jurisdição mais elevada do que aquela empregada no 

caso do rei português, para eles, os monarcas negligentes podiam prontamente abdicarem do 

trono ou serem depostos. Os casos de Eduardo II (1307-1327) e Ricardo II (1377-1399) na 

Inglaterra seriam ilustrativos do uso da fórmula. Também seria o caso de Henrique II, rei de 

Chipre que foi destituído em 1306. Tal como aconteceu com Sancho, Henrique tinha um irmão 

vigoroso e competente pronto para ser o curador do reino. Como não era casado e não tinha 

filhos, seu irmão podia esperar alcançar a dignitas régia, assim como foi com Afonso III em 

Portugal378.  

Se há no campo do direito canônico toda uma fundamentação que dizia que o papa 

podia destituir governantes seculares e esse poder já tenha sido exercido de fato, mesmo que 

sem pôr fim aos conflitos que o julgamento papal buscava remediar, é possível afirmar que 

Inocêncio IV estava legislando enquanto papa na destituição de Sancho. Ele partia de algo 

construído para aplicar a fórmula em um dado problema específico. Não é diferente da 

concepção de interpretatio, o intérprete era aquele capaz de “traduzir os valores da constituição 

oculta”. O papa complementava, corrigia e renovava questões que já estavam postas no direito 

canônico379. Ao proceder dessa maneira e adaptar o conteúdo para uma nova realidade, ele 

estava recriando o direito.  Reapropriava de algo que estava construído para aplicar no caso de 

uma monarquia hereditária. A interpretatio daquela ordem jurídica era uma dimensão vital da 

mesma ordem. O direito era dito, lido, encontrado, adaptado por uma inteligência capaz de 

interpretá-lo e que num ato de vontade e liberdade do intérprete, dizia o direito para que se 

voltasse ao caminho da equidade380. Assim, a ação papal na destituição de Sancho não deixava 

                                                           
378 PETERS, Edward. Henry II of Cyprus, Rex inutilis: A footnote to Decameron 1.9. Speculum 72, n. 3, pp. 763-

775, jul. 1997, p. 772-773. 
379 GROSSI, Paolo. A Ordem... op. cit., p. 17-18. 
380 Ibidem, p. 189; 201-203. 
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de ser interpretatio e essa vontade de adaptar algo que existia para a criação de um novo uso, 

de uma nova aplicação legal, ficava visível nos comentários do sumo pontífice: 

 
Em especial há reinos em que os reis não podem ser privados, muito menos 

os filhos, nem os irmãos ou outros descendentes consanguíneos da estirpe 

paterna. Mas, apenas com a vontade do reino, é lícito por esse motivo que o 

papa ou outro rei superior possam privá-lo mediante o voto. 

E isto é verdade onde os reis são arruinados pela sucessão ou por sua eleição, 

caso contrário, sua escolha é digna. Unicamente por meio disso, não é lícito 

dar a geral e livre administração de reis a seus curadores, mesmo que se diga 

que a concessão seja apropriada e especial.  

Note os motivos adequados para dar um curador aos reis, com efeito, se eles 

não sabem como defender o seu reino ou preservar nele a justiça e a paz, 

especialmente, nos casos de pessoas e lugares religiosos e pobres. E ainda 

mais, o que é maior, se eles não sabem como recuperar os territórios perdidos. 

E o que dissemos sobre os reis deve servir também nos casos de duques, 

condes e outros que tem jurisdição acima de outros homens. No entanto, as 

pessoas privadas não devem receber curadores a menos que sejam insanas ou 

esbanjadoras. 

Bem, é dito por outros, o que é o habitual, que os súditos devem solicitar um 

curador para um rei e pessoas semelhantes, e um superior próximo deve 

concedê-lo e se ele não tem outro superior, o Papa deve fazer isto [...]381. 
 

Nessa passagem da sua obra, Inocêncio IV comentou exatamente as implicações 

legais da sentença de Sancho II. Há aí uma clara intentio de legislar para futuros casos. Se o 

tema da deposição em si não era algo fora do comum, assim como não era a liberação dos 

súditos do juramento de fidelidade – empregue até no caso mais antigo de Childerico III –, a 

destituição funcional com a atribuição de curadores era um algo a mais. Aplicado a Sancho II, 

Inocêncio IV clarificava em seu Apparatus, na condição de jurista canônico, os motivos que 

podiam levar um rei a ser afastado da administração do reino e receber um curador. O pontífice 

deixava claro que o rei precisava ter ciência para governar, ou seja, era imprescindível que 

tivesse o conhecimento necessário para preservar o bem comum. A questão tem a ver com sua 

própria utilitas, em um reino tem pessoas que estão mais sujeitas a um clima de desordem 

                                                           
381 “Speciale est in regno, quod reges non possunt privare, nedum filios, sed nec fratres, vel alios consanguineos 

ex stirpe paterna descendentes, at regno sola voluntate, licet ex causa Papa, vel alius superior rege, possit eum 

privare infra de voto licet. 

Et hoc est verum, ubi reges deferuntur per successionem sed si per electionem defertur, secus est, supra de 

electionem venerabilem. Per hanc solam generalem et liberam administrationem non licet ei donare [...] regibus et 

eorum curatoribus, speciale quis dicat, cum speciale et proprium sit eis donare. 

Nota causas iustas dandi curatorem regibus scilicet si nesciunt suum regnum defendere vel in eo iustitiam et pacem 

servare maxime religiosis personis locis et pauperibus. Et etiam quod plus est, si nesciunt perdita recuperare. Et 

idem quod diximus in regibus servandum est in ducibus, comitibus et aliis qui habent iurisdictionem super alios. 

Aliis autem privatis non datur curator, nisi sint furiosi vel prodigi. 

Bene dicit sit assumptus quod per alios, est enim hoc ordinarium quod curatorem regibus et similibus personis 

petant subditi et superior proximus debet ipsum concedere et si non habet alium superiorem Papa hoc facere [...]”. 

INOCÊNCIO IV. In quinque... op. cit., 97v.  
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quando a justiça não é feita. São elencadas nesse caso, os religiosos – que não eram homens de 

armas – e os pobres, sem condições de se protegerem e, logo, mais sujeitos à violência de uma 

forma geral. São problemas que permeiam a maior parte da argumentação da bula Grandi e que 

justificam o afastamento de Sancho II. Do mesmo modo, estava em jogo a própria 

inalienabilidade do território. Um reino não podia ficar menor do que aquilo recebido pela 

herança na sucessão do trono, um bom governante tinha que saber recuperar territórios 

perdidos. Assim, Inocêncio IV define bem que existem as razões adequadas para a atribuição 

de curadores, não seriam os problemas sucessórios, por exemplo, que forneceriam a demanda 

para tal. Como juiz superior, o papa podia mediar, encontrar solução em conflitos que 

envolviam dois interesses distintos, o da persona régia e o do reino. Sobressai daí a preservação 

da integridade do reino, da comunidade, que podia querer se ver livre de uma má administração. 

Numa sociedade corporativa como a medieval, Inocêncio IV se expressava em um campo 

comum.  

O que disse não servia apenas para os reis, o bem comum devia ser mantido por 

todos aqueles com jurisdição sobre outras pessoas e, por isso, foi realizada uma distinção entre 

o público e o privado. Os casos não são os mesmos, por sua vez, os particulares só podem se 

beneficiar dessa lei no caso de loucura ou de pessoas pródigas. Interessante é que a queixa devia 

partir daqueles afetados por uma administração insensata, os súditos. Pelo clamor dos súditos, 

rei e reino poderiam ser separados para preservar o segundo. No entanto, o papa só intervém se 

não houver outro superior imediatamente acima que possa fazer a justiça. Com tantas 

declarações de uma jurisdição universal e de poder depor qualquer governante terreno, é 

importante ver como no campo legal se impõe uma série de limitações para o supremo poder 

jurisdicional do papa. Era preciso que se cumprisse um conjunto de requisitos como se percebe, 

evidentemente, dessas formulações.  

 

 

4.2 – As sentenças: poderes e bem comum 

 

A primeira diferença dos processos de destituição estava exatamente nos públicos 

aos quais as sentenças se dirigiam. Na de Frederico II se dizia: “Inocêncio, bispo, servo dos 

servos de Deus, ao presente Santo Concílio, com vista à perpétua recordação do 

acontecimento”382. Com caráter geral e universal, a deposição do imperador foi lida e discutida 

                                                           
382 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34, p. 140. 



146 
 

no concílio de Lyon e contou com a participação e aprovação dos presentes, lembrando mais 

uma vez, que eram constituídos em sua maioria por prelados franceses e ibéricos e que tinham 

direito ao voto deliberativo. Portanto, Inocêncio IV comunicava sua decisão ao concílio após a 

discussão em assembleia dos assuntos ali colocados para debate. O processo não foi feito por 

decisão monocrática e ao ser debatido, a sentença foi promulgada depois do voto favorável da 

maioria dos padres conciliares. Se o papa julgasse que pudesse fazê-lo sozinho tal como exposto 

em alguns tratados de natureza mais laudatória acerca da supremacia espiritual, não tinha 

convocado aquela assembleia tendo como pauta mais importante decidir sobre o conflito com 

o imperador. Foi preciso chamar os demais membros do corpo sacerdotal para que a decisão 

final e formal fosse promulgada. 

Na Vida de Inocêncio IV é reforçado que Frederico foi convidado para participar da 

reunião, mas teria desprezado ir pessoalmente. Enviou os seus procuradores, o arcebispo de 

Palermo, o juiz Tadeu de Sessa e outros que segundo o biógrafo, não tinham autoridade plena 

sobre esses assuntos, ou seja, a defesa do imperador. O texto ressalta que o imperador pretendia 

perturbar o concílio, como tinha feito na época com Gregório IX, tendo tumultuado a celebração 

naquela ocasião, certamente, por ter ciência do que seria decidido acerca de sua conduta. Como 

Frederico II estava na Lombardia, perto de Verona, o autor descreve que ele era esperado no 

concílio, pois era possível apresentar-se no tempo fixado para tal, quando foi convocada a 

assembleia383. Ao elencar outros casos em que antigos pontífices tinham exercido jurisdição 

sobre governantes seculares, o documento narra sobre eventos mais recentes e o concílio que: 

 
[...] Alexandre III excomungou o imperador Frederico I, até que ele chegou 

perto de Veneza para uma reparação condigna. Inocêncio III, próximo de 

nossa época, excomungou e depôs o imperador Otão IV, que não foi um servo 

fiel à própria Igreja. Quem, portanto, se não louco, ignora ser a autoridade do 

imperador e dos reis subordinada à dos papas? Quem crê ser alheio à 

submissão ao papa, se não quem, por seus exigentes pecados, não foi digno de 

ser contado entre os primeiros pastores entre as ovelhas de Cristo. Mas já 

perseguimos a ordem do assunto que começamos. O papa, na maior igreja de 

Lyon, divulgou inteiramente a própria decisão de depor o isolado Frederico, 

em pleno concílio [...], o que foi aprovado por todos os prelados das igrejas 

residentes na mesma assembleia, como pode ser esclarecido por todos, tanto 

                                                           
383 “Cum vero iam esset concilium tempore prefinito prelatorum, nunciorum regum Francie, Anglie, Yspanie, 

principum quoque et potestatum, multarumque civitatum et comitatuum, ipse personaliter venire contempsit, sed 

suos nuncios destinavit, dominum videlicet archiepiscopum Panormitanum, iudicem Thadeum, et alios quoque 

plures, super hiis negociis auctoritatem plenariam non habentes, qui, si expectaretur modicum, promictebant ipsum 

personaliter adventurum. Ipse autem non intendebat venire, sed concilium pocius perturbare, sicut tempore felicis 

memorie pape Gregorii ut est superius memoratum, vice alia perturbavit, quod rei eventus evidentius comprobavit; 

sed ad eius malitiam convertendam a festo sancti Ioannis usque ad XV. Kal. Augusti a toto concilio fuit, non sine 

incommoditate maxima, expectatus, cum tunc esset in Lombardia apud Veronam, qui bene potuisset infra dictum 

terminum comparere”. NICOLAUS DE CARBIO. Vita Innocentii IV, op. cit., p. 93-94. 



147 
 

os presentes, quanto os futuros, pelas assinaturas dos mesmos e pelos selos 

suspensos dos mesmos no documento384.  

 

Assim, fica claro que o sumo pontífice se amparava na história para usar da 

prerrogativa de depor o imperador levando em consideração, inclusive, a decisão proferida pelo 

papa Inocêncio III, vista como algo mais recente. Revela aí que por traz da sentença estava o 

peso de uma tradição que era também institucional. Por mais que esse instituto jurídico vivesse 

integrado em um contexto em que coexistia uma série de outros institutos e que, estes, por sua 

vez, contribuíam para influenciar o poder decisório, não dá para descurar do peso da tradição. 

Era a partir dela que relia o próprio legado de sua história e a atualizava. Isso tinha peso na 

construção do direito que lhe era atual, o direito do presente de Inocêncio IV era pensado no 

diálogo com uma tradição, com os instrumentos legais que a história institucional do papado e 

o direito canônico tinham transmitido ao vigário de Cristo. Dessa forma, o passado servia como 

modelo e fonte de autoridade, mas não como imposição direta de valores e normas, mas porque 

disponibilizava as ferramentas para que o sumo pontífice pudesse dizer o direito, ainda mais 

em um caso especial como aquele385.   

Da mesma forma em que era enaltecida tal jurisdição sobre reis e imperadores, foi 

preciso dar ênfase, como pode ser visto no fragmento da Vida de Inocêncio IV, que a deposição 

foi aprovada pelos demais prelados que participavam do concílio. Uma coisa era a autoridade, 

outra coisa era a potestas para fazê-la cumprir. Trata-se de um papa que precisou fugir da Itália 

para a sua própria segurança. Ciente de que a sentença seria questionada pelo “indócil” – 

tirano386 – imperador, era preciso deixar muito claro, segundo julgava a cúria pontifícia, que 

não era uma decisão isolada. O fato de convocar o concílio e enfatizar que a dita sentença foi 

debatida com todos contribui para caracterizar a deposição como universal. Dessa forma, 

                                                           
384 “Alexander III excommunicavit Fredericum primum imperatorem, donec apud Venetias venit ad satisfactionem 

condignam. Innocentius III, quasi nostris temporibus et diebus, excommunicavit et deposuit Octonem quartum 

imperatorem, pro eo quod fidem ipsi Ecclesie non servavit. Quis ergo, nisi mente captus, ignorat potestatem 

imperatoris et regum pontificibus esse subiectam? Et quis credat a subiectione Romani pontificis se esse alienum, 

nisi qui, peccatis suis exigentibus, inter oves Christi pastorum principis non meruit numerari? Sed iam rei ordinem, 

quem incepimus, prosequamur. Sententiam vero ipsam depositionis sepefati Frederici protulit summus pontifex in 

maiori ecclesia Lugdunensi, in pleno concilio [...], que fuit ab universis ecclesiarum prelatis in eodem concilio 

residentibus approbata, sicut liquere potest omnibus, tam presentibus, quam futuris, per subscriptiones ipsorum et 

eorundem sigilla pendentia in eadem”. Ibidem, p. 95-96. 
385 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um milénio. Coimbra: Almedina, 2012, 

p. 29-30. 
386 São diversas as ocasiões na documentação papal de antes da sentença de deposição em que Frederico foi 

chamado de tirano. Ele era aquele que exercia a “tirania contra a Igreja”, o “cruel tirano”, o “impiedoso”, o 

responsável por “abominável tirania”. Essa representação de Frederico II foi largamente construída no papado de 

Gregório IX e continuada com Inocêncio IV. Para citar só alguns exemplos na documentação pontifícia Cf. 

RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1239, docs. n. 8; 13-14; 29-30; 32; ad. An 1240, docs. n. 2; 4; ad. An 

1241, n. 53; ad. An 1244, n. 20.  
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evidentemente que o papa se colocava como uma autoridade capaz de julgar o caso, o único 

que poderia estar acima daquele que seria o maior entre os outros governantes seculares.  

É sob estes ângulos que talvez seja melhor encarar os pontos da sentença nos quais 

expressamente o sumo pontífice dava ênfase à sua autoridade suprema: 

 
Além disso, empenhou-se com todas as suas forças em minimizar e arrebatar 

o privilégio que Nosso Senhor Jesus Cristo concedeu ao bem-aventurado 

Pedro e, nele, aos seus sucessores, dizendo: “tudo o que ligares na terra será 

ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus”. 

Como sabemos, em tais palavras se fundamenta a autoridade e o poder da 

Igreja Romana, pois afirmava que não havia motivo para receber as sentenças 

que o mencionado Papa Gregório proferiu contra ele, calcando aos pés as 

chaves da Igreja. Não só se negou a acatar a excomunhão que lhe fora imposta, 

mas também obrigou outros, pessoalmente ou através dos seus oficiais, a 

procederem como ele, e não cumpriu as outras sentenças de excomunhão e de 

interdição, desrespeitando-as e reduzindo-as a nada [...]387. 

 

Inocêncio IV julgava ser preciso lembrar que sua jurisdição vinha de Deus, 

autoridade que Frederico se empenhou em questionar. O reforço é claramente fruto do embate 

mais direto que teve a Igreja com o império, o que demandou um esforço maior dos personagens 

no vértice de cada instituição que levaram a termo uma publicidade para angariar apoio para os 

seus respectivos lados na contenda. Para a autoridade apostólica, acuada, era preciso colocar 

tudo isso como uma afronta ainda maior levando em consideração que as Duas Chaves era algo 

concedido diretamente por Cristo. Pisar em tal autoridade só podia contribuir para que Frederico 

fosse ainda mais pintado como tirano. 

Serve para o devido cuidado que é preciso ter ao definir isso como “soberania”. De 

acordo com Grossi, na ordem jurídica medieval não existe alguém que isoladamente teria poder 

absoluto. A vontade soberana é aquela que é capaz de agir sem que nenhum direito positivo 

possa limitá-la, o que não condiz com o universo medieval. A plenitudo potestatis conferida 

pelo direito canônico ao sumo pontífice só é plena na medida em que esse poder advém de uma 

relação vicarial que liga o papa a Deus. A única soberania ilimitada nesse mundo é a de Deus, 

os demais poderes não o são. O conceito faz parte do léxico feudal significando simplesmente, 

superioridade, aquela que fixa um sujeito dentro de uma relação hierárquica complexa. 

Portanto, o cuidado está em não enxergar aquela dimensão moderna do conceito nessa lógica 

medieval. Os poderes medievais vivem em um mundo de ordenamentos, de autonomias com 

independências relativas e sujeitas a alguns ordenamentos específicos. Uma autoridade inserida 

nessa lógica estava envolvida em um denso tecido de relações que a limitava, condicionava-a e 

                                                           
387 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34, p. 142. 
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lhe dava concretude. Imersa numa trama de relações com outras autonomias, o mundo político-

jurídico medieval pode ser visto como um mundo de ordenamentos jurídicos388.  

Segundo Maria Filomena Coelho, existe “uma realidade política com dimensão 

pública” no medievo, mas isso não deve ser encarado como Estado. Os conteúdos dessa 

realidade são variáveis e possuem um escopo de significados com suas nuances específicas. Os 

contemporâneos entendiam muito bem aqueles conteúdos, mas o historiador moderno tem 

dificuldade em destrinchá-los e, por conta disso, termina por acelerar o tempo tentando 

encontrar naquele universo plural a existência do Estado, como se a existência de alguns 

vocábulos fossem fruto das tentativas dos atores políticos envolvidos de explicarem uma 

realidade que fugia à sua compreensão. A autoridade pública nunca desapareceu e é encarnada 

na Idade Média pelas personas. Estas podem representar uma ou mais dimensões públicas. A 

associação feita por meio da interpretação entre a figura do monarca e o Estado, redunda nas 

análises que colocam aquela persona ora como fraco, ora como o “estadista à frente de seu 

tempo”. O príncipe tem funções específicas no corpo político, mas elas não podem impedir que 

outros atores com obrigações igualmente públicas cumpram com suas respectivas funções389. 

As destituições destoam dessa realidade? De forma alguma! Isso explica as 

preocupações dos canonistas com os direitos dos corpos, isto é, das comunidades dependentes 

dos poderes em posição hierárquica superior. O que Inocêncio IV teceu sobre as regras para a 

atribuição de curadores também entra num campo de regulações em relação a autoridades que 

não cumpriam o seu papel frente àqueles que dependiam de sua jurisdição. E em que sentido? 

Servia para aqueles incapazes de manterem a justiça e a paz, sendo facultado ao reino onde isso 

acontecesse a possibilidade de reivindicar a atribuição de uma pessoa melhor para cuidar dos 

assuntos da comunidade envolvida. Está vinculado ao bem comum. Elucida também a diferença 

nos tratamentos de cada sentença, se a de Frederico foi proferida no concílio, a de Sancho foi 

promulgada depois, mas encaminhada a todos os seus dependentes em Portugal: “Inocêncio, 

bispo, servo dos servos de Deus. Aos amados filhos, barões, comunidades, concelhos tanto das 

cidades como dos castelos e de outros lugares, ou a todos os militares e povos estabelecidos no 

reino de Portugal, saúde e bênção apostólica”390.  

E se o papa nos dois casos quer corrigir um estado de coisas caótico e, por esse 

motivo, metaforicamente dizia aplicar um remédio, era preciso elucidar que sua medida tinha a 

ver com a própria salvação dos corpos envolvidos: “Por isso com grande cuidado e maior 

                                                           
388 GROSSI, Paolo. A Ordem... op. cit., p. 58-60. 
389 COELHO, Maria Filomena. Um universo... op. cit., p. 141-145. 
390 BULA Grandi... op. cit.  
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empenho achamos dever desejar que os reinos cristãos, que estão em situação próspera, 

continuem a ser nesse estado governados e aqueles que se veem a afundar-se perigosamente 

sejam reformados com louvável renovação”. O trecho contido na bula Grandi denotava uma 

preocupação com a própria salvação do reino. Ademais, no decorrer da sentença, o pontífice 

traça um retrato de Portugal como terra em que impera a desordem, onde não há justiça e, por 

conta disso, todos fazem o que querem. Se primeiramente, a representação que faz de Sancho 

fica numa linha tênue com a tirania – “[...] oprimiu desmedidamente as igrejas e mosteiros 

existentes no reino com variados impostos e vexames tanto por si próprio como por intermédio 

da sua gente e permitiu de bom grado que por outros fossem vexados conforme à vontade destes 

[...]” –, logo depois isso dá margem para a de frouxidão, já que o rei é aquele que se mostrava 

indiferente “quanto a resgatar a insolência dos seus crimes” e, indolente, deixava que suas terras 

caíssem em ruínas, tolerava criminosos, entre várias outras coisas391. Se há essa transição de 

abordagem no que se refere a Sancho II, entre ser ele o promotor dos “vexames” e depois ser 

ele aquele que permite em razão de fraqueza, por sua vez, Frederico é pintado sempre como 

criminoso, sendo alguns dos ditos crimes considerados os mais graves:  

 
[...] em várias oportunidades renegou a Deus; violou a paz celebrada entre a 

Igreja e o Império; perpetrou ainda um nefando sacrilégio, capturando 

diversos cardeais da Santa Igreja Romana, bem como alguns prelados, clérigos 

seculares e religiosos que se dirigiam ao Concílio convocado por nosso 

mencionado antecessor. É igualmente acusado de heresia [...]392. 

 

Na sentença, o imperador era herege, um tirano e um violador da paz393, foi ele que 

quebrou os seus juramentos e atuou para que a paz não fosse mantida: 

 
É absolutamente claro que ele é o violador da paz. Pois, anteriormente quando 

a paz havia sido restaurada entre ele e a Igreja, foi feito um juramento perante 

o venerável João de Abbeville, bispo de Sabina, e Mestre Thomas, sacerdote 

cardeal do título de Santa Sabina, na presença de muitos prelados, príncipes e 

barões, de que ele observaria e obedeceria exatamente, sem objeções, todos os 

comandos da Igreja sobre os assuntos que iniciaram sua excomunhão, após as 

razões desta lhe terem sido expostas [...]. Mas ele não manteve a paz e violou 

esses juramentos sem qualquer sentimento de vergonha por ele ser culpado de 

perjúrio. [...] contrariando a promessa feita ao bispo João de Sabina e ao 

cardeal Thomas, invadiu as terras da Igreja sem hesitar, mesmo tendo eles 

                                                           
391 BULA Grandi... op. cit. 
392 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34, p. 141. 
393 O termo “tirano” não aparece na sentença de deposição, mas a representação do imperador como tal está 

fundamentada na construção discursiva da bula, ele era um violador da paz, era um soberano injusto, invadiu terras 

da Igreja, entre outras coisas. Além do mais, até pouco antes da promulgação da sentença foram muitas as ocasiões 

em que Frederico II foi abertamente chamado de tirano nas cartas papais ou de o responsável por tirania contra a 

Igreja. Sobre isso, veja nota 386. 
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promulgado em sua presença que a partir de então, ele incorreria na 

excomunhão se a promessa fosse quebrada394.   

 

Destarte, como observado ao longo do trabalho, na bula que destituiu Sancho o caso 

de negligência era algo que foi transposto de uma aplicação legal existente para bispos 

incapazes. Não dá para falar o mesmo da tirania, bastante trabalhada por autores que se 

preocupavam em definir o que caracterizava um governante ideal e das armadilhas caso este 

viesse ceder à injustiça. Um dos mais célebres foi o texto de João de Salisbury: 

 
Há totalmente ou principalmente essa diferença entre o tirano e o príncipe: 

que este é obediente à lei e governa seu povo por uma vontade que se coloca 

a seu serviço, e administra recompensas e encargos dentro da república sob a 

orientação da lei em uma maneira favorável à reivindicação de seu eminente 

cargo, de modo que ele segue perante os outros na medida em que, enquanto 

os indivíduos apenas cuidam de assuntos particulares, os príncipes estão 

preocupados com os fardos de toda a comunidade. Consequentemente, lhe é 

conferido merecidamente o poder sobre todos os seus súditos, a fim de que ele 

seja suficiente em si mesmo para buscar e promover a utilidade de cada um e 

para que possa organizar a condição ideal da república humana, de modo que 

todos os outros sejam membros [...]395. 

[...] "da majestade dos reis que o príncipe professa uma obrigação às suas 

próprias leis. Porque a autoridade do príncipe é determinada pela autoridade 

de direito, e a verdadeira submissão às leis dos príncipes é maior do que o 

título imperial", assim, o príncipe deve pensar que não pode fazer nada que 

seja inconsistente com a equidade da justiça. 

[...] A origem da tirania é a iniquidade e ela brota da raiz venenosa e perniciosa 

do mal, e sua árvore deve ser cortada por um machado em qualquer lugar em 

que cresça [...]396. 

   

Não sendo uma obra de direito canônico, o Policraticus marcou o florescimento de 

uma literatura que tratava de problemas de governo aplicáveis a uma sociedade cristã. Assim, 

é uma síntese abrangente e a exposição das ideias básicas sobre as quais qualquer governo 

cristão devia repousar. João combinou filosofia com a história e a jurisprudência com a teologia. 

                                                           
394 TANNER, Norman, P. Decrees... op. cit. Bull Deposing The Emperor Frederick II. 
395 “There is wholly or mainly this difference between the tyrant and the prince: that the latter is obedient to law, 

and rules his people by a will that places itself at their service, and administers rewards and burdens within the 

republic under the guidance of law in a way favorable to the vindication of his eminent post, so that he proceeds 

before others to the extent that, while individuals merely look after individual affairs, princes are concerned with 

the burdens of the entire community. Hence, there is deservedly conferred on him power over all his subjects, in 

order that he may be sufficient in himself to seek out and bring about the utility of each and all, and that he may 

arrange the optimal condition of the human republic, so that everyone is a member of the others”. JOHN OF 

SALISBURY. Policraticus…, op. cit., p. 28-29. 
396 “[…] ‘of the majesty of kings that the prince professes an obligation to his own laws. Because the authority of 

the prince is determined by the authority of right, and truly submission to the laws of princes is greater than the 

imperial title’, so it is the case that the prince ought to imagine himself permitted to do nothing which is inconsistent 

with the equity of justice. […] The origin of tyranny is iniquity and it sprouts forth from the poisonous and 

pernicious root of evil and its tree is to be cut down by an axe anywhere it grows [...]”. Ibidem, p. 190-191. 
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Por sua experiência prática397, o trabalho é permeado com um senso de realismo salutar398. 

Conforme elucida em sua exposição, o compromisso moral e do ofício de governar segundo os 

princípios de equidade e em prol da justiça é maior do que uma titulação. O príncipe deve antes 

servir ao bem comum, do que governar somente por glória vã. O tirano, aquele capaz de reduzir 

o seu povo à servidão era um mal que devia ser extirpado. Para João, o príncipe era limitado 

por esta norma, devia ser o ministro do bem comum e o servo da equidade.  

Suas concepções são reflexos da ordem jurídica medieval. Ele também, em alguns 

pontos do Policraticus, defendeu que os sacerdotes eram superiores aos leigos. Nessa 

concepção, uma ordem política justa só podia ser alcançada quando os Dois Poderes 

funcionavam como Deus pretendia que eles funcionassem, isto é, em cooperação hierárquica 

uns com os outros. Os governantes seculares deviam obedecer à cabeça da Igreja, a hierarquia 

eclesiástica. É o mesmo que vão dizer os papas e outros canonistas que se esforçaram em 

ressaltar que a manutenção da ordem social e política cristã dependia da estreita cooperação das 

duas potências, da mesma maneira que o funcionamento do corpo depende da coordenação das 

várias partes do mesmo399. 

A explicação de Nederman e Campbell para algumas das teorias de João era que 

ele presumiu que a Igreja e o governo temporal eram instituições ordenadas de forma 

independente, cada qual com seu propósito e ferramentas especiais. No entanto, seus objetivos 

e métodos estavam conectados de tal forma, que a condição de uma esfera afetava as 

circunstâncias da outra. O ordenamento dos Dois Poderes dependia principalmente da condição 

moral daqueles que ocupavam as funções religiosas e seculares. Quando ambos eram bons, 

tanto governantes quanto sacerdotes, então os primeiros seguiriam a orientação do clero, na 

medida em que reconheciam livremente a superioridade do poder espiritual em relação às 

                                                           
397 João de Salisbury estudou em Paris, e entre os seus professores, incluem-se grandes personalidades de meados 

do século XII. Vez ou outra, ele recebeu instruções de Pedro Abelardo (1079 – 1142), Roberto de Melun (c. 1100 

– 1167), Guilherme de Conches (c. 1090 – c. 1154), Teodorico de Chartres (c. 1100 – c. 1150), Adão de Petit-Pont 

(c. 1105 – c. 1170), Gilberto de la Porrée (1076 – 1154), Roberto Pulo (c. 1080 – c. 1147-50), entre outros. Como 

muitos outros eclesiásticos cultos de sua época, escolheu seguir carreira nos “corredores do poder”. Ingressou em 

1147 na casa de Teobaldo, o Arcebispo de Cantuária, um enérgico defensor dos direitos da igreja inglesa. Na 

qualidade de secretário, compôs cartas do Arcebispo, aconselhou-o sobre questões jurídicas e assuntos políticos e 

viajou ao continente como enviado arquiepiscopal. João de Salisbury foi membro de um pequeno círculo de 

homens instruídos, cujos membros incluíam Tomás Becket (c. 1118 – 1170). O Policraticus, por exemplo, não só 

é dedicado a Becket, como muitas vezes se dirige a ele pessoalmente. As atividades de João em nome do Arcebispo, 

também o colocaram em contato com a cúria pontifícia, na qual esteve presente durante o pontificado de Eugênio 

III (1145 – 1153). Tornou-se próximo de Nicolau de Breakspear, que ascendeu ao trono papal como Adriano IV 

em 1154. NEDERMAN, Cary J. Policraticus, op. cit., p. xvi-xvii. 
398 ULLMANN, Walter. Law... op. cit., p. 255-256. 
399 MULDOON, James. Auctoritas, Potestas and World Order in FIGUEIRA, Robert C. Plenitude of Power: The 

doctrines and exercise of Authority in the Middle Ages: Essays in memory of Robert Louis Benson. Hampshire-

Burlington: Ashgate, 2006, p. 125-126. 
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preocupações temporais.  Dessa forma, os reis se submetiam aos sacerdotes porque queriam, 

não porque precisavam. Entretanto, se o clero era bom, mas o governante um tirano, então a 

Igreja era privada de sua liberdade. Nesse caso, os sacerdotes não tinham a obrigação de 

obedecer ao governo nos assuntos que conflitavam com as leis de Deus, mas não era permitido 

atacar o tirano publicamente. O rei, por sua vez, não era obrigado a obedecer a Igreja caso seus 

membros fossem malvados ou tirânicos. Por fim, se os Dois Poderes recusassem os males da 

tirania, então existiria equilíbrio e harmonia na relação entre a Igreja e o governo secular, uma 

relação justamente ordenada400. 

Roberto de Melun que foi professor de João de Salisbury era um daqueles que 

também se preocuparam com o problema do governante justo. Em seu Questões sobre as 

espístolas de Paulo contra Roma, ele dizia que: 

 
Não há autoridade que não venha de Deus. Este chama o poder, Ele ordena 

que os outros tenham chefes (governantes) [...]. 

[...] Mas, com o poder régio nas mãos de alguém que exerce a tirania, isto 

enseja que seja dado lugar a uma subespécie de poder ordenado nos súditos, 

maltratados pelas mãos do poder régio que, todavia, exerce a tirania. De fato, 

é possível crucificar o cristão exercendo a tirania, mas isso é impotência e não 

poder [...]401. 

 

Tendo sido professor em Paris, explica como essas discussões faziam parte de um 

conteúdo comum que devia ser ensinado, até porque os homens de saber daquela época podiam 

depois vender os seus serviços para diversos poderes, laicos e eclesiásticos. Poderia se pensar 

que as concepções de tirania e corpo político que aqueles medievais discutiam tinham origens 

na obra de Aristóteles402. Mas os escritos morais e políticos do filósofo foram divulgados na 

                                                           
400 CAMPBELL, Catherine; NEDERMAN, Cary J. Priests, Kings, and Tyrants: Spiritual and Temporal Power in 

John of Salisbury’s Policraticus. Speculum, Vol. 66, n. 3, pp. 572-590, Jul., 1991, p. 576-577. 
401 “Non enim est potestas nisi a Deo. Hic vocat potestatem, illam Dei ordinationem ex qua quidam aliis habent 

preesse [...]. [...] Sed cum ex regia potestate potest aliquis exercere tyrannidem, eo quod occasione inde sumpta et 

sub specie potestatis ordinate in subditos saevire potest, nec tamen regia potestate est tyrannidem exercere. Nam 

posse Christum crucifigere, tyrannidem exercere, impotentia est, non potestas [...]”. ROBERTO DE MELUN. 

Quaestiones de epistolis Pauli at Rom. In: EVANS, G. R.; LUSCOMBE, D. E. The twelfth-century renaissance. 

In: BURNS, J. H. The Cambridge History of Medieval Political Thought… op. cit. p. 317. 
402 Em A Política, Aristóteles afirmava que a monarquia como forma de governo seria somente um nome vão se 

não fosse distinguida daquele que reina, ou seja, a persona. A tirania podia brotar daí como seu vício mais 

diametralmente oposto. O homem que comanda os seus súditos sem responsabilidade, apenas em prol dos seus 

próprios interesses, seria responsável pela pior das formas de tirania. Aristóteles defendeu que era isso que podia 

motivar as conspirações, pois a injustiça, o perigo ou desprezo dos reis serviam muito mais para incitar o ódio dos 

súditos, o que os levava a conspirar, principalmente, se a injustiça fosse um ultraje à pessoa do súdito, à sua honra 

ou mesmo decorrente da espoliação de seus bens. ARISTÓTELES. A política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 

São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 117-118; 223. Sobre a discussão a respeito do bem comum no medievo a partir 

da obra de Aristóteles, cf. Kempshall, que discorre acerca da leitura que fez Alberto Magno (c. 1193-1280) do 

filósofo. KEMPSHALL, M. S. The common good in Late Medieval Political Thought. Oxford: Claredon Press, 

1999, especialmente, os capítulos 1 e 2.  
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Cristandade mais tarde, no século XIII403. O mais certo é levar em consideração que os 

medievais atribuíram àquelas noções suas complexidades próprias, fruto das vivências. O bem 

comum, o rei justo, o direito das comunidades, assim como a questão da preeminência espiritual 

são assuntos que fizeram parte de modo recorrente das discussões no período. Isso também 

estava posto lá nos canonistas. O que eles teorizavam já refletia no século XII a complexidade 

do ordenamento político-jurídico e alguns preceitos básicos para as relações entre os corpos 

políticos. 

Conforme ilustra Björn Weiler, por mais que o século XIII foi marcado pelo 

surgimento de novas teorias políticas sobre o governo, duas virtudes ainda eram tidas como 

essenciais a um rei. Contidas no importante trabalho de Isidoro de Sevilha (560-636), a piedade 

e a justiça ainda ocupavam o rol daqueles que se preocupavam em escrever sobre o direito e o 

governo. Outras características ainda tinham bastante influência, como era o caso das virtudes 

que Santo Agostinho (354-430) afirmava que um imperador devia ter. Além de governar com 

justiça, era preciso possuir humildade em meio à bajulação e elogios excessivos. Seu poder 

tinha de ser empregado em nome de Deus. Era preciso ter autocontrole para que não agisse 

somente por vanglória, ou seja, devia cultivar a temperança. Um rei levado por impulsos e 

desejos só podia cair na arrogância fazendo com que Deus provocasse sua queda. A cabeça do 

reino, o responsável por corrigir os seus dependentes, tinha que ser um exemplo moral404. O 

governante devia ser, acima de tudo, justo. Por ocuparem uma posição elevada no mundo, os 

Padres da Igreja acreditavam que eram mais suscetíveis a se tornarem vítimas da arrogância, 

do orgulho, da ambição e da ganância. São concepções que prenunciavam aquilo que seria 

escrito pelas fontes conhecidas como Espelhos de Príncipes, manuais que continham 

orientações morais, religiosas e políticas para governantes405. 

Ademais, como diz Maria Filomena Coelho, o exercício do poder não podia causar 

dano à “lei divina ou contra a salvação da res publica christiana”. A interação entre aqueles 

corpos devia ser harmônica. Um dos poderes não podia prejudicar o cumprimento da função 

dos demais, pois era apenas na harmonia entre eles, os corpos cristãos, que era possível atingir 

o bem comum e garantir a salvação. Logo, “o exercício do poder é sempre uma ação política 

que pressupõe necessariamente a interação com outros poderes, sem que nenhum deles possa 

                                                           
403 Sobre o assunto cf. DE BONI, Luís Alberto. A Entrada de Aristóteles no Ocidente Medieval. Porto Alegre: Est 

Edições, 2010. 
404 WEILER, Björn. The ‘rex renitens’ and the medieval ideal of kingship, ca. 900 – ca. 1250. Viator, vol. 31, pp. 

01-42, 2000, p. 28. 
405 Ibidem, p. 28-29. 
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almejar o monopólio”406. Governar em prol do bem comum era responsabilidade das 

autoridades civis e eclesiásticas na Societas Christiana, seja o rei com seu reino, o bispo em 

sua Sé, o abade em seu mosteiro ou o conde em seu condado, cada um, conforme seu status na 

hierarquia definida e regulada no interior da sociedade. Ora, para cada um desses – conforme 

hierarquia – era preciso ter uma autoridade imediatamente superior que pudesse julgar em caso 

de negligência, heresia, tirania ou iniquidade.  

É intrigante o modo como Inocêncio IV se preocupou em delimitar essas questões 

em seus Commentaria ao falar da deposição do imperador. Deixava claro, entretanto, que isso 

era feito em prol de conservar a paz, ou seja, quando o bem comum estava em perigo: 

 
Bem, não só pelos muitos crimes, mas também pelos muitos tipos de pecados, 

o papa submeteu a sentença de deposição do imperador. Com efeito, grande 

causa deve estar exposta para a deposição do imperador. Não é a mesma coisa 

que a deposição de clérigos, que podem ser depostos pelo pecado [...]. 

Assim, os imperadores e outros príncipes não ministram os sacramentos da 

igreja e sim os clérigos e, por isso, é preciso que eles sejam sem pecado [...], 

ainda que o perjúrio seja um crime grave nos príncipes, todavia, nos prelados 

é gravíssimo, porque mesmo sem juramento a palavra deles deve ser 

firmíssima [...]. 

Em primeiro lugar, há muitos perjúrios, em segundo, há a quebra de muitos 

pactos, em terceiro, há muitos sacrilégios, em quarto, há muitas suspeitas de 

depravação herética. Não há herdeiros no testamento de Cristo, quando o Seu 

testamento for lido, que não conservam a paz. Para vós eu dou a minha paz, 

para vós eu transmito a minha paz e os príncipes são, especialmente, obrigados 

a conservar a paz [...]407.  

 

Mais uma vez, Frederico não era somente um notório pecador, mas também um 

criminoso. Era preciso muito menos para que um papa pudesse depor um eclesiástico. Ou seja, 

não é somente em razão do pecado como definido por autoridades canônicas que o papa podia 

destituir da dignidade os príncipes. Inocêncio IV definia com isso mais algumas limitações, era 

necessária grande causa. Nesse sentido, usava o exemplo dos clérigos como uma ilustração que 

demonstrava pelas particularidades do ofício religioso, que era preciso menos para promulgar 

                                                           
406 COELHO, Maria Filomena. A jurisdição da aristocracia cristã: monarquia, nobreza e monacato em Portugal 

(séculos XII-XIII). Locus: revista de História. Juiz de Fora, vol. 22, n.1, pp. 117-137, 2016, p. 122. 
407 Bene facit papa quod non solum multa crimina sed etiam multa genera peccatorum subiecit sententiae 

depositionis imperatoris. Magna enim causa subesse debet depositioni imperatoris. Non est simile eius ad 

depositionem clericorum, qui per quolibet peccato deponi possunt [...]. 

Item imperatoress et alii principes non ministrant in sacramentis ecclesiae sed clerici sic et ideo oportet eos sine 

peccato [...] periurium licet in omnibus sit grave crimen in principibus tamen et praelatis est gravissimum quorum 

verbum debet esse firmissimum etiam sine iuramento [...]. 

Primo multa periuria secundo multorum pactorum fractiones tercio multa sacrilegia quarto multae suspiciones 

haereticae pravitatis non est haeres ex testamento Christi qui pacem non servat cum testamentum eius fuerit; pacem 

meam do vobis, pacem relinquo vobis et principes maxime ad pacem servandam tenentur [...]. INOCÊNCIO IV. 

In quinque... op. cit., 317v. 
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a deposição de um eclesiástico, pois são aqueles que ministram os sacramentos. O que ele 

elenca na última parte é na verdade uma série de perturbações causadas pelo imperador e que 

motivaram que fosse preciso utilizar da plenitude do poder. Determinado a alcançar a paz ele 

podia lançar mão de tal jurisdição e, como em várias fontes que diziam que o príncipe devia ser 

justo, arrematava que se tratava de uma obrigação de qualquer governante manter a paz.  

Podia ser observado como uma incoerência que em outros pontos do trabalho ele 

dissesse que podia depor qualquer autoridade sob o argumento de que recebia aquela jurisdição 

diretamente de Cristo. Se Ele era Senhor enquanto ainda estava neste mundo e por direito 

natural podia promulgar a destituição de qualquer pessoa, o que dizer então do seu vigário? Se 

tomar por base somente esse tipo passagem, parece realmente que ele estava potencializando o 

conceito de plenitudo potestatis ao máximo408. Mas não é incoerente dizer que podia fazê-lo, 

que tinha esse direito se, em outros pontos, o jurista Inocêncio IV apontava que era preciso 

razão manifesta. Novamente, o papa podia fazê-lo, mas grande causa devia estar exposta. A 

necessidade de reafirmação desse direito, e que sustentava ser uma autoridade concedida por 

Deus a seu vigário, podia ser vista como uma consequência natural da reação dos poderes 

afetados por aquela jurisdição. O imperador não deixou de questionar a sua sentença de 

deposição até a sua morte. Por outro lado, Inocêncio IV é mais um daqueles que explicitaram 

que assim era preciso agir quando estava em jogo a salvação da comunidade dependente de um 

poder público tirano. 

O que propôs Inocêncio IV em seus comentários, tanto em relação à deposição do 

imperador quanto na questão da atribuição de curadores no outro caso, pode ser encarado dentro 

da lógica de uma “experiência jurídica”, aquela locução proposta no âmbito da filosofia jurídica 

italiana e francesa. Como afirmou Paolo Grossi, considerando a irrenunciável humanidade do 

direito, a “experiência jurídica” é um modo peculiar de “viver o direito na história, de percebê-

lo, conceitualizá-lo e aplicá-lo em conexão com uma determinada visão de mundo social, com 

determinados pressupostos culturais”. Por isso, um conjunto de escolhas e soluções peculiares 

para “grandes problemas que a realização do direito estabelece segundo os vários contextos 

históricos”. Na sociedade medieval o direito tem papel elevado, trata-se de um abrigo em 

relação à política corriqueira. É ordenamento do social, constrói para aquelas autonomias 

relativas os refúgios para grupos e indivíduos409. Se os efeitos das sentenças podiam ser 

encarados em seu imediatismo como perversos para as comunidades envolvidas, em Portugal 

                                                           
408 Ibidem, 317-318v. 
409 GROSSI, Paolo. A Ordem... op. cit., p. 28-29; 39. 
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originou uma guerra civil, em seus comentários posteriores nos quais lidou com as normas para 

a aplicação de tais sentenças, Inocêncio IV procurou deixar claro que era preciso cumprir alguns 

ritos legais para a execução daquele tipo de condenação amparada na supremacia do juízo papal. 

Logo, se preocupou em caracterizar as faltas necessárias das personas envolvidas para que o 

papa destituísse um poder público de suas funções. 

A instrumentalização do direito nesse caso, não deve ser vista sem sua profunda 

relação com um cunho pastoral. No entanto, o direito canônico não pode ser concebido como 

promotor de uma regra igual para todos. Como demonstrou Grossi, a igualdade jurídica dos 

modernos, aquela “igualdade formal de pessoas concretamente desiguais, é para a Igreja como 

uma monstruosidade”. Não tem como a lei canônica ser igual para todos, pois não há igualdade 

entre todos. Esse direito servia então como uma roupagem que procurava se adequar aos 

diversos corpos abaixo. As divergências surgiam daí como um processo natural, pois se tratava 

de um direito plástico e extremamente humano410. 

Varandas defende que os processos de deposição são substancialmente diferentes, 

primeiro, porque a perturbação política que Portugal podia causar na Europa não tinha 

relevância, diferente daquela causada por Frederico II. O papado, no entanto, vinha sendo 

desautorizado constantemente em terras portuguesas. Logo, mesmo sem ter o mesmo nível de 

gravidade dos danos causados por Frederico, a destituição de Sancho podia ser exemplar. O 

autor acredita que as circunstâncias também contribuíram para que a sanção contra o rei fosse 

mais severa do que comumente acontecia com Gregório IX. O rex inutilis estaria em algum 

lugar entre o rei justo e o tirano. A incapacidade de Sancho, tal qual formulada em sua sentença, 

podia causar um grande mal ao reino. Um território que era tecnicamente um feudo eclesiástico, 

o que, de acordo com o autor, podia justificar a maior intromissão dos eclesiásticos do reino em 

assuntos temporais do mesmo. Nesse sentido, basta lembrar que a bula de fundação, a 

Manifestis probatum, foi novamente confirmada no reinado do seu pai, Afonso II411.  

Os processos eram diferentes porque não se tratavam de dois iguais, logo, as penas 

aplicadas deviam ser diferentes. Nesse sentido, não tem a ver com a capacidade do rei português 

perturbar a Europa. Como rei que era, a sua “perturbação” aos demais direitos no reino, 

inclusive a sua interferência nas liberdades eclesiásticas, era motivo para que os atritos fossem 

levados para a jurisdição papal. As circunstâncias de fato contribuíram para que as sanções 

fossem mais pesadas do que o que comumente acontecia com Sancho, mas o rei português 

                                                           
410 Ibidem, p. 148-149. 
411 VARANDAS, José. Bonus rex..., op. cit., p. 378-379. 
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poderia de acordo com o exposto por canonistas ser também igualmente definido como um 

tirano. Mais importante do que as diferentes terminologias que forneciam fundamentação para 

a destituição de cada um dos monarcas, estava em causa o peso da dignidade de cada um. Antes 

de ser rei da Sicília, Frederico carregava a força de uma autoridade muito maior, o título 

imperial. Era natural que as grandes causas deviam ser mais do que evidentes para que o papa 

exercesse a suprema jurisdição. As diferenças, como foi elucidado acerca do direito canônico, 

são simplesmente provenientes do fato de não serem dois iguais e, por isso, eram necessários 

dois tratamentos distintos. Entretanto, Inocêncio IV se preocupou em expor que a destituição 

funcional de Sancho II era também motivada por razão manifesta, por grande causa. 

Independentemente de autores comumente falarem que era por causa de Portugal ser mais 

periférico, o monarca carregava – e o papa reconhecia claramente isso – uma dignitas que em 

si portava um peso simbólico muito forte quanto à persona que a ocupava, a de rex. Além disso, 

a sentença de Sancho não era uma deposição nos moldes clássicos, o rei e o reino estavam sendo 

separados, o intuito era privar o monarca do direito de governar o reino, de administrá-lo, 

Sancho II não deixava de ser rei. 

A deposição de Frederico II era total e dos seus dois títulos, ele era deposto também 

do trono siciliano: 

 
Além disso tudo, ele esgotou ao máximo e reduziu à servidão, nos aspectos 

material e espiritual, este reino da Sicília, que é parte integrante do patrimônio 

do bem-aventurado Pedro e que ele recebeu da Sé Apostólica, tendo-o como 

feudo. Assim, clérigos e leigos e todos os homens probos foram a tal ponto 

espoliados que se viram na contingência de abandoná-lo. Os que lá ficaram 

foram obrigados a viver quase em condição servil e, sob pressão, a ofender e 

lutar frequentemente contra a Igreja Romana, de quem são particularmente 

súditos e vassalos412. 

 

 Quanto a Jerusalém, não era nem preciso mais elencar esse título na sentença, face 

ao fato dos cristãos terem perdido o reino em 1244. Mas a Sicília, além de ser um feudo – 

Frederico prestou seu juramento solene para ali ser rei –, era um dos locais de onde o imperador 

reunia forças para suas expedições militares contra territórios da Itália, além do mais, fê-lo 

contra Roma. E depois, após a destituição, o imperador continuou os assaltos no centro da Itália 

e na Lombardia. Inocêncio IV reforçava que como patrimônio integrante da Santa Sé, a Igreja 

encontraria outro monarca para seu feudo: “E àqueles a quem no Império compete eleger outro 

Imperador, que o façam livremente. Quanto ao referido reino da Sicília, aconselhado pelos 

                                                           
412 BARBOSA, João Morais; SOUZA, José Antônio de C. R. de. O reino... op. cit., doc. 34, p. 143. 
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nossos irmãos, cuidaremos de indicar um Rei para o mesmo, segundo nos parecer mais 

conveniente”413. O papa foi obrigado a se exilar em Lyon por não confiar que Frederico tinha 

realmente a intenção de parar. Dessa forma, a sentença de deposição foi total, das duas 

dignidades que o imperador carregava. A de Sancho II, como foi visto, não! A do monarca 

português estava imbuída de um conjunto de particularidades. 

O papa fez, ele destituiu, ele disse o direito nas esferas seculares! Janet Coleman 

ressaltou que na Glosa de Accursio, a jurisdição foi definida como um poder introduzido 

publicamente com a responsabilidade de pronunciar aquilo que era certo e promulgar o que era 

justo. Era como a autoridade de um magistrado no direito romano. Contudo, no século XIII, 

autores atribuíram significados mais amplos à palavra. Em alguns casos, jurisdição era 

entendida como um complexo de supremo legislativo, jurídico e direitos administrativos, 

incluindo aí os de propriedade. Alguns chegaram a fazer confusão entre jurisdição e dominium. 

Antes disso, para os decretalistas, iurisdictio foi muitas vezes entendida como o poder de 

decisão, principalmente aquele da esfera papal que se distinguia dos demais414. A autora diz 

que na obra canônica de Inocêncio IV este papa ampliou a definição. Ele elaborou três origens 

possíveis de jurisdição legítima: o direito divino, o patriarcado e a eleição (consentimento). Era 

com base na primeira fonte que o sumo pontífice tinha jurisdição sobre todos415. 

 Era o poder do próprio Cristo encarnado no papa que lhe conferia essa iurisdictio 

com caráter mais universal. Contudo, no poder decisório papal de destituir outra pessoa 

investida de alguma autoridade, que tenha ficado evidente ao longo da discussão, existiam 

limitações na fonte para que essa suprema jurisdição fosse aplicada como medida necessária. 

Não era algo empregue – nem podia – de forma corriqueira. E, nos casos aqui analisados, a 

decisão papal não foi tomada monocraticamente. Portanto, a chave para o entendimento das 

lógicas próprias daqueles processos não estava na “hierocracia”, logo, o melhor a se fazer é 

chamar aquela jurisdição de “poder decisório papal”, pois o que o sumo pontífice assumia de 

fato era a função de um juiz superior. 

 

 

 

 

                                                           
413 Ibidem, p. 144. 
414 COLEMAN, Janet. The Two Jurisdictions: Theological and Legal Justifications of Church Property in the 

Thirteenth Century. Studies in Church History, Cambridge, vol. 24, pp. 75-110, 1987, p. 75-77. 
415 Ibidem, p. 78. 
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CAPÍTULO V 

 

A DESTITUIÇÃO DE SANCHO II E SUA REAÇÃO 

 

 

5.1 – O rei que perdeu seu ofício: autores de um processo 

 

Enquanto a deposição de Frederico II foi motivada por um papado em guerra contra 

o imperador, podendo assim ser vista como mais um passo em um conflito que já não era mais 

passível de negociação, a sentença de Sancho II foi solicitada por membros do seu reino. Ora, 

todas as considerações que foram feitas, inclusive as mais teóricas, não devem servir para 

desmerecer a ação dos agentes interessados na destituição. Antes é melhor pensar que para 

alcançar um projeto e sua eficácia política, os atores apelavam para uma linguagem e os ritos 

que lhes eram comuns. É nesse sentido que foram buscar o papa e aproveitar o contexto 

conciliar favorável para conseguirem o afastamento de seu rei. Na Vita Innocentii IV, o caso do 

rei português foi abordado brevemente em comparação com as linhas dedicadas ao conflito com 

o imperador. Mas está na biografia do papa, o que demonstra a importância da ação do pontífice 

inclusive para a sua memória. Assim diz sobre o rei de Portugal: 

 
E porque quase sempre a maioria delira, de muitas maneiras por causa dos 

exemplos de seus superiores, o rei Sancho de Portugal que já fora destituído  

da condução do seu reino por sua repetida negligência e preguiça, em vista do 

fato de ser órfão não decidia, e por não consentir (obedecer) no caso da viúva, 

igrejas e mosteiros eram destruídos e o próprio reino, de muitos modos, 

abalado. Pelas suas faltas, apontadas e examinadas no mesmo concílio, a 

pedido e por apelo dos prelados enviados de seu reino ao concílio, muitas 

vezes foi dito que o irmão do mesmo rei, Afonso, era ouvidor e conservador 

do reino, portanto, o senhor papa reuniu o conselho dos seus irmãos e reitera 

o que contêm as cartas apostólicas editadas sobre esse assunto416. 

   

A representação que o autor fez de Sancho II não destoa daquela contida na bula 

Grandi non immerito, ele era negligente e preguiçoso. Só podia ser louco e, para isso, dá-se 

uma explicação, o rei era órfão. Bem, como o original é breve e de certa forma, pouco claro 

                                                           
416 “Et quia plerunque plerique delirant, et multiformiter secundum superiorum exempla, rex Portugallie Sancius, 

qui erat circa regni sui regimen multiplici negligentia et ignavia iam deiectus, propter quod pupillo non iudicabat, 

causa vidue ad ipsum non ingrediens deperibat, ecclesie destruebantur et monasteria, ipsum regnum et multipliciter 

quassabatur; meritis ipsius accusatis et examinatis in ipso concilio, ad petitionem et instantiam prelatorum ipsius 

regni venientium ad concilium sepedictum, fratrem ipsius regis Alfusum coadiutorem et conservatorem regni, 

dominus papa de fratrum suorum consilio coniunxit, prout in literis apostolicis super hoc editis plenius continetur”. 

NICOLAUS DE CARBIO. Vita Innocentii IV, op. cit., p. 96. 
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nessa parte, esse “órfão” pode significar que tal qual seus congêneres em outras monarquias, 

não tinha um parente próximo para lhe amparar, como as rainhas mães que deram o suporte 

necessário e governaram com seus filhos, tanto em Castela como na França, o caso de suas tias 

Berengária e Branca. Ao mesmo tempo, aquilo pode estar expresso também em seu sentido 

figurado em que o rei estava abandonado, desamparado. São dois motivos diferentes, vindos de 

um mesmo termo. Mas ambos os casos contribuem para a definição de que ele estava 

desamparado, sendo motivo para sua perdição. O reino se perdia por conta do rei ausente, 

representação próxima daquela feita sobre Childerico III, Sancho era quase um rei fantasma, o 

que provocava a desordem geral. Com esses fortes motivos, suas faltas foram examinadas no 

concílio de Lyon, foram expostas ao público que participava da reunião pelos prelados do seu 

reino. É mais uma fonte que diz que os principais autores que levantaram a voz na assembleia 

contra o rei foram os bispos portugueses. Também no concílio, Afonso era apontado como o 

nome ideal para pôr ordem no reino e fazer imperar a justiça.  

A destituição não foi promulgada durante a assembleia, como aconteceu com 

Frederico II, por isso o documento clarifica que após as denúncias o papa Inocêncio IV reuniu 

conselho, ou seja, discutiram as formas de proceder naquele caso em particular. Não era algo 

pronto, a bula ainda não estava escrita, foi preciso discussão para formular a sentença. Após o 

concílio e com amparo na lei, nos decretos papais – e aí o autor diz que ali o papado recorreu 

às fontes legais para proceder da melhor maneira – o papa reuniu as faltas, transformou Afonso 

em curador de fato, como desejado pelos prelados queixosos, aplicando a destituição funcional 

do rei português. O texto da Vita lembrava que o rei foi destituído da condução do seu reino. 

Os prelados se preocuparam muito em levantar o nome do irmão do rei como alguém útil para 

substituí-lo, foi dito muitas vezes na reunião conciliar que Afonso era preparado. Isso mostra 

no mínimo, desde que se acusou Sancho de casar em grau proibido, que o projeto para entregar 

o reino ao conde de Bolonha estava bem avançado. 

No entanto, ao ser feita uma análise de conjunto, a imagem da preguiça contrasta 

fortemente com a do rei que estava sempre a intervir na jurisdição eclesiástica, razão do grande 

conjunto de reclamações que motivaram as admoestações de 1238. Vejamos, como explicitado 

anteriormente, que naquele grande número de admoestações, não eram só os vassalos que 

promoviam os abusos, o rei era claramente nomeado como um dos algozes. E isso não deve ser 

encarado somente na perspectiva de que como cabeça do reino e responsável pela aplicação da 

justiça deixava de fazê-lo quando os seus provocavam as turbulências. Como na reclamação de 

Silvestre Godinho, ele forçava eclesiásticos a servirem no campo militar e interferia mesmo na 
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estrutura das igrejas417. Era também parte das reclamações de outros prelados até que Gregório 

IX tivesse julgado que a situação estava se tornando insustentável. Os clérigos não tiravam o 

mérito de Sancho nos “abusos” promovidos contra os poderes eclesiásticos do reino. Na própria 

bula Grandi é ele protagonista junto de seus oficias de impor impostos a igrejas e mosteiros. Só 

depois, no corpo textual da sentença, que essas ações dão lugar à sua caracterização como um 

indolente e fraco.  

Mas essa representação seria meramente retórica? As crônicas e a própria 

historiografia gostaram de assimilar essa parte. Se Sancho era preguiçoso, fraco, letárgico, 

numa análise de conjunto é fácil observar que não o foi sempre. Teria ele sido negligente com 

os assuntos do reino após o seu casamento? As maiores ausências documentais de seu reinado 

são concomitantes ao período da vacância. É também o período em que não teria conseguido 

congregar as forças do reino para uma investida militar planejada, tendo ido antes atrás da 

benção papal de Gregório IX para fazê-la. Mas o velho papa morreu, a Santa Sé ficou vacante 

e Sancho tinha ciência de que as coisas na Itália não estavam das melhores. A Cristandade tinha 

ciência disso. Anteriormente algumas correspondências de Gregório já davam a dimensão que 

as coisas alcançaram. O problema é exatamente a ausência de registros desse período vindos da 

chancelaria do monarca, o que permite um grande número de inferências.  

O rei pode ter sido alheio ao governo a partir daí não se colocando como um centro 

capaz de congregar os corpos do reino, mas também pode ter protagonizado ações que não 

chegaram ao historiador moderno, simplesmente porque esses registros se perderam com a 

turbulência que veio da sua destituição. Sancho pode ter levado consigo algum livro de registro 

ao exílio em Toledo, ou esses documentos desapareceram com o chanceler Durão Forjaz que o 

acompanhou em seus momentos finais. Seja como for, é possível inferir que durante a vacância 

o rei português deve ter casado. Caso o matrimônio tenha sido realizado num período de 

desordem na Cristandade, por essa não ter sua cabeça, seu representante máximo, justifica-se o 

fato de Sancho não ter ido atrás da dispensa para seu casamento. Seria possível também que 

com seu matrimônio e com uma cúria pontifícia sitiada, o monarca tenha deixado as investidas 

militares em segundo plano, aguardando pacientemente que seu amigo Paio Peres pudesse 

empreender a breve campanha depois, aquela que redundou na conquista de Tavira. 

Algumas análises tiram das mãos do rei qualquer capacidade, e quando ele 

demonstrou ter, atribuem-na a outros agentes, como já foi o caso com o seu antigo chanceler 

Mestre Vicente. No entanto, a cúria de Sancho funcionou bem nas mãos do chanceler sucessor, 

                                                           
417 BRANDÃO, Fr. António. Crónicas..., op. cit., Escritura V. Discutido no capítulo 3. 
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o Durão Forjaz. A dinâmica da burocracia régia não parece ter caído em declínio nas mãos 

desse chanceler, os anos de ausência de registros podem ser motivados por diversos fatores, 

mas o fato é que eles são bem delimitados temporalmente, o que claramente não abarca todo o 

período de gestão desse personagem frente à chancelaria de Sancho II. É preciso ter cuidado 

também em relação à supervalorização elevada em relação a essa ausência.  

As relações pessoais e de grupos no âmbito da política do dia a dia oscilam bastante 

e a dimensão dessas alterações são pouco tateáveis ao historiador porque escapam dos registros 

oficiais. Algumas pequenas coisas que passam que podem fornecer aquele grão de areia que 

demonstra algo um pouco mais fora do comum. Os conflitos existem, sempre existiram e, por 

isso, o direito como regulador desse social devia servir como o amparo necessário para as 

partes. Mas novamente, teria Sancho II deixado de ter interesse em garantir a justiça aos seus 

dependentes? Se sim, isso era destinado especificamente aos seus adversários mais ferrenhos. 

O bispo Tibúrcio fez parte do grupo que levantou a voz contra o rei em Lyon. Era 

um dos principais algozes de Sancho II em sua destituição, porém escapa na documentação 

precedente informações acerca de um antagonismo mais antigo entre o rei e o bispo. Há aquele 

diploma no qual Sancho II doou a Tibúrcio a igreja de Pedrógão em fevereiro de 1241 e, ao 

fazer, deu ao prelado o seguinte privilégio: “[...] e mando que nem ricos-homens, nem 

mordomos, nem qualquer outro enviado por eles parem na dita igreja”418. Tibúrcio ficava com 

o benefício de, no interior da igreja doada a ele, não precisar conceder o direito de pouso aos 

homens do rei. Era algo comum e muitos eclesiásticos não ficavam felizes ao terem que bancar 

o séquito régio ou os funcionários do rei.  Para além disso, o que o documento pode reforçar 

em virtude do momento em que a doação foi feita é que Sancho II tentou obter o favor do 

prelado na altura em que seria celebrado o fracassado concílio do papa Gregório IX. Pouco 

depois o monarca conseguiu sua nova bula de cruzada, o que mostra que já tinha seu procurador 

agindo na cúria pontifícia também. Bom, sem algo mais específico, é notório que Tibúrcio 

contribuiu com o processo de destituição de Sancho II e foi um dos mais interessados na ida do 

conde de Bolonha a Portugal pouco mais tarde. Era justamente ele e o arcebispo de Braga que 

na bula Grandi foram incumbidos de notificarem o rei de sua sentença, de que estava sendo 

afastado da administração do reino. 

Patrícia Baubeta mostrou que, em junho de 1243, o conde Afonso tinha obtido um 

salvo-conduto do rei inglês para passar pela Gasconha. Afonso dava como motivo do pedido a 

sua vontade em fazer peregrinação a Santiago de Compostela. A autora inferiu que o verdadeiro 

                                                           
418 “[...] et mando quod nullus riqus homo nec maiordomus nec aliquis pro eis pauset in ipsa ecclesia”. Sancius 

Secundus... op. cit., doc. 78.  



164 
 

motivo por trás disso era o seu encontro com aliados de Portugal419. Se no ano seguinte o infante 

denunciou o seu irmão por ter se casado em grau proibido, é sim muito certo que ali encontrou 

com conterrâneos. José Varandas ressalta em seu trabalho que fazia muito sentido, lembrando 

que Compostela não fica muito longe de Braga e do Porto. Àquela arquidiocese muitos 

convergiam em romagem, tanto eclesiásticos portugueses, quanto nobres do Minho e de Trás-

os-Montes420. Ali, além de provavelmente ter se encontrado com alguns nobres como seu tio 

Rodrigo Sanches e Abril Peres de Lumiares, os mesmos que lutaram contra Sancho II no início 

da guerra civil, e com representantes dos Sousas e dos Portocarreiros, deve ter sido recebido 

por alguns prelados portugueses, inclusive um dos grandes defensores do seu nome, Tibúrcio, 

o bispo de Coimbra, que deu as informações mais recentes sobre o reino e acerca do irmão do 

infante, incluindo aí o escândalo que podia servir como o primeiro motivo para suscitar uma 

intervenção e incluir o papa no jogo, a questão do casamento. 

Alguns representantes desse grupo e que lutavam contra o rei português em outra 

frente era o arcebispo Silvestre Godinho e seu sucessor na arquidiocese, João Viegas de 

Portocarreiro. Esses personagens estavam juntos com a comitiva papal que fugia da Itália com 

destino a Lyon. Essa informação não é desconexa com uma rápida olhada nos registros da cúria 

pontifícia e com a data e local do testamento de Silvestre, que veio a falecer em Civita 

Castellana. Seu testamento é do início de julho de 1244421. Os registros papais de junho daquele 

ano, desde o dia 09, eram todos feitos a partir daquela cidade. Depois disso, a cúria papal voltou 

a funcionar normalmente somente após se estabelecer em Lyon, tendo disso registro em 

dezembro de 1244422. A confiar em Mateus de Paris, em 28 de junho a comitiva foi para Sutri, 

escapando depois para Gênova423. Logo, o arcebispo de Braga acompanhava a comitiva papal, 

mas Silvestre já idoso e talvez doente não tinha conseguido prosseguir. O seu arcediago João 

Viegas de Portocarreiro foi eleito para a dignidade de arcebispo e confirmado por Inocêncio IV 

em janeiro de 1245424, e no que se refere ao rancor em relação ao monarca português, foi em 

                                                           
419 BAUBETA, Patrícia Anna Odber de. Some early english sources of portugueses History. Estudos Medievais, 

n. 9, pp. 201-210, 1988, p. 209. 
420 VARANDAS, José. Bonus rex…, op. cit., p. 372. Amparada no trabalho de Baubeta, foi também a opinião de 

Leontina Ventura em VENTURA, Leontina. A nobreza de corte de Afonso III. 1992. Dissertação (Doutoramento 

em História), Vol. 1. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra, 1992, p. 451. 
421 MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa (Coord.). Testamenta Ecclesiae portugaliae (1071-1325). História 

Religiosa – Fontes e Subsídios. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 

Portuguesa, 2010, doc. 1.20, p. 85-87. Transcrição de André Oliveira Marques. 
422 Cf. BERGER, Élie. Les Registres... op. cit., doc. 726-748. 
423 MATEUS DE PARIS. Chronica..., vol. IV, p. 354. 
424 BERGER, Élie. Les Registres... op. cit., doc. 907. 
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frente com o projeto de um grupo até aí muito bem constituído de levar o conde de Bolonha a 

Portugal e privar Sancho do governo.  

Além do que foi elencado até agora, é interessante observar como os laços forjados 

entre parte do episcopado português, eram antigos, inclusive da geração anterior. Maria João 

Branco questiona nesse ponto sobre a participação do cardeal Gil Torres no processo de 

destituição de Sancho II. A autora mostra que as ligações do personagem com alguns prelados 

portugueses remontavam há pelo menos três décadas e são ainda mais evidentes ao se perceber 

que Silvestre Godinho fez daquele cardeal o executor de sua vontade, no seu testamento escrito 

em Civita Castellana425. Gil Torres foi um dos agraciados com as doações de Afonso II em 

1218, na época em que o monarca contava com o apoio de importantes juristas da clientela do 

cardeal para encontrar solução na contenda com suas irmãs. As relações do conjunto de 

personagens envolvidos com a destituição perduraram e incluíam até a estadia na casa do 

cardeal em ocasiões diversas426. 

Aqueles associados a Gil Torres eram os mesmos sujeitos que assumiram boa parte 

do episcopado português no pontificado de Gregório IX. Silvestre Godinho tornou-se arcebispo 

de Braga em 1229, Tibúrcio, bispo em Coimbra em 1234, Pedro Salvadores no Porto em 1235 

e João Rolis em Lisboa em 1239. Fora isso, basta lembrar que Mestre Vicente era o chanceler 

do reino, ao menos, até 1236 e tinha acumulado com a função a dignidade de bispo da Guarda, 

o que manteve após sair da chancelaria. Para Branco, isso pode ser visto como um dos fatores 

que fizeram com que o episcopado português reagisse com maior veemência contra os abusos 

do rei. Na cúria pontifícia era Gil que normalmente falava pelos prelados ibéricos. A autora 

informa que numa investigação acerca de problemas na Sé de Coimbra, era o cardeal que 

desempenhou o papel de auditor do papa para defender o lado de Tibúrcio, o que aconteceu 

também uma semana depois do encerramento do concílio de Lyon. Se personagens importantes 

desse grupo faleceram, como o arcebispo Silvestre e o bispo de Lisboa, João Rolis, eles foram 

substituídos por pessoas de perfil parecido. João Viegas Portocarreiro também fazia parte da 

clientela do cardeal. Com tudo isso, há de se confiar no que propôs Branco, de que Gil Torres 

foi sim um grande aliado nas admoestações contra Sancho II, como aquelas de 1238 e depois 

no seu processo de destituição427. 

Ainda sobre essas teias de relações, Ingo Fleisch demonstrou que havia evidências 

suficientes de uma forte ligação dos prelados portugueses após a morte de Afonso II, com a Sé 

                                                           
425 BRANCO, Maria João Violante. Portuguese… op. cit., p. 89. 
426 Ibidem, p. 94. 
427 Ibidem, p. 99-100 
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de Palencia. Não era à toa que por diversas vezes, clérigos daquela diocese foram nomeados 

como executores das admoestações papais encaminhadas a Sancho II. Também não é estranho 

que o bispo eleito de Coimbra, Mestre Tibúrcio, foi arquidiácono e tesoureiro da Sé de Palencia. 

Outros vestígios sugerem a ligação próxima àquela diocese do bispo eleito de Lisboa João Rolis 

e de João Viegas de Portocarreio428. 

E Mestre Vicente? Será que o ex-chanceler era realmente um inimigo? No acordo 

de Sancho II com o bispo de Lisboa em 1241, antes da morte do prelado, foi feita composição 

com aquele bispo para pôr fim ao conflito429. Como abordado anteriormente, a querela tinha 

sido intensa, tendo a cúria de Sancho chegado a abrir um processo contra a nomeação do bispo. 

Se a composição foi feita na Guarda, significa que o episódio contou com a mediação de 

Vicente. O bispo lisboeta morreu e no que se refere aos registros de Sancho, silêncio, 

coincidindo em certa medida com o de vacância da Santa Sé pouco tempo depois. Daí sim, 

nesse período, é possível falar em um rompimento mais intenso do monarca com grupos do seu 

reino, o que incluía aquela velha clientela do cardeal Gil. Em meio a essa conjuntura, as relações 

tomaram rumos mais radicais e isso é dito não só por conta da ausência de documentos régios, 

mas porque outras evidências foram sugerindo que surgiram articulações contra o rei que 

culminariam no fim proposto pela bula de 1245. Ficar buscando as causas mais longe do que 

isso é muito problemático. São muitos anos de governo e quando a cúria régia precisou mais 

do que nunca fazer uma queda de braço com a Igreja, ela mostrou que funcionava e dependendo 

do caso, até com certa habilidade. Vicente que já serviu ao rei, realmente fazia parte do grupo 

que foi buscar o infante Afonso? Sabe-se que ele ficou muito envolvido com a organização de 

sua diocese na Guarda. Seja como for, não colocou nenhum empecilho quanto à destituição 

mais tarde. 

Hermenegildo Fernandes acredita que as doações aos templários, uma do fim de 

1244 e outra do início de 1245, eram movimentos de Sancho II contra seu antigo chanceler. Os 

primeiros bens ficavam numa área que era parte integrante da diocese do bispo. Como fonte 

para essa tese, o autor lembra que os templários haviam mandado anos atrás que Mestre Vicente 

fosse capturado e despojado de seus bens. Nessa lógica, o monarca podia querer captar os 

serviços da Ordem, que tinha nesse momento como mestre nos reinos da Hispânia, o filho de 

uma Riba de Vizela, Martim Martins da Maia430.  

                                                           
428 FLEISCH, Ingo. The Portuguese... op. cit., p. 73. 
429 Sancius Secundus... op. cit., doc., p. 348-349. 
430 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 259-260. 
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De qualquer forma, tudo indica que um grupo bem articulado queria mudar os 

rumos do reino. Com o papa acomodado em Lyon e contando com a proteção de Luís IX e da 

rainha mãe Branca, ficava mais fácil incluí-lo na equação. Era preciso fazê-lo saber das 

qualidades do conde de Bolonha. Assim, torna-se mais fácil entender como logo depois de João 

Viegas ser confirmado como o novo arcebispo de Braga, um conjunto de sentenças papais 

passaram a ser expedidas contra Sancho II. A primeira, o pedido de anulação do seu casamento 

conforme informação prestada pelo seu irmão. Em seguida, em março de 1245, a bula Inter alia 

desiderabilia expunha algumas das queixas que viriam a fazer parte da sentença que o afastava 

do governo. Nesse texto já aparecia a acusação de negligência. Não sem grande espanto, dizia 

Inocêncio IV, ele ouviu que após os múltiplos clamores e queixas dos prelados do reino de 

Portugal e depois de frequentes admoestações feitas pelo papa predecessor, Gregório IX, 

Sancho continuou a oprimir a Igreja, não cumprindo com as promessas feitas ao falecido 

papa431. No mês seguinte, outorgou a sintomática bula Cum zelo fidei ao conde de Bolonha, 

transformando-o no novo campeão papal que combateria os infiéis no reino português. Nessa 

altura, pelo visto, já estava convencido de que Sancho II não queria mover guerra aos 

muçulmanos.  

Para autores portugueses, Afonso tinha chamado a atenção pelos seus feitos 

militares, tendo provado o seu valor na Batalha de Saintes como vassalo de Luís IX. É a posição 

de Leontina Ventura, a de que o seu valor deixou marcas na memória de cronistas e trovadores 

da época, como exemplo, cita Moniot d’Arras que já lhe tinha dedicado uma canção em 1239 

e depois em um sirventês aludiu à participação do conde na batalha432. José Mattoso também 

defendeu essa perspectiva, ressaltando que certamente teria se tornado um protegido do rei 

francês após o feito. Para o autor o seu nome foi logo conhecido na cúria pontifícia, pois 

Inocêncio IV tentou convencê-lo a lutar na cruzada que devia recuperar Jerusalém433. Segundo 

Fernandes, a batalha serviu para fazer Afonso ser notado em uma escala maior do que a da corte 

francesa434. Essas posições se suportam, sobretudo, na Histoire de Saint Louis de Jehan Sire de 

Joinville (c. 1224-1317) que sobre Afonso na batalha diz: 

 

                                                           
431 “[...] Sane non sine gravi turbatione mentis audivimus, quod post clamores et querelas multiplices praelatorum 

et aliorum regni Portugalliae contra te super conculcatione libertatis ecclesiasticae, aliisque oppressienibus 

ecclesiarum ejusdem regni depositas, et admonitiones frequentes tibi propter hoc a Rom. Pontificibus nostris 

praedecessoribus, et provisiones super iis a felicis recordationis Gregorio Papa praedecessore nostro inter te et 

quosdam ex praelatis ipsis, ac promissiones a te in hac parte super articulis certis factas [...]”. RAYNALDI, O. 

Annales... op. cit., ad. An 1245, nº 6. 
432 VENTURA, Leontina. A nobreza... op. cit., p. 450. 
433 MATTOSO, José. História... op. cit., p. 113. 
434 FERNANDES, Hermenegildo. D. Sancho II... op. cit., p. 259. 
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Um dia depois da festa de Madalena435, o rei Luís e os seus passaram pelo rio 

Charente pela ponte; quando o rei ordenou que seus furriéis436 patrulhassem 

os arredores da cidade de Saintes. À medida em que os furriéis patrulhavam, 

avistaram alguns homens que os viram, e foram rapidamente dizer ao conde 

de La Marche, que estava no burgo da vila com toda sua gente (g - com seu 

exército), nas redondezas das hostes francesas. Logo depois o conde de La 

Marche e seus três filhos se armaram, e com eles muitos cavaleiros ingleses e 

gascões, e foram ao encontro dos furriéis do rei da França que logo correram 

fugindo: mas isso foi sua desventura; pois o conde Aufour (a – o conde 

Afonso) de Bolonha, que mais cedo se fez vestir como os demais, pois 

estavam camuflados com os furriéis, fez-lhes mandar diante de todos entre os 

seus e sua gente (assim os atacara primeiro, ele e suas tropas); e logo no 

primeiro assalto matou os castelães de Saintes, cujo portão se abriu ao conde 

de La Marche. Os franceses que realmente tinham grande desdém sobre o que 

os ingleses lhes fizeram anteriormente, tão logo bateram em retirada, e 

naquele lugar juntaram os dois reis todas as suas hostes (c – e ali combateram 

os dois reis com seus exércitos). A maravilhosa batalha e forte, e grande 

massacre de gentes, e durou muito longamente a batalha áspera e dura; mas 

no fim não puderam os ingleses resistir aos assaltos dos franceses; de modo 

que começaram a fugir [...]437. 

 

É esse o fragmento que falava da participação do conde de Bolonha no conflito 

armado. Se os feitos do infante ultrapassaram muito o ambiente de corte de Luís IX, não dá 

para precisar com a certeza dos autores, pois é algo mais difícil de mensurar. Mas o fato de ter 

prestado tal serviço ao rei, certamente deixou o monarca francês e sua mãe Branca felizes com 

a atuação de Afonso, parente deles. Como caiu ainda mais na graça deles, ficou mais fácil contar 

com o apoio favorável de ambos no que se referia ao xadrez político português. Quando 

Inocêncio IV precisou contar com a proteção deles, aí sim como tinha dito Mattoso ficou mais 

fácil de ventilar o seu nome na cúria pontifícia, o que deve ter acontecido mais no ambiente de 

Lyon, para além do que devia ter preparado com alguma anterioridade o falecido Silvestre 

Godinho. O trânsito e a proximidade dos prelados portugueses com o cardeal Gil e o papa 

Inocêncio IV, muito favoreceram a trama. Não era improvável que o conde tivesse ido a Lyon 

bem antes da reunião conciliar, quando o papa se estabeleceu ali, podendo inclusive tê-lo feito 

em nome do rei Luís IX. Por mais que não há amparo documental que confirme de fato sua 

presença ali, as grandes qualidades atribuídas ao infante, presentes na bula Grandi, demonstra 

que sobre ele Inocêncio nutria grandes expectativas, tantas que provavelmente não era só de 

                                                           
435 É uma festa típica na Gasconha. 
436 Esse termo teve uma série de significados diferentes ao longo da história. Inicialmente eram chamados assim 

funcionários que cuidavam da alimentação dos cavalos, o que etimologicamente advém de forragem. Nesse 

contexto do documento podiam ser assim designados soldados de cavalaria. No caso em específico podem ser 

encarados como batedores do rei. 
437 JEHAN SIRE DE JOINVILLE. Histoire de Saint Louis. Les Annales de Son Regne, par Guillaume de Nangis. 

Paris: De L’imprimerie Royale, 1761. Disponível digitalmente na Gallica. A tradução é de Hugo David Gonçalves. 

Jehan só completou essa crônica por volta de 1309. 
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“ouvir dizer”. Basta lembrar também que foi o conde que acusou o irmão, provocando a 

anulação do casamento. Pode significar que após a confirmação de João Viegas como 

arcebispo, altura em que o prelado certamente estava com o papa em Lyon, Afonso tenha sido 

lá apresentado. Ademais, o conjunto de bulas a partir daí demonstram o avanço das coisas para 

a proclamação da destituição. Em fevereiro de 1245 o papa mandou anular o casamento, em 

março, acusou o rei português de negligência e de ter feito pouco caso das promessas ao papa 

Gregório IX e, em abril, atendeu a vontade de Afonso de mover a cruzada na Hispania. Logo, 

quando os prelados puderam fazer coro em conjunto no concílio de Lyon, foi possível 

apresentar ao público que a intervenção papal se tratava de medida necessária em Portugal.  

Afonso estava bem inserido no jogo e participou como protagonista. Mas e o outro 

irmão, o infante Fernando de Serpa? Aquele mesmo, que no ano de 1239 foi pedir pessoalmente 

perdão na Santa Sé pelos muitos crimes que tinha cometido contra pessoas eclesiásticas. 

Fernando que naquela ocasião havia se colocado como vassalo da Igreja, não teve atenção papal 

no preparo da sentença que afastava o irmão mais velho. Apesar de Inocêncio IV exortar que 

todos de Portugal prestassem juramento a Afonso, por que não mencionou em nenhum 

momento esse personagem que era um conhecido da cúria? Fernando era visto como uma 

decepção para os desígnios da Igreja ou os prelados acreditavam que ele era bem alinhado com 

o seu irmão no trono? 

Segundo Armando de Sousa Pereira, pelo infante não ter tido sucesso em alcançar 

os seus propósitos quando regressou a Portugal, foi embora rapidamente para Castela. Lá ele 

prestou juramento a Fernando III e ao seu filho Afonso (futuro Afonso X). Como prometeu ao 

papa que daria combate aos muçulmanos, tentou apoio em Castela para uma ofensiva a partir 

da fronteira portuguesa, mas mais uma vez, não tinha sido bem-sucedido. Naquele reino 

encontrou esposa, a primogénita de Fernando Nunes de Lara, uma das mais poderosas casas 

nobiliárquicas do reino438.  

O autor mostra que em fins de 1243, o infante encontrava-se novamente em 

Portugal e infere que do casamento não tinha restado nada. Estando na região da Beira, 

intitulava-se dominus terre de Viseu, em um lugar que pertencia há muito tempo ao senhor 

Abril Peres de Lumiares, proprietário de um vasto domínio na Beira Alta. Depois disso, a 

presença de Fernando era constante em outras terras da região, alternando posições com Abril 

Peres, como foi com Lamego. Aquele senhor morreu na lide de Gaia que marcou o início dos 

enfrentamentos que caracterizaram a guerra civil entre os partidários de Sancho II e do conde 
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de Bolonha.  Fernando continuou com o seu projeto naquelas terras, procurando aliciar para o 

seu lado Soeiro Gonçalves de Bezerra, indivíduo que ocupava há muito tempo as alcaidarias da 

Beira. Bezerra tinha sido afastado do cargo em junho de 1243 ainda por Abril Peres, que tinha 

nomeado um novo alcaide. Quando Fernando ocupou Trancoso, Bezerra tinha retornado ao seu 

antigo posto, mas dessa vez, a serviço do infante. Por ter se associado a um personagem que 

depois veio a ser considerado um grande traidor nos tempos de guerra, por “vender” os castelos 

do rei ao conde de Bolonha, é frequentemente aceite que Fernando apoiou o irmão que voltava 

da França. Para Pereira, podia ter ocupado aquela região para neutralizar o apoio dos 

castelhanos ao rei português, que entrariam depois pela região da Guarda. Mas o infante morreu 

num dos enfrentamentos militares da guerra civil439.  

Não é possível precisar com certeza se o irmão mais novo, Fernando, tomou o 

partido de Afonso na altura da destituição. No entanto, pelos mesmos argumentos aduzidos por 

Pereira, e com a falta de outros documentos coetâneos que o atestem, é possível pensar o 

contrário. Abril Peres Lumiares era um ferrenho adversário régio, isso é um lugar comum. Ora, 

se Fernando lutava contra esse poderoso senhor desde 1243, não podia fazê-lo exatamente em 

nome do irmão no trono? É provável que tenha sido nomeado como tenente daquelas terras pelo 

rei, o que motivou um atrito maior ainda do senhor com a coroa. A situação se desgastou de tal 

forma que Abril Peres reuniu uma grande força para fazer frente ao exército do rei, culminando 

na batalha em que saiu vencedor o partidário do monarca, Martim Gil de Soverosa. Na cantiga 

de escárnio440, o epíteto de traidor era atribuído a Bezerra, o alcaide. Ora, sem poder dar data 

específica para a morte de Fernando de Serpa e para a produção da cantiga, é possível que 

Bezerra tenha cometido a traição após a morte do infante mais novo. Ou seja, cometeu o mal 

de felonia com o rei, após o seu senhor, o infante, ter falecido na guerra. Isso pode contribuir 

para a importância dada no contexto a essa traição em específico, que não foi a única durante 

os tempos de guerra. Destarte, não deixa de ser significativo que Sancho II tenha casado com 

uma Haro e Fernando com uma Lara que faziam parte das famílias que a partir de Castela foram 

acudir o rei de Portugal na guerra civil.  

Era abril de 1245, Sancho tinha tomado conhecimento do conteúdo da bula Inter 

alia desiderabilia. Um duro golpe na cúria régia logo depois de mandarem investigar e anular 

o seu casamento. Tomava consciência, agora tarde, que sua situação com o papado não estava 

das melhores. Fez doação do castelo de Marachique ao bispo e cabido do Porto, provavelmente, 
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atrás do apoio necessário para contornar a sua situação na cúria pontifícia. Como foi visto ao 

longo do trabalho, foram muitos os conflitos com a Sé portuense, principalmente, motivados 

por Sancho querer ali exercer sua jurisdição. No conjunto das admoestações de 1238, a querela 

envolvendo o bispo do Porto teve um papel central. Sancho buscava nessa altura o favor de 

Pedro, levando em consideração que o quadro podia agravar no concílio que chegava. Nada 

muito diferente na lógica da administração régia quando precisava encontrar solução para 

problemas que envolveram a cúria papal. O último texto pontifício era pesado. Dentro e fora 

do reino, seus adversários tinham traçado seu destino. Um dos mediadores ali presentes na 

doação era seu amigo Paio Peres, o mestre de Santiago. Ali também estava o bispo Tibúrcio, 

um dos notórios partidários do conde de Bolonha441. 

Leontina Ventura chama a atenção para a presença de Rui Gomes de Briteiros nessa 

doação ao bispo do Porto. Lembra que o personagem abandonou o solo português ainda em 

1226, na altura que era vassalo do infante Pedro Sanches e estava junto com ele, a serviço de 

Afonso IX de Leão. Como ele é um dos leigos que estavam presentes no juramento que o conde 

de Bolonha fez em Paris, tornando-se inclusive o mordomo do reino quando Afonso virou rei 

de fato, a autora acredita que estava na cúria de Sancho naquele momento em missão 

diplomática. Dessa forma, é possível que havia algum tempo que ele já estava na França junto 

do conde442. Se ele volta depois para a França para retornar a Portugal junto das forças de 

Afonso, ele pode sim ter ido propor algo ao rei em nome do seu senhor.  

E assim, como elucidou Varandas, algumas das principais famílias do reino e que 

não foram agraciadas com o favor régio, se colocaram contra Sancho II. Dele não tinham 

recebido terras e outros benefícios. Juntaram-se ao conde de Bolonha para marchar contra o rei, 

as famílias Sousa, Valadares, Baião, Ribeira e linhagens de cavalaria como dos Briteiros e dos 

Portocarreiro, essa última, contando naquele momento com um arcebispo. Por outro lado, as 

famílias que estavam mais próximas do monarca como os Soverosa e os Riba de Vizela, no 

exercício de seus cargos públicos ligados à cúria, possivelmente utilizaram das vantagens daí 

provenientes para o fortalecimento de seus domínios e o aumento de seus prestígios. É difícil 

que isso fosse feito sem que se prejudicasse terceiros, como era o caso daquelas linhagens 

afastadas do poder central443.  

Nesse ponto, é interessante se atentar para algumas concepções em voga acerca 

dessa relação entre o rei e sua aristocracia. Como demonstra Georges Martin, o contemporâneo 
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Rodrigo Jiménez de Rada, em seu De rebus Hispaniae encomendado por Fernando III de 

Castela, entendia que o poder régio precisava agir em uma relação favorável à aristocracia. 

Lembrava em sua crônica que Sancho III de Castela já fora chamado de “o escudo dos nobres”. 

Rodrigo entendia que na figura do monarca deviam estar presentes virtudes como a bravura, a 

bondade, a justiça e a generosidade. Por outro lado, a aristocracia devia se pautar pelos critérios 

da nobreza, da bravura e, mais importante, da fidelidade. Valores comuns que orientavam o 

comportamento ideal do príncipe pesavam sobre a concepção de Rodrigo. Mas o modo como 

explorou na narrativa o componente “generosidade” fez dessa qualidade algo fundamental para 

a “fidelidade” aristocrática444. Defendia que era preciso um compromisso mútuo entre a 

aristocracia e o rei, para que fosse honrada uma correspondência entre fidelidade e 

generosidade. Para Rodrigo, tratava-se de um fator pragmático determinante do destino dos reis 

e reinos e elencava para isso exemplos da história da Hispania que corroborassem dessa 

perspectiva445. 

Com tudo o que foi exposto, sabe-se que Fernando III em Castela tinha o costume 

de recompensar os seus nobres durante o esforço constante de guerra na Reconquista. Os 

repartimientos são exemplos disso. Ora, com Sancho II sabemos que na doação do castelo de 

Aiamonte para a Ordem de Santiago em 1240, a sua corte estava cheia de seus ricos-homens. 

Isso indica que atenderam ao chamado do seu rei para a composição das hostes que participaram 

daquele assalto. Além dos tradicionais Soverosa e Riba de Vizela, estavam em sua cúria Abril 

Peres de Lumiares, Mendo Garcia e João Garcia de Sousa, o seu tio Rodrigo Sanches, Pero 

Anes e Gonçalo Anes de Portocarreiro, João Peres Redondo, Estevão Soares de Belmir, Soeiro 

Gomes de Tougues, um sobrejuiz do rei, Soeiro Gonçalves, e ainda o arcebispo de Braga e os 

bispos do Porto, Lamego, Viseu, Guarda, Coimbra e Évora446. Alguns desses ricos-homens que 

atenderam à convocação de seu rei, certamente esperavam algum tipo de benefício advindo do 

poder central em troca dos serviços prestados. Como essa aristocracia respondeu ao chamado e 

não foi recompensada de alguma maneira, fica mais fácil entender por que parte desse grupo 

aderiu à ideia de uma alternativa ao reino. Mais uma vez, o rei tinha premiado após a conquista 

a Ordem de Santiago. As outras concessões que fez com a participação desse grupo na cúria 

foram para atender demandas dos prelados. A falta de recompensas dadas pelo rei pode ser um 
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fator que veio a contribuir mais ainda com a cisão daquele grupo de nobres, motivando o 

enfrentamento entre eles na altura da guerra civil. 

 

 

5.2 – A resposta dada pela espada 

 

O rei foi destituído! Antes que o seu irmão, o conde de Bolonha, pisasse de novo 

em Portugal para cumprir sua missão, tinha estourado a guerra entre as forças antagônicas. 

Envolvido com a guerra contra os seus vassalos e sem um aparelho burocrático que tivesse a 

eficiência daquele do imperador, Sancho II não mais trocou correspondência com a cúria 

pontifícia. Era preciso agora sanar o problema interno, mesmo que fosse pela espada. Quem 

depois foi buscar a diplomacia com o papado, com a guerra a correr pelo reino, foi o infante 

castelhano, o príncipe Afonso, que tinha vindo em socorro do monarca português. Contudo, 

antes que o próprio Sancho solicitasse o apoio da monarquia castelhana, o caso do rei de 

Portugal foi mencionado pela chancelaria de Frederico II, em sua campanha contra o papado e 

sua sentença de deposição: 

 
[...] Na verdade, esses sacerdotes da Sé Romana talvez desviam da piedade, 

que pregam em toda parte; no limite, a Sé poderá (ainda que contra nós o seu 

poder não prevaleça) apoiar-se tanto no Império, quanto nos reinos, e ofender 

a nossa majestade, mas não podemos afastar os nossos motivos, que honremos 

virilmente a nossa causa e defendemos outros da injúria. Portanto, indagamos 

e pedimos atentamente a vossa afeição, visto que, são mais diligentes, assim, 

o sumo pontífice, que nada deve ter de seus homens, não satisfeito com as 

espadas e presunçoso que é, envia outro com a foice para a má colheita. E para 

que não seja procurado por nós um exemplo longe: como ele usurpou para si 

a honra da dignidade no reino português, suas incumbências e ânimos estão 

exaltados447. 

 

Era parte da publicidade que movia contra o papa por estarem em guerra, o 

imperador enviou uma série de cartas a muitas autoridades para caracterizar Inocêncio IV como 

alguém que passou dos limites do que seriam suas incumbências. Que rei que podia ficar 

tranquilo com sacerdotes que desviavam da piedade? Ou que monarca estava seguro com um 

papado que podia ofender de tal forma a majestade dos reis? A intenção de Frederico é clara. 

                                                           
447 “Verum cum istae Romanae Sedis antistites ab ea forsitan devians pietate, quam praedicat quocumque; modo 

poterit (licet contra nos suum posse non valeat) tam in Imperio quam in regnis nostram nitatur offendere 

majestatem, motus nostros arcere non possumus, quin causam nostram et aliorum injuriam viriliter tueamur. 

Requirimus igitur, et adfectionem vestram rogamus attente, quatenus, diligentius advertentes, qualiter summus 

pontifex suis viribus qui nihil habere debet, cum gladio non contentus, in alienam messem falcem praesumptuosus 

inmittit: et ut non longe petatur a nobis examplum: qualiter in regno Portugalliae honoris sibi usurpavit dignitatem, 

curas vestras et animos excitatis”. GRAEFE apud PETERS Edward. The Shadow… op. cit., p. 167. 
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O mais importante é ver como na correspondência encaminhada a Fernando III, o imperador 

citou a destituição do rei português para dizer que o castelhano tinha um exemplo ali do lado 

de como o papa passava dos limites, principalmente, porque usurpou a dignitas régia em 

Portugal. Pior ainda quando o vaidoso sumo pontífice tinha o apetite por mais espadas, 

favorecendo mesmo a guerra para fazer valer a sua determinação.  

Convém afirmar que o papa tinha a intenção de provocar a luta armada ou aliás, é 

mais fácil acreditar que uma de suas preocupações era evitá-la em Portugal? O último trecho 

da destituição funcional não deve ser visto assim, apenas como um artifício retórico que estava 

na bula para maquiar um plano maquiavélico. Da parte do papa, ele reconhecia que esse tipo de 

medida extraordinária era algo incomum. Então, ao falar que não tinha a intenção de privar o 

rei ou um eventual filho dele do reino podia sim estar preocupado em não interferir no costume, 

sobretudo, aquele da hereditariedade. O irmão do rei, o curador, tinha como missão velar pelo 

bem do rei enquanto esse fosse vivo e do reino. Se Sancho tivesse tido um filho que não chegou 

ao conhecimento do sumo pontífice durante o trâmite processual, não queria ser ele a sujar as 

mãos como o promotor da violência e de uma ilegalidade448. Reconhecia que sua suprema 

autoridade não podia ser usada para destruir o princípio de hereditariedade da monarquia. É 

provável que muitos dos adversários de Sancho quisessem sua total deposição, nos moldes do 

que foi aplicado ao imperador no concílio. Estavam lá, e como exposto na Vida de Inocêncio 

IV, fizeram uma série de acusações contra o seu rei durante a reunião. O tempo necessário para 

a fabricação da sentença serviu para a consulta aos documentos expedidos ao reino durante o 

governo de Sancho II e, decerto, para os cuidados necessários para a aplicação da medida.  

Alguns pontos da bula Grandi non immerito, contudo, não deixavam de ser 

ofensivos à honra da persona régia. Tem parte em que ele era acusado categoricamente de 

frouxo. Que Sancho II se preocupava com sua imagem era um fato, o famoso rapto da rainha 

durante a guerra civil viria a servir como um golpe de prestígio. Nessas ocasiões, quando agia 

com mais ímpeto, sua resposta era violenta. A guerra civil é produto de uma reação violenta 

que Sancho já demonstrara ter em outras ocasiões. Sem conseguir resolver o seu problema no 

trâmite legal, ergueu as armas para o tudo ou nada. O que fez o rei português, a violência que 

exerceu contra prelados do reino na década de 1230, a sua reação na guerra civil, as suas 

intervenções na jurisdição eclesiástica, contrastam muito com a imagem de letargia, cedendo 

mais espaços para a de tirania dentro dos estereótipos promovidos pelo direito acerca dessas 

concepções.  
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A história de Sancho II no interior do reino, longe das construções historiográficas 

que lhe atribuem a pecha de incapaz, assemelha-se mais com uma história de vingança, algo 

que sempre existiu no âmbito das emoções e que sempre esteve ligado ao conflito humano. 

Como diz Susanna A. Throop, ela sempre envolveu de uma forma ou de outra, a violência. A 

vingança tem sua dimensão pessoal ao estar ligada ao senso de honra prejudicado do indivíduo, 

mas também tem sua dimensão de grupos, como uma “multidão vingativa” ou o fenômeno da 

vingança promovida por parentes449. Atrás de vingança estavam prelados que sustentavam que 

o rei não honrara as composições, os grandes acordos que tomaram sua dimensão pública. O 

discurso da liberdade eclesiástica tão presente em todos eles, era mais como um recurso jurídico 

empregado na situação que era pública. Como as acusações estavam relacionadas à 

interferência promovida pelo grupo régio em moldes violentos, os prelados – na voz deles – 

foram alvos de uma vontade que não havia respeitado suas autonomias, a bula de destituição 

funcionava como instrumento que obedecia ao devido trâmite processual para afastar o desafeto 

no trono. Era uma vingança também dos nobres que não foram incluídos na partilha do poder 

curial, nem agraciados com outros favores. Muito provavelmente devia existir um algo a mais 

que contribuiu para justificar a ação violenta desse grupo, mas que escapa da documentação 

coetânea. A vingança era também a do rei contra aqueles que agora ofendiam a sua honra e 

cometiam o mal de felonia450 ao levantarem armas contra o seu senhor. A vingança era dirigida 

semelhantemente contra os parentes traidores que conspiraram contra ele, seu tio Rodrigo 

Sanches e o seu irmão que resolvia voltar para se colocar como defensor do reino. Eram muitas 

as questões a serem resolvidas, mas certamente como tudo que é humano, as emoções ajudavam 

a canalizar todo esse potencial de ódio dos diferentes grupos na direção do conflito militar.  

Existia, ao que tudo indica, uma série de conflitos não muito bem resolvidos no 

interior da parentela do rei. Sua tia Teresa, constantemente inquieta com a manutenção dos seus 

domínios, se preocupava sempre com a possibilidade de o antigo acordo não ser honrado. Ela 

deve ter aderido ao grupo que procurava outro governo para o reino, um que fosse menos 

parecido com o do seu falecido irmão, Afonso II, no sentido de poder colocar em xeque a 

                                                           
449 HYAMS, Paul H.; THROOP, Susanna A. Vengeance in the Middle Ages: Emotion, Religion and Feud. Surrey: 

Ashgate, 2010, p. 1-2. Da introdução de Susanna Throop. 
450 Acerca do conceito de felonia, Cláudia Bovo ressalta que: “As relações de solidariedade e dependência são 
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manutenção daquilo entendido como os seus direitos. O fato de Rodrigo Sanches pegar em 

armas contra Sancho II pode significar que o tio e as tias aderiram ao pacto de rompimento com 

o rei. Sabe-se que as coisas não eram muito boas também nas relações de parte da nobreza. 

Paul R. Hyams, em trabalho no qual procura elucidar e definir a faide na Idade 

Média, faz algumas perguntas interessantes acerca da vingança e a violência: “Que grau de 

lesão justificou uma resposta violenta? Quão sério tinha que ser um erro para justificar a tomada 

ou a ameaça de vingança contra a vida de um inimigo?”. Como ressaltou o autor, o assassinato 

culposo de um parente próximo ou pessoa associada a ele, era visto como algo sério para o 

padrão exigido, uma desculpa para se proceder à vingança. Mas muitas vezes, coisas menores 

também eram vistas de alguma forma como causas da sensação de vergonha, sendo entendidas 

como ofensas sérias para justificar a vingança. As violações de direito e os incêndios também 

estavam no escopo de listas regionais em diferentes reinos, como crimes passíveis da 

intervenção da justiça pública ou da vingança privada. Quando esse tipo de coisa era cometido 

contra uma pessoa da clientela de uma família importante, a cabeça da casa podia tomar a 

disputa como sua. Os vingadores justificavam suas ações como lícitas pelos erros que a 

precederam451. Fica no ar novamente a pergunta: o que ocorreu após a reunião da cúria de 1240? 

Entre os anos que foram mais marcados pela maior ausência de vestígios, Sancho se dissociou 

de alguns grupos do reino, o que tomou o rumo mais perigoso. 

Mas é preciso cuidado – como tem sido dito durante a exposição deste trabalho – e 

não dá para fechar a explicação afirmando que tudo isso aconteceu devido à ausência de um 

“centro”, de um poder que se afirmasse como tal. A violência e a desordem contidas na bula e 

em outros documentos eclesiásticos eram a mesma que estouravam por vários outros lugares 
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THROOP, Susanna A. Vengeance... op. cit., p. 162. Sobre a definição de faide o autor fez uma lista entendida 
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da Cristandade. A violência era social e, naturalmente, a Igreja se preocupava com isso, em 

limitá-la, em controlá-la tendo em consideração que era uma das partes afetadas. Ao mesmo 

tempo tem o seu próprio sentido pastoral. Em um mundo violento era preciso que alguém 

fizesse esse papel, porque boa parte dessa violência era aceitável para os poderes seculares. 

Existia uma linha tênue entre o que era a violência lícita e a ilícita, e a dificuldade em lidar com 

isso naquele tempo, influenciou na busca de autores por um poder central soberano, na tentativa 

de ver ali “Estado”. 

Como diz Claude Gauvard, ao discutir a violência no reino da França, é preciso 

cautela ao lidar com isso, as sanções judiciais permaneciam muitas vezes inconsistentes sendo 

aplicadas de forma mais caótica. Os senhores que declaravam sentenças, inclusive as de morte, 

eram eles mesmos promotores de guerras privadas, pontas de lança na luta armada e praticavam 

de modo frequente a vingança. O desejo de paz ia crescendo e nos centros urbanos se 

multiplicavam de modo mais consistente as regulamentações para limitar a violência452. Fora 

deles o controle era menos eficaz.  

Em Portugal, os nomeados pelo rei para exercer as tenências, sobretudo no norte do 

reino, comumente provocavam alguns dissabores no exercício daquela jurisdição em relação a 

senhores da terra. O tenente tinha o poder de julgar em nome do rei. Conflitos entre importantes 

famílias surgiam dessas relações. Por outro lado, os juízes do rei eram vistos muitas vezes como 

arbitrários. Mas eles existiam, pessoas eram nomeadas para exercer aquele tipo de controle do 

social. O problema era mensurar e diferenciar a violência legítima da que não era. Nesse ponto, 

os clérigos procuravam assumir voz e, por isso, não é estranho que algumas das definições de 

formas de violência estejam na documentação eclesiástica. 

Claro que se pode apontar que o rei tinha que estar acima da vingança privada e se 

assumir como o árbitro do conflito, porém isso são coisas que ainda estavam em construção. 

Gauvard elucida, por exemplo, que o poder justiceiro do rei francês foi no século XIII mais 

constituído pela graça do que pela coerção. O monarca reconhecia o poder da violência, mas se 

afirmava como o senhor dela, o que fazia com que infratores de homicídios tivessem que 

recorrer ao perdão real. Isso permitia que eles se vissem como criminosos, não apenas como 

pessoas envoltas na redenção da vingança. A justiça régia era assim um modo de resolverem o 

seu destino. Para o autor, aquelas cartas de remissão constituíam um progresso real em relação 

àquela violência social de um mundo de vinganças privadas453. Sem documentos de Sancho II 
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que permitem mensurar o modo como isso era feito no seu reinado fica difícil fazer qualquer 

afirmação mais categórica. Sancho perdoava demais os promotores da violência que buscavam 

se justificar ao rei? Ou ele respondia mais no campo da coerção? Do castigo? Essa coisa do 

perdão das faltas é um problema muito interessante, basta lembrar do infante Fernando de 

Serpa. Depois das violências que o irmão do rei cometeu contra eclesiásticos, ele foi a Roma 

buscar a graça papal e a alcançou, contanto que de sua parte prometesse cumprir uma série de 

penitências. 

A crítica contra a desordem pública emanava dos clérigos em todos os lugares e 

isso não deve enganar o investigador. Esses mesmos protagonistas podiam usar da violência 

para resolverem suas próprias diferenças em relação à honra. O poder de conceder justiça do 

rei é uma construção lenta e não estava fora do corpo social. Precisava levar em consideração 

os grupos de pressão e um conjunto de valores comuns. Notoriamente, uma rebelião da nobreza 

ou do povo de uma forma geral são formas de violência muito mais perigosas para o poder do 

que o homicídio cometido em razão de uma ofensa à honra. O poder régio precisava criar 

mecanismos para conter de modo mais eficaz àquela violência de grupos que podia redundar 

em revoltas454. Em Portugal um grupo da aristocracia se preparava para pegar em armas contra 

o seu rei. Não pela ausência de um “centro”, mas porque esse monarca e os seus oficiais fizeram 

uma série de coisas em relação a eles de modo que se sentiram ofendidos. Para aquela nobreza, 

trazer outra pessoa para reger o reino era promissor, alguém que pudesse garantir e reafirmar 

aquilo que entendiam como os seus direitos.   

Eles se enfrentaram primeiramente na chamada “lide de Gaia” que marcou o início 

da guerra civil. Na batalha, Matim Gil de Soverosa venceu pelo rei, Rodrigo Sanches e Abril 

Peres de Lumiares, o poderoso senhor da Beira Alta. Ventura defendeu, ao contrário do que 

pensaram outros autores, que essa luta aconteceu no verão de 1245 e, por isso, antes da bula de 

deposição455. Em outro trabalho a autora levou mais adiante essa tese, defendendo a 

possibilidade daquele confronto ser uma das causas da bula de deposição. Dessa forma, o grupo 

contrário ao rei podia ter na bula o que perderam em Gaia456. Para Mattoso, em texto mais 

antigo, o combate tinha acontecido em agosto de 1245, sem poder afirmar, no entanto, se os 

personagens envolvidos já tinham tomado conhecimento da bula de deposição457. 
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Em outro violento combate, a lide de Crasconho, morreu Pero Poiares e saiu 

vencedor Pero Rodrigues de Pereira. O primeiro tinha tentado se apoderar do burgo do Porto458. 

Um documento anterior a 1235 dava conta do conflito de Sancho II com aquele seu primo, 

considerado um inimigo da coroa. No diploma, o rei agradecia ao bispo do Porto na época, 

Martinho Rodrigues, a maneira como tinha defendido a cidade. Pedia para o prelado não admitir 

Pero Poiares de forma alguma no Porto, afirmando que se lá ele entrasse poderia ser preso por 

ordem do monarca459.   

Em setembro de 1245 alguns leigos e eclesiásticos do reino português estavam com 

Afonso em Paris, ocasião em que o conde fez um juramento sobre a forma como ia conduzir as 

coisas no reino. Entre os presentes estavam Rui Gomes de Briteiros, Estevão Anes, Pedro 

Ourigues, Gomes Viegas de Portocarreiro, seu irmão e arcebispo de Braga, João Viegas de 

Portocarreiro e o procurador do bispo de Coimbra, em razão do prelado não poder estar presente 

pessoalmente. Estavam ali também Mestre Pedro, chanceler de Paris, Mestre João, capelão do 

papa, frades menores, entre outros. O conde de Bolonha prometeu: 

 
[...] que por qualquer titulo que alcançar o Reyno de Portugal, guardarei e farei 

guardar a todas as comunidades, conselhos, Cavaleiros, e aos povos, aos 

Religiosos, e Clero do dito Reyno todos os bons costumes, e foros escritos, e 

não escritos que tiverão em tempo de meu avó, e de meu bisavo: e farei que 

se tirem todos os maos costumes, e abusos introduzidos por qualquer ocasião, 

ou por qualquer pessoa em tempo de meu pay e irmão [...]460. 

 

Sabe-se que Afonso foi nomeado curador do reino, foi apontado na bula de 

destituição que se o rei morresse sem herdeiros, aí sim ele seria o próximo na linha sucessória. 

Mas no fim do documento era dito que ele tinha como uma das suas missões velar pela vida do 

irmão, o rei. O “por qualquer título que alcançar” sinaliza uma clara intenção justamente de 

galgar uma posição maior do que aquela outorgada no documento papal. Não era só uma 

expectativa dele, mas também do grupo português que ali o rodeava. Nesse sentido, a acusação 

que dirigiu ao papa no intuito de anular o casamento do irmão contribui para a percepção da 

existência de um desejo aí latente de evitarem o nascimento de um herdeiro ao trono, o que 

colocaria em xeque todo o trabalho feito até então. Outro adendo importante referente a esse 

trecho, diz respeito aos costumes e às leis escritas ou não. As consideradas boas eram as mais 

antigas, os maus costumes eram encarados por esse grupo, como as inovações propostas por 
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Afonso II e Sancho II. Era preciso corrigir os abusos monárquicos, ou seja, garantir os direitos 

e privilégios da aristocracia e do clero de uma forma geral.  

Adiante, prometeu inquirir todo ano acerca do procedimento dos juízes régios, 

apontados como promotores de alguns abusos. Mencionava que estes eram eleitos de modo 

ilícito, por dinheiro, pela opressão ou por influência de algum senhor da terra. Depois disso, 

prometeu reparar uma série de violências que eram causadas a pessoas eclesiásticas. Nesse caso, 

o arcebispo de Braga e o bispo de Coimbra eram elencados como homens bons aptos a julgarem 

sobre o que era melhor para que se alcançasse a paz. A maior parte dos artigos do juramento 

dizia respeito às liberdades eclesiásticas, Afonso se colocava como alguém que escutaria 

sempre os prelados do reino para fazer justiça. No fim estabeleceu uma cláusula em que pedia 

igualmente ao arcebispo e aos bispos que não entendessem que era preciso pedir o parecer deles 

nas questões em que o rei precisasse retribuir aos seus terras e dinheiro, algo próprio da 

jurisdição secular no território do reino. Isso era algo da normativa feudal, como lembrava, 

tinha a ver com o direito de quem governa e o do reino461.  

Afonso fez o juramento enquanto se preparava para embarcar em direção a 

Portugal. Munido da bula Grandi non immerito que o nomeava salvador e da companhia dos 

seus homens e do arcebispo de Braga, foi por mar. O seu condado, a Boulogne-sur-Mer, 

facilitava que assim o fizesse. No fim de 1245 desembarcou em Lisboa, cidade vista como o 

lugar mais fácil para entrar no reino português. Lisboa veio a se tornar o centro logístico, 

administrativo e político de onde o conde podia cumprir com a sua missão. O Porto e a entrada 

pelo Mondego estavam defendidos por fiéis a Sancho II. Sabia que ia encontrar resistência, que 

o seu irmão não desistiria fácil. Precisava entrar por um lugar onde o rei não podia concentrar 

forças. Varandas afirma que Afonso contava ali com a proximidade das ordens militares que, 

por ele trazer ordens papais, deviam no mínimo se manterem neutras462.  

Miguel Gomes Martins considera que é muito difícil saber o posicionamento das 

ordens militares na guerra. Todas elas, assim como outros corpos do reino, receberam seus 

exemplares da bula de destituição. Abertamente não podiam se colocar contra a autoridade de 

sua cabeça mãe, a Santa Sé. Todavia sabe-se que a nível local as coisas muitas vezes não 

funcionavam nessa lógica. O autor sustenta que os hospitalários e a Ordem de Avis mantiveram 

um distanciamento prudente na guerra civil, não tomando partido de um dos lados. Contudo, 

considera que os templários podem ter ficado do lado de Sancho II, o que fez com que o 
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monarca se sentisse mais seguro em Coimbra, a cidade era rodeada de fortalezas da Ordem do 

Templo. Se estivessem apoiando o conde de Bolonha, a ameaça seria grande demais para que 

o rei ficasse instalado em Coimbra. Se os fortes templários fossem de fato uma ameaça à 

sobrevivência política de Sancho com efeito teria optado por outra solução na lógica de guerra. 

O mestre do Templo era Martim Martins da Maia, que mantinha com o rei português relação 

de amizade. Isso pode explicar a substituição de Martim no comando da Ordem por Pedro 

Gomes em 1246, um apoiante do conde. Logo, o quadro foi alterado depois e durante a guerra, 

pois é corrente se falar que o castelo de Tomar havia aderido a Afonso463. Se for considerado 

que Sancho II tinha recentemente agraciado a Ordem com doações, essa perspectiva fica mais 

segura, a de que no início do conflito armado, ao menos os templários não constituíssem para 

ele fonte de ameaça. 

Martins sustenta que com os Santiaguistas fica mais difícil distinguir a situação. 

Suas fortalezas ficavam mais ao Sul, mais longe dos maiores palcos das ações militares. Não é 

conhecida nenhuma ação clara de apoio ao monarca ou ao conde de Bolonha, embora, o 

comendador da Ordem assumisse de modo particular uma posição de apoio a Afonso. Para o 

autor, se existiu no comando geral daquela ordem militar apoio mais específico a Sancho II, ele 

foi mais político. Os efetivos das ordens não teriam sido utilizados para aumentar a hoste de 

ninguém464.  

Restam mais dúvidas em relação à Ordem de Santiago. Paio Peres era um amigo 

próximo de Sancho II e, como observado antes, em abril de 1245 ele estava na corte do rei 

português na doação ao bispo do Porto. Ali estava intercedendo por Sancho. Varandas já 

chamou a atenção em uma pequena nota para o fato curioso de que não era somente o rei que 

concedia doações ao mestre e à Ordem de Santiago. Em 1245, o personagem concedia a Sancho 

II a dízima das baleias que fossem pescadas em Sesimbra465. Paio Peres, por ter se tornado o 

mestre da ordem militar, lutava em Castela pela coroa contra os muçulmanos. Ao lado do 

príncipe castelhano Afonso, esteve presente na conquista de Jaén em abril de 1246. Foi após 

essa conquista que o exército do príncipe se dirigiu a Portugal com vários nobres. Em um 

diploma de Sancho dessa época, entre os presentes não estava registrado o chanceler Durão 

Forjaz466, foi ele que levou adiante a missão de pedir o reforço das hostes castelhanas. Dito tudo 

isso, Paio Peres, sem poder lutar pessoalmente por conta das determinações papais, podia servir 
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como um dos elos que atuaram para que o exército do reino vizinho ajudasse o rei de Portugal, 

para além do parentesco da rainha Mécia, que também acompanhou o infante de Castela. Ainda 

sobre Paio Peres, o distanciamento que depois o rei Afonso III manteve do mestre de Santiago 

podia significar efetivamente que Paio tinha atuado a favor de Sancho na guerra. Quando o 

conde assumiu o trono, sua relação foi distante com aquele personagem ao menos até 1255467.   

No ano de 1246 o conde de Bolonha entrou em Leiria, tendo recebido apoio popular 

e do clero. Ele precisou, no entanto, conquistar o castelo através do uso de força militar, pois o 

alcaide não aceitou se entregar de imediato. Pela adesão de Leiria a Afonso, o exército do rei 

atacou violentamente os habitantes do concelho. Em um dos confrontos acabaram por morrer 

ou serem feitos prisioneiros alguns ricos-homens que apoiavam o rei. Vasco Gil de Soverosa, 

irmão de Martim Gil, foi preso pelo conde de Bolonha e morreram Soeiro Gomes de Tougues 

e Lourenço Fernandes de Gundar468. 

O exército castelhano entrou em Portugal no fim de 1246 pela região da Guarda. 

De lá partiam para Coimbra para engrossar as hostes do rei que estava sendo pressionado pelas 

forças do irmão que agora contava com o apoio de diversos castelos que trocaram de lealdade. 

O príncipe castelhano foi acompanhado de nobres castelhanos e galegos, entre eles: Nuno de 

Lara, o irmão de Mécia, Diogo Lopes de Haro, os condes de Astorga, Ramiro e Rodrigo 

Forjaz469, Fernando Anes de Límia, Martim Anes e Rodrigo Gomes de Trastâmara470. 

Algumas das poucas fontes contemporâneas à guerra civil são algumas cantigas de 

escárnio feitas durante o período. Uma delas era aquela que falava da felonia do alcaide Soeiro 

Gonçalves de Bezerra: 

 
A lealdade do Bezerra pela Beira muito anda / bem é que a nostra vendamos, 

pois que no-lo Papa manda / Non tem Sueiro Bezerra que tort’ é em vender 

Monsanto / ca diz que nunca Deus diss’a a San Pedro mais de tanto / - Quen 

tu legares em terra erit ligatum in celo / poren diz ca non é torto de vender om’ 

o castelo [...]. [...] Salvos som os traedores quantos os castelos derom; / 

mostrarom-lhi em escrito [que foi bem quanto fezerom] / super ignem eternum 

et divinitatis opem: / salvo é quem trae castelo a preito que o isopem!471 

 

                                                           
467 Cf. OLIVEIRA, Antônio R. de; VENTURA, Leontina. Chancelaria de D. Afonso III. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2006. Livro 1, vol. 1. 
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A cantiga de Airas Peres Vuitoron era uma daquelas que se manifestavam contra 

aqueles que tinham traído o seu rei por decisão papal. Em defesa de Sancho, o autor expressava 

que a autoridade do papa não podia justificar a traição, ironizando, inclusive, o poder de atar e 

desatar do sumo pontífice. Alguma coisa tinha que estar muito errada quando os salvos eram 

os que traíam dando os castelos. É possível que essa cantiga tenha sido composta após a morte 

do infante Fernando de Serpa. Sem Fernando que estava a exercer na região da Beira alguma 

tenência, esse alcaide teria se virado contra o rei ao ver a carta que dizia que ele estava 

destituído. Ao entregar os castelos e influenciar outros a fazê-lo, tornou-se um dos alvos dos 

partidários do monarca. 

Boa parte das cantigas do contexto da guerra civil foram dirigidas a um personagem 

de nome D. Estevão. Durante muito tempo, parte da historiografia considerou se tratar de 

Estevão Anes, amigo de longa data do conde de Bolonha, seu camareiro na França e depois que 

assumiu o trono, seu chanceler até o fim do governo. É muito provável que essas cantigas foram 

feitas após a entrada do infante castelhano em Portugal para lutar ao lado de Sancho472. Para 

António Resende de Oliveira, Estevão era alguém que tinha certa familiaridade com o rei de 

Portugal, um homem de sua corte. O problema reside em sua condição social, pois a ausência 

do patronímico não permite sua identificação como um rico-homem ou um cavaleiro da corte. 

Por isso mesmo, não é possível estabelecer sua identidade como a do chanceler de Afonso III. 

Portanto, segundo o autor, as cantigas não foram apenas dedicadas aos partidários do conde de 

Bolonha, podiam essas relacionadas a D. Estevão, servirem como um momento de descontração 

entre outras cantigas que se detinham em criticar os acontecimentos políticos do reino. O 

personagem foi visto em cantares como alguém com problema de visão, homossexual e 

vingativo473. Graça Videira Lopes considera que se tratava de alguém da nobreza, sugerindo 

que podiam ser Estevão Martins de Briteiros ou Estevão Peres de Aboim474.  

Em meio à guerra um acontecimento diferente pode ter feito com que Sancho II 

perdesse a iniciativa. Tratava-se do rapto da rainha Mécia feito por fiéis ao conde de Bolonha. 

O episódio foi considerado por Mattoso como sendo feito com a conivência da rainha, motivo 

que podia explicar como ela tinha abandonado o rei no paço de Coimbra sem chamar a atenção 

                                                           
472 Essas cantigas podem ser todas consultadas na base de dados online https://cantigas.fcsh.unl.pt. O site permite 
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de ninguém. Usou para isso um documento de doação da rainha de quando ela já estava 

estabelecida em seu castelo em Ourém. Nele consta a entrega para um casal de um moinho em 

Torres Novas, doação feita para recompensar os serviços prestados à rainha e porque o 

agraciado tinha perdido seus bens em Leiria. O autor acredita que foi o próprio rei que destruiu 

os bens desse personagem em suas incursões a Leiria para tentar recuperar sua esposa475.  

O rei resistia em Coimbra às forças de Afonso que não conseguiam assaltar a 

fortaleza. Depois de Leiria ceder ao conde, os fiéis a Sancho atacavam sem piedade os 

habitantes da cidade. O rei matou ou mandou prender vários membros do cabido da Sé de 

Coimbra, o bispo, no entanto, não estava lá, mas sim com Afonso em Leiria. Para Varandas, 

numa lógica militar, com a notícia de que o exército castelhano ia acudir o monarca português, 

sabe-se que a situação do conde ficaria muito mais vulnerável. Ourém, para onde Mécia foi 

levada, era perto o suficiente para que Afonso tirasse vantagem em relação aos movimentos do 

irmão. O rapto da rainha por um grupo de traidores que estavam em Coimbra fez o rei se 

movimentar e, como planejado por seu inimigo, Sancho juntou sua hoste o mais rápido que 

podia, o que era uma tarefa que demandava mais tempo e preparo, para atacar as forças do 

irmão e recuperar sua consorte. A reação intempestiva custou a iniciativa e atrapalhou o sistema 

defensivo de Sancho II. Com o episódio Coimbra-Ourém, o rei não conseguiu mais impedir a 

progressão das forças do conde. Restava-lhe depois disso, aguardar a chegada das tropas 

castelhanas, e mesmo com elas, não conseguiu reagir mais de modo muito eficaz. Como o rei 

não conseguiu recuperar a rainha roubada, levou um tremendo golpe que aumentava o seu 

desprestígio nas guarnições que ainda lhe eram fiéis476.  

O rapto é de difícil entendimento e esconde muito das circunstâncias nas quais 

aconteceu. É dito que o autor era Raimundo Viegas de Portocarreiro, e que tinha traído o rei 

nessa conjuntura. Ele era irmão do arcebispo de Braga, um dos artífices da destituição, o que 

pode deixar em dúvidas se sua fidelidade ao rei era realmente sincera. Havia a possibilidade de 

que estava na causa do conde desde o início, trabalhando assim como um espião em uma 

posição sensível. Em fontes mais tardias se fala até da participação de forças de um dos 

principais apoiantes do rei, Martim Gil de Soverosa477. Se for esse o caso, é possível que os 
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477 Cf. Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. In: Portugaliae Monumenta Histórica, Nova Série. Ed. crítica por 

José Mattoso. VOL. I. Lisboa: Academia das Ciências, 1980. 
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sinais heráldicos do Soverosa tenham sido utilizados para que os raptores não levantassem 

suspeitas na entrada e saída de Coimbra478.  

O exército de Castela foi ao socorro de Sancho II. As forças do reino vizinho 

chegaram rápido em Coimbra, enquanto Martim Gil de Soverosa travava o avanço do exército 

do conde de Bolonha. O irmão do rei português, preocupado, enviou emissários ao príncipe 

castelhano afirmando que estava cumprindo as ordens do papa. O infante castelhano passou a 

agir também no plano diplomático, enviando correspondência ao pontífice. Antes, quando ainda 

se encontrava no Sabugal, escreveu a Jaime de Aragão solicitando-lhe que tivesse reforços 

prontos para quando fosse pedido. Requeria trezentos cavaleiros a serem comandados pelo 

infante de Aragão e Pedro Coronel. Ademais, pedia a intervenção do rei aragonês junto ao tio 

do monarca português, Pedro Sanches, para que não ficasse do lado do curador de Portugal e 

se juntasse às hostes de Castela e Aragão479. 

Em carta enviada ao papa acusava o conde de Bolonha de cometer abusos no reino 

e devastá-lo, o que estava muito além das competências dadas pelo sumo pontífice ao nomeá-

lo curador. Inocêncio IV respondeu, afirmava estar guardando os juramentos de Afonso de 

Castela contra o administrador do reino de Portugal, mas sobre a guerra foi referido, como uma 

espécie de justificativa da parte do sumo pontífice, que: 

 
Portugal está abalado neste tempo por uma guerra gravíssima. Inocêncio 

consagrara, como vimos no ano passado, o irmão do rei, o conde de Bolonha, 

visto que ele florescia na honra da prudência e da máxima autoridade, para 

que administrasse o reino; no governo deles, Mécia se assenhorava pelas 

vontades do rei, para um lugar mais sombrio levara os oficiais, [para que] os 

removesse,  [essas coisas ocorriam] sem que o reino tivesse sido arrebatado 

pelo irmão; ao contrário, antes aquilo estava intocado para a sua descendência; 

se ao administrar o reino o fizesse de modo apropriado, o conservaria. Logo, 

o conde de Bolonha, armado com a autoridade papal, não podia se não por 

força manifesta, solicitar os resistentes que fossem à guerra para si, assim, 

atraiu para sua influência os baluartes de muitas cidades. Entre aquelas, 

haviam algumas que o rei de Portugal amigavelmente conferira a Afonso, filho 

do rei de Castela. Inocêncio respondeu estas coisas quando ele narrava ao papa 

a injúria causada a si480. 

 

                                                           
478 MARTINS, Miguel Gomes. De Ourique... op. cit., p. 158-159. 
479 VARANDAS, José. Bonus rex..., op. cit., p. 403. 
480 “Concussa est hoc tempore gravissimo bello Lusitania. Sanxerat Innocentius, uti anno superiori vidimus, ut 

regis frater Bononiae comes, qui maxima auctoritate et prudentiae laude florebat, regnum administraret; et a 

gubernaculis eos, quos Mentia, quae regis voluntatibus dominabatur, ex obscuriore loco ad honores extulerat, 

amoveret, non tamen fratri regnum praeriperet; imo potius illud integrum ejus proli, si quam gerendo regno 

idoneam susciperet, reservaret. Armatus ergo Pontificia auctoritate Bononiae comes, quod nisi aperta vi non 

poterat, resistentes sibi bello petiit, ac plures urbes, oppida et propugnacula in suam potestatem adduxit. Inter quae 

nonnulla fuere, quae Lusitaniae rex Alphonso Castelhae regis filio liberaliter contulerat: quam sibi illatam injuriam 

cum Pontifici exponeret, haec rescripsit lnnocentius”. RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1246, nº 41. 
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A cúria pontifícia alegava assim que a guerra era grave, não era desejada, mas 

elencava motivos pelos quais tinha sido necessário nomear o irmão do rei como o administrador 

do reino. Ora, se não fosse pelas coisas ruins, se a condução do reino não tivesse tomado tal 

rumo, Sancho II poderia tê-lo conservado. Devido à resistência de algumas cidades, o conde 

precisou solicitar que aderissem ao seu lado, nessa lógica, era o necessário para cumprir com a 

sua missão. Sutilmente anotava nessa carta que entre aqueles lugares que aderiram ao irmão do 

rei português, havia alguns que Sancho tinha dado ao infante castelhano. Interessante notar 

também como um papel pernicioso foi atribuído à rainha, o que mostra que esse ponto não foi 

desenvolvido somente por uma narrativa cronística mais tardia, a influência negativa exercida 

por Mécia sobre a pessoa do rei era correntemente utilizada pelos opositores do monarca. O que 

explica o fato de nas narrativas posteriores ao seu casamento, esse evento ter sido colocado 

como marco da perda da condução do reino. A carta demonstra como na época, desde o pedido 

de anulação do casamento, foi construída na cúria pontifícia uma representação bastante 

negativa da dama de Biscaia. Mécia era a senhora das vontades do rei, a responsável por levar 

os oficiais régios para um caminho mais obscuro. A rainha ganhou a fama de contribuir com a 

desordem geral. Para tanto, que se repare que o texto diz que a partir daquele ponto, não se 

tratava somente do “governo de Sancho”, era o “governo deles”. O rei se casou e ao governarem 

juntos, Mécia e ele, o reino se perdeu. 

No dia 24 de junho de 1246, Inocêncio IV escreveu ao conde de Bolonha para que 

atentasse ao teor daquilo que fora confiado a ele pela Santa Sé. O informava que tinha recebido 

reclamações do príncipe de Castela e recomendava que se tivesse cometendo excessos como 

aqueles que foram descritos pelo infante, que corrigisse as suas ações481. Um dia depois, o papa 

respondia o Afonso castelhano:  

 
Com sincera devoção que os teus pais entre outros príncipes do orbe são, 

especialmente, conhecidos por ter fervor para com Deus e a Igreja, não há 

dúvida que a Sé Apostólica tenha comparecido no tempo conveniente e como 

a observadora atenta dos gestos, ela não se esquece, e te acolhe nas claras 

exigências daqueles e nos braços dignos de íntima consideração, e para o 

aumento de tua honra e proveito, se atente com zelo e cuidadosamente: 

sobretudo, porque dos próprios antepassados e não só pela propagação do 

sangue, avançando na imitação da honestidade, te entregues assim 

acompanhado de reverência filial à Sé. Em volta da tua pessoa, com seu 

carinho abundante, a própria Sé te considera quase um filho predileto. 

De nossa parte, não queremos só permitir diminuir os juramentos de tua 

nobreza, mas sim, desejamos fortificar aquelas coisas pela defesa do favor 

apostólico e, também, aumentá-las de muitas maneiras pelo zelo do cuidado 

paterno. Certamente, tuas cartas foram recebidas e completamente entendidas, 

                                                           
481 BERGER, Élie. Les Registre..., op. cit., doc. 1933. 
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da continuidade delas concluímos que estás agitado e perturbado a respeito de 

que, assim como mantém-se nas mesmas cartas, o conde de Bolonha, nobre 

varão e filho amado, marchou sobre o queridíssimo reino de Portugal e nosso 

filho em Cristo, o ilustre rei de Portugal. E, no mesmo reino de seu domínio, 

ele despoja incivilmente cidades, fazendas, fortificações e praças-forte do 

reino, apoderando-se com máquinas de guerra e invadindo violentamente e 

desumanamente muitíssimas outras em prejuízo do mesmo rei e reino. Avança 

por cima de terras, fortificações e algumas outras que o designado rei, no 

mesmo reino, com generosidade real conferira para ti, ele maquina ocupá-las 

e reivindicá-las para si. Na verdade, não queremos te ignorar, e que embora o 

grande, prolongado e insistente clamor dos bispos e de outros tantos 

religiosos, quanto clérigos seculares, também dos nobres e de quase todos os 

fiéis do reino citado, neste momento, que o mencionado conde, irmão de seu 

rei, que muitas vezes é recomendado pela sua disposição e prudência para a 

proteção do reino – que por causa de um abandono perigoso e intolerável da 

justiça e outras coisas muito graves e enormes que eram cometidas livre e 

impunemente sem interrupção, o que então é percebido em quase todas as 

partes –, seja recebido. Contudo, não é de nossa intenção, nem manifestou-se 

ou foi admitido por isso que o direito ou honra do rei citado, ou do filho 

legítimo, se ele tiver algum, seja em algo subtraído, se for se tornando claro 

que ele próprio, ao chegar ao determinado, assim como por sua dedicação e 

aplicação, possa governar utilmente e em condições vantajosas o reino citado. 

No entanto, de preferência para si e devido a ruína exposta do mesmo reino, 

aquele que [foi alvo] de degenerações na vida desse rei, que o conde recordado 

seja consultado pela sua atenção e honestidade. 

[...] damos ao citado conde em nossas cartas enviadas, que contra ti nada 

tomasse, desta maneira, acima dos bons e das leis. Se, até agora, talvez 

sustentou o contrário, ou se em resposta ao rei citado ele excedeu-se sobre 

alguém, contra a forma transmitida por nós, que se aplique a corrigir-se por si 

mesmo482. 

                                                           
482 “Sincerae devotionis, qua tui progenitores inter alios orbis principes erga Deum et Ecclesiam specialiter 

ferbuisse noscuntur; et inconcussae constantiae, qua eidem Ecclesiae, ipso praecipue opportunitatis tempore non 

est dubium astitisse, Apostica Sedes, velut gestorum consideratrix attenta, non immemor, te claris illorum 

exigentibus meritis intimae brachiis dilectionis amplectitur, et ad tui honoris augmentum, et commodi, sedulo ac 

vigilanter intendit: praesertim quia progenitoribus ipsis non solum propagatione sanguinis, sed probitatis 

imitatione succedens, sic te sedi praedictae filialis prosecutione reverentiae reddis charum, quod te Sedes ipsa 

exuberantibus circa personam tuam maternis ejus affectibus, quasi filium reputat praedilectum. Unde non solum 

pati volumus, quantum in nobis est, tuae nobilitatis jura imminui, sed et Apostolici favoris praesidio illa communire 

cupimus, et etiam paternae diligentiae studio multipliciter augmentare. Sane receptis litteris tuis et plenius 

intellectis, ex earum tenore collegimus te commotum esse graviter et turbatum super eo quod, sicut in eisdem 

continetur litteris, dilectus filius nobilis vir comes Boloniae, Portugalliae regnum ingressus charissimum, in 

Christo filium nostrum illustrem regem Portugalliae regno ipso ejusque dominio inhumaniter spoliat civitates, 

villas, castra et oppida dicti regni, expugnans machinis et violenter invadens alia quamplura in eorumdem regis et 

regni jacturam immaniter exercendo. Terras insuper, castra et quaedam alia, quae dictur rex in eodem regno tibi 

regia liberalitate contulerat, occupare ac sibi vindicare molitur. Verum ignorare te nolumus, quod licet ad magnum, 

diutinum, et instantem clamorem praelatorum, et aliorum tam religiosorum, quam saecularium clericorum, 

nobilium quoque, omniumque fere fidelium regni praefati, jam dictus comes regis ejusdem frater, qui de 

sollicitudine ac prudentia multipliciter commendatur, ad ipsius regni custodiam, quod propter periculosum et 

intolerabilem justitiae defectum, ac alia multa gravia et enormia, quae libere ac impune sine intermissione 

committebantur ibidem, quasi undique dissipatum cernitur, sit assumptus; non tamen est intentionis nostrae, nec 

extitit, ut per hoc juri vel honori praedicti regis, seu legitimi filii, si aliquem eum habere contigerit, in aliquo 

derogetur, si ad eum statum ipsum devenire claruerit, ut per suam diligentiam et industriam possit praedictum 

regnum utiliter et salubriter gubernari; sed potius sibi et eidem regno destructioni exposito, ac in illo degentibus, 

in vita ejusdem regis per probitatem et circumspectionem memorati comitis consulatur. [...] unde praefato comiti 

nostris damus litteris in mandatis, ut contra te super hujusmodi bonis et juribus nil praesumens, si contrarium 
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O primeiro trecho demonstra naturalmente uma preocupação na forma, em lisonjear 

o destinatário da carta, o infante castelhano. O teor inicial é inclusive de bajulação, está posto 

como um tipo de cuidado necessário para um tema espinhoso e é nesse sentido que o sumo 

pontífice solicitava que o personagem se atentasse cuidadosamente para o conteúdo escrito. 

Inocêncio IV manifestava que entendia que o príncipe estava preocupado com a forma como o 

conde de Bolonha se lançou contra o rei de Portugal e o reino. Em prejuízo não só do rei, mas 

também do reino, a invasão do irmão de Sancho era taxada pelo infante castelhano como 

violenta, desumana, ele se valia inclusive de máquinas de guerra. Sem dizer que ferramentas 

eram essas, é possível deduzir que fossem aríetes, balistas e trabucos483, ou seja, foi utilizado 

também de artilharia, o que deve ter sido colocado como algo deveras excessivo para o 

cumprimento da sentença papal. Por outro lado, se o Afonso português precisou utilizar das tais 

“máquinas de guerra”, significa que algumas cidades se opuseram a ele com veemência. 

No decorrer da carta é dada certa ênfase para o fato de que alguns daqueles bens 

tomados pelo conde tinham sido conferidos ao infante de Castela pelo rei português. Logo, a 

reclamação do príncipe não era somente em relação aos danos causados ao reino e à pessoa do 

rei, tinha a ver também com as posses que Sancho II tinha lhe dado. Para uma parte da 

historiografia que tratou desse assunto, o grande interesse do infante na questão portuguesa se 

deve muito mais aos domínios que lhe foram concedidos no reino. No entanto, da exposição 

papal se nota que Afonso questionou também acerca das violências cometidas em prejuízo do 

monarca. Por conta disso, Inocêncio IV se ocupou de justificar novamente a necessidade de sua 

ação, aquilo tinha sido feito por conta do clamor de toda a gente de Portugal, dessa forma, que 

o dito conde fosse aceito para cumprir o seu papel. Não fosse o abandono da justiça promovido 

pelo rei, reforçava o pontífice, Sancho teria mantido a administração do reino.  

Ademais, a ação pontifícia em Portugal não devia ter sido vista com bons olhos na 

monarquia castelhana. A questão não era somente os bens “amigavelmente” concedidos ao 

Afonso de Castela em solo português, basta lembrar da carta que a chancelaria do imperador 

mandou a Fernando III criticando as ações do papa, quando este chamou para si a honra da 

dignidade portuguesa. Não se pode olvidar que após o casamento com Mécia, Sancho estava 

mais associado com aquele grupo que rodeava o infante castelhano. Não está sendo negado que 

os bens concedidos tenham contribuído para aumentar o interesse do personagem em defender 

                                                           
hactenus forsan egit, vel si adversus regem praedictum contra formam a nobis traditam excessit in aliquo, emendare 

studeat protinus per seipsum”. RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1246, nº 42. 
483 Um destaque maior deve ser dado para esse último, devido ao trabuco de contrapeso ter maior poder destrutivo, 

o que fornece embasamento para a queixa de que vários bens no reino estavam sendo arrasados por aquelas 

máquinas de guerra. 
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a causa do rei, claro que sim, era um ingrediente que fazia com que o socorro fosse mais célere. 

Entretanto, não era apenas isso, não convém excluir a rede de solidariedade formada entre 

aquele grupo a partir do matrimônio do rei. 

Na sequência da carta, Inocêncio reforçava que o seu desejo não era privar o rei ou 

algum descendente dele dos seus direitos. Se Sancho assumisse o compromisso de corrigir a 

sua postura e a partir daquele momento mostrasse que podia governar utilmente o reino 

português, ele poderia ter de volta a administração. Mas pelas coisas ruins que aconteceram ao 

reino no decorrer de sua vida, o conde de Bolonha devia ser mantido próximo, pois, 

expressamente, o sumo pontífice fazia questão de demonstrar que o considerava mais sábio. 

Por fim, o papa lembrava que encaminhou correspondência ao conde para que corrigisse suas 

ações, caso estivesse atuando contra as determinações apostólicas. A argumentação era no 

mínimo arredia, mas como a cúria pontifícia foi provocada pelo infante castelhano, era preciso 

dar uma resposta, e precisava ser uma condigna com o status do príncipe. Não dava para voltar 

atrás em relação ao que acontecia em Portugal, assim, com o máximo de cuidado na narrativa, 

o papa dizia que estava advertindo o conde de Bolonha.  

Deixou que a guerra seguisse e devido às novas queixas do castelhano, enviou em 

maio de 1247, uma carta na qual afirmava que ia mandar a Portugal o seu penitenciário, o 

franciscano Frei Desidério. Como legado pontifício, o frade iria verificar o estado do reino. 

Uma cópia da mesma bula foi encaminhada também ao rei português. Parte do conteúdo desse 

documento, enviado ao castelhano e ao monarca, repetia aquilo que estava em carta anterior, 

onde o papa reforçava que atendia ao clamor dos diversos grupos do reino ao nomear o conde 

de Bolonha como o curador, em razão da ruína proporcionada por uma má condução do 

governo. Exortava os destinatários a receberem o frade e escutarem os seus conselhos e 

julgamento484. 

Pouco antes, com o apoio do exército castelhano-leonês, Sancho II investiu mais 

uma vez contra Leiria, vencendo as forças do conde que ali perderam mais de duzentos homens. 

Clérigos e leigos tiveram que ficar confinados na cidade e reclamavam de não poderem sair 

nem para cuidar de suas vinhas485. No entanto, os fiéis ao monarca não conseguiram desalojar 

o conde. Por sua vez, este, com a derrota sofrida, novamente veio a apelar para as armas 

espirituais. O arcebispo de Braga tinha mandado que os priores da Covilhã e de S. Francisco da 

 

                                                           
484 RAYNALDI, O. Annales... op. cit., ad. An 1247, nº 18. 
485 GOMES, Saul A.; VENTURA, Leontina. Leiria... op. cit., p. 171. 
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MAPA 4 – A Guerra Civil Portuguesa 

 

 

Fonte: MARTINS, Miguel Gomes. De Ourique a Aljubarrota: a Guerra na Idade Média. Lisboa: A Esfera dos 

Livros, 2011, p. 148. 
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Guarda avisassem ao infante de Castela do perigo da excomunhão atingir toda a hoste 

castelhano-leonesa. Como foi pontuado por Varandas, o problema foi ficando mais grave com 

a notícia de que dois nobres de Castela haviam feito depredações e roubos em várias igrejas, 

depois de terem entrado pela comarca de Braga. O arcebispo passou a distribuir as sanções com 

mais intensidade para fazer cumprir o mandato papal. Os castelhanos decidiram por se 

retirarem, levando consigo o rei486. 

Apesar da saída das tropas dos reinos vizinhos, a guerra civil prosseguia e Martim 

Gil de Soverosa não tinha partido com o rei. No Alto Minho, o campeão do monarca continuava 

lutando ao menos, até dezembro de 1247487. Após a partida do rei, o conde de Bolonha iniciou 

o cerco a Coimbra, o quartel de Sancho II, que tinha ficado sob o comando do alcaide Martim 

de Freitas que continuava a resistir. Miguel Gomes Martins acredita que, quanto a isso, seja 

justo aceitar o que estava colocado numa crônica mais tardia, aquela de 1419. Nesse caso, o 

alcaide tinha tomado algumas medidas mais drásticas para não entregar Coimbra, o que 

resultava da falta de água e mantimentos. Com o intuito de reduzir o número de bocas a 

alimentar, ele tinha expulsado da cidade algumas mulheres. De acordo com o relato, os sitiados 

teriam chegado a comer no desespero, cães, gatos e ervas. Além do mais, os defensores da 

principal casa régia ainda sofriam com os efeitos dos projéteis lançados pelo exército do conde, 

que não via problemas em utilizar de armamento pesado488. 

Em fins de janeiro de 1248, no mês que Sancho veio a falecer, chegaram as cartas 

papais ao Frei Desidério, o seu legado. Inocêncio IV solicitava ao frade que fossem absolvidos 

da sentença de excomunhão e liberada a sepultura eclesiástica dos perecidos, que entraram em 

Portugal junto com o exército do filho primogênito do rei de Castela. Para tanto, como uma 

condição necessária para a absolvição, era preciso que eles demonstrassem sinal de 

arrependimento, assim, Desidério podia dar a eles penitência. As excomunhões tinham sido 

promulgadas pelo arcebispo de Braga e pelo bispo de Coimbra, que tinha falecido no decorrer 

da guerra489. Eram eles os executores da bula Grandi non immerito, os responsáveis por fazer 

valer a determinação apostólica que com o correr do tempo e da guerra, foi desintegrando cada 

vez mais as forças que inicialmente eram fiéis ao rei. Em meio aos conflitos, com as mortes 

causadas pela guerra, certamente que os membros das hostes militares que foram 

excomungados sofreram um grande abalo ao verem que companheiros de armas não podiam 

                                                           
486 VARANDAS, José. Bonus rex..., op. cit., p. 404. 
487 Ibidem, p. 406-407. 
488 MARTINS, Miguel Gomes. De Ourique... op. cit., p. 163-164. 
489 Bullarium Franciscanum... op. cit., p. 507-509. 
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obter a sepultura eclesiástica. Com o fim daqueles combates, o fato de poderem ser absolvidos 

trazia algum conforto. 

Enquanto o legado papal tentava pacificar as coisas em solo ibérico, Sancho II 

falecia na casa do arcebispo de Toledo. O seu testamento era de três de janeiro e nele não 

abandonara a dignidade de rei: “[...] eu Dom Sancho Segundo, pela graça de Deus, Rei de 

Portugal, estando em meu juízo e inteira deliberação e discrição, e perfeito entendimento, faço 

e ordeno o seguinte testamento [...]”490. Ali escolheu como sepultura o mosteiro de Alcobaça, 

ele queria ser enterrado junto do pai e da mãe, D. Urraca. Tudo indica que no fim, não saiu de 

Toledo, não pôde ter atendido após a sua morte, esse último desejo. Junto dele nesse último ato, 

estavam um conjunto de clérigos, incluindo menoritas, um bom número de cavaleiros, 

provavelmente, membros de sua guarda pessoal. Da alta nobreza do reino, ali estava presente 

somente o Gil Martins de Riba de Vizela, casa que permaneceu ao longo do reinado sempre 

ligada à cúria régia. O fiel chanceler, Durão Forjaz, também estava na lista dos que 

permaneceram com Sancho até que falecesse491. Não estava presente, Martim Gil de Soverosa, 

personagem que até fins de 1247, ainda combatia em Portugal. Não acompanhou o rei no exílio, 

esse sujeito a quem as crônicas mais tardias atribuem as maiores culpas. No entanto, pelo que 

se tem do período, sua família permanecera fiel. 

O rei morreu em Toledo, naquele janeiro de 1248, não se sabe o que o acometeu, 

mas não é difícil imaginar que no decorrer da guerra tenha desenvolvido algum problema de 

saúde, ou agravado um que já tinha. Sem notícias de um filho que veio a ter, o caminho estava 

liberado para o seu irmão assumir o trono. Afonso podia deixar de ser a partir daí apenas o 

curador do reino, se transformava em rex de fato. Ele sabia que podia alcançar tal posição, no 

Juramento de Paris, entre suas promessas, tinha dito que iria mantê-las independentemente do 

título que alcançasse em Portugal. Tinha ciência desde o início do processo, que de 

administrador, podia se tornar rei. Enquanto isso, a gente portuguesa, os diferentes corpos que 

integravam o reino, ao viverem tantas turbulências e os horrores da guerra, desejavam a paz e 

a coesão. Afonso III tinha as condições para começar a governar e contava com o apoio da 

Santa Sé para fazê-lo. 

 

 

 

                                                           
490 Sancius Secundus... op. cit., doc. 87. Uma versão em português do testamento está disponível BRANDÃO, Fr. 

António. Quarta..., op. cit., Livro XIIII, cap. XXXIII. 
491 Ibidem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dizer que esse é o final é um tanto quanto pesado, pois o trabalho de pesquisa sério 

é algo que deve ser feito ao longo do tempo em constante amadurecimento. Sempre passa pela 

cabeça do autor compromissado a sensação de que a forma final poderia ficar melhor. Fica o 

sentimento no ar de “será que expliquei bem?” É aquela hora que o julgamento fica a cargo dos 

leitores. O que posso dizer é que isso não é um final, amanhã é possível encontrar novas 

evidências e, assim, o trabalho histórico avança. O nosso objetivo é sempre o de reconstruir o 

passado, mantendo o importante compromisso com a verdade. Isso não quer dizer que se trata 

de uma verdade inconteste porque os documentos fornecem uma parcela do real. Falar em 

certezas absolutas é algo problemático, e é entre erros e acertos que qualquer ciência avança. É 

possível considerar boas hipóteses e testá-las com amparo na experiência e no nosso caso, na 

documentação. Assim prosseguimos. Evidentemente, existem outros trabalhos de autores que 

lidaram com aquele tempo, com aqueles personagens. O que não pode acontecer é dizer que 

determinado tema está esgotado. Chegamos aqui com o intuito de oferecermos outra 

perspectiva e com amparo nas fontes acreditamos que foi possível. 

Era importante fazermos considerações mais teóricas dos processos de destituição, 

para entender suas lógicas próprias. Mas como é uma tese de história, não podíamos deixar de 

levar em apreço a ação de grupos, de sujeitos, de pessoas interessadas em um determinado 

desfecho. Para moverem as suas demandas aqueles personagens apelavam para um tipo de 

linguagem comum entre eles, a um mesmo acervo cultural. Então, era preciso cruzar as duas 

coisas, bagagens jurídicas que davam ordenamento ao social e que os representantes dos 

poderes analisados entendiam e utilizavam como ferramenta, e as relações maleáveis entre seres 

humanos. 

Ao analisarmos o papado para entendermos a dinâmica das sentenças proferidas por 

Inocêncio IV, compreendemos que não podíamos utilizar como chave explicativa capaz de dar 

conta daquela realidade, a questão da hierocracia pontifícia. Nem a deposição de Frederico II 

foi feita por decisão monocrática do papa, pelo contrário, foi preciso chamar os membros do 

corpo sacerdotal para, aí sim, Inocêncio IV lançar a deposição do imperador. A sentença foi 

promulgada depois do voto favorável da maioria dos padres conciliares. O afastamento de 

Sancho II era muito mais um produto de membros do seu reino, o que incluía um conjunto de 

prelados que buscaram o papa, em um cenário favorável, para dar a palavra final. O papa era 
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reconhecidamente um juiz superior que era procurado para harmonizar os conflitos, e não 

apenas aqueles que envolviam as questões eclesiásticas. Era comum recorrer à autoridade papal 

para sanar as contendas entre diferentes poderes quando não tinha sido possível resolver as 

disputas a nível local, mas o papado julgava nos casos em que era a instância procurada para 

isso. Além de tudo, o próprio Inocêncio IV em seus comentários definiu as limitações para que 

o papa privasse um governante secular do seu poder.   

A deposição de Frederico II é fruto de uma guerra travada entre o papado e o 

imperador, uma Santa Sé preocupada com a própria segurança de seus domínios. Tratava-se de 

uma situação que tinha chegado a tal nível, que Inocêncio IV e seu séquito tiveram que fugir da 

Itália e se exilarem em Lyon, onde o papa ficava a uma distância segura de Luís IX e de D. 

Branca, para contar com aquela proteção. As campanhas militares de Frederico na Lombardia 

e depois no centro da Itália, o ataque a importantes prelados, a prisão de eclesiásticos são 

problemas que muito contribuíram para a representação de tirania que marcou a deposição do 

imperador dos seus dois tronos, o Sacro Império e a Sicília. Frederico foi condenado como um 

herege, no entanto, no seu caso, a deposição funcionou mais como um passo na guerra, ela 

podia ter os seus êxitos no sentido de minar parte do apoio com o qual o imperador contava. 

Sem conseguir reverter o processo no concílio de Lyon, para onde, apesar de não ter ido, enviara 

os seus representantes, ele continuou sua campanha de propaganda contra o papa e, 

consequentemente, contra a sentença. É fruto desse esforço a carta que enviou ao rei Fernando 

III de Leão/Castela contra o sumo pontífice, e na qual lembrava o monarca da outra destituição, 

daquela que aconteceu no reino ali do lado, em Portugal. As notícias viajavam, os reis enviavam 

seus representantes para a cúria papal, os prelados da Igreja eram marcados pela mobilidade, 

fosse nos domínios de suas respectivas sés, nas cortes dos reis onde frequentemente levavam 

suas demandas e/ou os auxiliavam no âmbito jurídico e na cúria papal, lugar no qual era possível 

buscar a resolução de algum problema de jurisdição, além de outros assuntos. Representantes 

de Frederico estavam presentes quando o episcopado português juntava sua voz na assembleia 

de Lyon contra o seu rei em particular, Sancho II. Não era um tema estranho para o imperador 

e serviu para que movesse publicidade contra o papa, no sentido de que o representante do trono 

de São Pedro estivesse cometendo excessos. 

Diferente da deposição do imperador, o afastamento do rei português do governo 

do reino demandava um pouco mais de preparo. Reforçamos que o caso de Frederico II estava 

inserido num ambiente de guerra aberta contra o papado e alguns de seus dependentes em 

cidades anti-imperiais. O texto da destituição funcional de Sancho foi promulgado após o 

término do concílio, era um assunto que precisava ser abordado de outra forma e, claro, com o 
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uso de outras fontes para que o sumo pontífice dissesse o direito diante daqueles conflitos em 

Portugal. O papa dava a palavra final, era ele que exercia aquela jurisdição para afastar o 

governante do poder, mas não significa que era autor isolado do processo. A bula Grandi era 

um produto preparado por prelados portugueses, o poder decisório era do papa e, por isso, 

depois a sentença foi comentada em seu compilado de direito canônico.  

Se dizemos que a sentença foi feita por um conjunto de eclesiásticos do reino, não 

estamos afirmando que ela não tenha sido preparada em conluio com leigos. Foi! O conde de 

Bolonha tinha sido procurado antes, alguns membros da nobreza certamente ficaram bem com 

ideia de uma alternativa no trono. Mas aqueles que emprestavam suas vozes contra o rei 

português em Lyon eram os clérigos. Reunidos depois com o papa em sua cúria, prepararam a 

bula. Daí era importante, principalmente porque o papado é um personagem central na trama, 

trabalharmos com o que dizia o Aparato de Inocêncio IV e a Vita Innocentii IV de Nicolau de 

Carbio. Nessa última são dedicadas poucas linhas ao rei de Portugal, mas é sugestivo que se 

fala do assunto e logo depois do autor abordar a deposição do imperador. Além do mais, o 

pequeno texto sustenta que os prelados portugueses apresentaram as faltas do rei no concílio 

sem deixarem de apontar o irmão dele como um bom substituto para “conservar” o reino. 

Era o reino que precisava ser conservado na bula Grandi non immerito e ao estar 

em situação perigosa podia ser “reformado”. Para salvar o reino algum tipo de intervenção era 

considerada justa e necessária segundo o próprio Inocêncio IV, principalmente no caso em que 

a demanda advinha da própria comunidade, isto é, dos vassalos de um poder público 

considerado muito ruim. Afonso foi então apresentado como a pessoa certa para cumprir a 

missão de salvador, a bula o colocava como devoto, probo e prudente. Dizia que ele era mais 

útil que o irmão, mas não chamou Sancho de “inútil”. Quais eram os termos da bula para se 

referir ao rei português? Sancho II era apresentado como indolente, pusilânime, desvairado e 

negligente. A representação do rei português em evidência colocava em xeque a sua utilidade 

para continuar a administrar o reino. A fórmula existia no direito canônico e antes de ser 

aplicada na monarquia portuguesa servia para afastar bispos incapazes da administração de suas 

sés. O monarca, entretanto, não foi, pelo menos por meio da sentença papal, privado do reino, 

e sim de governá-lo. Para que Afonso cumprisse com o papel de administrador o papa mandava 

que os membros do reino prestassem homenagem a ele492. Mas Sancho não havia deixado de 

ser rei, e isso ficava claro nas cartas papais de depois da promulgação da sentença, ele 

continuava sendo chamado de “rei de Portugal”. 

                                                           
492 BULA Grandi... op. cit. 
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Sancho II era um rei inábil? Ora, seus adversários precisaram de uma conjugação 

de fatores favoráveis para conseguirem a destituição do monarca. Foi preciso se apoiarem em 

um “escândalo”, o casamento, inserirem o irmão no jogo contanto que prometesse respeitar a 

jurisdição dos clérigos e suas liberdades, e aproveitarem o clima favorável da proclamação da 

sentença de deposição do imperador, que também contou com os votos e o apoio de prelados 

da Hispania. As dificuldades enfrentadas pela Santa Sé na conjuntura, também ajudaram a 

interferir na balança que veio a afetar o rei de Portugal. Sem essa convergência era possível que 

o desfecho pudesse ser novamente aquele das admoestações papais de 1238 em que, apesar do 

conjunto de cartas expedidas ao rei por sua conduta com os clérigos, a cúria de Sancho II havia 

chegado a acordos com as partes. Após ter recebido a bula Inter alia desiderabilia em abril de 

1245 que começava a estabelecer a representação que veio a marcar a sua sentença de 

destituição, a do monarca negligente, o rei ainda tentou manobrar, como ficou evidente em suas 

doações ao bispo do Porto no fim do mesmo mês. Fez isso antes do concílio ser celebrado e 

ciente que a assembleia ia ocorrer como qualquer outro monarca cristão. Historiadores 

costumam gostar de homens fortes e o fato de Sancho II não ter conseguido reverter o seu 

quadro político, por não conseguir se adiantar em relação aos seus inimigos e a sua sentença ter 

sido promulgada, comprou-se a ideia de sua fraqueza. Como ficaria sua representação se tivesse 

vencido a guerra civil? Estão aí algumas armadilhas da história. Não estamos de forma alguma 

defendendo que Sancho tenha sido um bom rei. Repetimos, ele só não pode ser visto como um 

personagem fraco para os seus oponentes, que precisaram daquela confluência, tiveram que 

expô-lo em um Concílio Geral para só depois alcançarem a desejada eficácia política. Assim, o 

papa contribuiu com o projeto, mas com um cuidado a mais ou preocupação, a destituição não 

foi total, o rei perdia a administração, mas mantinha o título de rex. 

A resposta de Sancho II e daqueles que lhe permaneceram fiéis foi a violência. Não 

lhe era um tema estranho, quantas vezes na documentação eclesiástica era imputado ao rei, aos 

seus oficiais e a seu irmão mais novo, Fernando de Serpa, a condição de promoverem a 

violência em conflitos de jurisdição contra clérigos? Estava ali nas bulas papais da década de 

1230, que realçavam as queixas de prelados do reino. Esse é um dos motivos de evitarmos 

utilizar, por exemplo, o epíteto “o Capelo” para nos referirmos a Sancho II. Ele não deixa de 

abrandar a imagem do rei ou mesmo, como aconteceu com narrativas mais tardias, de atribuir 

ao monarca a pecha de simplicidade493. Alguns historiadores já chamaram a atenção de que 

                                                           
493 Na crônica de Rui de Pina (1440-1522) o autor explicava sobre o epíteto que “lhe devia ser posto por sua 

maneyra de vestidos honestos, que sempre trouxe, mais de feyçam de Religioso, que de Rey, nem Cavaleyro, 

porque foy Principe, que do começo de sua vida atée que acabou em servir mais ha Deos, que àaver respeyto àas 
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talvez o epíteto tenha sobrevivido por conta da relação do rei com as ordens mendicantes494. 

Pode ser. De fato, houve ocasiões em que o rei as tomou sob sua proteção. Via com bons olhos 

frades menores e pregadores. A simpatia de Sancho pelas Ordens não muda o fato de que na 

hora de fazer valer a sua vontade ele acreditava no uso legítimo da força. A imagem que nos 

fica ao manusear a documentação é essa. Não é uma violência que deve ser sempre terceirizada, 

pois o rei fazia uso dela, era um dos acusados de promovê-la. E foi com a espada que reagiu na 

guerra civil. 

As fontes deixam a sensação igualmente de que Sancho II quis dividir o poder com 

poucos a partir de dado momento, o que motivou permanecerem em volta de si, famílias como 

a dos Soverosas e Riba de Vizela, enquanto outras podiam nutrir o sentimento de se sentirem 

injustiçadas, pois atenderam ao chamado do rei para as conquistas no sul. É o que aconteceu 

depois da conquista de Aiamonte. Gostaríamos de poder mensurar o grau de aproximação do 

rei português com uma aristocracia de Leão e Castela, mas os documentos fornecem poucos 

indícios. Sabemos que casou com uma Haro e que parte daquela nobreza vizinha veio em seu 

socorro com o infante castelhano na altura da guerra civil. O seu sempre próximo cavaleiro de 

Santiago, Paio Peres Correia, comendador da Ordem em Portugal e a partir de 1242, mestre da 

mesma, era alguém sempre a cruzar as fronteiras flexíveis e, possivelmente, um bom 

interlocutor entre as coroas portuguesa e leonesa/castelhana. 

As acusações que pesavam sobre Sancho e seus oficiais na documentação eram 

muito mais de intervenção. A monarquia interferia em jurisdições, chamava para si o direito de 

escolha de membros de sés, questionava outras vezes o nome do prelado eleito para uma 

dignidade de bispo. Foi assim com a eleição de João Rolis, um protegido papal, confirmado 

bispo de Lisboa pelo sumo pontífice e, apesar disso, o rei português abriu um processo na cúria 

pontifícia contra a sua nomeação. Gregório IX tinha imposto silêncio e certamente enxergava 

petulância naquele tipo de ação do monarca. E este era um entre muitos outros casos. 

Discutimos a querela com o bispo do Porto, que não era nem uma disputa em relação ao domínio 

espiritual, mas sim uma de tipo feudal, já que o prelado era senhor da cidade e ali Sancho queria 

fazer valer a sua vontade. Daí muitas reclamações como aquela de o rei estar recrutando efetivos 

militares para suas hostes no Porto, de colocar mãos violentas nos eclesiásticos quando lhe 

questionavam, entre outras. Desordens no reino? Tempo das turbulências? Não discordamos 

                                                           
couzas, e pompas do mundo, em cujo coração nom ouve ha verdadeyra fortaleza que pera Rey era muy necessaria, 

mas ouve nelle sua pura simpreza, com que dezejou que seus Regnos, e Vassalos fossem regidos por ley da 

natureza [...]”. PINA, Ruy de. Chronica do muito alto, e muito esclarecido príncipe D. Sancho II, Quarto Rey de 

Portugal. Lisboa: Officina Ferreyriana, 1728, p. 1-2. 
494 Foi o caso de José Mattoso. Cf. MATTOSO, José. História... op. cit., p. 110. 
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que existia aquela violência social no território, falava-se também dos latrocínios e outros 

crimes pelo reino. Só não compactuamos com a ideia de fazer disso uma particularidade do 

governo de Sancho II ou a afirmação de que se tratava de um vazio do centro. O banditismo 

estava na ordem do dia em vários lugares. Quantas reclamações existiam sobre esse assunto, 

sobretudo, feitas por religiosos? Muitas. Vejamos lá em Roma, como os cardeais foram tratados 

para a escolha de um novo papa, com violência, nesse caso, aquela promovida por poderes 

seculares.  

A realidade era mais complexa. O tempo da rouba é algo que foi utilizado na 

historiografia para explicar o vazio de poder no reinado de Sancho que o levou até a destituição. 

Que isso exerceu o seu papel, não discordamos, a questão da negligência do rei e o relato de 

diversos crimes pelo reino era assunto principal na bula Grandi non immerito. Contudo, como 

estávamos afirmando acima, a rouba não era motivo sozinho para explicar o afastamento do rei 

do trono. Foi preciso, como defendemos, uma conjunção de fatores que leva em consideração 

a ação de certos personagens, com maior ênfase para um grupo em particular que emprestou 

sua voz contra o desafeto lá na cúria pontifícia. Não foi fácil construir o processo, como se o 

monarca fosse de fato letárgico. Seus inimigos acreditavam na sua capacidade. Logo, levaram 

o irmão que estava na França com um exército para Portugal para ser o “curador”. Que o rei 

podia reagir com a força, como fez várias vezes, não duvidavam. Quanto a isso procuraram 

ainda cumprir o importante papel de ir minando as forças afeitas a Sancho II pelo reino com a 

bula de destituição.  

Assinalamos ainda na introdução como sobressaiu na historiografia a representação 

da fraqueza de Sancho, sobretudo na busca por respostas acerca das origens dos males que o 

levaram a ser destituído. E a pergunta era: em que altura o governo do reino se tornou 

insustentável no reinado de Sancho II? Para muitos autores a incapacidade do rei era algo 

sempre em evidência. Em diversas narrativas históricas sobre aquele tempo, Sancho já mostrava 

sua fraqueza desde que assumiu o trono no lugar do pai, ele sim, o Afonso II, muitas vezes 

considerado um rei à frente do seu tempo, justo ele, que também correu diversos riscos enquanto 

detentor da dignidade de rei. Sancho reinou por mais tempo do que seu pai! É uma afirmação 

simples, mas que assombra a ideia da incapacidade política do rei. A questão é que o “centro” 

continuou funcionando após a saída de Mestre Vicente, nos conflitos e acordos com os clérigos 

em 1238, na organização e na expedição militar que conquistou Aiamonte, no envio do 

chanceler Durão Forjaz como procurador à cúria pontifícia, o qual voltou com uma nova bula 

de cruzada em 1241. A desarticulação com poderes diversos do reino aconteceu a partir de 

1240, na época de maior ausência de registros. Em algum momento nesse intervalo se casou e 
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esse matrimônio foi utilizado como arma por seus inimigos. Tudo isso faz de Sancho II um 

inocente? De forma alguma. Como já foi afirmado, era ele próprio um dos que fazia uso da 

violência. Ele também, claramente, interferia nas jurisdições eclesiásticas dentro do reino.  

O papa exerceu sua jurisdição, como juiz foi árbitro do conflito entre integrantes do 

reino e a pessoa do rei. Disse o direito ao promulgar a sentença que afastava Sancho II do 

governo, justificava que estava se atendo ao bem comum, salvaguardando a comunidade. É sob 

esse ângulo que deve ser observado os elogios do papa à paz, felizes eram os reinos que se 

alegravam com a tranquilidade da paz495. O desprezo pela justiça podia levar a um clima de 

desordem geral e, conforme pode ser constatado na leitura da bula Grandi e depois nos 

comentários de Inocêncio IV, uma autoridade secular enquanto membro superior de um corpo 

político devia ser o garante da justiça, aquele que dava coesão para a comunidade e que era 

capaz de manter a ordem social.    

A forma como o papa e os bispos releram o caso do rex inutilis para a formulação 

da sentença, o modo como se apropriaram de um modelo de jurisdição aplicada a clérigos no 

caso da atribuição de curadores, eram frutos da particularidade do caso e dos cuidados com o 

preparo da bula. Por trás disso estava também a expectativa de uma contribuição para casos 

semelhantes. Ali estavam as fórmulas da negligência régia, assim, mais tarde Inocêncio IV 

forneceu algumas explicações na sua obra de direito canônico para a atribuição de curadores 

em monarquias. Entretanto, ainda no tempo de Sancho II, sua determinação não foi obedecida 

pelo sentenciado, que reagiu. A bula provocou mais turbulências, eclodiu uma violenta guerra 

civil que envolveu uma série de destruições pelo uso – como dizia a carta do infante castelhano 

– de máquinas de guerra. 

Os registros de Sancho II daqueles últimos anos podem ter sido enterrados consigo 

após morrer exilado em Toledo, roubados ou destruídos durante a guerra civil, ou ainda levados 

por seu chanceler, Durão Forjaz, personagem com poucas informações disponíveis em termos 

das fontes que possuímos, e que poderia motivar um esforço maior de procura em outros 

vestígios para além das fronteiras portuguesas. Foi um dos que atuaram na conquista de Sevilha 

sob a bandeira de Fernando III e do príncipe Afonso de Castela sendo agraciado com uma 

herdade. Quem sabe outros historiadores possam perseguir os seus rastros. 

 

 

 

                                                           
495 BULA Grandi... op. cit. 
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