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Accipe  nunc,  Roma,  pro  auro  Arabico  Teutonicum ferrum. 
Haec  est  pecunia,  quam  tibi  princeps  tuus  pro  tua  offert  
corona. Sic emitur a Francis imperium. Talia tibi a principe  
tuo redduntur commertia, talia [tibi] prestantur iuramenta.

Tome  agora,  ó  Roma,  ferro  Teutônico  ao  invés  de  ouro  
Arábico. Este é o preço que seu príncipe lhe oferece por sua  
coroa. Assim os Francos adquirem seu império. Estes são os  
presentes  dados  a  ti  por  seu  príncipe,  estes  são  os  votos  
jurados a ti.

OTTO DE FREISING & RAHEWIN. Gesta Friderici, II. XXXII, p.141
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RESUMO

Nossa tese pretende analisar a história do conceito de Honor imperii no reinado 

de Friedrich I Barbarossa. Para tanto, estudamos as formas de legitimidade real entre os 

séculos X e XII buscando entender os pesos relativos dos elementos militares e sacros; 

as  especificidades  de  Friedrich  Barbarossa e  as  transformações  estruturais  por  ele 

patrocinadas no regnum Teutonicorum.

Depois realizamos o estudo quantitativo e o estudo crítico do Honor imperii na 

documentação  produzida  pela  chancelaria  imperial  (diplomas  e  constituições)  e  na 

Gesta  Friderici de  Otto  de  Freising  e  Rahewin,  principal  fonte  para  o  reinado  de 

Friedrich.  Também estudamos  os  significados  do  termo  honra  no  contexto  cultural 

germânico do século XII.

O  Honor imperii está  ligado à projeção  de poder  do monarca  devido a  uma 

estrutura jurídica (os direitos Romano e Feudal) que o liga ao exercício militar através 

da doutrina da Guerra Justa e à punição pela quebra das Landfrieden.

Palavras-chave: Sacro Império, Política, Legitimidde, Guerra Justa, Friedrich I.
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ABSTRACT

Our  thesis  intends  to  analyze  the  history  of  the  Honor  imperii  concept  in 

Frederick I Barbarossa’s reign. For this we had to study the ways political legitimacy 

was  obtained  between  the  Tenth  and  Twelfth  centuries  seeking  to  understand  the 

relative weights of military and sacred elements, Frederick  Barbarossa’s singularities 

and the structural transformations sponsored by him in the regnum Teutonicorum

After  that  we  stablished  a  critical  analysis  of  the  Honor  imperii in  the 

documentation produced by the imperial Chancellery (charters and constitutions) and in 

Otto of  Freising & Rahewin’s Gesta Friderici, the most important narrative source for 

Frederick’s reign. We also studied the meanings of honor in the german cultural context 

of the Twelfth century.

The  Honor imperii was bound to the monarch’s power projection by a proper 

legal structure (Roman and Feudal Laws) connecting it to the military exercise through 

the Just War Doctrine and the punishment of breaking the Landfrieden.

 

Key Words: Holy Roman Empire, Politics, Legitimacy, Just War, Frederick I.
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 Introdução

Como não poderia deixar de ser, esta tese de doutoramento é fruto de um longo 

processo de maturação intelectual a respeito da história germânica continental em seu 

apogeu,  entre  911  e  1250,  que  perpassa  praticamente  todo  o  histórico  de  minha 

produção  intelectual,  iniciado  durante  a  graduação  quando  trabalhei  em  regime  de 

Iniciação Científica com o prof. Dr. Hilário Franco Jr., dedicando-me à análise histórica 

dos Carmina Burana, com especial ênfase nas canções de cunho satírico-moralista, nas 

quais foi possível ligar os elementos de crítica ao clero pós-gregoriano às disputas entre 

Regnum e  Sacerdotium,  que  marcaram a  Idade  Média  Central.  Canções  goliárdicas 

como o  Evangelium secundum Marcas Argenti (CB 78) e as obras do Archipoeta de 

Colônia aproximaram-me do reinado de Friedrich1 Barbarossa2 através do entourage de 

seu brilhante chanceler Reinald von Dassel.

A seguir, ao realizar o Mestrado com o prof. Dr. Nachman Falbel, estudei os 

conflitos italianos de Friedrich I na dissertação  A Arte da Guerra no Século XII – As  

Campanhas Italianas de Friedrich I (1154-62), na qual procurei analisar os mecanismos 

teóricos  e  práticos  da  guerra  na  segunda  metade  do  século  XII;  a  partir  das 

investigações a respeito das bases intelectuais dos conflitos, intriguei-me com o nexo 

entre  o  exercício  do  poder,  a  guerra  e  a  legitimidade  do  monarca,  coalescido  na 

expressão honor imperii.

Desta forma dediquei meu doutorado a analisar os variados aspectos da relação 

entre o poderio militar e a legitimidade do poder a partir do reinado de Heinrich I (919-

936),  ponderando o quanto o exercício do poder militar  e de formas alternativas de 

legitimação influenciaram os antecessores de Friedrich I no trono germânico e imperial 

pós-carolíngio.

O  termo  latino  honor,  “honra”,  evoca  imagens  impactantes  interligadas  ao 

contexto  da  Cavalaria  medieval  em  seu  ideal  como  as  gestas  e  os  romances  tão 

populares  entre  a  nobreza  cavaleiresca  européia,  mas  também  possui  muitos 

1  No espírito da exatidão, optamos por manter os nomes em seus originais alemães.
2 Barbarossa foi o apelido dado ao imperador Friedrich por seus súditos italianos. Embora o germânico 
Rotbart também tenha circulação, Barbarossa é um termo internacionalmente aceito, inclusive na própria 
historiografia alemã.
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significados  para  a  gramática  do  poder  no  século  XII,  precisamente  vinte  e  seis, 

segundo o Mediae Latinitatis Lexicon Minus de Niermeyer3.  Embora a expressão honor 

imperii tenha sido utilizada a partir  de fins do reinado de Heinrich IV4,  seu apogeu 

ocorreu durante o reinado de Friedrich, quando frequentou as constituições, diplomas, 

cartas  e  mandatos  produzidos  pela  corte  imperial,  assim como também as  crônicas, 

poemas e  outras  fontes  narrativas  produzidas  para as  cortes  régia  e  principescas  no 

Reich.

O  honor imperii foi  mencionado em diversas obras a respeito  do reinado de 

Friedrich Barbarossa, mas só mereceu dois estudos de fôlego: Honor imperii die neue  

Politik Friedrich Barbarossas, 1152-1159, de Peter Rassow, publicado em 1940 e Die 

Ehre Friedrich Barbarossas – Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12.  

Jahrhundert, de Knut Görich, publicado em 2001.

Rassow  analisa-o  sob  a  ótica  dos  grandes  historiadores  constitucionalistas 

germânicos do século XIX e do início do século XX. Elaborou o honor imperii como 

um conceito  essencialmente  jurídico.  Görich,  representante  das  últimas  gerações  de 

medievistas alemães, influenciado por diversas correntes, acabou por considerá-lo como 

um conceito sociocultural aplicado à vida política.

Em meu  entendimento,  o  honor  imperii  não  é  nem um conceito  puramente 

jurídico,  nem apenas  sociocultural,  mas  sim sociojurídico,  calcado  sobre  as  práticas 

sociais  da  honra  e  reforçado com ideias  extraídas  do  Direito  Romano.  A honra  do 

império, entendida como honra/ofício/cargo do imperador através do prisma do Direito 

Romano (o imperador como fonte do Direito, sendo lei a sua vontadade registrada5), não 

transformaria a ofensa à honra imperial em causa justa para conflitos? A reparação da 

ofensa podia ser feita através de dois caminhos: o que levava à contrição humilhante por 

parte do ofensor ou o que levava ao conflito armado contra o ofensor. 

A compreensão do que o termo honra significava em termos teóricos e práticos 

para Friedrich  Barbarossa e seu meio social é fundamental  para meu projeto. Sendo 

3  NIERMEYER, 1976: 495-498.
4  Lexikon des Mittelalters V, 2003: 119.
5  TIERNEY, 1988: 103
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assim,  o nexo entre  o significado sociopolítico  de honra,  sua aplicação  jurídica  e  o 

emprego legítimo de força militar é a questão que deve ser deslindada nesta tese.

Para tanto, analisamos no capítulo 1 (“Da formação dos “ducados étnicos” ao 

desenvolvimento do Império e dos argumentos legitimários da monarquia imperial entre 

919 e 1056”) a estruturação do reino germânico a partir de seu nascimento formal com a 

Partilha de Verdun e as formas de legitimação utilizadas entre Heinrich I e Heinrich III 

(ou  seja,  entre  919  e  1056):  o  rei  como  primus  inter  pares  (Heinrich  I),  a 

preponderância  régia  baseada  na  supremacia  militar,  a  retomada  da  legitimação 

religiosa (ambas sob Otto I) e o início da monarquia teocrática hierárquica transpessoal 

(sob Heinrich II e desenvolvida por Konrad II).

O  capítulo  2  (“A  ruptura  dos  paradigmas  legitimários  com a  Contenda  das 

Investiduras”) busca a compreensão do impacto causado nas estruturas e paradigmas 

que suportavam o poder dos monarcas germânicos pela Contenda das Investiduras e as 

soluções  buscadas  por  Heinrich  IV  (a  ênfase  em  seu  papel  como  vicarius  Dei, 

justificando seu poder através das Escrituras e elaborações patrísticas), Heinrich V (a 

busca  por  uma  acomodação  que  lhe  permitisse  certo  grau  de  continuidade  com  o 

passado), Lothar III (a ênfase nos padrões gregorianos da função régia – cooperação 

estreita com o Papado e caráter eleitoral da escolha dos príncipes) e Konrad III (o uso 

da diplomacia matrimonial para a formação de uma base de poder interna e externa que 

pudesse, de alguma maneira, remediar o enfraquecimento causado ao poder régio por 

quase oitenta anos de conflitos constantes).

Após analisar as influências dos antecessores de Friedrich, dediquei o capítulo 3 

(“Friedrich  de  Hohenstaufen,  o  Barbarossa”)  a  entendê-lo  como  indivíduo, 

considerando como sua linhagem, sua pessoa, seu caráter e sua formação eram vistos 

por seus contemporâneos, integrando aqui a análise de uma série de imagens que, de 

certa  forma,  resumem  sua  biografia,  mais  uma  vez,  como  percebida  por  seus 

contemporâneos.

Já o capítulo 4 foi dedicado à análise das transformações estruturais realizadas 

durante o reinado de Friedrich ou que assumiram novo ímpeto durante o mesmo (“A 

redefinição das estruturas de poder no reinado de Friedrich I Barbarossa”). Discutimos 
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o  Direito  (ou  melhor  dizendo,  os  Direitos),  a  herança  romana  do  império,  a 

ressignificação  dos  ducados,  condados,  margraviatos,  landgraviatos,  burgraviatos  e 

palatinatos  (e  consequentemente  a  ressignificação  dos  papéis  da  nobreza),  a 

ressignificação do poder militar através das questões derivadas da doutrina da Guerra 

Justa  e das  Landfrieden e  as  transformações  nas  bases materiais  do poder  imperial, 

principalmente o crescimento do fisco régio e do patrimônio dinástico Hohenstaufen.

O  capítulo  5  (“Honor  imperii –  fontes  e  análises”) estuda  as  condições  de 

produção e de seleção do  corpus  documental e a incidência do termo  honor imperii, 

além de estabelecer  o valor do mesmo em dois casos selecionados pela importância 

ideológica no reinado de Friedrich Barbarossa: os encontros de Sutri em 1155, a Dieta 

de Besançon em 1157 e a convocação para a 2ª campanha contra Milão em 1158

Finalmente, o epílogo conclusivo (“Honor imperii – Eixo definidor da política 

de Friedrich  Barbarossa?”) lida com as questões relativas ao significado de honra na 

Germânia  imperial  do  século  XII  e  seu  entrelaçamento  com  os  principais  tópicos 

abordados na tese.
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 Capítulo 1: Da formação dos “ducados étnicos” ao desenvolvimento do Império e 

dos argumentos legitimários da monarquia imperial entre 919 e 1056.

1.1: Da Francia Orientalis a Heinrich I – o poderio dos ducados.

A Germânia continental6 foi dominada à força pelos Francos: em especial pelos 

Carolíngios que realizaram uma verdadeira reconquista contra os domínios Merovíngios 

da Alamânia, Bavária e Turíngia, além de sua principal área de conquista, a Saxônia; 

pacificada  apenas  no  início  do  século  IX.  Contudo,  após  o  falecimento  de  Carlos 

Magno, o poder da realeza carolíngia acabou por fragmentar-se em inúmeras partes na 

Francia Occidentalis, mas em poucas partes no  Ostfrankenreich, que poucas décadas 

após o fim do título imperial franco, tornou-se o núcleo de uma nova entidade imperial, 

centrada justamente na Saxônia. 

A explicação tradicional para este desenvolvimento é a de que o surgimento dos 

“jovens” ducados étnicos (também chamados de ducados nacionais ou mesmo regionais 

-  jüngere Stammesherzogtum) - em contraposição aos antigos ducados Merovíngios - 

impediu que a fragmentação alcançasse os níveis de condados e castelanias. Todavia, 

ainda se questiona sobre o surgimento dos Stämme.

A  própria  idéia  de  “ducados  étnicos”  pode  sugerir  associações  enganosas, 

levando-nos  a  pensar  em  organizações  tribais  autógenas,  como  se  as  populações 

submetidas  pelos  Carolíngios  pudessem ter  desenvolvido estas  estruturas  a partir  de 

bases tribais  sem interferências externas.  Porém, este não foi o caso nem do grande 

ducado bávaro dos Agilolfings nem do alamânico dos Hunfridings, ambos de criação 

Merovíngia, reconquistados pelos Carolíngios.

“Embora as províncias da Germânia tenham emergido  

da antiguidade tardia como comunidades étnicas, foi o governo 

6 Existe  um problema a respeito  da denominação  da  “Alemanha”  medieval.  O termo “Alemanha”  é 
anacrônico  e  o  termo “Germânia”  é  inexato.  Assim,  seguimos  inicialmente,  a  sugestão  do Prof.  Dr. 
Álvaro  Alfredo  Bragança  Jr.  e  adotamos  o  termo  “Germânia  continental”  para  definir  o  regnum 
Teutonicum;  porém,  este  termo  também  se  revela  algo  inexato  quando  discutimos  a  realidade  da 
monarquia tríplice do Sacro Império.  Portanto, adotamos o termo “Germânia imperial” para definir o 
regnum após 962.
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e  administração  dos  Carolíngios  que  as  transformaram  em 

unidades políticas coerentes e duradouras”. 7

Os ducados germânicos advieram da divisão do reino entre os filhos do monarca, 

como pretendemos demonstrar.

1.1.1. A Germânia Carolíngia:

Recapitulemos as relações do reino Franco com a Germânia,  que,  diga-se de 

passagem, nunca foi uma unidade, sendo que seus diversos povos nem homogeneidade 

étnica tinham, já que foram formados por processos etnogênicos,  impulsionados por 

seus líderes:

“Esses  líderes  eram  promovidos  por  seus  exércitos  

heterogêneos e formavam os centros ao redor dos quais novas 

identidades  políticas  e  religiosas  podiam ser  desenvolvidas  e  

nos quais, em alguns casos, antigas noções de identidade sacro-

social podiam ser inseridas. A legitimidade dos lideres provinha 

principalmente de sua capacidade de conduzir seu exército  à  

vitória.  Uma  campanha  vitoriosa  confirmava  seu  direito  à  

liderança e aumentava o número de pessoas que aceitavam e  

compartilhavam de sua identidade.

Com o  passar  do  tempo,  o  líder  e  seus  descendentes  

estabeleciam uma identificação com uma tradição mais antiga,  

alegando  a  autorização  divina,  com  base  nas  guerras  bem-

sucedidas, para que pudessem personificar e perpetuar algum 

“povo”  antigo.  Portanto,  a  integridade  constitucional  desses 

povos  dependia  da  guerra  e  da  conquista  para  que  tivesse 

continuidade  e  para  que  sua  identidade  fosse  estabelecida:  

eram exércitos (...). A derrota (...) podia significar o fim de um  

7 GOLDBERG, 2006: 215. 
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governante ou até mesmo de um povo, que então poderia ser  

incorporado a uma outra confederação, mais vitoriosa”.8

Este trecho ilumina o processo formativo das comunidades tribais instaladas na 

Europa Central às fronteiras do Império Romano Ocidental. Contudo, pode-se verificar 

a continuidade deste processo constitutivo ainda no século V d.C., quando do início da 

expansão franca a leste.

Clóvis realizou uma primeira conquista da Alamânia já em 496, nos primórdios 

da expansão franca,  mas,  como os alamanos haviam se colocado sob a proteção de 

Theuderic dos Ostrogodos, apenas em 539 os francos puderam reconquistar a região 

durante o reinado de Theudebert I, neto de Clóvis, e estabelecer um ducado sob domínio 

franco embora com duques locais (que nem sempre dominavam toda a região devido às 

disputas entre a nobreza alamânica e a récia). Com a morte de Dagobert I em 638, a 

Alamânia, assim como a Bavária, desligou-se do reino franco, mas foi reconquistada 

pelos francos por volta de 712; tendo ainda sido realizadas campanhas periódicas contra 

rebeliões  alamânicas  até  746,  quando  da  batalha  de  Canstatt,  na  qual  Karlmann 

(primogênito de Carlos Martel) massacrou grande parte da nobreza alamânica.

No caso da Bavária, a ocupação franca deu-se por volta do início do século VI, 

sendo que  já  em 550 foi  estabelecido  o  ducado bávaro  administrado  pelo  primeiro 

membro da linhagem dos  Agilolfings  que ali  governaram até  788,  quando o duque 

Thassilo III, com pretensões de independência frente a Carlos Magno, foi derrotado por 

uma  invasão  simultânea  de  três  exércitos  francos.  A  Frísia  já  estava  praticamente 

dominada.  Umas  poucas  campanhas  garantiram sua  sujeição,  tornada  definitiva  por 

volta de 790.9

A Turíngia havia sido ocupada pela primeira vez entre 531 e 532 sob Theuderic 

I  e  tornada  ducado  franco,  mas,  sob  Radulf  em  fins  do  século  VII,  os  turíngios 

rebelaram-se  e  só  foram  reduzidos  na  época  de  Carlos  Martel,  mas  se  rebelaram 

novamente  com  Hardrad  contra  Carlos  Magno  (785-786),  sendo  definitivamente 

incorporados ao reino.

8 GEARY, 2005: 96-97.
9 FAVIER, 2004: 204.

20 



Por fim, a Saxônia, a única região germânica não ocupada pelos Merovíngios, 

manteve-se independente e dividida entre os nordalbíngios,  angarianos,  ostfalianos e 

vestfalianos, até a série de guerras promovidas por Carlos Magno entre 772 e 804. Entre 

779  e  785  ocorreram as  campanhas  contra  Widukind,  que  levaram à  conquista  da 

Angaria (Engern) e da Vestfália. Durante estas campanhas, muitos dos grandes senhores 

saxônios passaram ao serviço de Carlos, colaborando com a administração franca. Entre 

792 e 797 aconteceram as campanhas para conquistar a Nordalbíngia e a Ostfália, sendo 

que os últimos rebeldes nordalbingios só se submeteram em 804.

Assim, no início do século IX os povos germânicos a leste do Reno haviam sido 

incorporados ao império Franco; em 843 eles formaram em conjunto um reino separado 

sob o Carolíngio Ludwig o Germânico, no contexto da Partilha de Verdun.

 1.1.2. O Ostfrankenreich

Após  a  divisão  do  império  entre  os  filhos  de  Ludwig  o  Pio  (a  princípio 

considerada como uma possibilidade, conhecida como a  Ordinatio Imperii de 817, na 

qual apenas Lothar seria monarca pleno e seus irmãos Pippin e Ludwig, assim como seu 

primo Bernhard receberiam sub-reinos a ele subordinados: Aquitânia, Bavária e Itália, 

respectivamente) consolidada na Partilha de Verdun, Ludwig o Germânico, que havia 

assumido o controle da maior parte das terras além-Reno, teve que enfrentar o problema 

de que:

 “Como  em  toda  a  Europa  Carolíngia,  seu  reino  era 

dramaticamente sub-governado. A realeza Carolíngia não era 

autocrática, mas sim “supervisora”. O rei dependia do apoio e  

cooperação  dos  nobres  para  governar  seus  territórios  mais  

distantes  e  ele  intervinha  nas  políticas  locais  apenas  

esporadicamente”.10

10 GOLDBERG, 2006: 207.
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O rei contava apenas com uma administração rudimentar na corte, uma pequena 

burocracia  letrada e as Dietas  anuais,  que providenciavam a principal  instituição do 

governo  régio.  “Em  última  instância,  o  poder  do  rei  dependia  de  sua  liderança  

constante na política, diplomacia e guerra. Se ele adoecia ou morria, seu reino podia  

rapidamente se dissolver”.11 Ludwig organizou a administração de seu reino de acordo 

com  os  cinco  principais  regna orientais:  Bavária,  Alamânia,  Francônia,  Turíngia  e 

Saxônia, dividiu entre eles seus exércitos e enviou condes para cada província. 

Todavia, Ludwig teve que enfrentar rebeliões de seus filhos, principalmente do 

primogênito,  Karlmann,  já  nomeado  præfectus das terras  do leste  na Bavária  (862). 

“Ludwig tinha que encarar  o fato de  que estas  rebeliões  continuariam até  que ele  

conseguisse diminuir os ressentimentos de seus filhos ao garantir-lhes mais poder e 

independência”.12

Após o acordo com Karlmann, Ludwig divulgou um plano de sucessão para seus 

três filhos após a Páscoa de 865 em Frankfurt.  Neste projeto de partilha a principal 

preocupação de Ludwig era evitar os erros da Ordinatio Imperii de seu pai ao fazer uma 

divisão aproximadamente igualitária de seu reino. Contudo, antes mesmo da partilha, já 

na  década  de  850,  Ludwig  havia  associado  seus  filhos  à  administração  do  reino, 

tornando-os  prefeitos  nas  regiões  fronteiriças  estratégicas,  cabendo  a  Karlmann  o 

controle sobre a fronteira leste da Bavária (já em 856), a Ludwig o Jovem a fronteira do 

Elba no leste da Saxônia e Turíngia (858) e Karl o Gordo recebeendo o Breisgau na 

Alamânia em 859.

Em  865  a  divisão  do  reino  foi  confirmada  e  tornada  pública  (partilha  de 

Frankfurt),  sendo que nela a Bavária e o senhorio sobre Boêmios e Morávios foram 

destinados a Karlmann; a Francônia, Turíngia, Saxônia e o senhorio sobre os Eslavos 

tributários ao longo do Elba e do Saale couberam a Ludwig o Jovem e a Alamânia e a 

antiga  Récia  romana  –  que  viriam  compor  a  Suábia  –  a  Karl  o  Gordo.   Porém, 

contrastando  com  os  sub-reinos  carolíngios  anteriores,  os  filhos  de  Ludwig  o 

Germânico não eram reconhecidos como reis nos documentos oficiais ou na maioria das 

fontes  narrativas  (aliás,  só o poderiam sê-lo  após a  morte  do rei),  e  seu pai  tomou 

11 GOLDBERG, 2006: 207.
12 GOLDBERG, 2006: 274.
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cuidados para delimitar sua autoridade, ressaltando sua determinação em “manter um 

firme controle do supremo poder régio sobre eles” 13, retendo para si mesmo o controle 

sobre os bispados, os condados, o fisco régio e os casos judiciários considerados como 

mais importantes.

A  partir  de  857  os  três  passaram  a  subscrever  ocasionalmente  os  diplomas 

paternos e em meados dos anos 860 todos haviam se casado com esposas originárias da 

aristocracia  de seus domínios  no reino franco oriental:  Karlmann com uma filha de 

Ernest, um dos magnatas14 mais importantes da Bavária; Ludwig o Jovem com Liutgard, 

filha do margrave saxônio Liudolf (ancestral direto de Heinrich I e Otto I) e Karl o 

Gordo com Richgard, filha do conde suábio Erchanger de Breisgau15.

A despeito disso, todos os três constituíram substanciais grupos de seguidores 

em seus domínios. Karlmann estava poderoso o bastante em 862 para tentar, através das 

armas, conseguir mais poder e liberdade de ação, enquanto Ludwig o Jovem em 866 e 

novamente em 872 (desta vez em conjunto com Karl o Gordo) revoltou-se em protesto 

contra  ameaças  de  redução  em  seus  domínios  e  só  foi  aplacado  através  de  mais 

concessões de terras e liberdade para julgar casos que envolvessem os magnatas de seu 

sub-reino (o mesmo valia para Karl). Ainda assim Ludwig conseguiu manter a lealdade 

de seus filhos, como precondição para o recebimento de suas eventuais heranças.

Ludwig o Germânico morreu com quase setenta anos de idade em 876. Com sua 

morte, seus filhos sucederam-no nos territórios previamente designados, existindo agora 

no  Ostfrankenreich três reis. Contudo, Karlmann ficou incapacitado em 878 e faleceu 

em 880;  Ludwig o Jovem,  que  havia  sucedido  a  Karlmann  na  Bavária,  morreu  em 

janeiro de 882, antes que pudesse restabelecer a posição hegemônica de seu pai como, 

aparentemente, tencionava fazer. Por volta de 884, Karl o Gordo era o único Carolíngio 

sobrevivente  adulto  e  legítimo16.  Como tal  ele  reinou sobre a  totalidade  do Império 

Carolíngio,  tendo adquirido a Itália (de seu primo Ludwig II), herdado o restante da 

13 GOLDBERG, 2006: 275.
14 Magnata, do latim pré-clássico magnas, um grande homem; do latim clássico magnus 'grande', designa 
um nobre ou outro homem em uma alta posição social, pelo nascimento, riqueza ou outras qualidades.
15 HLAWITSCHKA,1960: 223, 283.
16 Ludwig o Germânico morreu em 28/08/876, Carlos o Calvo em 06/10/877 e Ludwig II da Itália em 
12/08/875.  O  sucessor  de  Carlos  o  Calvo  (Luís  o  Gago)  em  879  e  seus  dois  sucessores  (Luís  e 
Karlmanno) em 882 e 884, respectivamente.
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Germânia continental  de seus irmãos e tendo recebido o convite para reinar sobre a 

Francia Occidentalis pelos magnatas locais.

Assim, podemos dizer que o reino franco oriental não passou pelo processo de 

desintegração do poder (como veio a ocorrer no ocidente) devido ao acaso de mortes 

próximas que reunificaram rapidamente não apenas o reino, mas também a totalidade do 

Império Carolíngio pela última vez.

Embora estes fatos sejam altamente indicativos, ainda faltam algumas conexões 

entre estes sub-reinos carolíngios do século IX e os Stämme do século X.

1.1.3. As famílias aristocráticas:

Durante  os  reinados  de  Carlos  Magno  e  Ludwig  o  Pio,  desenvolveu-se  e 

consolidou-se um grupo de famílias nobres, cujos domínios e influência se estenderam 

sobre  todos  os  regna carolíngios,  como  os  Welf,  os  Conradinos  e  os  Babenberger, 

constituindo-se  em  uma  verdadeira  aristocracia  imperial  trans-regional,  mas  as 

convulsões  posteriores  à  Partilha  de  Verdun;  as  constantes  lutas  e  rivalidades  entre 

Lothar, Ludwig e Karl, apoiados por partidários presentes uns nos reinos dos outros, 

levaram-nos a realizar expurgos nesta nobreza imperial nas décadas de 850 e 860.

Estes expurgos e a passagem do tempo fizeram com que duas gerações após 

Verdun  houvesse  a  substituição  da  aristocracia  imperial  pelas  aristocracias  locais, 

identificadas com seus territórios. No reino franco oriental, este processo coincidiu com 

a subdivisão do reino já mencionada entre os filhos de Ludwig o Germânico. O que 

disso resultou não era tanto uma aristocracia franca oriental, mas aristocracias suábia, 

bávara e franco-saxônia, a partir dos anos 870.

No reinado único de Karl o Gordo encontramos membros das altas aristocracias 

regionais, cujo poder estava baseado em extensos alódios, benefícios e liderança militar 

tão grandes que o rei não podia removê-los de seus cargos quando quisesse17: “Estas 

pessoas e suas famílias eram abastadas e influentes  independentemente  da dinastia  
17 MACLEAN, 2007: 15-16: “Condes e outros representantes-chave dos reis, como os missi dominici,  
não eram o tipo de oficiais públicos removíveis no sentido moderno. Em vez disso, eles eram membros de  
famílias já poderosas em nível territorial que eram persuadidas a alinhar-se com a política Carolíngia  
pela redefinição de seu poder em termos de serviço régio”. 
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reinante: os Carolíngios não criaram sua aristocracia, mas emergiram a partir dela”.18 

Como exemplos, podemos citar Arnulf da Caríntia (filho ilegítimo de Karlmann), o dux 

Heinrich (da família Babenberger e principal comandante militar  de Karl) e o conde 

Boso de Vienne (que se coroou rei na Provença, tornando-se o primeiro não Carolíngio 

a ser coroado em 128 anos).

Karl o Gordo foi deposto em 887 por seus próprios súditos germânicos: “O fim 

do Império, quando chegou, não foi resultado de desequilíbrios insustentáveis em um 

sistema decadente, mas, primeiramente, o resultado de uma disputa sucessória real que  

ressoou com algumas preocupações na comunidade política do período”,19 sendo que 

estas “preocupações na comunidade política” estavam ligadas aos fracassos militares 

frente aos escandinavos e fracassos políticos internos, como bem ilustra MacLean:

“Ataques  vikings  podem  ser  indiretamente  

responsabilizados pelo destino do Império. Em primeiro lugar 

eles podem ser parcialmente culpados pela deposição de Karl  

III o Gordo em 887, evento considerado como a dissolução de 

facto do  monopólio  régio  da  dinastia.  A  inabilidade  do  

imperador em expulsar os invasores, especialmente em Asselt  

(882) e Paris (886), vem sendo citada como a causa da quebra  

de confiança dos contemporâneos no monarca e assim de sua 

remoção do trono”.20

Porém,  este  passo levou à  fragmentação  definitiva  da herança Carolíngia  e  à 

escolha de reis que, na verdade, eram magnatas territoriais bem estabelecidos em suas 

regiões,  não  necessariamente  de  ancestralidade  carolíngia:  Eudes  (Odo)  na  Frância 

Ocidental, Ramnulf na Aquitânia, Berengar na Itália, Luís (filho de Boso) na Provença, 

Rudolf (Welf) na Borgonha e Arnulf da Caríntia na Frância Oriental, cuja ascensão foi 

facilitada por sua prestigiosa vitória sobre os escandinavos na batalha do Rio Dyle em 

18 MACLEAN, 2007: 16.
19 MACLEAN, 2007: 09.
20 MACLEAN, 2007: 17-18.
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891  (que  praticamente  encerrou  com  as  incursões  escandinavas  na  Germânia 

continental,  conduzindo os vikings definitivamente para o norte da França e para as 

ilhas britânicas).

1.1.4. Duques:

Entre o reinado de Carlos e o de Arnulf, começam a delinear-se historicamente 

as figuras evasivas dos novos duques, os quais, aliás, nem sempre eram chamados de 

dux/duces, seja por si mesmos, seja pelos outros. A chancelaria régia tendia a manter-

lhes  o  epíteto  de  comes (condes)  como  título.  Nas  fontes  narrativas  do  século  IX 

existem numerosas ocorrências da palavra  dux/duces, mas com o significado explícito 

de líder militar.

Seria  metodologicamente  questionável  supor  que  este  significado  tivesse 

desaparecido ou que de outra forma fosse usado no início do século X: “Era Liutpold  

um dux ou um duque (contra os Magiares)  em Pressburg (908)?”  21. Por outro lado, 

também seria questionável traçar uma distinção drástica entre líderes militares e duques 

exercendo poder político geral e permanente, já que uma coisa é certa sobre a Idade 

Média em geral  e  o  Ostfrankenreich dos séculos  IX e X em particular:  a  liderança 

militar e o poder político andavam de mãos dadas.

Em  todos  os  casos  podemos  localizar  uma  indicação  régia,  seja  para  estes 

homens diretamente ou para seus ancestrais, para a ocupação de ofícios públicos que 

formaram a  base  para  a  sua  autoridade  posterior.  Muitos  deles  também vinham de 

famílias ligadas aos Carolíngios através de casamentos. Assim, os Liudolfings foram a 

princípio líderes militares na Ostfália e ligados por matrimônio a Ludwig o Jovem; tanto 

os  Conradinos  da  Francônia,  quanto  os  Liutpoldings  da  Bavária  estavam ligados  a 

Arnulf  da  Caríntia,  enquanto  que  os  Reginarids  (Reginar  e  Gilbert)  da  Lotaríngia 

descendiam de Gilbert, conde de Maasgau, que, em 846 havia raptado e se casado com a 

filha de Lothar I.

21 REUTER, 1991: 132.
26 



É indicativo que todas estas linhagens tenham surgido à testa de uma  gens22 e 

que  elas  tinham  nestes  territórios  uma  posição  da  qual  não  mais  precisavam  de 

nomeação régia, ou não apenas dela.

Em  seus  territórios  estes  homens  gozavam  de  uma  posição  semi-régia. 

Convocavam  e  comandavam  exércitos;  com  certeza  na  Bavária  e  na  Suábia  (dos 

Hunfridings) e, provavelmente também na Lotaríngia e na Saxônia, eles convocavam 

Dietas que possuíam funções constitucionais, judiciárias, diplomáticas e militares. As 

evidências de terem cunhado moedas é vaga, mas é provável que ao menos os duques 

bávaros o tenham feito.

Seu  controle  sobre  a  Igreja  era  consideravelmente  reduzido,  já  que  pouco 

influíam nas investiduras episcopais, mas os duques controlavam os mosteiros régios 

em seus territórios a ponto de poder confiscar suas terras e doá-las a seus seguidores.

Talvez não seja surpreendente que existam tantos debates sobre a natureza e as 

origens dos novos ducados, já que, mesmo em sua fase formativa, estas estão longe de 

serem claras. Contudo, é evidente que os duques vieram a ocupar um nicho político bem 

definido, não apenas no sentido de aumentarem seu próprio poder e o de suas linhagens, 

mas também no de que, naquele curto período, se tornou uma ideia bem estabelecida de 

que certos territórios necessitavam de um duque.

Recapitulando: para estabelecer de maneira eficiente o seu poder em um reino de 

incorporação recente (não nos esqueçamos de que a pacificação da Germânia por Carlos 

Magno deu-se entre 780 e 800), Ludwig o Germânico – cuja base de poder inicial havia 

sido  a  Bavária,  região  melhor  estruturada  na  Germânia  devido  aos  esforços  dos 

Agilolfings – dividiu o reino franco oriental entre seus três filhos, mas nunca os nomeou 

como reis (ou sub-reis) deixando-os efetivamente sob sua autoridade hegemônica.

Após sua morte, cada um dos filhos reinou independente em sua região, mas, 

rapidamente o reino foi reunificado sob Karl o Gordo. Cremos que aqui se encontra o 

momento  fundamental  para  a  constituição  dos  Stämme:  neste  reinado  surgiu  a 

necessidade  de  sanar  o  vácuo  de  poder  deixado  regionalmente  pelo  fim do  estrato 

22 Cada um dos grupos populacionais reconhecidos regionalmente, segundo os conceitos da época, podia 
ser  definido  como  gens  ou  mesmo  regnum (em  relação  ao  território).  Ver:  GOETZ,  Hans  Werner, 
JARNUT, Jörg & PÖHL, Walter. (ed.).  Regna and gentes : the relationship between late antique and  
early medieval peoples and kingdoms in the transformation of the Roman world, Leiden: Brill, 2003.
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político dos sub-reis23 carolíngios quando da reunificação do reino. As grandes regiões 

étnicas estavam acostumadas ao governo direto de um príncipe forte, hegemônico sobre 

os  magnatas  locais,  agindo  como  representante  da  autoridade  régia  através  de  um 

mandato  consolidado com a  nomeação para um dos  ofícios  (honores)  régios,  como 

conde,  marquês  ou,  principalmente,  duque,  sendo normalmente  membros  da família 

real.

Como em fins do século IX já quase não mais existiam Carolíngios viáveis para 

a ocupação de todos os  honores disponíveis, Karl o Gordo teve que utilizar as muitas 

famílias nobres que possuíam ligações matrimoniais com a dinastia. Ademais, foram 

escolhidas as linhagens regionalmente mais poderosas, com grandes recursos fundiários 

próprios  (alodiais)  e  grande  capacidade  para  a  convocação  de  tropas  em  caso  de 

necessidade, assim ligando-as aos objetivos da realeza.

Com a queda de Karl o Gordo e a subseqüente ascensão de Arnulf da Caríntia ao 

trono, a estrutura ducal já estava estabelecida, sendo que Arnulf teve que se aliar aos 

duques  para  consolidar  seu  poder  e,  quando  da  extinção  definitiva  da  linhagem 

carolíngia oriental (com a morte de Ludwig o Infante), as eleições régias de Konrad I 

(duque Conradino da Francônia) em 911 e de Heinrich I (duque Liudolfing da Saxônia) 

em 919 foram decididas pelo consentimento dos duques sagrando os monarcas como 

primus inter pares. 

1.2: Heinrich I e a legitimidade militar

Por volta do ano 900 o reino da Francia Occidentalis estava dividido em cerca 

de trinta territórios independentes com apenas tênues conexões ligando-os à disputada 

Coroa,  na melhor  das hipóteses. A influência  régia havia chegado a seu nadir.  Seus 

domínios  e  seus  ofícios,  antes  oferecidos  como  benefícios,  haviam  passado 

23 MACLEAN, 2007: 48. “A subrealeza funcionava para os Carolíngios em dois níveis: como forma de  
manter o bom comportamento dos membros júniores da dinastia ao conceder-lhes uma fatia tangível de 
poder e como forma de agradar as aristocracias provinciais, concedendo-lhes seus “próprios reis” que,  
normalmente, casavam-se com famílias de importância regional. Uma corte régia nas proximidades era  
encarada menos como um obstáculo do que uma fonte de oportunidades para os aristocratas regionais,  
que assim serviriam em ofícios que lhes ajudariam tanto a consolidar seu poder local, quanto como  
entrada para a arena da política imperial”.
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permanentemente  às  mãos  das  famílias  nobres.  Promessas  de  serviço  e  fidelidade 

haviam perdido o significado.

Todavia,  como  visto  anteriormente,  isso  não  ocorreu  no  reino  da  Francia 

Orientalis, a Germânia. Ali, em vez da pletora usual de senhorios independentes, cinco 

grandes  ducados  evoluíram entre  meados  do  século  IX e o  início  do  século  X.  Os 

ducados – Lorena, Bavária, Francônia, Suábia-Alamânia e Saxônia-Turíngia – estavam 

enraizados no processo de domínio estabelecido por Ludwig o Germânico e modificado 

por Karl o Gordo, aproveitando-se de antigas divisões tribais de suas regiões, mas eles 

nem as abrangiam por completo, nem se confinaram a uma única tribo ou Stamm.

Os duques normalmente não eram membros desses “Stämme” ou tribos, sendo 

que todos traçavam suas linhagens à nobreza Carolíngia (normalmente indiretamente, 

por matrimônio). Derivavam sua autoridade da proeminência entre os magnatas locais e 

sua importância estava assentada em extensas propriedades fundiárias, sucesso militar e 

os legados de altos  ofícios  antes  oferecidos  como  beneficia.  Assim foi  construída a 

supremacia inconteste dos Liudolfings na Saxônia e a dos Liutpoldings na Bavária, mas, 

como na Suábia e na Francônia existiam muitas famílias nobres de linhagem Carolíngia, 

nestas regiões a supremacia só podia ser obtida através de sangrentos confrontos24. 

O ponto de inflexão ocorreu em 911, com a morte de Ludwig o Infante, último 

Carolíngio do ramo oriental em linha patrilinear, deixando como único representante da 

dinastia Carlos o Simples (893-922), monarca dos Francos ocidentais. A questão que se 

impunha era se e quais tribos o reconheceriam como rei da Germânia: a Lorena o fez. 

As outras não.

O perigo dos ataques magiares a leste, ligado à realização de que a ajuda militar 

vinda  do  ocidente  não  estaria  a  caminho,  levou  francônios  e  saxônios  a  elegerem 

Konrad I (911-918) como rei, depois confirmado por suábios e bávaros.

Embora Konrad não fosse diretamente Carolíngio, declarou-se como herdeiro de 

suas tradições e não como um primus inter pares em relação aos duques, seu legítimo 

lugar.  Além  disso,  a  sorte  não  lhe  foi  generosa  nos  campos  de  batalha:  ele  não 

conseguiu reaver a Lorena (sob controle ocidental) e nem conter os magiares. Konrad 

24 BLUMENTHAL, 1991: 30.
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apenas teve sucesso em obter o apoio da Igreja.

Aparentemente,  ele  mesmo  acabou  por  reconhecer  suas  falhas  políticas  ao 

nomear como herdeiro não seu irmão Eberhard, mas seu mais ferrenho rival, o duque 

Heinrich da Saxônia, confirmado numa eleição régia por francônios e saxônios em 919.

Heinrich,  filho de Otto e neto de Liudolf,  não foi  reconhecido como rei  por 

suábios,  bávaros  e  lorenos,  porém,  demonstrando  um  sábio  comedimento,  buscou 

estabelecer políticas de aproximação com os duques, agindo como primus inter pares: 

recusou tanto a  coroação real  por um eclesiástico  (o arcebispo de Mainz),  quanto a 

prerrogativa  régia  de  uma  capela  palatina  (funcionando  como  Chancelaria  Real), 

evitando assim demonstrações de superioridade do poder real sobre os poderes ducais. 

Também é possível que Heinrich tenha considerado um outro problema, o da questão 

eclesiástica. 

“O óleo  santo  elevava  os  soberanos  muito  acima  da 

multidão;  eles  não partilhavam com os  sacerdotes  e  com os  

bispos esse privilégio? Entretanto, havia o reverso da medalha. 

No decorrer  da  cerimônia,  por  um momento  o  oficiante  que 

ministrava  a  unção  parecia  superior  ao  monarca  que 

devotamente  a  recebia;  dali  em  diante,  podia-se  pensar  que  

seria necessário um sacerdote para fazer um rei – sinal evidente  

da preeminência do espiritual sobre o secular”25.

Segundo as atas do Concílio de Sainte-Macre, presidido pelo arcebispo Hincmar 

de Reims: “a dignidade dos pontífices é superior à dos reis porque os reis são sagrados  

pelos pontífices, ao passo que os pontífices não podem ser consagrados pelos reis”.26 

Assim, é possível que, para evitar esse tipo de interpretação hierocrática, Heinrich tenha 

recusado a coroação eclesiástica. Por outro lado, ele pode ter declinado a unção régia 

baseado no princípio de que bastava “ser nomeado e declarado rei”, isto é, nomeado por 

seu predecessor e declarado rei pelo suporte aristocrático. 

O  mais  provável  é  que  a  preferência  de  Heinrich  tenha  mais  a  ver  com o 

25 BLOCH, 1993: 78-79.
26 BLOCH, 1993: 79.
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tradicionalismo carolíngio, já que os Carolíngios da Frância Oriental do século IX não 

foram ungidos,  do  que  uma  resistência  contra  o  carisma  cristão  em nome  do  Heil  

germânico27.

Diferentemente  de  Konrad,  Heinrich  também  demonstrou  boa  vontade  ao 

reconhecer os direitos ducais, contanto que estes fossem vistos como dádivas advindas 

da monarquia.

O duque Burchard III da Suábia acabou por reconhecer Heinrich em 919; após 

uma vitoriosa batalha, o rei foi capaz de forçar o reconhecimento de Arnulf da Bavária 

em 921. Tanto o duque da Suábia (em 926) quanto o da Bavária (em 937), receberam 

seus ducados como vassalos. 

Heinrich foi capaz de recuperar a Lorena ao derrotar o duque Giselbert em 925 

(mas o manteve no poder e fê-lo casar-se com sua filha Gerberga em 928) e preparou-se 

para confrontar os magiares. A princípio ele comprou tempo: dez anos de trégua em 

troca de tributos (em 924), tempo este despendido na construção de fortalezas e aldeias 

fortificadas (no estilo dos burghwards anglo-saxões) e na aplicação com nova ênfase do 

Heribannum,  o  antigo  direito  régio  de  convocação  militar.  Paralelamente,  Heinrich 

promoveu e enriqueceu a nobreza saxônia, garantindo assim um “núcleo duro” para o 

confronto com os magiares.  Antes, porém, o rei aproveitou a trégua para conquistar as 

tribos eslavas dos Havelli e dos Daleminzi em 928, debelou uma rebelião na Boêmia em 

929,  atuou  no  norte  contra  os  dinamarqueses,  incorporou  territórios  dos  Wends  e 

conquistou  Schleswig  em  934.  O  grande  confronto  contra  os  magiares  ocorreu  na 

batalha de Riade (933), próximo ao rio Unstrut.

Desta forma Heinrich conquistou a Pax em seus domínios e a manteve através 

do imperium obtido com as vitórias militares. Entre as repercussões da vitória de Riade, 

temos o registro de Widukind de Corvey:

“O vitorioso  rei  retornou  e  deu  as  graças  devidas  a 

Deus  pela  vitória  dada  pelos  céus  sobre  seus  inimigos.  Ele  

poderia devotar à religião o tributo por ele usado para pagar  

ao  inimigo  e  poderia  destinar  recursos  aos  pobres.  Ele  foi  

27  BURNS, 1988: 243.
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aclamado Pai de sua Pátria, Senhor de Tudo e Imperator pelo  

exército  e a fama de seu poder e sua força foi  propagada a  

todos os povos e reis”.28

“Widukind, entretanto, não apenas tentou contar à sua assistência o que era o  

império otônida, mas também como ele havia sido ganho pela virtus e fortuna de seus  

heróis – a casa dos Liudolfings – dos senhores saxônios e, em terceiro lugar, de seus 

milites”.29 Ou, como coloca Bagge: “O crescimento do poder saxônio não foi baseado  

na justiça ou em demandas legítimas,  mas em sua  virtus,  fortuna,  laudes e  astúcia.  

Assim, o poder cria o direito, e, na mesma forma, o exército cria o Rei”.30

A principal ferramenta de poder de Heinrich foi o exército31 saxônio. Sem ele 

teria sido impossível ao rei vencer as guerras contra os eslavos e o renovado conflito 

com os magiares. Servia como um verdadeiro pré-requisito para o aproveitamento de 

todas as oportunidades abertas aos otônidas e seus associados. Sem uma hoste que fosse 

superior  às tribos  eslavas  a leste  do Elba,  e ao menos equivalente  à que os duques 

bávaros,  francônios,  suábios  e  lorenos  podiam  reunir  e,  além  disso,  treinada  para 

combater  os  incursores  magiares,  não  seria  possível  uma  hegemonia  saxônia  no 

Império.

“As conseqüências  do sucesso militar  no século X eram rápidas e sua aura 

podia realizar maravilhas”.32

É  improvável  que  apenas  neste  nove  anos  Heinrich  tenha  construído  este 

exército  de  cavaleiros  testado  em  batalha  (“miles  iam  equestri  proelio  probatus”, 

segundo Widukind). Devemos considerar sua necessidade de um exército combativo na 

Saxônia logo na década de 910, quando de suas revoltas contra Konrad I e Eberhard 

(irmão do rei)  por volta  de 915, assim como nas demonstrações  de força contra  os 

duques da Suábia e Bavária (920 e 921), por exemplo.

28 FOLZ, 1967: 207
29 LEYSER, 1980: 12.
30 BAGGE, 2002: 84.
31 Cabe nesta época a palavra exército, com significados latos: “expedição militar formada por todos ou 
pela  maioria  dos  guerreiros  do  reino”;  “a  hoste  –  composta  por  uma  reunião  de  guerreiros”  in: 
NIERMEYER, 1976: 392.
32 LEYSER, 1980: 13.
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Widukind representa o exército como a instituição mais importante do Império e 

seu treinamento foi levado tão a sério que, durante o chamado século Otônida, suas 

habilidades na esgrima eram consideradas como formidáveis, assim como seu manejo 

da lança (em arremesso e estocada, já que o uso da carga com a lança sob a axila direita 

ainda não era conhecido).  Portanto,  é possível que a formação deste exército,  ou ao 

menos de seu núcleo principal na Saxônia, tenha sido, no mínimo, obra iniciada em fins 

do século IX durante a ascensão dos duques Liudolf e Otto, antecessores imediatos de 

Heinrich  no  ducado.  Como reforço  a  esta  idéia,  devemos  lembrar  a  já  mencionada 

supremacia dos Liudolfings no ducado, que não teria sido possível caso os duques não 

possuíssem força suficiente para subjugar os condes locais.

O reinado de Heinrich foi bem sucedido: 

“Após  declarar  suas  últimas  vontades  e  deixar  em 

ordem seus negócios, ele morreu, como senhor supremo e maior  

dos reis da Europa, superior a todos por suas qualidades de  

corpo e de espírito, legando a seu filho um grande e espaçoso 

reino  que  não  havia  herdado  de  seus  antepassados,  mas  

conquistado por ele mesmo e garantido por Deus apenas.”33

Sua principal ferramenta política foi o exército, ou melhor, a sua capacidade de 

travar guerras bem sucedidas e recompensar adequadamente seus dependentes. Como 

Heinrich recusou-se a obter uma legitimidade calcada no sagrado através da coroação 

eclesiástica  (possivelmente  devido  ao  antagonismo  entre  nobres  e  bispos  durante  o 

reinado de Konrad I),  sua legitimidade  assentou-se na eleição  régia  (já  considerada 

como um veículo para a expressão da escolha divina do monarca), no relacionamento, a 

princípio  semi-igualitário,  com os príncipes e,  principalmente,  nas vitórias  militares, 

consideradas como prova do favor divino, que o alçaram definitivamente a uma posição 

predominante em relação aos duques, sem minar suas autoridades locais.

O sucesso bélico garantiu a cooperação dos duques que perceberam que desta 

33 FOLZ, 1967: 208.
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forma garantiam riquezas e favores que reforçariam seu poder local, ao mesmo tempo 

que favoreciam suas relações com a corte régia.

Desta  forma,  a  legitimidade  militar  consolidou  o  poder  monárquico  pós-

carolíngio na Germânia, embora ela e o direito de conquista fossem parte do arsenal 

político  desde  Carlos  Magno.  Aliás,  Ludwig  o  Germânico  já  havia  se  utilizado  do 

simbolismo marcial para projetar uma imagem como vitorioso líder militar para definir 

sua  persona  regia:  “Ele  era  mais  devotado  ao  equipamento  de  batalha  do  que  o  

esplendor dos banquetes”, segundo Regino de Prüm com a concordância de Notker o 

Gago: “De sua infância até seu décimo sétimo aniversário, o invencível Ludwig sempre 

usou o ferro como preferência, em imitação a seu avô Carlos Magno, aquele homem de 

ferro”34.

Ludwig foi o primeiro rei medieval a colocar os emblemas da lança e do escudo 

em seu selo real. O caráter belicista da corte de Ludwig refletia a realidade política de 

seu reinado, já que ele havia ganho seu reino nos campos de batalha de Ries e Fontenoy 
35, comemorados como julgamentos de Deus a seu favor. Em sua corte as armas de ferro 

e os rituais militares rivalizavam com as regalia de ouro e o esplendor cortesão como 

emblemas de sua realeza36.

Na militarizada cultura política da nobreza franca, a reputação de valor militar 

de Ludwig importava e muito. Em contraste, contemporâneos criticavam Carlos o Calvo 

por  ser  “mais  tímido  do  que  uma  lebre”,  frequentemente  subornando  os  invasores 

escandinavos e “nunca emergindo como vitorioso em batalha”. As guerras constantes de 

Ludwig  com  os  eslavos  e  sua  política  de  senhorio  tributário  sobre  os  mesmos, 

providenciavam ocasiões  frequentes  para  cerimônias  bélicas.  Após campanhas  bem-

sucedidas, a corte de Ludwig as celebravam com procissões, troar dos sinos e festejos 

“conforme a tradição”. 

“As  frequentes  recepções,  audiências  e  dispensas  de 

embaixadores estrangeiros por Ludwig – código dos Anais de  

Fulda para a recepção de tributos e a renovação de tratados de  

34 THORPE, 1969: 167
35 GOLDBERG, 2006: 195.
36 GOLDBERG, 2006: 196.
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paz – servia como um barômetro ritual de sua força militar e  

tornava visível seu domínio quase imperial sobre seus vizinhos 

“bárbaros”. Em um panegírico para Ludwig, Sedulius afirmou 

que seu domínio sobre os dinamarqueses e eslavos ultrapassava 

o poder de Júlio César, Augusto e Ludwig o Pio, implicando  

que seu único igual era seu famoso avô”.37

Estas  idéias  de  caráter  leigo,  mas  ainda  assim  ligadas  ao  sagrado  (embora 

independentes  da  Igreja),  continuariam presentes  entre  os  conceitos  legitimários  do 

Império, mas, com a crescente teocratização da monarquia imperial a partir de Otto I e 

levada ao apogeu com Heinrich III no século XI, a legitimação militar só voltou a ser 

viável para a monarquia germânica com a reestruturação legitimária após a Contenda 

das Investiduras, especialmente no reinado de Friedrich I Barbarossa.

37 GOLDBERG, 2006: 196.
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1.3: Otto I, seus sucessores e a Teocracia Imperial.

Heinrich I havia nomeado formalmente seu filho Otto como sucessor na dieta de 

Erfurt em 936. Uma eleição posterior o confirmou no trono. Seus irmãos Thankmar (meio-

irmão  mais  velho,  fruto  do  casamento  de  Heinrich  com  Hatheburg,  depois  anulado), 

Heinrich e Bruno (irmãos mais novos de Otto, todos filhos do casamento de Heinrich com 

Matilda) foram excluídos da sucessão.

O  regnum não mais  era considerado como propriedade familiar  que pudesse ser 

dividida, ao contrário das posses e propriedades pessoais de Heinrich; ao invés, passou a ser 

encarado como uma instituição indivisível.

A coroação solene de Otto trouxe imediata confirmação de que o duque da Saxônia 

era, de fato, o herdeiro das tradições carolíngias. Significativamente, a coroação ocorreu no 

palácio de Aachen, o antigo centro espiritual e intelectual do reino de Carlos Magno, além 

de  local  de  sua  tumba.  A cerimônia  diferenciou  claramente  os  aspectos  temporais  dos 

espirituais, num duplo esforço de legitimação: a proclamação e a aclamação de Otto pelos 

representantes  das  tribos  ocorreram fora  da  capela  palatina,  enquanto  que  sua unção e 

coroação  pelo  arcebispo  de  Mainz  foram  realizadas  dentro  da  capela,  seguidos  pela 

entronização solene e pelo banquete cerimonial.

Durante  o  banquete  os  outros  quatro  duques  do  reino  germânico  agiram como 

servidores de corte  ao jovem rei:  Giselbert  da Lorena como mordomo,  Eberhard III  da 

Francônia como senescal, Arnulf I da Bavária como palafreneiro e Hermann I da Suábia 

como copeiro, simbolizando a anuência dos duques às alegações de soberania do monarca 

sobre a esfera do direito público.

No entanto, Otto foi contestado pela nobreza diversas vezes, gerando uma onda de 

rebeliões durante a década de 930 e depois entre 953 e 955. Em 938, Eberhard, novo duque 

da Bavária, recusou-se a prestar homenagem ao rei. Após Otto depô-lo em favor de seu tio 

Berthold, Eberhard da Francônia revoltou-se, juntamente com muitos nobres saxônios, com 

o objetivo de substituir o monarca por seu meio-irmão mais velho, Thankmar.

Embora tenha conseguido derrotar e matar Thankmar, a revolta continuou no ano 

seguinte,  quando  Giselbert  da  Lorena  jurou  fidelidade  ao  rei  Luís  IV  da  França. 

Simultaneamente, Heinrich (também irmão de Otto) conspirou com o arcebispo Friedrich 
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de Mainz para assassiná-lo. Estas rebeliões terminaram em 939 com a vitória de Otto na 

batalha de Andernach,  onde os duques da Francônia e da Lorena pereceram e Heinrich 

fugiu para a França. Otto retaliou apoiando Hugo o Grande em suas campanhas contra a 

coroa francesa, mas em 941 Otto e Heinrich se reconciliaram através dos esforços de sua 

mãe, e no ano seguinte Otto retirou-se da França após Luís ter reconhecido sua suserania 

sobre a Lorena.

Os levantes foram reações à expansão da autoridade régia desde Heinrich I. Otto 

emergiu vitorioso de cada rebelião, as lutas resultaram apenas em um maior fortalecimento 

da  monarquia  às  expensas  do  particularismo  da  nobreza.  Como  seu  pai,  Otto  também 

reconheceu  a  autoridade  dos  duques,  mas  não  como  príncipes  hereditários  das  tribos, 

independentes da Coroa. Ele impôs aos duques a idéia de que eles eram servidores, oficiais, 

vassalos do monarca, podendo ser nomeados e destituídos segundo as vontades do rei.

Numa tentativa  de impedir  novas  revoltas,  Otto manobrou para que os  ducados 

germânicos  continentais  fossem ocupados  por  membros  de  sua  família.  Ele  manteve  o 

ducado vacante  da Francônia como seu domínio pessoal enquanto concedeu, em 944, a 

Lorena  a  seu  genro  Konrad  o  Vermelho.  Também  arranjou  para  que  seu  primogênito 

Liudolf se casasse com Ida, filha de Hermann da Suábia e herdasse o ducado após a morte 

deste. Um arranjo similar levou seu irmão Heinrich ao ducado da Bavária em 949.

Todavia,  a  nova onda de revoltas  entre  953 e  955 demonstrou  o fracasso desta 

política, já que após o casamento de Otto com Adelheid da Itália ter gerado um filho (futuro 

Otto II) que ameaçava a posição de Liudolf como herdeiro do trono. 

Liudolf  rebelou-se  em  conluio  com  seu  cunhado  Konrad  da  Lorena  e  com  o 

arcebispo de Mainz, além do sempre problemático Heinrich da Bavária. Apenas Brün, o 

irmão caçula, chanceler desde 940 e arcebispo de Colônia a partir de 953, permaneceu fiel 

ao monarca.

Inicialmente Otto foi  bem sucedido em restaurar sua autoridade sobre a Lorena, 

mas,  numa  virada  da  sorte,  acabou  sendo aprisionado  ao  atacar  Mainz  e,  com isso,  a 

rebelião espalhou-se pelo reino. Porém, Liudolf e Konrad erraram ao aliarem-se com os 

magiares, que aproveitaram para invadir e saquear a Germânia meridional em 954, fazendo 

com que os  nobres se  reunissem na Dieta  de Auerstadt,  onde Konrad e Liudolf  foram 

destituídos de seus títulos e  autoridade de Otto foi restaurada.
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“Esta  crise  forçou  o  rei  a  uma  pausa.  Com  renovado 

interesse  ele  aproximou-se  da  tradicional  cooperação  entre  a 

Igreja e a Monarquia. Incapazes de legar ofícios ou propriedades a  

descendentes  diretos,  os príncipes  da Igreja tendiam a apoiar o  

poder  real  como  contrapeso  aos  interesses  patrimoniais  da 

nobreza.”38

A estreita cooperação entre reis e prelados é comumente descrita como o “sistema 

da  igreja  imperial”  dos  Otônidas  e  Sálios  ou  Reichskirchensystem39,  mas  o  termo  não 

corresponde plenamente à verdade. Não existia um sistema institucionalizado no sentido 

pleno e nem a cooperação limitou-se às dinastias Otônida e Sália, tendo ocorrido em outros 

reinos também, porém, as circunstâncias políticas na Germânia durante os séculos X e XI 

tornaram esta relação especialmente significativa com a evolução da monarquia.

Para neutralizar o poder dos duques, Otto I (e depois os seus sucessores) adotou 

uma medida considerada como inovadora: concedeu, inicialmente, aos bispos de Colônia, 

Speyer, Magdeburgo e Mainz o direito de exercer em suas dioceses as  regalia do poder 

judiciário secular, da cobrança de impostos e da cunhagem, transformando esses prelados 

em “novos condes do reino”.40

Otto,  imitando os antigos reis  francos, passou a investir  membros escolhidos do 

clero nas prelaturas e abadias vacantes como benefícios concedidos como recompensa a 

serviços prestados à Coroa, tornando-se homens de confiança do monarca. De forma geral 

esses clérigos possuíam em comum o fato de terem servido previamente na Chancelaria 

real.

Desta maneira os monarcas germânicos colocaram os prelados sob seu controle e se 

tornaram  suseranos  daqueles  bispados  e  abadias,  interessando-se  ativamente  na 

conservação do patrimônio destas fundações.

Embora estas investiduras  contrariassem as normas canônicas que estipulavam a 

devida  forma  para  as  eleições  eclesiásticas,  Otto  e  seus  sucessores  procederam com a 

38 BLUMENTHAL, 1991: 34
39 Método  de  governo  empregado  pelos  imperadores  germânicos  entre  os  séculos  X  e  XII,  no  qual  os 
monarcas intervinham na escolha dos bispos e abades como forma de manter o controle sobre as terras e os 
direitos ligados a estas terras, como forma de contrabalançar o poder dos príncipes leigos.
40 SOUZA, 1995: 220.
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concordância e pleno suporte da própria Igreja, que, por razões ideológicas, mas também 

eminentemente práticas, preferiam o domínio régio ao ducal.

Afinal, o rei não era um leigo qualquer. Ele era o eleito de Deus, que não tinha 

apenas o direito, mas o dever de intervir  na Igreja, já que a proteção e a supervisão da 

mesma eram parte do ministerium que Deus lhe havia imposto.41

Nos séculos X e XI, tanto as nomeações episcopais pelos reis quanto a proteção real 

(tuitio) às abadias eram vistos como medidas defensivas contra as intervenções da nobreza, 

especialmente a alienação de domínios e direitos.

“A proteção régia era um privilégio, descrito como Libertas, e, até  a década de 

1050, constituía o mais alto grau de Libertates possível a um fundador monástico para sua 

instituição”.42

Contudo, se os bispos tornados condes obtiveram parte dos poderes régios,  bem 

como prestígio e riquezas, também passaram a ter que cumprir pesadas obrigações feudais: 

consilium ao rei sempre que requisitados e, se necessário, permanecer junto ao monarca 

fora de suas sés e abadias pelo tempo que fosse necessário. Também tinham a obrigação de 

providenciar o auxilium ao recrutar e fornecer tropas à hoste régia, administrar e proteger 

seus domínios, além da obrigação básica de sua função: educar os fiéis na fé cristã.

No entanto, antes de conseguir estruturar plenamente sua autoridade sobre a igreja 

germânica, Otto teve que lidar com o retorno da ameaça magiar durante a última rebelião 

nobre.

Entre  898 e 955 a Itália,  a Germânia,  a Borgonha,  a Aquitânia  e outras regiões 

sofreram cerca de trinta incursões, sendo que as maiores ocorreram em 926, 937 e 954, com 

os magiares tendo por objetivo a acumulação de butim proveniente das pilhagens.

Os magiares tentaram se aproveitar das recentes dificuldades internas da Germânia 

e no verão de 955, reuniram um exército de tamanho incerto, mas considerável, que invadiu 

a Bavária e estabeleceu um cerco a Augsburgo a oito de agosto. 

Otto reuniu uma hoste  combinando contingentes  saxônios,  francônios,  suábios e 

boêmios, totalizando de 3 a 8 mil homens, sendo bem menor que o exército invasor, mas 

pesadamente  blindado.  A  batalha  ocorreu  no  dia  dez  de  agosto,  com  a  força  melhor 

equipada de Otto triunfando,  mas apenas depois de sofrer um momento potencialmente 

41 BLUMENTHAL, 1991: 34
42 BLUMENTHAL, 1991: 35
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desastroso no início do combate, quando o exército magiar, mais leve e manobrável, atacou 

a  retaguarda  germânica,  quase  a  debandando,  antes  que  Konrad  (ex-duque da  Lorena) 

retornasse e derrotasse os inimigos.  A partir  de então a batalha correu a favor de Otto, 

quando ele conseguiu forçar os magiares ao combate corpo a corpo (para o qual estavam 

mal preparados e mal equipados) encurralados entre Augsburgo e os rios Lech e Wertach.43

As  hostes  germânicas  perseguiram  e  destruiram  a  maior  parte  dos  inimigos 

derrotados.  Os  líderes  magiares  foram capturados  e  executados  (enforcamento  público, 

considerado  como  uma  morte  ignóbil)  por  ordem  de  Otto,  como  uma  tentativa,  bem 

sucedida,  diga-se de passagem,  para prevenir  novas invasões ao deixar  o povo inimigo 

acéfalo.

Segundo Widukind de Corvey, Otto foi aclamado Imperator por suas tropas, assim 

como Pai da Pátria e Senhor de Tudo, da mesma forma que seu pai após a vitória de Riade 

(933). Pode ser possível que suas tropas, num arroubo de empolgação após a vitória (ou 

num  ato  proposital,  caso  tenha  mesmo  ocorrido)  tenham  aclamado  seu  líder  como 

imperador, mas, na prática, desde a coroação de Carlos Magno em 800, a forma legítima 

para a obtenção do diadema imperial era a cerimônia presidida pelo Papa.

Todavia,  ainda em 955, Otto teve que enfrentar  outro combate decisivo que lhe 

trouxe  ainda  mais  prestígio  político:  a  batalha  de  Recknitz  (dez  de  outubro  de  955). 

Enquanto Otto encontrava-se distraído pela campanha contra os magiares,  dois vassalos 

descontentes – Wichmann o Jovem e Egbert o Caolho – instigaram uma revolta dos eslavos 

Obodritas, que saquearam Cocarescemier. Após a vitória de Lechfeld, Otto levou a hoste e 

invadiu  o  território  eslavo,  onde  Wichmann  e  Egbert  haviam  buscado  asilo;  após  ter 

arrasado uma série  de  assentamentos  eslavos  ele  rapidamente  cercou os  inimigos.  Otto 

prometeu poupar seus inimigos em troca de sua rendição.

Uma embaixada eslava compareceu a uma dieta convocada pelo rei na Saxônia e 

ofereceu o pagamento de um tributo anual em troca da permanência de seu auto-governo, 

caso contrário lutariam por sua liberdade.

O impasse levou ao combate: a hoste germânica reuniu cerca de sete mil cavaleiros 

(principalmente  saxônios) e  mil  infantes  frísios contra  cerca de oito  mil  infantes  e  mil 

cavaleiros leves de uma aliança entre os Obodritas (sob Nakon e Stoinegin) e tribos eslavas 

43 A avaliação mais recente da batalha de Lechfeld está em BOWLUS, 2005.
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da  região  do  Mecklemburg.  O  combate  resultou  no  massacre  dos  eslavos 

(aproximadamente quatro mil e quinhentos mortos), incluindo Stoinegin, cuja cabeça foi 

erguida como troféu, além da execução de centenas de prisioneiros. Esta vitória foi seguida 

por uma paz imposta que só terminou com a revolta eslava de 983.

As vitórias de Lechfeld e Recknitz qualificaram Otto como o principal defensor da 

Cristandade contra os pagãos (além de ser seu líder militar mais eficiente), abrindo assim o 

caminho para a coroação imperial.

Porém, Otto já tinha os olhos postos no diadema imperial: em 953, antes da revolta 

de Liudolf, ele havia se casado com Adelaide da Itália e neste momento requisitou ao papa 

Agapito II que o coroasse imperador, mas seu pedido foi recusado.

No entanto, em 961, seu sucessor, o papa João XII pediu socorro a Otto contra seus 

inimigos  da  nobreza  romana.  Antes  de  partir,  ao  prever  uma  campanha  prolongada,  o 

monarca tomou a providência de eleger e coroar como sucessor o seu primogênito com 

Adelaide, o futuro Otto II (com oito anos de idade no momento), estabelecendo a rainha 

como regente. Os inimigos do papa não ofereceram resistência ao avanço germânico e João 

XII coroou Otto como imperador após a unção no peito e no braço a dois de fevereiro de 

962, restabelecendo o título imperial ocidental, sob o exemplo de Carlos Magno (e mesmo 

buscando  criar  paralelos  com  o  carolíngio  numa  espécie  de  figuração  entre  épocas 

distintas).

O caráter sagrado conferido aos imperadores através da unção pelo papa interessava 

aos monarcas, pois os colocava acima do povo: cada governante passava a ser qualificado 

como  Rex  gratia  Dei,  ou  seja,  com a  unção,  os  reis  recebiam diretamente  de  Deus  o 

benefício de estar acima do povo para nele mandar e governá-lo.  A figura do chefe político 

distanciava-se mais e mais da forma de governo típica dos povos bárbaros, na qual o rei era 

eleito diretamente pelos membros da tribo.

A unção pelo papa não apenas distinguia o monarca do resto dos mortais, como 

também  evidenciava  a  legitimidade  de  seu  governo,  sancionado  pela  divindade.  Todo 

poder,  tanto  do  clero  quanto  dos  monarcas,  provinha  de  Deus  diretamente  aos  seus 

representantes, sem intermediações.
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Essa era a base da doutrina de poder que afirmava o caráter divino do rei e do Santo 

Padre: os súditos nada tinham a ver com a concessão divina da graça.44

A coroação acentuava  a superioridade  do rei  que se tornava “supremo” em seu 

reino. O governante passava a ser assim  persona ecclesiastica,  cujo poder se baseava na 

observância das regras canônicas. Não havia uma ideologia real capaz de fazer frente às 

pretensões do Papado.45

Em troca da coroação, Otto garantiu a autonomia do Patrimônio de São Pedro. No 

dia  treze  de  fevereiro  de  962  Otto  recebeu  do  papa  o  Privilegium  Ottonianum que 

formalizou a posição da Igreja e confirmou as doações territoriais anteriores. Estabeleceu 

também que no futuro o papa, antes de sua investidura, prestaria juramento de fidelidade ao 

imperador.

Otto passou a exercer um domínio direto sobre os assuntos italianos (além de ter 

carta branca para reestruturar a seu gosto o alto clero na Germânia Continental) de forma 

muito mais intensa do que o esperado por João XII (Otto permaneceu na Itália cerca de dez 

de seus últimos doze anos). Então, quando o imperador saiu de Roma, o papa aliou-se a 

conspiradores  para  recuperar  sua  liberdade  de ação,  porém a trama  foi  exposta  e  Otto 

retornou  e  tomou  a  cidade.  O  papa  fugiu,  levando  o  tesouro  da  Igreja.  “Num sínodo 

realizado em Roma, a seis de novembro de 963, João foi condenado e deposto em razão de  

seus numerosos crimes: assassinato, simonia, perjúrio e devassidão”.46

Em seu lugar Otto entronizou Leão VIII, um leigo, que em apenas um dia recebeu 

todas as ordens. Logo após a saída do exército imperial,  João retornou e forçou Leão a 

buscar refúgio com o monarca. 

João realizou um novo sínodo que declarou como inválidas todas as decisões do 

anterior, convocado pelo imperador e Leão foi excomungado. Com a morte de João em 

maio de 964, Leão retornou a Roma com o exército imperial e exerceu suas funções até sua 

própria morte em março de 965.

Então Otto orquestrou a eleição de um candidato que lhe fosse adequado, João de 

Narni como João XIII (965-972), que em 967 lhe concedeu a autoridade sobre o Exarcado 

de Ravena (pertencente ao império bizantino) e coroou Otto II como co-imperador. Desta 

44 KRITSCH, 2002: 67-8
45 KRITSCH, 2002: 68
46 FISCHER-WOLLPERT, 1998: 63.
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maneira teve início cerca de um século de tutela imperial sobre o Papado.

Quando Otto faleceu em 973, seu império era o reino mais poderoso na Europa. 

Contudo,  este  império  restabelecido  por  suas  proezas  marciais  era  um aglomerado  de 

províncias às quais faltavam as mínimas características de governabilidade de acordo com o 

modelo  romano,  do  qual  era,  alegadamente,  sucessor,  já  que  a  autoridade  do  império 

original havia sido, convenientemente, trasladada para o povo Franco sob Carlos Magno em 

800 e reclamada em 962 por Otto para si mesmo e os germânicos (Translatio Imperii). Na 

prática o novo Império era um amálgama de senhorios seculares e imunidades eclesiásticas 

espalhados pelos territórios da Germânia e da Itália. Para ser mais específico este império 

era uma frágil hegemonia militar criada pelas vitórias de Otto I sobre eslavos, magiares, 

italianos e seus próprios rivais germânicos47.

As principais características deste Império restaurado eram o lustro da conquista, o 

título imperial romano, o estilo sacro ou teocrático da monarquia, suportada por um extenso 

fisco imperial (que incluía a exploração da prata descoberta em Rammelsberg, próximo a 

Goslar por volta de 938) e pelas homenagens dos príncipes e dos serviços feudais prestados 

pelos prelados. Estes atributos não eram exatamente equivalentes a uma autoridade central 

efetiva sobre os estratos sociais e as províncias esparsas da Germânia Medieval, mas eram 

os  instrumentos  de  governo  disponíveis  aos  imperadores,  sendo  que  suas  atividades 

militares eram o alicerce sobre o qual se encontrava apoiado o exercício de sua autoridade 

e,  durante  o  primeiro  século  de  existência  imperial  (aproximadamente),  foram 

razoavelmente eficientes.

Otto decidiu que era necessário obter uma forma legitimária que fosse (ou pudesse 

ser) incontestável  perante os duques ao desfazer definitivamente a imagem do monarca 

como primus inter pares utilizada por Heinrich I. Esta busca pela primazia culminou com 

os  esforços  de  Otto  para  a  obtenção  do  diadema  imperial,  através  da  coroação  papal, 

tornando-o  triplamente  eleito  de  Deus  (através  da  eleição  régia  pelos  príncipes  mas 

inspirada por Deus - “(...) a concordância de Deus foi soprada nos corações dos príncipes” 

segundo Wipo48 -, das vitórias militares que assinalam o favor divino e, finalmente, pela 

unção régia realizada pelo papa).

Assim Otto distanciou-se ao máximo que pôde da idéia de um condomínio de poder 

47 ARNOLD, 1999: 02.
48 MOMMSEN & MORRISON, 2000: 62.
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com os duques, firmando a superioridade da Coroa sobre os assuntos internos no império.

Ao mesmo tempo houve o encontro de interesses com a igreja germânica: bispados 

e  abadias  buscavam proteção  contra  a  sanha patrimonial  da nobreza;  por  outro lado,  o 

monarca  necessitava  de  um  lastro  para  contrabalançar  o  poder  dos  duques.  Assim,  o 

imperador  contaria  com  uma  poderosa  rede  de  vassalos  eclesiásticos,  além  de  seu 

brilhantismo militar.

Toda esta aproximação com a Igreja levou a uma natural mudança de estilo, sendo 

que a legitimação militar tornou-se secundária, complementar frente à legitimação sacra. 

Otto I  adotou uma forma teocrática  de governo (ou,  seja,  forma de governo na qual  o 

monarca ou é considerado como uma divindade,  ou considerado como representante da 

divindade) com seus sucessores utilizando plenamente sua atribuição como  Vicarius Dei, 

além  da  tradição  carolíngia  do  imperador  como  Rector  Ecclesiae,  o  que  combinava 

perfeitamente com sua pretensão de controlar as prelaturas germânicas, além de vir a tutelar 

até mesmo o próprio Papado.

Dentre os sucessores de Otto I, com relação à tutela sobre a Igreja, destacou-se o 

último otônida: Heinrich II.
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1.3.1. Heinrich II e o Reichskirchensystem:

Heinrich II (1002-1024) foi o último monarca otônida da Germânia e seu único 

imperador canonizado. Ele abandonou  os grandes planos universalistas de Otto III, que 

havia imaginado uma restauração do Império Universal através da união entre o Papado, 

Bizâncio e a Roma restaurada. Além disso, Otto III investiu na precedência do Império 

sobre a Igreja, rejeitando a Doação de Constantino renovou a transmissão de Roma ao papa 

Silvestre II (999-1003) em seu próprio nome em 1001. “Pela reiteração da concessão, o 

papa passou a ser beneficiário do imperador, invertendo a posição até então sustentada  

pela Igreja” 49 e, segundo Folz, “reduziu o papa ao papel de auxiliar encarregado da Fé”.50

Seu primo Heinrich II abandonou o Renovatio imperii Romanorum pelo Renovatio  

regni Francorum; seus interesses estavam em garantir a influência germânica em territórios 

fronteiriços como a Borgonha e a Lombardia, assim como no Leste. Ademais ele buscou 

fortalecer o poder real na Germânia.

Ao passo em que “Heinrich II mostrou-se como um extraordinário amigo e forte  

entusiasta da reforma monástica no correr de sua vida”51,  costuma-se esquecer que foi 

precisamente  este  piedoso  rei  que  propositalmente  desenvolveu  o  sistema  imperial  de 

igreja.  Foi  Heinrich  II  que  instituiu  a  sistemática  utilização  do  servitium  regale de 

mosteiros e capítulos catedralícios para finalidades de governo. Muito mais do que seus 

predecessores, ele transformou a soberania real sobre a igreja em realidade. Como eles, ele 

convocou e presidiu sínodos eclesiásticos; como eles, ele aceitou o sistema de propriedade 

sobre  as  igrejas  como  normal  e  facilmente  dispôs  de  propriedades  monásticas 

redistribuindo-as  como  concessões  não  apenas  aos  bispados  mas  também  aos  vassalos 

nobres.  Como  sob seus  antecessores,  a  capela  palatina  continuou  a  ser  um importante 

centro formativo e educacional para o episcopado germânico.

Em relação às investiduras e eleições eclesiásticas, ele ordenou que fosse inserida a 

fórmula  salvo tamen regis sive imperatoris  consensu (salvo pelo consentimento real  ou 

imperial)  na  confirmação  de  privilégios  para  as  igrejas  episcopais  quando  suas 

constituições garantiam eleições próprias livres.

49 KRITSCH, 2002: 68.
50 FOLZ, 1969: 66.
51 BLUMENTHAL, 1991: 42.
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Heinrich  também  instituiu  a  associação  dos  imperadores  como  cânones  dos 

capítulos catedralícios. Ele foi aceito por Bamberg, Estrasburgo, Magdeburgo, Paderborn e 

Hildesheim. As igrejas germânicas mais importantes passaram a ter uma ligação direta com 

a corte ao adotarem como cânones em seus capítulos os capelães da corte (membros da 

Chancelaria Imperial) que, costumavam ser os candidatos imperiais aos bispados.

Assim, Heinrich II conseguiu efetivamente transformar a Igreja Germânica em uma 

extensão  da  corte  régia  e,  ainda  mais  importante,  numa  ferramenta  de  governo  tão 

importante  e  efetiva  que,  garantiu  a  tranqüilidade  do  reino  mesmo com a  mudança  de 

dinastia  em  1024,  quando  os  Sálios  da  Francônia  ascenderam  ao  trono  imperial  com 

Konrad II.
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1.4. Heinrich III e o apogeu da realeza teocrática:

No  início  do  século  XI  a  monarquia  estava  suficientemente  consolidada  na 

Germânia Continental, a ponto de que a sucessão dos Liudolfings pelos Sálios transcorreu 

sem  maiores  sobressaltos.  Os  Sálios  garantiram  praticamente  outro  século  de  paz  e 

segurança, ao menos relativa, à Germânia.

O reino era forte com Heinrich III, que Konrad II havia associado ao trono em fins 

de 1028. Como rei  da Germânia ele  tinha direito  à coroa da Itália,  segundo o costume 

inaugurado por Otto I e àquela do reino de Arles, incorporado em 1032 por seu pai quando 

da morte do rei borgonhês Rudolf III.

Além disso, Heinrich III tinha,  sobretudo, que tornar efetivo seu poder sobre os 

ducados  étnicos  (Lorena,  Alamânia-Suábia,  Bavária,  Francônia  e  Saxônia-Turíngia). 

Precisava evitar que dois desses ducados fossem reunidos nas mãos de um mesmo príncipe 

que  assim  pudesse  constituir  um  centro  de  poder  concorrente  ao  régio;  por  isso  era 

necessário vencer o princípio da transmissão hereditária dos ducados e consolidar aquele 

segundo o qual estes equivaliam a ofícios públicos e, portanto,  os duques deveriam ser 

apontados pelo soberano.

Heinrich III,  como seus predecessores,  confiou principalmente no episcopado de 

seus reinos para assistência administrativa e conselho. Mais da metade dos bispos haviam 

servido na capela real, seguindo o padrão estabelecido por Heinrich II para o controle do 

episcopado,  fazendo com que  a  chancelaria  imperial  mantivesse  sua  importância  como 

instrumento de governo.

Heinrich era um soberano ambicioso; na Germânia chegou a acumular três ducados 

sob seu controle direto (Bavária, Suábia e a marca da Caríntia elevada ao status ducal) além 

da autoridade sobre os três reinos. Conservou para si mesmo a maior parte da gestão do 

reino  da  Itália  e  manteve  a  supervisão  cerrada  sobre  o  Papado,  sob  a  qual  estava 

promovendo uma certa reforma moral da Igreja, incentivando o combate à simonia e ao 

nicolaísmo. Em 1046 ele reuniu um sínodo em Sutri, no qual depôs o papa Gregório VI e os 

antipapas Bento IX e Silvestre III.  Fez eleger como sumo pontífice  o seu amigo,  bispo 

Suitger de Bamberg, que assumiu o nome de Clemente II (1046-47), o qual, após o sínodo 

coroou Heinrich como imperador no dia de Natal.
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No ano seguinte, Heinrich fez com que Clemente II fosse sucedido por outro bispo 

germânico (Poppo de Brixen) sob o nome de Dâmaso II (1049). Durante este período o 

“(...)  grupo clerical defensor da reforma da Igreja a partir de si  

mesma havia crescido e se fortalecido  a tal  ponto que em 1049 

conseguiu  eleger  como  papa  um  de  seus  partidários,  Leão  IX  

(Bruno, bispo de Toul, primo de Heinrich III). Esse dado e a morte  

prematura de Heinrich em 1056 (que legou o trono germânico a seu 

filho Heinrich IV com apenas quatro anos de idade), permitiu que o 

mencionado grupo reformista aos poucos assumisse efetivamente o  

controle da Igreja e retomasse o pensamento hierocrático em sua 

primeira  e  mais  genuína  aspiração:  cabia  à  Igreja  e  aos  seus  

dirigentes, especialmente o papa, na condição de caput clericorum,  

cuidar de seus próprios assuntos e interesses”.52

No interesse de uma Igreja reformada, o papa Leão IX impôs uma série de medidas 

ao  clero:  o  combate  a  simonia  e  à  investidura  leiga,  sancionou  um  código  para  a 

normatização  do  comportamento  moral  e  religioso  do  clero  e  dos  fiéis,  estabeleceu 

firmemente  o  caráter  eletivo  do  Papado  (reforçado  pelo  decreto  de  Alexandre  II,  que 

regularizou as eleições papais), reconheceu as ordens sagradas, além de ter privado o clero 

do porte de armas.

Uma das grandes preocupações de Henrique III foi a questão da imposição da paz 

no reino (Landfrieden). Contudo, ele não descuidou das questões militares, promovendo 

muitas  campanhas  (Boêmia,  Hungria – 4 vezes  –,  Polônia,  Lorena e Itália),  reforçando 

assim a importância da guerra na função imperial.  Aliás, não havia contradição entre o 

monarca guerreiro e o monarca como princeps pacis, posto que não existia a idéia de uma 

paz inerme: “A paz não é ausência de guerra, pacifismo, não-violência, mas paz com Deus,  

dócil obediência ao Criador, além da paz derivada da observância da justiça, da religião,  

da correta ordem social e cósmica.”53; assim o único recurso para a efetiva imposição da 

paz era a aplicação bem sucedida de violência legítima.

52 SOUZA, 1995: 234.
53 TESSORE, 2007: 25.
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“Mesmo quando se corrige um filho, até com severidade, o  

amor paterno nunca é abandonado. Deve ser feito aquilo que não  

se quer, e que sofra aquele que, contra sua vontade e com dor, deve  

ser  corrigido.  Por isso,  se  este  Estado terreno quer  proteger  os 

mandamentos de Cristo, as próprias guerras devem ser realizadas  

com espírito de bondade, para conseguir aos vencidos, com mais  

facilidade,  uma  pacífica  condição  de  piedade  e  de  justiça.  Na 

verdade é para o seu bem que é vencido aquele de quem se retira a 

possibilidade  de  realizar  o  mal:  nada  é  mais  infeliz  do  que  a  

felicidade de quem peca, na qual é nutrida uma penosa impunidade  

e a má vontade é reforçada, como um inimigo interior!”.54

Estas influências patrísticas certamente eram conhecidas em uma corte tão ligada à 

religião  quanto a  de Heinrich  III  e  levaram os  imperadores  à  legitimação da violência 

através do recurso à Doutrina da Guerra Justa, que, por sua vez, ligava-se ao tradicional 

emprego da guerra como alicerce da autoridade régia. 

Além disso, a tradição desde Agostinho creditava aos monarcas um uso quase que 

religioso da violência. Através dela o monarca pôde exprimir a vontade de Deus ao punir os 

maus, os pecadores.

A ligação umbilical entre guerra e paz no reinado de Heinrich III fica mais evidente 

quando consideramos que após sua vitória na segunda expedição contra os magiares (que, 

justamente,  buscava recuperar  territórios  que haviam sido cedidos  à  Germânia  pelo  rei 

Estevão I da Hungria pro causa amicitia e extorquidos ao Império após a derrota de Konrad 

II em 103055), desejando que a Paz e a Trégua de Deus fossem respeitadas em todos os seus 

reinos, declarou de um púlpito em Constança em outubro de 1043, um perdão generalizado 

através do qual prometeu desculpar todas as injúrias a ele e assim abandonar a vingança, 

encorajando seus vassalos a fazer o mesmo. Isto ficou conhecido como o “Dia do Perdão” e 

acabou por ser repetido várias vezes em todos os seus reinos (1043 – Constança  e Trier, 

54 AGOSTINHO, Epistolae CXXXVIII, 1, 13, in: TESSORE, 2007: 41.
55 Esta fronteira permaneceu entre Áustria e Hungria até a dissolução do Império Austro-húngaro e os tratados 
retificadores de 1920.
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1044 – no campo de batalha de Menfö ao vencer os magiares e 1047 – Roma).

“Mais do que Otto I ou Otto III, Heinrich III simbolizou o  

governo teocrático, a liderança da Igreja e do Estado sendo uma 

única entidade no divinamente eleito e ungido imperador descrito  

por  muitos  como vicarius  Christi ou  vicarius  Dei (...)  todos  

concordavam  que  o  rei,  que  governava  na  Terra,  tipificava  o 

Salvador, que governava nos Céus”. 56

No entanto, com a morte de Heinrich III em 1056, o Império foi confiado a uma 

criança de seis anos de idade e sua mãe, que tinham que lidar com um episcopado que 

tentava escapar do controle régio, cada vez mais influenciado pelos ideais reformistas e 

uma nobreza que tentava adquirir mais domínios, ofícios e poder após os centralizadores 

reinados de Konrad II e Heinrich III.

56 TELLENBACH, 1996: 75.
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Capítulo 2: A ruptura dos paradigmas legitimários com a Contenda das Investiduras.

“Que frutos produzem as mudanças e as destruições  

dos  reinos,  eis  um problema  que  devemos  deixar  a  

Deus, de quem nada pode vir inutilmente. No entanto,  

não faltam gentes para dizer que Deus quis humilhar o  

Reino  a  fim  de  exaltar  a  Igreja.  Ninguém  põe  em 

dúvida,  na  verdade,  que  a  Igreja,  exaltada  e  

enriquecida pela força do Reino e a benfeitoria dos  

reis (...) pôde humilhar o Reino a tal ponto (...) que ele  

se acha destruído não só pela espada espiritual, mas  

também pela sua própria espada material”.57

Otto de Freising

2.1 Heinrich IV: de Christus Domini a Anticristo:

Antes de morrer, Heinrich III confiou seu herdeiro (que com seis anos já havia sido 

eleito e coroado rei da Germânia) ao papa Vítor II (antigo bispo de Eichstätt e chanceler 

imperial), que conseguiu obter o reconhecimento dos príncipes para a ascensão de Heinrich 

IV  ao  trono.  A  regência  e  a  custódia  do  pequeno  rei  ficaram  nas  mãos  pias,  porém 

politicamente incapazes, de sua mãe, a imperatriz Agnes de Poitou.

A prematura  morte  de  Heinrich  III  foi  trágica  para  a  continuidade  das  políticas 

imperiais dos Sálios: a continuada divisão entre os magnatas, numa extenuante disputa pelo 

equilíbrio de poder regional58 e o controle sobre o episcopado germânico, pedra de toque do 

sistema administrativo imperial59.  Estas  políticas  esvaíram-se nas disputas pela  regência 

durante  a  menoridade  de  Heinrich  IV,  assim como a  supervisão  da  Reforma  da  Igreja 

inicialmente gerida por Heinrich III e seu primo, o papa Leão IX. A situação de anarquia na 

Germânia ampliou-se com as guerras particulares travadas entre os grandes senhores para 

57 In: LOPEZ, 1965: 215.
58 ARNOLD, 1985: 03 - “A antiga e autógena estrutura de autoridade local era em si muito poderosa para  
que  qualquer  monarca  pudesse  conseguir  mais  do  que  mudanças  pontuais.  A  noção  revolucionária  de  
derrubar tal padrão é um anacronismo que ocorre na historiografia contemporânea, mas não no pensamento  
germânico  medieval,  principalmente  porque  os  imperadores  eram,  eles  mesmos,  frutos  desta  definição  
limitada de suserania que respeitava os poderes locais e não incluía o conceito de centralização”.
59 FUHRMANN, 1995: 34-5.
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usurpar  o  patrimônio  e  os  direitos  régios.  Inicia-se  aqui  o  processo  de  ascensão, 

praticamente  contínua,  da  nobreza  germânica,  desligando-se  do  forte  controle  régio, 

característico do século anterior.

“Quando  o  Imperador  Heinrich,  a  respeito  de  quem 

discutimos aqui, ainda um menino, sucedeu na realeza a seu pai, o 

mais glorioso Imperador Heinrich III, a guerra não perturbava a  

paz; o chamado das trompas não quebrava o silêncio; a rapina não 

dominava;  a  fidelidade  não  era  falsa  –  desde  que  o  reino  

mantivesse sua antiga forma. A Justiça ainda estava plena em seu 

vigor; o poder ainda estava pleno em seu direito.

(...)  Mas,  como  a  idade  imatura  inspira  pouco  medo  e,  

enquanto  o  espanto  languesce,  a  audácia  aumenta,  os  anos  de  

infância do Rei excitaram em muitos o espírito do crime”.60

Agnes  não  conseguiu  lidar  com  os  duques  e  outros  membros  da  aristocracia, 

tornando em inimigos vários aliados da coroa. Da acumulação ducal de Heinrich III, ela 

entregou o ducado da Bavária ao poderoso conde saxônio Otto von Northeim, a Suábia a 

Rudolf von Rheinfelden (além da administração da Borgonha) e o ducado da Caríntia a 

Berthold von Zähringen.  A despeito  de todos os seus esforços, Agnes nunca conseguiu 

obter apoio fosse entre os príncipes seculares fosse entre os prelados imperiais.

A  essência  do  chamado  Reichskirchensystem encontrava-se  no  processo  das 

investiduras  leigas  aos  diversos  cargos  e  prebendas  eclesiásticas,  através  do  qual  os 

prelados  se  tornavam  vassalos  dos  monarcas  (e  de  outros  príncipes  leigos,  já  que  a 

investidura leiga  não era  um privilégio  exclusivo ao monarca),  presos  ao compromisso 

feudal no qual deviam serviços em troca dos benefícios recebidos, acabando por gerar uma 

verdadeira laicização do clero germânico. 

Na verdade, a intervenção leiga possuía uma lógica intrínseca à sociedade feudal, já 

60 Vita Henrici Quarti, in: MOMMSEN & MORRISON, 2000: 105-6.
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que ela permite o reforço do compromisso feudal com a gratidão ao suserano pela prebenda 

recebida, trazendo a lealdade do eclesiástico para o Império (ou ao príncipe seu suserano) 

em vez de a Roma, com o benefício extra de suas propriedades, embora administradas por 

outrem, não estando efetivamente alienadas do controle do fisco régio.

A  compensação  em  serviços  normalmente  encontrava-se  em  duas  formas:  o 

fornecimento  de  tropas  para  a  hoste  régia  e  o  servitium  Regis para  a  corte  imperial, 

formando  assim  a  organização  administrativa  do  império,  sob  a  tutela  da  Chancelaria 

Imperial (derivada da antiga Capela Real). Arcebispos, bispos e abades eram homens do 

Imperador e por ele apontados ou confirmados nos cargos, mas a administração eclesiástica 

em si não é um substituto adequado para métodos detalhados de governo, tecnicamente 

além  da  competência  da  casa  imperial.  Esta  instituição  peripatética  era,  em  parte, 

guarnecida por clérigos que administravam a capela imperial e as demandas escriturárias 

dos bispos atuando como chanceleres.

Como acréscimo à desordem para a qual se encaminhava a Germânia, em 1062 o 

Arcebispo Anno de Colônia liderou uma conspiração que seqüestrou o jovem rei e, por 

conseqüência, a regência, até a maioridade de Heinrich IV em 1065. 

Após a morte de Heinrich III em 1056, as pressões reformistas no clero (que em 

primeira instância haviam sido apoiadas e controladas pelo falecido imperador, como dito 

anteriormente) em nome da independência eclesiástica encontraram expressão no decreto 

de Alexandre II (1059) que regulamentava as eleições papais, deixando-as a cargo da Cúria 

Papal, excluindo os leigos da escolha e também proibindo que qualquer eclesiástico fosse 

investido numa igreja por um leigo. A imposição da primeira parte do decreto foi mais fácil 

que a da segunda...

Quando  Heinrich  IV  assumiu  o  trono  em  1065,  iniciou  uma  campanha  pela 

recuperação das regalia e domínios alienados pelos grandes senhores e pelo controle sobre 

o episcopado. Isto fez com que o monarca entrasse em rota de colisão com a aristocracia e 

com o Papado reformado. Seu pai havia corporificado a idéia de um rei “pontífice”,  “a 

cabeça da Igreja” 61. Entre o “rei pontífice” Sálio e o “pontífice rei” do Papado reformado, 

não havia margem para um compromisso amigável.

61 MOMMSEN & MORRISON, 2000: 04.
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Heinrich teve problemas em conseguir que seus candidatos ocupassem as dioceses 

vacantes,  porque o rei  ou seus auxiliares  foram incapazes  de entrar  em acordo com os 

capítulos diocesanos para alcançar um compromisso com um candidato aceitável a ambos 

os partidos. Aliás, o padrão também estendeu-se à escolha dos abades nas comunidades 

monásticas.

Por volta de 1069 os ideais da reforma da Igreja haviam se disseminado, ao mesmo 

tempo em que as políticas de Heinrich IV, na tentativa de fortalecer  a autoridade régia 

através  dos  direitos  costumários  por  ele  herdados  sobre  a  igreja  imperial,  levando  a 

processos contra os bispos imperiais, agora acusados de simonia pelos reformadores.

As tentativas de Heinrich em usar as investiduras episcopais para transformar as 

dioceses em pilares confiáveis do governo imperial encontraram paralelo em seus esforços 

para  estabelecer  um  poderoso  centro  de  poder  régio  nas  montanhas  Harz  (numerosos 

castelos  e  as  minas  de  prata  de  Rammelsberg),  uma  região  da  Saxônia  com  uma 

concentração anormal de propriedades dos Sálios para este ducado. Até onde se sabe, os 

direitos  reais  na  Saxônia  receberam  pouca  atenção  durante  os  quase  dez  anos  de 

menoridade do rei, quando os magnatas fizeram tudo para fortalecer sua independência e 

aumentar seus domínios fundiários. As demandas de Heinrich no início da década de 1070 

provocaram uma amarga resistência e foram encaradas como excêntricas novidades.

Diferente  da  Germânia  Meridional,  a  Saxônia  possuía  umaa  estrutura  social 

comparativamente arcaica, contando ainda com número considerável de camponeses livres 

com uma viva tradição guerreira, ao passo que os condados – como circunscrições públicas, 

retidas por funcionários régios – eram ainda fortes; os laços feudais eram menos intensos.62 

O soberano pensou que fosse possível transformá-la no núcleo de seu poder: iniciou uma 

obra de sistematização jurídica caracterizada por um processo através do qual o direito 

régio passou a substituir o consuetudinário; incentivou o recenseamento do patrimônio real 

– lembrando o  Domesday Book de Guilherme I da Inglaterra – e, por fim, o sistema de 

fortificações estrategicamente dispostas na Saxônia e na Turíngia (em cuja construção era 

utilizado trabalho compulsório do campesinato local), guarnecidas por ministeriais suábios 

(considerados  pelos  saxônios  como  estrangeiros  e  servos),  que  deveriam  constituir  o 

esqueleto do domínio régio63. 

62 ARNOLD,1997: 52.
63 CARDINI, 2000: 46.
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Além disso, Heinrich IV reivindicou os direitos de monopólio sobre a justiça e as 

florestas, o patronato das abadias, a posse sobre os domínios vacantes e é claro, o direito de 

Investiduras, além das terras ancestrais dos Sálios e das herdadas aos Liudolfings. A partir 

de 1068 Heinrich iniciou uma enérgica campanha de recuperação patrimonial na Turíngia e 

na Saxônia oriental, ignorando os direitos especiais concedidos aos saxões por Heinrich II e 

Konrad II. 

“Os nobres saxônios demandaram que as terras que os reis  

antes haviam lhes concedido (ou a seus ancestrais) como benefícios  

ou que eles haviam adquirido durante a menoridade de Heinrich  

IV,  deveriam  ser  suas  e  de  seus  herdeiros  permanentemente,  

inequivocamente  e incondicionalmente.  Os Sálios apegaram-se a 

noções de reciprocidade e reversibilidade, do caráter condicional  

dos  benefícios  concedidos  pelos  Otônidas  e  por  eles,  com  tão  

admirável tenacidade que agiu como o esteio da monarquia”. 64

Heinrich não abandonaria voluntariamente os direitos régios à nobreza saxônia.

As pressões  internas  causadas  por  esta  retomada das  regalia foram rapidamente 

sentidas: em 1073 a nobreza e o campesinato da Saxônia, sentindo-se diretamente atingidos 

pelas medidas de Heinrich (no caso dos camponeses isto se deu através das taxações e das 

prestações de serviços, além das pilhagens realizadas pelos ministeriais suábios), que havia 

destituído  e  aprisionado  seu  duque  Magnus  Billung65,  revoltaram-se  contra  o  monarca. 

Como Heinrich havia perdido o apoio dos duques do Sul da Germânia (Suábia, Baviera e 

Caríntia), foi forçado a abandonar sua fortaleza de Harzburg e buscar refúgio nos burgos de 

sua Renânia natal: em Worms encontrou a guarida que necessitava.

Em fevereiro de 1074, o monarca foi obrigado por seus inimigos a aceitar a Paz de 

Gerstungen através da qual deveria acatar as condições dos príncipes como se livrar de seus 

64 BLUMENTHAL, 1991: 109.
65 Além do ex-duque da Bavária, Otto von Northeim (1061-1070).
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auxiliares  socialmente  inferiores  –  ministeriais –  e  aceitar  conselhos  apenas  da  alta 

aristocracia, além de demolir suas fortificações na Saxônia.

Como Heinrich relutou em aceitar esta última condição, os rebeldes resolveram por 

bem demonstrar que não aceitariam táticas de procrastinação por parte do rei: em março de 

1074, com um exército camponês, invadiram e arrasaram Harzburg, inclusive profanando a 

tumba real e violando os restos de um irmão e de um filho de Heinrich. Tal ato escandaloso 

gerou tamanho ultraje a ponto de trazer apoio e simpatia ao monarca (resta saber se foi a 

profanação  das  tumbas  ou  a  ousadia  dos  camponeses  em  assaltar  uma  fortificação), 

garantindo-lhe uma mudança de fortuna: em nove de junho de 1075 66 a hoste régia, sob o 

comando de Rudolf  von Rheinfelden (duque da Suábia) derrotou o exército  saxônio na 

batalha de Homburg an der Unstrut e seus líderes entregaram-se ao rei em 25 de outubro, 

encerrando definitivamente a rebelião. 

Devemos ressaltar que neste momento Heinrich ainda conseguiu reunir na maneira 

tradicional as forças militares dos francônios, suábios, bávaros, lorenos, boêmios e mesmo 

saxônios da Westfália e da marca de Meissen, com cada grupamento regional comandado 

por seu duque. Rudolf da Suábia comandou a carga inicial, sendo apoiado pelos bávaros de 

Welf IV, mas a batalha foi concluída com a carga dos lorenos comandados por seu duque 

Godfrey IV e apoiada pelos boêmios de Wratislav II.

A  nobreza  saxônica,  liderada  por  Otto  von  Northeim,  chegou  a  termos  com  o 

monarca: Otto recebeu de volta seus feudos reais e foi nomeado regente da Saxônia, numa 

medida  calculada  para  cooptar  aos  favores  deste  inimigo  no  futuro.  Em fins  de  1075 

Heinrich era novamente senhor da situação e havia recuperado a maior parte das terras da 

coroa, mas havia se utilizado de métodos que alienaram ainda mais os duques do governo 

imperial, tendo que confiar cada vez mais nos ministeriais. 

Heinrich recuperou muito do poder e influência perdidos desde a morte de Heinrich 

III, inclusive conseguindo eleger e coroar como herdeiro a seu filho de apenas dois anos, 

Konrad. Em todo caso, seu prestígio era o mais alto até então; graças a tal fato Heinrich 

sentiu-se forte o suficiente para lidar com a Igreja, em especial com o Papado reformista de 

Gregório VII67.
66 DELBRÜCK, 1980: 131-33.
67 Segundo Ian Robinson existem dois movimentos reformadores na Igreja entre 1073 e 1198: o primeiro foi 
aquele formalmente inaugurado por Gregório VII, no concílio de Roma entre 1074 e 1075 (mas inicialmente 
implementado na década de 1050) conhecido como “Reforma Gregoriana”.  Este movimento dedicou-se à 
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A chamada Contenda das Investiduras teve seu início no mesmo ano de 1075 com 

Heinrich seguindo as práticas do tempo de seu pai, nomeando o arcebispo de Milão e assim 

iniciando a reação papal: no Sínodo de Jejum (1075) o papa tornou público o seu desagrado 

com o preenchimento dos bispados pelos leigos e reforçou as proibições às investiduras 

leigas. Heinrich IV recusou-se a obedecer ao comando papal e Gregório ameaçou “demitir” 

o  rei  da  Germânia  e  efetivamente  excomungou diversos  conselheiros  reais.  O monarca 

convocou  um  Sínodo  em  Worms  (janeiro  de  1076)  no  qual  vinte  bispos  germânicos 

decidiram declarar ilegal o exercício de poder de Gregório e a Chancelaria Imperial enviou 

um  libelo  acusatório  dirigido  a:  “Hildebrando,  não  um  Papa,  mas  um  falso  monge”, 

concluindo com uma admoestação: “Pois eu, Heinrich, Rei pela Graça de Deus, dirijo-me 

a ti, acompanhado por todos os meus Bispos a exclamar: Desce das alturas, desce!”. 68

Heinrich  IV  era  defensor  Ecclesiae,  ofício  esperado  do  imperador  solenemente 

jurado no ato da coroação, por isso podia proclamar a deposição do papa, que por sua vez 

podia excomungar o rei demonstrando assim que o programa do  Dictatus Papae não era 

vão.

Neste libelo o monarca tencionava que os romanos iniciassem um movimento para 

derrubar  e  expulsar  Gregório,  preparando  assim  o  terreno  para  sua  própria  expedição 

italiana na qual ele acabaria por reformar a seu gosto a Igreja italiana, assim como Otto I, 

Otto III e seu pai Heinrich III haviam feito, mas falhou, já que este era um papa com grande 

poder e forte personalidade, completamente engajado na luta pela supremacia clerical, além 

do fato de que os processos de reforma eclesiástica  (tanto a papal  quanto a monástica) 

haviam assumido  proporções  tais  que  seria  praticamente  impossível  ao  monarca  tentar 

controlá-los, tal como seu pai havia feito.

Assim,  o  único  resultado  desta  manobra  foi  a  excomunhão  de  Heinrich  IV, 

acompanhada do decreto de sua deposição e da liberação de todos os laços e juramentos 

prestados ao excomungado monarca,  deliberados num sínodo em Roma convocado pelo 

papa em fevereiro de 1076. 

Em  termos  da  história  pregressa  de  Império  e  Papado  o  ato  de  Gregório  foi 

erradicação da simonia e do nicolaísmo, além de buscar a liberdade eclesiástica e sua autonomia frente aos 
poderes laicos. O segundo movimento teve início com o papa Inocêncio II no Concílio de Clermont em 1130. 
Seu programa foi refinado e alcançou a maturidade no terceiro concílio de Latrão em 1179, sob Alexandre III. 
Seus objetivos visavam à disciplina do clero, ao inculcamento de padrões cristãos entre os leigos e a aumentar 
a eficiência do governo papal, além de refinar seus procedimentos judiciais.
68 MOMMSEN & MORRISON, 2000: 150-151.
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verdadeiramente revolucionário, já que nunca um papa havia excomungado um imperador, 

a contraparte secular da autoridade papal (segundo o preceito gelasiano) e muito menos 

realizado tanto rumo à constituição de um poder eclesiástico universal, ao desintegrar as 

bases legitimantes do poder monárquico conforme constituído sob o modelo cristológico 

adotado pelos otônidas e sálios, quanto, podemos mesmo dizer, numa audaciosa utilização 

da excomunhão com fins tão claramente políticos. Todavia, o partido papal e os canonistas 

explicaram tal  ação  como  legítima  e  justificada  pelo  Direito  Canônico  e  os  poderes  e 

privilégios do Papado: o papa considerava-se como herdeiro de toda a autoridade espiritual 

confiada  por  Cristo  a  Pedro  para  o  bem  estar  de  seu  rebanho  de  almas  humanas. 

Alegadamente, ele baseou a deposição de Heinrich apenas em seu poder espiritual.69

Em uma carta de agosto de 1076, endereçada ao bispo Hermann de Metz, Gregório 

dá sua explicação:

“Este  (o  rei),  ao  desobedecer-lhe,  não  receou  unir-se  a 

clérigos e leigos simoníacos, que já haviam sido excomungados. O  

Pontífice é o supremo pastor de todos os fiéis e detém o ápice do 

poder espiritual. Além disso, o sacerdócio é mais digno do que a  

realeza, pois foi instituído por Deus para a salvação humana. A  

realeza,  pelo  contrário,  surgiu  da  maldade  dos  homens  e,  

normalmente,  os  reis  buscam para si  próprios  as  honrarias  e  a  

glória terrena, esquecendo-se da vida eterna. Por conseguinte ao 

decretar a excomunhão de Heinrich, ele exercia um direito legítimo  

e, como juiz do tribunal da consciência, só o absolveria se ele se  

mostrasse arrependido de seus pecados”. 70

Heinrich IV, ou melhor,  sua Chancelaria,  dedicou-se a provar o abuso de poder 

perpetrado pelo papa numa verdadeira guerra de propaganda71. Em uma das primeiras peças 

69 SOUZA & BARBOSA, 1997: 33.
70 SOUZA & BARBOSA, 1997: 34-5.
71 ARNOLD, 1997: 98-9.
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produzidas (tradicionalmente atribuída a Gottschalk de Aachen) houve uma vigorosa defesa 

do status tradicional do Império sob a providência divina, sem a intermediação papal. Nele 

Heinrich IV é chamado de “rei não pela usurpação, mas pela sagrada ordenação divina”. 

O papa é repreendido por estar “a tal ponto envaidecido para erguer-se contra o poder real  

em si, nos dado por Deus. Você se atreve ameaçar retirar-nos a monarquia – como se a  

tivéssemos recebido de ti, como se monarquia e império estivessem em suas mãos em vez 

das de Deus”.72 Outro argumento utilizado pela  Chancelaria  neste libelo foi  retirado da 

Primeira Epístola de Pedro, 2, 17: “Temei a Deus, honrai o rei”, versículo muito amado 

pelos partidários imperiais,  já que a tradição dizia ser proveniente do primeiro papa. O 

libelo  assim foi  encerrado:  “Todavia,  você  não teme a Deus ao  desonrar-me,  por  Ele  

mesmo ordenado”.73

Os conflitos sobre as investiduras e a reforma da Igreja produziram uma intensa 

discussão refletida não apenas nos tratados polêmicos, mas também em outras formas de 

literatura como crônicas e anais. De fato, em alguns casos, as fronteiras entre panfleto e 

obra historiográfica tornam-se indistintas.74

Contudo, nesta luta intelectual, a facção imperial estava definitivamente mais fraca 

do  que  a  papal,  já  que  a  chancelaria  régia  não  estava  equipada  para  tal  atividade  de 

propaganda e  os  papas  possuíam muitos  auxiliares  que  podiam disseminar  suas  cartas, 

como os monges de Hirsau, que agiam tanto como mensageiros quanto como pregadores 

populares. Aliás, quando falamos em “propaganda”, deve-se ter em mente que termos como 

“literatura  panfletária” e “debate público” são usados, mas a transmissão manuscrita  de 

muitas destas obras era tão escassa que elas dificilmente teriam atingido um público amplo 

ou que tivessem função de panfleto em seu próprio tempo.

Ainda em meados do século XII o bispo Otto de Freising assim comentava sobre a 

excomunhão de Heinrich: “Li e reli a história dos reis e imperadores dos romanos e não  

consegui encontrar em lugar algum que qualquer um deles antes de Heinrich IV tenha sido 

excomungado pelo papa romano e roubado de seu reino”. E também: “O ineditismo desta  

ação agitou  ainda mais  a  indignação  no  império,  porque  nunca antes  deste  momento 

soube-se de que sentença deste tipo tivesse sido pronunciada contra um imperador dos 

72 ARNOLD, 1997: 99.
73 ARNOLD, 1997: 99.
74 FUHRMANN, 1995: 69.
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Romanos”.75

A excomunhão de Heinrich revelou-se mais efetiva do que o Papado poderia ter 

previsto, já que reacendeu a chama da revolta na Germânia numa forma mais virulenta do 

que  nos  anos  anteriores.  Os  príncipes  reconduzidos  à  fidelidade  ao  monarca  após  a 

supressão das revoltas ducais dos anos anteriores voltaram à carga, formando uma aliança 

contra o rei após a excomunhão (Dieta de Tribur, outubro de 1076), que, como já foi dito, 

desfez todos os laços de fidelidade secular para com Heinrich IV. Na ocasião, decidiram 

romper totalmente com Heinrich, caso sua excomunhão não fosse levantada no prazo de um 

ano, e, numa outra dieta marcada para o início do mês de fevereiro seguinte em Augsburgo, 

iriam examinar a situação para a escolha de um novo rei, caso Heinrich IV não atendesse as 

determinações do Papa. Isso levou o monarca em janeiro de 1077 a submeter-se a Gregório 

em Canossa (onde o papa estava hospedado na rota para Augsburgo), onde o soberano foi 

constrangido a humilhar-se e a aguardar pacientemente em hábito penitencial, ajoelhado na 

neve, que o pontífice o recebesse no castelo apenino no qual era hóspede de Matilda da 

Toscana.  “Mas  naquele  tempo,  não  era  particularmente  estranho  –  e  tanto  menos  de 

“humilhante”, no senso que damos hoje a tal  adjetivo – em uma cena de penitência e  

perdão.” 76

De fato, o ato de submissão centrado na prostração era considerado como o meio 

apropriado para render satisfação a um oponente, sendo que os procedimentos e parâmetros 

da cerimônia eram previamente combinados. Não duvidemos que ocorreu intensa atividade 

neste sentido entre as comitivas de Heinrich IV e Gregório VII. Este ato, na linguagem 

simbólica utilizada como padrão na comunicação entre os potentados medievais, também 

funcionava como uma forma urgente  de rogo silencioso  e tornava  a recusa algo quase 

impossível77.  Por  exemplo,  utilizando-se de várias  prostrações,  o  imperador  Heinrich  II 

forçou uma decisão favorável em um sínodo episcopal.

Estar descalço e usar trajes penitenciais eram atos relacionados à prostração e seus 

significados simbólicos, sendo encontrados tanto no contexto eclesiástico quanto no secular 

e as práticas penitenciais imperiais eram atos públicos, destinados à audiência imediata e, 

antecedendo  a  Heinrich  IV,  Ludwig  o  Pio,  Otto  III,  Heinrich  II  e  Heinrich  III  todos 

75 FREISING, 2002: VI, XXXV, 400. e FREISING & RAHEWIN, 2004: I, I, 28.
76 CARDINI, 2000: 47.
77 ALTHOFF, 2003: 136.
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realizaram penitências públicas78. Ao agir desta maneira, Heinrich IV constrangeu o papa a 

perdoá-lo e assim recuperar a legitimidade de seu poder.

A confluência entre uma crise externa (a excomunhão e o duelo com o Papa) e uma 

interna (a ascensão dos príncipes) pode explicar esta rápida submissão do rei, mas assim 

que o mesmo se viu livre do anátema papal,  agiu vigorosamente contra aqueles que se 

haviam rebelado na Germânia e desta vez com o beneplácito implícito do Papa: o rei estava 

apenas exercendo os seus direitos contra vassalos que se revelaram felões, já que com o fim 

da excomunhão  todos  os  laços  e  juramentos  anteriores  retornaram a vigorar,  pondo os 

rebeldes à margem da lei.

Entre 1077 e 1084 Heinrich gradativamente avançou contra seus inimigos a despeito 

da eleição de Rudolf  von Rheinfelden (aparentado agnaticamente à dinastia dos Sálios) 

como anti-rei em março de 1077 em Forchheim, por seus adversários apoiados pelo legado 

pontifício, na primeira eleição régia livre da história Germânica.  Todavia, a posição do 

anti-rei revelou-se bem mais frágil que aquela do legítimo soberano, pois Rudolf devia sua 

dúbia  coroa  ao  favor  do  papa  e  de  uma  parte  da  nobreza.  Desta  forma,  ele  era  era 

constrangido a, se quisesse manter tais favores, fazer concessões contínuas. Por exemplo, 

ele teve que aquiescer com a renúncia a qualquer pretensão dinástica que tivesse e também 

com a imposição de um juramento de obediência incondicional prestado ao papa, além de 

ser obrigado a aceitar eleições episcopais livres. Seu juramento a Gregório VII tomou a 

forma de um juramento vassálico de fidelidade.

Heinrich foi alvo de uma segunda excomunhão lançada pelo papa em março de 

1080. Aliás, esta foi ainda mais impopular que a primeira, já que percebida como injusta e 

inadequada79 e  assim o  seu  impacto  na  Germânia  foi  mínimo,  ou  melhor,  acabou  por 

fortalecer  a  posição  de  Heinrich  frente  ao  episcopado  germânico  (aliaram-se  ao  rei  os 

poderosos arcebispos de Colônia,  Trier,  Hamburgo-Bremen e Mainz).  De fato,  a maior 

parte da nobreza germânica criticou Gregório VII por considerar que sua interferência na 

esfera  secular  em  vez  de  pacificar  a  situação  contribuía  para  a  escalada  do  conflito, 

trazendo graves prejuízos à Germânia.

Heinrich reagiu convocando o Sínodo de Brixen (junho de 1080) no qual houve 
78 ALTHOFF, 2003: 136.
79 Segundo o anônimo autor  da  Vita Henrici  Quarti:  “Mas esta excomunhão não foi  considerada como 
importante, já que foi vista não como um ato de razão, mas um capricho; não de amor, mas de ódio”.  In: 
MOMMSEN & MORRISON, 2000: 114.
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nova deposição do papa e a eleição de um antipapa (Clemente III 1080-1100) e em outubro 

do mesmo ano o rei rejubilou-se com a morte de seu rival suábio em batalha (Elster, quinze 

de outubro de 1080), assegurando assim a sua posição na Germânia (a despeito da eleição 

efêmera de um novo anti-rei ainda mais fraco, o conde da linhagem do Lützelburguers – 

Herman von Salm, exilado na Dinamarca) e podendo voltar sua atenção para a Itália, onde 

após diversos cercos conseguiu expulsar Gregório de Roma em 1084. Com isso, Clemente 

III  foi  consagrado  e  coroou  Heinrich  e  sua  esposa  como  imperadores.  Gregório  foi 

resgatado  no  último  instante  por  seus  aliados,  os  normandos  da  Sicília,  e  morreu  em 

Salerno no ano seguinte.

Assim que a ameaça de uma hierocracia papal aparentemente declinou, Heinrich 

pôde  concluir  o  processo  de  pacificação  da  Germânia:  o  perigo  da  oposição  saxônia 

diminuiu após a morte de Otto von Northeim em 1083 e finalmente desapareceu com o 

assassinato do foragido anti-rei, o conde Ekbert von Meissen em 1090. Aliás, após esta 

morte, a anti-monarquia foi tornada insignificante e ignorada pelos príncipes, sendo assim, 

extinta.

 Em 1085 Heinrich em conjunto com o episcopado imperial proclamou a Paz de 

Deus para todo o reino e em 1087 coroou seu primogênito Konrad como rei da Germânia. 

Porém,  rapidamente  a  situação  voltou  a  tornar-se  crítica  para  o  imperador:  em  1093, 

Urbano II (eleito em 1088) conseguiu retornar a Roma e construiu uma aliança contra o 

monarca,  centrada  na união  da condessa Matilda  de Toscana  com o duque Welf  V da 

Bavária, além do fato do rei Konrad renunciar a seu pai em 1093. Em conseqüência destes 

fatos,  Heinrich  ficou  isolado  durante  sete  anos  (1090-1096)  em um castelo  próximo  a 

Verona, temendo a possibilidade de ser aprisionado se de lá saísse.80

Em mais uma dramática mudança, Heinrich pôde recuperar parte de suas posições 

ao fazer a paz com os Welf e os Zähringen (que assumiram o ducado da Suábia após a 

morte do anti-rei Rudolf em 1080). Aliás, os Zähringen renunciaram ao título ducal em 

favor  do  genro  de  Heinrich  IV,  Friedrich  I  von  Staufer,  avô  paterno  de  Friedrich  I 

Barbarossa, mas mantiveram o controle sobre parte do ducado, assim como os Welf da 

Bavária, transformando a Suábia num campo de batalha entre as três dinastias locais. Em 

todo caso, em 1098 Heinrich já havia conseguido poder suficiente para realizar uma Dieta 

80 FUHRMANN, 1995: 68-9.
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em Mainz para regular novamente a sucessão. O rei Konrad, que havia abandonado o pai e 

se juntado à causa de Urbano II, foi excluído da sucessão e declarado deposto e o novo 

herdeiro apontado foi o caçula Heinrich, que neste momento tinha doze ou treze anos. O 

novo rei teve que jurar não interferir nas políticas do reino enquanto seu pai estivesse vivo. 

As relações entre império e Papado também melhoraram: Urbano II decidiu não 

renovar a excomunhão do imperador e, quando da morte do antipapa imperial Clemente III 

em 1100,  o  imperador  não nomeou  outro.  Contudo,  o  sucessor  de Urbano,  Pascoal  II, 

renovou a excomunhão em 1102, embora desta vez em nada alterasse a rotina política do 

Império. 

Neste  momento  a  arma  da  excomunhão  política  começou  a  demonstrar  a  sua 

fragilidade. Trata-se de uma arma política que não deve ser usada como tal, já que se trata 

da sanção máxima no Cristianismo romano, matéria de Fé e não de política, arriscando a 

alma do condenado (e daqueles que o cercam) ao inferno, sem dúvida, um argumento de 

grande poder persuasivo, a ponto de abalar a estrutura imperial de tal maneira que a antes 

impensável  e  humilhante  submissão  do  monarca  em  Canossa  acabou  por  realizar-se. 

Todavia,  em seu momento  de triunfo,  eis  que surge o ponto fraco da estratégia  papal: 

quando Heinrich se apresentou como humilde suplicante perante Gregório, este não teve 

outra alternativa  senão perdoá-lo de acordo com o Evangelho,  já que se não o fizesse, 

Heinrich  teria  ganho  superioridade  moral  perante  aquele  que  era  a  máxima  autoridade 

moral  na  Cristandade  ocidental.  Após  ter  perdoado  o  rei  da  Germânia,  a  segunda 

excomunhão apresentou-se espúria perante a opinião “pública” do momento (o episcopado 

e a nobreza do Império), reforçando a posição régia e a terceira excomunhão foi ainda mais 

inútil.  O  excesso  de  uso  acabou  por  danificar  o  gume  da  excomunhão,  já  que  foi 

continuamente utilizada contra os imperadores germânicos até 1250.

No ano de 1103 Heinrich convocou nova Dieta em Mainz, quando proclamou uma 

nova  paz  no  reino  (Landfrieden)  com  duração  de  quatro  anos.  Pela  primeira  vez  um 

imperador tomou a frente do movimento de paz e o estendeu a todo o Império e, talvez 

influenciado pelo florescente estudo do Direito Romano na Lombardia,  tomou a paz de 

modo muito sério:  as ordenações estabeleceram a morte  e mutilações  como penas  para 

aqueles que violassem a paz, sem considerações de status e incluíram em sua proteção os 

Judeus, que muito haviam sofrido com os pogroms no início da Primeira Cruzada.
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Porém, a luta entre Heinrich e os grandes do reino acirrou-se a ponto do Imperador 

conceder  a  justiça  de  sangue  (antes  privilégio  da  alta  nobreza)  aos  advogados  reais 

(ministeriais em sua maioria) para a manutenção da lei e da ordem e o confronto tornou-se 

aberto após um incidente em 1104, no qual os burgueses e  ministeriais de Regensburg, 

insatisfeitos com uma arbitragem do advogado real, o conde de Burghausen, capturaram e 

decapitaram-no.  O  velho  Heinrich  não  interferiu  e  o  jovem  Heinrich  capitalizou  a 

indignação  da  nobreza  (já  que  o  conde  de  Burghausen  era  nobre  e  não  ministerial)  e 

rebelou-se  contra  seu  pai  em  1105,  com  o  papa  dispensando-o  do  juramento  de  não 

interferência prestado em 1098.

No final de 1105 o jovem Heinrich convocou uma Dieta a ser realizada em Mainz, 

com o suporte da alta nobreza. Ao imperador foi prometido salvo-conduto e Heinrich IV 

queria  comparecer,  já  que  seu  principal  tenente,  Friedrich  da  Suábia  havia  falecido;  é 

possível que ele tenha pensado que pudesse ter compensado esta perda de suporte com o 

impacto de uma aparição pública, porém ele fora aprisionado numa manobra traiçoeira e 

forçado, no castelo de Ingelheim, a desistir das insígnias imperiais.

O jovem Heinrich  encarou a  renúncia  de seu pai  às  insígnias  régias  como uma 

abdicação e no início de 1106 foi aclamado pela Dieta de Mainz como único e legítimo rei. 

Contudo,  Heinrich  IV  conseguiu  escapar  e  encontrar  mais  uma  vez,  suporte  entre  os 

burgueses das cidades renanas. Colônia, fortificada sob suas instruções, foi capaz de repelir 

as tropas de Heinrich V e seus burgueses atacaram o jovem rei, enquanto este e sua corte 

encontravam-se  próximos  a  Rufach,  na  Alsácia  superior,  tendo  conseguido  capturar  as 

insígnias imperiais e só as devolvendo após terem recebido extensas promessas de Heinrich 

V. Numerosos ministeriais juntaram-se à tropa do velho monarca, que havia feito de Liège, 

na baixa Lorena, sua base de operações. 

O exército  de Heinrich V foi esmagadoramente  derrotado frente  às muralhas  de 

Liège e Heinrich IV preparava seu contra-ataque, quando faleceu a sete de agosto de 1106. 

De seu leito de morte ele enviou sua espada e seu anel a seu filho, pedindo perdão para seus 

seguidores, para si mesmo ele pediu um enterro na catedral de Speyer, cuja reconstrução ele 

havia financiado.

Talvez a grande atribulação de Heinrich IV não tenha sido a revolta Saxônia ou a 

Contenda das Investiduras,  mas sim o seu contexto histórico.  Ele  foi  apanhado entre o 
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processo  de  reforma  eclesiástica,  que  ficou  fora  de  sua  alçada  e  o  processo  de 

reorganização  político-jurisdicional-patrimonial  da  nobreza  germânica,  também  à  sua 

revelia. Ao retomar as práticas tradicionais de seus antecessores e mesmo criando novas, 

Heinrich tentou resguardar  aquilo  que no reinado de Friedrich  I  ficou conhecido como 

Honor  Imperii,  mas  seu  arsenal  teórico  havia  enfraquecido  sobremaneira,  já  que  era 

compartilhado por Regnum e Sacerdotium.

Era ponto pacífico entre os partidários de Império e Papado a clássica noção de que 

Deus  havia  dividido  o  governo  da  Ecclesia entre  bispos  e  reis,  respectivamente  Seus 

vigários  espirituais  e  temporais.  Porém,  no  exercício  de  suas  funções,  ambos  eram 

espirituais e temporais, sendo que a clara separação preconizada era impraticável.

Os reis, baseados em seu poder material e responsabilidades espirituais, e os bispos, 

pela  virtude  de  sua  autoridade  espiritual  e  riqueza  e  deveres  temporais,  reclamavam a 

supremacia  uns  sobre  os  outros  nos  assuntos  mundanos  e  o  correspondente  direito  de 

intervenção nas funções alheias.

As  posições  de  ambas  as  partes  eram  amplamente  apoiadas  pelas  Escrituras  e 

tradição. O monarca realmente partilhava do ministério dos bispos; para tal propósito era 

consagrado  em  uma  unção  quase  episcopal.  Todavia,  ele  não  partilhava  da  dignidade 

clerical; ele não poderia, por virtude de sua unção, realizar atos puramente sacramentais. 

Ele estava, de fato, separado dos leigos por sua unção, mas não um clérigo. Alguns eruditos 

referem-se a esta figura anômala como “rei pontífice”81. Por este termo designam o rei que 

desfruta  do  prestígio  secular  dos  prelados  e  que  estava  encarregado  com suas  funções 

espirituais,  mas  não  clericais  –  governar,  julgar,  corrigir  e,  através  destas  operações, 

guardar a pureza doutrinal e, sempre que possível, o bem-estar temporal da Igreja.

Dois elementos eram fundamentais a esta concepção teocrática: o caráter divino do 

ofício  régio  em  si  mesmo  e  as  funções  episcopais  do  rei.  O  primeiro  encontrava-se 

fundamentado  essencialmente  na  autoridade  das  Escrituras;  o  segundo  também  delas 

derivava, mas estava ainda mais apoiado na tradição.

São Paulo dava a sanção da divindade a todas as autoridades, dizendo: 

81 MOMMSEN & MORRISON, 2000: 05.
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“Cada  qual  seja  submisso  às  autoridades  constituídas,  

porque não há autoridade que não venha de Deus; as que existem  

foram instituídas por Deus” (Rm 13:1). Também exortava todos à 

obediência: “Porque ela (a autoridade) é instrumento de Deus para 

teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que  

leva  a  espada:  é  ministro  de  Deus,  para  fazer  justiça  e  para  

exercera  ira  contra  aquele  que  pratica  o  mal.  Portanto,  é  

necessário submeter-se,  não somente  por  temor  do  castigo,  mas  

também por dever de consciência” (Rm 13: 4-5). 

O  complemento  natural  destes  preceitos  era  que  a  submissão  à  autoridade 

estabelecida era um dever sagrado. Segundo São Pedro: 

“Por  amor  ao  Senhor,  sede  submissos,  pois,  a  toda 

autoridade  humana,  quer  ao  rei  como  a  soberano,  quer  aos  

governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e  

para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de 

Deus  que,  praticando  o bem,  façais  emudecer  a ignorância  dos  

insensatos. Comportai-vos como homens livres,  e não à maneira 

dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas  

vivendo como servos de deus. Sede educados para com todos, amai 

os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei”. (I Pd 2: 13-17). 

Ainda mais clara é a admoestação de Paulo: “Aquele que resiste à autoridade, opõe-

se  à  ordem  estabelecida  por  Deus;  e  os  que  a  ela  se  opõem,  atraem  sobre  si  a 

condenação”.  (Rm 13: 2). Estes são algumas das principais passagens bíblicas utilizadas 

para sancionar o poder régio (havia outras neotestamentárias como as citadas, mas também 

veterotestamentárias, como as relativas a Saul, Davi e Salomão, por exemplo). 
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Ademais, havia a tradição iniciada no Ocidente em fins do século V (encontrada em 

Venâncio Fortunato) de associar a função régia a tarefas clericais  e ao vicariato divino, 

resgatada por Carlos Magno e revivida a partir de Otto I (tanto pela tradição eclesiástica 

quanto por inspiração bizantina nas campanhas italianas e no casamento de Otto II com a 

princesa  Teófano),  que  os  impelia  a  regular  os  assuntos  da  Igreja,  como  no  caso  dos 

Heinrichs II e III. 

Este era o legado herdado por Heinrich IV como fundamentação da monarquia: seu 

poder era um dom de Deus, tendo-lhe sido concedido por cessão divina, através da qual ele 

se  tornava  representante  de  Deus  na  terra.  O  apogeu  da  argumentação  desta  “realeza 

centrada em Cristo” (segundo a consagrada fórmula de Ernst Kantorowicz), dá-se com os 

tratados do Anônimo Normando (por volta de 1100), especificamente o De consecratione  

pontificum et regum, no qual defende:

“O  poder  do  rei  é  o  poder  de  Deus.  Esse  poder,  

especificamente,  é  de  Deus,  por  natureza,  e  do  rei,  pela  graça.  

Donde, o rei, também, é Deus, mas pela graça; e o que quer que ele  

faça, ele o faz não simplesmente como homem, mas como alguém 

que se tornou Deus e Cristo pela graça”.82

Prosseguindo em sua análise, Kantorowicz conclui sobre esta passagem da seguinte 

maneira:

“Assim, o rei manifesta a perfeita  christomimetes também 

em relação ao poder, uma vez que seu poder é o mesmo que o de  

Cristo. O autor pode acrescentar, portanto, que Aquele que é Deus 

e Ungido pela natureza age por meio de seu régio vigário que é  

“Deus e Cristo pela graça”, e que in officio figura et imago Christi 

et Dei est.  Em outras palavras, o rei, ao contrário de um homem 

82 KANTOROWICZ,1998: 52.
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individual,  é  in  officio o  tipo  e  imagem  do  Ungido  no  céu  e,  

consequentemente, de Deus”.83

O exercício mais importante de seu poder era a proteção da Igreja de seus inimigos 

externos  e  o  seu  fortalecimento  interior  através  da  manutenção  da  ordem  correta  na 

doutrina e nos negócios do clero. O monarca era o líder da comunidade na qual a Igreja era 

o membro mais importante; ele regulava e corrigia todas as situações da Igreja que não 

fossem de natureza puramente espiritual. Em resumo, pela virtude de seu imperium, ele era 

o  líder  da  Igreja,  mas  a  natureza  de  seu  ofício  permaneceu  secular,  embora  fosse 

eclesiástico por definição.

“Durante os primeiros séculos da Idade Média, a Bíblia, a  

Patrística  e  alguns  poucos  textos  dos  autores  moralistas  latinos  

constituíam o principal fundamento para as concepções de domínio  

e  sociedade.  Somente  os  clérigos  eram  considerados  seus 

intérpretes legítimos, já que apenas eles dispunham da formação 

necessária para lê-los, além de serem os únicos a poder se apoiar  

na autoridade de um cargo para comentá-los”.84

Este fato, aliado à interpretação eclesiástica de que embora divinamente ordenado, o 

poder  régio  era  delegado  aos  governantes  seculares  indiretamente,  através  dos  serviços 

espirituais do clero, revelava a frágil situação da legitimidade teocrática dos imperadores.

Partindo  deste  princípio,  a  Cúria  papal  passou  a  atacar  os  fundamentos  da 

monarquia  imperial,  como  fica  claro  em  algumas  das  teses  do  Dictatus  Papae, 

especialmente as de números 3, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 27 85, que subvertem a 
83 KANTOROWICZ,1998: 52.
84 KRITSCH, 2002: 76.
85 Respectivamente:
Somente ele pode depor ou restabelecer bispos.
Somente ele pode usar as insígnias imperiais.
A ele é lícito depor o imperador.
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ordem jurídica em que o imperador e seus súditos se relacionavam, anulam o valor das 

investiduras leigas e da ingerência do monarca nas questões internas da Igreja, afirmam a 

supremacia  papal  (tornando-o  inquestionável  e  acima  de  qualquer  julgamento  leigo)  e, 

especialmente, afirmam que o poder imperial ao papa pertence, concentrando assim as duas 

espadas gelasianas nas teses 8 e 12, a dizer: 

Somente ele pode usar as insígnias imperiais.

A ele é lícito depor o imperador.

A Doação de Constantino, aliada à supremacia hierocrática, formam a base sobre a 

qual se ergueram essas teses. O papa seria o herdeiro do Ocidente e único  vicarius Dei, 

relegando o imperador ao  ministerium mundano. Podemos perceber esta situação quando 

analisamos que a unção régia é menos abrangente que a episcopal, sendo que o monarca a 

recebia no braço e no peito e não na testa, simbolizando sua função como protetor da Igreja 

e nada mais.

“À  esfera  temporal-estatal  não  se  atribuía  finalidade 

alguma apenas nela fundamentada. Estava muito mais integrada 

na  ordem  de  salvação  geral  da  Igreja,  sua  única  fonte  de  

legitimação até então. O domínio temporal assumia, segundo esta  

concepção,  o  caráter  de  um encargo  (ministerium).  O monarca 

aparecia  como  um  encarregado  de  Deus  (minister  Dei)  e  era 

responsável pela correta execução de sua função diante do Senhor.  

A ele é lícito, se houver necessidade, transferir um bispo de uma sé para outra.
Nenhum sínodo pode ser chamado geral, sem o consentimento do papa.
A decisão dele não pode ser questionada por ninguém; somente ele pode rejeitar a sentença de qualquer um.
Somente ele não pode ser julgado por ninguém.
Ninguém pode condenar aquele que apela para a Santa Sé.
Toda causa de maior relevo, de qualquer igreja, deve ser remetida à Sé Apostólica.
Depois da sua decisão, e com sua autorização, é permitido aos súditos apresentar uma queixa.
Ele pode liberar os súditos do juramento de fidelidade (ao soberano) em caso de injustiça.
In: FRÖLICH, 1987: 84.
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A  integração  da  esfera  temporal  no  contexto  mais  amplo  da 

Ecclesia possibilitou e marcou um primeiro passo no rumo de uma  

compreensão mais abstrata das relações políticas e sociais”.86

A partir da afirmação de que a liderança da cristandade cabia apenas ao papa, a 

influência dos leigos sobre a Igreja deveria ser anulada ou diminuída: clérigos comuns e 

prelados deviam ser excluídos da jurisdição real, não devendo estar submetidos a juízes 

temporais,  separando  os  clérigos  dos  laicos.  Por  outro  lado,  os  atos  temporais  que 

infringissem as prescrições eclesiásticas deveriam ser vistos como inválidos, sendo que a 

jurisdição eclesiástica passou a estender-se sobre a temporalidade.

O Papado reteve a idéia imperial romana de que o centro deveria manter um firme 

controle sobre os cargos subalternos e isso significava o controle sobre o episcopado, sem o 

qual  nem  o  papa  nem o  imperador  podiam governar  efetivamente.  Na  época  em que 

Gregório VII ascendeu ao trono pontifício, era senso comum na Igreja que a causa mais 

forte da simonia era o controle imperial  sobre cargos e nomeações eclesiásticas,  já que 

normalmente as eleições episcopais e abaciais ou realizavam-se na presença do monarca ou 

na  de  seus  representantes,  a  quem  os  eleitos  deviam  prestar  a  homenagem  feudal, 

recebendo em troca a investidura no cargo, as propriedades e as regalia a ele ligadas. Ao 

combaterem esta situação os reformadores investiram contra a estrutura política mais forte 

no Império desde Heinrich II.

No campo da legitimidade política, a reforma Gregoriana passou à dessacralização 

do ofício monárquico, já que o monarca perdeu seu vicariato divino, com a negação de que 

os reis recebessem através da unção funções eclesiásticas equivalentes às episcopais. O rei 

permanece visto como um leigo de categoria especial,  sendo ainda um ungido, mas era 

inferior  aos  religiosos  (também  ungidos  do  Senhor),  especialmente  ao  papa, 

automaticamente santificado através dos méritos de seu antecessor, São Pedro (Dictatus  

Papae, tese 23).

A  chancelaria  imperial  teve,  como  já  dissemos,  que  combater  os  argumentos 

gregorianos com matéria-prima retirada das mesmas fontes bíblicas e patrísticas, sendo que 

86 KRITSCH, 2002: 77.
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os canonistas da Cúria venceram a disputa por possuírem uma coerência  maior em sua 

argumentação, além do apoio recebido das facções nobres na Germânia em franca revolta 

contra o monarca. A excomunhão de Heinrich IV foi essencial para causar este “trauma” 

sobre as estruturas políticas na Germânia, já que os laços interpessoais uniam os príncipes e 

prelados ao rei e a excomunhão expôs a fragilidade do sistema sócio-político ao revogar 

qualquer relação com o excomungado.

Uma  das  reações  advindas  dos  partidários  de  Heinrich  IV foram os  escritos  de 

Petrus Crassus, membro do entourage do antipapa Clemente III (Wilbert de Ravena), que 

tentou  justificar  a  soberania  e  irremovibilidade  de  ofício  do  monarca  com argumentos 

extraídos do Direito Romano. Sua argumentação é um sinal da reorientação intelectual que 

iria  permear  o  século  XII  e  de  que,  deste  momento  em diante,  havia  um contínuo  e 

crescente  interesse  no  estudo  do  Direito  Romano.  Desde  os  tempos  de  Gregório  I,  o 

Digesto – parte do Corpus Juris Civilis que reunia as opiniões legais dos juristas romanos, 

particularmente úteis à discussão de problemas legais – não era citado. A partir de então, 

tornou-se o principal item do currículo do estudo de Retórica em Bologna sob o magister  

artium Irnerius ou Werner (c. 1075-1130) e, desde o início do século XII, foi estabelecida 

uma escola específica de Direito.

As necessidades do debate significaram que o pesar de prós e contras tornou-se a 

forma básica de argumentação. Já não bastava arrebanhar o máximo de autoridades; era 

necessário lidar com os vários argumentos para alcançar uma solução e isto demandava 

considerações  racionais  entre  os  argumentos  antagônicos.  Assim,  a  Contenda  das 

Investiduras foi um verdadeiro pré-requisito para a ascensão do método escolástico.

Além disso, ocorria um processo de transformação na nobreza germânica, que pode 

ser  assinalado  por  sinais  consideráveis,  como  a  expansão  da  construção  de  castelos;  a 

adoção de topônimos dos castelos mais importantes como sobrenomes, a evolução de uma 

consciência de grupo, inspirada parcialmente pela proteção aristocrática ao monasticismo 

reformado  e  a  redistribuição  das  jurisdições  condais,  que  envolviam,  principalmente,  a 

aplicação da justiça.

Não podemos esquecer  que a  partir  da metade do século XI não só a  alta,  mas 

também  a  baixa  nobreza  haviam  se  aproveitado  das  lutas  contínuas  para  reordenar  o 

equilíbrio de forças existente no reino sob a luz dos laços feudais que, até então haviam 
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existido  com certa  moderação,  e  começaram a  difundir-se  rapidamente.  Desta  forma  a 

coroa foi progressivamente excluída da possibilidade de intervenção imediata, salvo sobre 

os  territórios  sob  seu  controle  direto.  Em poucos  anos  este  processo,  unido  a  outro  – 

paralelo - do declínio das camadas livres e do crescimento em importância dos funcionários 

de  origens  servis,  os  ministeriais,  determinou  o  rápido  declínio  do  velho  sistema  de 

controle do poder público.87

Outra  conseqüência  foi  o  dano  irremediável  causado  na  estrutura  imperial:  a 

desintegração da coesão política resultante das pressões da guerra e da propaganda gerada 

pelas  partes  em conflito.  Em todos  os  ducados  o  episcopado  estava  dividido  entre  os 

partidos henriquino e gregoriano, assim como a aristocracia nos mesmos, principalmente na 

Suábia,  irremediavelmente  dividida  entre  três  grandes  dinastias  dos  Welf,  Zähringen  e 

Hohenstaufen. A guerra causada pela Contenda das Investiduras lançou os príncipes uns 

contra os outros, acelerando a desintegração das estruturas político-militares tradicionais.

Assim,  a  seus  sucessores  cabia  encontrar  formas  legitimárias  aceitáveis  para 

complementar  ou  substituir  as  tradicionais  e  retomar  a  tradicional  superioridade  da 

monarquia sobre os príncipes (não se trata exatamente de governo centralizado, nem do rei 

como igual aos príncipes, mas sim de uma supremacia tácita do monarca como ponto de 

equilíbrio entre os príncipes, estando acima dos mesmos, mas não alheio às suas demandas 

e influências).

87 CARDINI, 2000: 49.
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2.2. Heinrich V: a busca pela continuidade.

Heinrich  V havia  se  rebelado contra  seu  pai  com o  apoio  do Papado e  da alta 

nobreza, mas rapidamente demonstrou que não seria manipulado por nenhum deles. Sua 

ascensão em nada alterou a natureza dos problemas fundamentais que de agora em diante 

todos os aspirantes ao trono imperial teriam que enfrentar: a definição do relacionamento 

do imperador com as divergentes forças de seu momento – o Papado reformado, o padrão 

instável do cenário político italiano e as famílias aristocráticas germânicas descontentes e 

muitas vezes rebeldes.

Heinrich continuou a praticar a investidura leiga. Aliás, devemos aqui ressaltar o 

fato de que as investiduras leigas estavam sendo praticadas em escala razoável também na 

França e na Inglaterra. O início do século XII foi marcado pela necessidade da Igreja e das 

monarquias em alcançar soluções de compromisso para a questão das investiduras e isso 

pareceu próximo, já que acordos foram alcançados com Felipe I de França e Heinrich I da 

Inglaterra.

Todavia, tanto o rei germânico quanto o papa mantiveram firmes seus princípios, 

mas toleravam suas diferenças e o papa reconheceu quase todos os prelados nomeados pelo 

monarca  e  abriu  negociações  com Heinrich.  Em 1107  as  regalia foram definidas  pela 

primeira vez no curso destas negociações, mas Heinrich encontrava-se ocupado com uma 

guerra no leste e com a oposição principesca na Saxônia e não pôde continuar o diálogo, 

mas anunciou uma expedição a Roma em 1110. 

Neste momento ele decidiu-se não apenas por uma conjuntura política favorável, 

mas também pelo substancial dote de dez mil marcos de prata que recentemente sua noiva 

Matilda, filha de Heinrich I da Inglaterra, havia trazido. Assim, Heinrich V pôde cruzar o 

passo  alpino  do  Grande  São  Bernardo  com  uma  poderosa  hoste  que  lhe  possibilitou 

reconstruir o maquinário da administração imperial nas cidades lombardas em seu caminho 

para Roma.

Em 1109, o rei havia iniciado nova rodada de negociações com a Cúria papal, mas 

poucos resultados foram alcançados. A pressão de sua bem sucedida marcha contra Roma 

fez com que o Papado reconsiderasse suas posições, a ponto de Pascoal ter oferecido estes 

termos: à renúncia das investiduras por parte de Heinrich, a Igreja devolveria as terras reais 
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e os direitos de suserania ao rei, já que a mesma poderia muito bem sobreviver de doações. 

Na  realidade  Pascoal  subestimou  a  complexidade  da  situação:  de  como  os  cargos 

eclesiásticos e as possessões seculares haviam se interligado na Germânia. 

A  proposta  papal  foi  tornada  em  um  tratado,  secretamente  negociado  a  11  de 

fevereiro de 1111, no qual ficou estabelecido o seguinte compromisso: o rei renunciaria a 

todos as pretensões de investidura em troca da coroação imperial e, por sua vez, o papa 

compeliria os prelados a devolver as regalia sob ameaça de excomunhão. Tanto a coroação 

quanto o anúncio do tratado seriam realizados no dia seguinte, 12 de fevereiro de 1111.

O tratado foi lido antes do início da coroação. Durante a leitura do compromisso do 

monarca houve uma inquietação tornada em tempestade de protestos quando a decisiva 

passagem do compromisso papal foi enunciada: 

“Nós proibimos que qualquer bispo ou abade seja agora ou  

no  futuro,  mantenha  regalia,  isto  é,  cidades,  ducados,  marcas,  

condados, direitos de cunhagem ou pedágio, advocacias imperiais,  

direitos  de  baixa  justiça,  mansões  régias  e  suas  dependências,  

seguidores armados ou castelos imperiais”.88

Os  bispos  e  os  abades  protestaram  porque  teriam  que  desistir  de  seus  feudos 

imperiais,  os  príncipes  leigos  porque  mantinham feudos da Igreja,  os  quais  teriam que 

devolver.  O acordo foi  denunciado como uma fraude,  como inválido e uma heresia.  O 

tumulto foi tamanho que a coroação imperial não pôde prosseguir.

Como  o  papa  não  cumpriu  sua  parte  no  tratado,  Heinrich  retomou  sua  anterior 

reivindicação  de  investidura  irrestrita;  Pascoal  respondeu  recusando-se  a  coroá-lo 

imperador. Heinrich respondeu aprisionando o papa e os cardeais. As semanas seguintes no 

cativeiro acabaram por enfraquecer o papa e a quatro de abril de 1111 ele concordou com 

um novo tratado em Ponte Mammolo,  próximo a Tívoli.  O papa concedeu o direito de 

investidura pelo báculo e pelo anel ao monarca germânico em toda a extensão do Império, 

contanto que a eleição não tivesse sido simoníaca. Pascoal ainda prometeu não excomungar 

Heinrich por transgredir a proibição da investidura leiga e prometeu-lhe a coração imperial. 

88 FUHRMANN, 1995: 88.
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Em troca Heinrich concordou em libertar o papa e seus cardeais. A 13 de abril foi realizada 

a coroação extorquida ao papa, mas a tensão entre os partidos só aumentou.

Rapidamente o privilégio  extorquido ao papa no tratado de Ponte Mammolo foi 

denunciado como abusivo e, embora as mãos de Pascoal estivessem atadas por juramento, 

um sínodo realizado no sul  da França pelo arcebispo Guido de Vienne excomungou o 

imperador, caracterizando-o como um “segundo Judas” 89 e Pascoal confirmou a sentença.

Heinrich  V  havia  retornado  à  Germânia,  onde  uma  nova  oposição  havia 

desenvolvido seu centro na Saxônia. Em 1106 a linhagem dos Billung extinguiu-se em sua 

linha masculina com a morte de Magnus Billung e Heinrich conferiu o ducado a Lothar de 

Supplinburg, ignorando as expectativas de outros candidatos. Todavia, qualquer que fosse a 

ação  de  Heinrich,  ele  ofenderia  os  interesses  de  príncipes  e  dinastas,  e,  por  isso,  ele 

começou  a  recorrer  àqueles  grupos  que  seu  pai  havia  utilizado  como  suporte:  os 

ministeriais e as cidades.

O líder das oposições saxônica e principesca era o arcebispo Adalberto I de Mainz, 

que  havia  sido  o  primeiro  chanceler  de  Heinrich  V  em  1106  e  depois  seu  principal 

negociador com a Cúria, mas foi levado à oposição devido ao fato do monarca ter desertado 

a  alta  nobreza.  Ele  e  Lothar  de Supplinburg reacenderam a chama da  rebelião  quando 

Heinrich planejou introduzir um imposto geral seguindo as linhas dos impostos ingleses. 

Contudo,  foi  impossível  transplantar  uma  forma  de  taxação  “moderna”  de  um  reino 

altamente organizado e centralizado para um no qual a política dependia principalmente da 

acumulação de direitos individuais e da precária exploração de terras familiares e do fisco 

régio. Em 1115, o líder militar imperial, conde Hoyer von Mansfeld, sofreu uma derrota 

aniquiladora às mãos dos saxônios em Welfesholz, ao norte de Eisleben. O conde Hoyer 

morreu no combate  e  Heinrich V, a quem faltava  habilidade militar,  teve que fugir  da 

Saxônia.

Heinrich foi salvo de novas derrotas devido à sua grande habilidade política, já que 

o rei foi à Itália e conseguiu assenhorar-se das terras antes pertencentes à Condessa Matilda 

de Canossa e distribuiu privilégios às comunas lombardas e toscanas, conseguindo assim 

recursos e aliados para sua causa, a ponto de conseguir fazer eleger um papa a seu gosto 

(após a morte de Pascoal II a 21/01/1118), o arcebispo Maurício de Braga, que além de 

89 FUHRMANN, 1995: 89.
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apoiado pelo  rei  da  Germânia,  recebeu o  suporte  da  poderosa  família  Frangipani  e  do 

eminente jurista Irnerius de Bologna, tomando o nome de Gregório VIII. Ao mesmo tempo, 

o antigo chanceler da Igreja Romana João de Gaeta, foi eleito papa pelo séquito de Pascoal 

com o nome de Gelásio II, mas teve curto apostolado, já que, expulso de Roma, morreu no 

exílio em Cluny no início de 1119.

Gregório  VIII  por  sua  vez  viu-se  em  uma  situação  crítica  após  a  eleição  do 

arcebispo Guido de Vienne como Calixto II em janeiro de 1119 na prestigiosa abadia de 

Cluny. Trata-se do mesmo Guido de Vienne que excomungara Heinrich V em 1112, mas ao 

contrário do que se pudesse pensar, tratava-se de um prelado pragmático, preparado para 

alcançar um acordo com o Império. Já Heinrich V não podia esquecer-se do fato de que o 

Tratado de Ponte Mammolo havia fracassado; ele se encontrava num dilema: não poderia 

abandoná-lo e nem fazê-lo funcionar, ou seja, estava pronto para um acordo com o Papado. 

Logo após a eleição de Calixto as negociações começaram, lideradas pelo abade Pontius de 

Cluny  e  Guilherme  de  Champeaux  (ex-professor  de  Abelardo),  um dos  fundadores  da 

Escola de São Vítor e um dos primeiros autores de quaestiones disputatae, uma forma de 

escrito escolástico cujo objetivo era tratar questões com refinadas nuances e distinções90 

buscando expor as facetas mais intricadas do problema e esclarecê-las91, característica do 

ensino  universitário  contemporâneo.  Seus  escritos  ainda  priorizavam a  auctoritas,  mas 

concediam  à  ratio,  o  argumento  racional,  um  papel  considerável.  A  habilidade  do 

negociador papal em estabelecer seus argumentos foi visível desde o início das discussões 

em Estrasburgo: ele argumentou que Heinrich como rei da Germânia não precisaria perder 

os serviços da igreja imperial se renunciasse ao direito de investidura dos cargos espirituais.

Embora  a  argumentação  fosse sedutora ela  não foi  suficiente  para convencer  os 

prelados reunidos no concílio de Rheims (24/10/1119) e a Cúria decidiu impor a Heinrich a 

renúncia completa dos direitos de investidura, ao que o monarca reagiu endurecendo suas 

posições pela manutenção do tratado de Ponte Mammolo. Todavia, a intervenção de um 

grupo  de  príncipes  leigos  que  passou  a  intermediar  as  negociações  entre  a  oposição 

principesca e o monarca, serviu para aproximar também o rei e o papa, já que conseguiram 

uma conferência entre as partes em Würzburg em 1121 que declarou uma trégua na luta e 

uma nova reunião que se deu em Worms em 1122, à qual compareceu uma legação papal 

90 FUHRMANN, 1995: 91.
91 LIBERA, 1990: 26-30.
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plenipotenciária, liderada pelo cardeal-bispo Lamberto de Óstia (futuro papa Honório II), 

para negociar com o imperador. O resultado foi a assim chamada Concordata de Worms 

(23/09/1122). 

Formalmente  a  Concordata  foi  composta  por  dois  privilégios,  conhecidos  como 

Henricianum e  Calixtinum.  Heinrich  renunciou  à  investidura  com  báculo  e  anel,  os 

símbolos  do  cargo  espiritual;  isto  tornou  claro  que  as  funções  espirituais  não  estavam 

sujeitas à investidura leiga.  O símbolo a ser usado no futuro para a investidura era um 

simples cetro; o rei prometeu permitir que eleições canônicas e consagrações ocorressem 

livremente,  ao  mesmo  tempo  em que  prometeu  o  retorno  de  terras  que  tivessem sido 

alienadas da Igreja; e, conforme as tradições imperiais, Heinrich prometeu auxílio ao papa e 

seus  seguidores.  Calixto  concordou  que  as  eleições  para  bispos  e  abades  no  reino 

germânico deveriam contar com a presença de Heinrich, sem simonia ou violência. Se a 

eleição ficasse empatada, Heinrich deveria oferecer sua ajuda e optar pelo melhor partido 

(ou o que ele achasse que fosse o melhor partido). O candidato eleito deveria receber as 

regalia pela  investidura  com um cetro  –  na  Germânia  isso  deveria  acontecer  antes  da 

consagração,  na Itália  e na Borgonha as eleições  episcopais  eram livres  e,  por isso,  os 

bispos só precisavam prestar o juramento de fidelidade ao imperador seis meses depois da 

consagração 92. As terras papais foram excluídas deste acordo.

Os  dois  partidos  acharam  que  haviam  conseguido  o  melhor  com  o  acordo  de 

Worms. O rei ainda tinha meios para influenciar o processo de escolha de um prelado – 

através de sua presença na eleição e de seu controle sobre as regalia através da investidura. 

Os príncipes alemães  que não estiveram presentes em Worms ratificaram a Concordata 

numa  Dieta  geral  em Bamberg  no  mesmo  ano,  mas  quando  o  Calixtinum foi  lido  no 

Concílio Ecumênico Lateranense de 1123, houve distúrbios e discordâncias e só quando foi 

apontado que este era o único compromisso aceitável para a paz é que houve concordância. 

O Papado havia  conseguido separar a  eleição para os cargos espirituais  de suas posses 

materiais e direitos de governo, desfazendo a impressão de que as funções espirituais eram 

meros apêndices dos feudos a eles agregados.

A Concordata de Worms trouxe ao fim o sistema de governo conhecido como “o 

sistema da igreja imperial dos Otônidas e dos Sálios” 93. O controle imediato sobre a igreja 

92 KRITSCH, 2002: 93.
93 FUHRMANN, 1995: 93.
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imperial foi transformado em um controle indireto através dos laços feudais presentes nas 

bases da Concordata. O rei foi excluído dos aspectos sacramentais da eleição e deixou de 

ser o senhor dos bispados e monastérios imperiais no sentido de posse fundiária, já que ele 

não mais poderia instalar candidatos na função espiritual,  mesmo quando sua influência 

permanecia tão extensa que se podia dizer que o monarca nomeava os bispos. Os prelados 

continuavam  presos  ao  rei  através  das  regalia,  pelas  quais  eles  haviam  prestado 

homenagem e formado um grupo de príncipes encontrado apenas no Império: os príncipes 

eclesiásticos.

Por  outro  lado,  como  muito  bem  explana  Pierre  Classen,  citado  por  Horst 

Fuhrmann:

 “Através de uma estrita separação entre spiritualia e regalia 

tanto  na  teoria  legal  quanto  no  simbolismo,  a  Concordata  da  

Worms tornou possível tratar todas as temporalia da Igreja a partir  

do  ponto  de  vista  exclusivo  da  lei  secular,  que  neste  caso 

significava  o  Direito  Feudal,  e  de  interpretar  o  relacionamento 

entre o rei ou imperador e os príncipes eclesiásticos que detinham 

as regalia como laços feudais. Em vez de um domínio direto sobre a  

Igreja exercido pelos Otônidas e Sálios, encontramos a suserania  

feudal do Império sobre as regalia dos príncipes eclesiásticos”. 94

A Concordata de Worms foi a última realização política importante de Heinrich V. 

Após uma fracassada invasão à França (cujo objetivo era a anexação da Normandia ao 

Império, como primeiro passo para a junção das coroas inglesa e imperial, já que Heinrich 

havia se tornado herdeiro dos domínios anglo-normandos através de seu casamento com 

Matilda e da morte imprevista do único filho varão de Heinrich I  Beauclerc), Heinrich V 

caiu seriamente doente (possivelmente câncer 95) e faleceu aos trinta e nove anos de idade, 

sem filhos, em Utrecht a 23/05/1125, tendo nomeado como guardião das insígnias imperiais 

e herdeiro das terras familiares dos Sálios (ou seja, herdeiro pessoal) seu sobrinho Friedrich 

II  de  Hohenstaufen,  duque  da  Suábia  e  cognominado  o  Caolho.  As  crônicas 

94 FUHRMANN, 1995: 97
95 FUHRMANN, 1995: 94.
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contemporâneas deixaram apenas um retrato difuso da personalidade de Heinrich V e as 

características  mencionadas  são  praticamente  todas  negativas.  Ele  distinguia-se  por  sua 

cobiça e perfídia, além de quase sempre conseguir unir seus opositores por suas injustiças. 

Certamente ele era consciente de sua própria dignidade, mas faltava-lhe simpatia: ninguém 

lhe escreveu uma elegia como a que o anônimo autor da Vita Henrici IV havia escrito para 

seu pai.

Com  a  morte  de  Heinrich  V  a  dinastia  dos  Sálios  terminou  pela  linha  direta 

(masculina), significando se não o fim de uma era, pelo menos o fim de uma forma de 

governo herdada de tempos arcaicos, baseada na participação de eclesiásticos na política e 

governo, além da participação ativa dos leigos na vida da Igreja. Regnum e Sacerdotium a 

partir deste momento passaram a ser entidades diferentes. Mas esta separação ainda não 

estava de todo clara.

A coroa imperial  saiu enfraquecida da Contenda das Investiduras e em busca de 

uma nova legitimidade, mas ainda conseguiu fazê-lo em um estado melhor do que muitos 

de seus inimigos; como por exemplo, os ducados étnicos que aceleraram seu processo de 

desagregação.

A monarquia hereditária conseguiu sobreviver por aproximadamente dois séculos. 

Um candidato ao trono deveria ser membro da casa real ou parente próximo da mesma. A 

realeza  eletiva  de  Rudolf  von  Rheinfelden  (eleito  em  1077,  mas  ele  mesmo  ligado 

agnaticamente aos Sálios), de Hermann von Salm e de Ekkbert von Meissen, não foi capaz 

de prevalecer sobre a realeza hereditária de Heinrich IV, mas a idéia da monarquia eletiva 

certamente foi fortalecida e mesmo preferida pelo Papado e pelos partidários da Reforma 

Gregoriana.

Após  a  morte  de  Heinrich  V,  os  príncipes  exerceram  duas  vezes  seus  direitos 

eleitorais  em 1125 com Lothar  III  e  em 1138 com Konrad III,  antes  que  a  eleição  de 

Friedrich I trouxesse nova força ao elemento dinástico na sucessão régia, porém isto não foi 

apenas um assunto de simples decisão entre a realeza eletiva ou a hereditária, especialmente 

quando a eletiva estava restrita a um grupo relativamente pequeno de candidatos. Um rei 

que fosse apenas escolhido pelos príncipes tinha que estar preparado para fazer concessões. 

A realeza eletiva era um meio seguro para que os príncipes conseguissem legitimar direitos 

usurpados: condados e advocacias alienados, castelos adulterinos etc.
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Além disso, gerava um desequilíbrio de poder a favor dos príncipes, já iniciado com 

a ascensão de Heinrich V em 1106. Os reinados de Lothar III e Konrad III funcionaram 

como uma espécie de anti-realeza legalizada: os príncipes escolheram não o candidato mais 

próximo ao falecido monarca, mas aquele que lhes fosse mais adequado.

80 



2.3 Lothar III: a realeza sem futuro.

“Lothar destacou-se dos outros nobres de seu  

período como o mais hábil e mais poderoso, mas, como  

o  resto  da  Germânia  de  seus  dias,  a  ele  faltava 

grandeza”.96

Heinrich V, morto aos trinta e nove anos, foi sucedido por Lothar de Supplinburg, 

que, por sua vez, já havia superado a marca dos cinqüenta anos de idade, como Lothar III. 

Um século  interpõe-se  entre  a  elevação  de  Konrad  II,  o  primeiro  Sálio  e  Lothar;  uma 

comparação das duas eleições mostra o quanto os tempos haviam mudado. Em 1024, o que 

aparentava ser uma eleição completamente livre havia  resultado na escolha do herdeiro 

legítimo, mas na segunda ocasião as demandas do sobrinho Hohenstaufen de Heinrich V, o 

duque da Suábia Friedrich II, eram uma desvantagem, já que a nobreza germânica insistiu 

em sua recentemente fortalecida independência e seu direito a uma livre escolha. 

Considerações de política eclesiástica reforçaram as idéias constitucionais: aqueles 

que não gostavam da natureza  incompleta  da Concordata  de Worms  e  da forma  como 

Heinrich V havia agido e não podiam esperar obter vantagens daquele que era herdeiro de 

suas políticas, tinham que procurar outro candidato. 

O duque Lothar  da Saxônia era adequado em todos os quesitos:  era poderoso o 

suficiente para reinar, mas sua idade e falta de descendentes masculinos (e assim não ter 

ambições de estabelecer uma dinastia própria) significavam que não representava ameaça 

ao princípio eleitoral. Outro fator a seu favor era sua hostilidade a Heinrich V e sua grande 

fidelidade à Igreja. Ademais, Lothar não possuía nem ligações agnáticas ou cognáticas à 

dinastia  dos  Sálios,  fator  que  gerava  rejeição  às  linhagens  dos  Hohenstaufen  e  dos 

Babenberger  –  representados  pela  candidatura  de  Leopoldo III,  Margrave  da Áustria  -, 

ambas  ligadas  aos  Sálios  por  intermédio  de  Agnes,  irmã  de  Heinrich  (porém  os 

Babenberger não enfatizavam sua ancestralidade Sália,  deixando assim a designação de 

herdeiros dos Sálios aos Hohenstaufen, que realmente se consideravam uma continuação 

dos mesmos). 

O Arcebispo Adalberto I de Mainz, que havia liderado a oposição a Heinrich V a 

96  HAMPE, 1973: 124.
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partir  de  1112  e  inimigo  dos  Hohenstaufen,  tanto  em  políticas  quanto  em  questões 

territoriais, encarregou-se de construir a oposição à sucessão dinástica, promovendo uma 

solução eletiva. Ele não apenas foi capaz de extorquir as insígnias imperiais da imperatriz 

viúva  Matilda  (sendo  que  a  posse  das  insígnias  tinha  um  papel  muito  importante  no 

processo sucessório) como também conseguiu extrair aos príncipes a promessa de que a 

reunião eleitoral ocorreria em sua sé em Mainz, sob a sua presidência. Além disso, estavam 

presentes outros dois legados papais97 e um observador francês, na figura do Abade Suger 

de Saint-Denis. 

A partir do século X, teoricamente, a participação do populus, ou seja, os homens 

livres do reino, era considerada como parte das eleições régias, mesmo que este fosse na 

prática representado pelos principes. Na Dieta de Mainz em 1125, mesmo esta participação 

foi reduzida; um colégio eleitoral foi formado com os magnatas presentes, consistindo de 

dez representantes das tribos principais: Francônios e Lorenos juntos, Suábios, Bávaros e 

Saxônios.  Havia  um candidato  de  cada  tribo,  mas  apenas  três  com chances  reais98: o 

margrave  da  Áustria  Leopold  III  (portanto  bávaro)  da  casa  dos  Babenberger;  o  duque 

Friedrich II da Suábia e o duque da Saxônia Lothar de Supplinburg. A Dieta dos nobres foi 

habilmente  manipulada  pelo  inescrupuloso  Arcebispo  Adalberto  a  escolher  Lothar  da 

Saxônia através  do seguinte  subterfúgio:  confrontou  cada  um dos  candidatos  com uma 

pergunta  capciosa:  estaria  ele  preparado  para  reconhecer  outro  candidato  como  rei? 

Friedrich pediu uma pausa para deliberar e, a Dieta, sem esperar por sua resposta, elegeu 

Lothar  de Supplinburg  per  inspirationem,  insuflada  pelos  príncipes  eclesiásticos  e  pelo 

duque Simon da Alta Lorena, meio-irmão de Lothar. A idéia de merecimento propagada 

pela  Igreja  havia  triunfado sobre os  laços  com a dinastia  prévia  como favorecido  pelo 

direito costumário (ao contrário, por exemplo, do caso da ascensão de Heinrich II ao trono): 

“O princípio da eleição livre havia sido vitorioso”.99

Quando  o  arcebispo  proclamou  Lothar  como  rei,  os  bávaros  protestaram,  mas 

rapidamente vieram a concordar com o resultado da eleição. Seu duque, o Welf Heinrich o 

Negro, inicialmente estava comprometido com a candidatura Hohenstaufen, já que o duque 
97 Legados papais na eleição de 1125: o próprio arcebispo de Mainz (legado permanente para a Germânia), 
Gerard, cardeal de Santa Croce em Jerusalém (futuro papa Lúcio II) e Romano, cardeal de Santa Maria em 
Pórtico.
98 Otto de Freising relata que o quarto candidato era o conde Carlos de Flandres, FREISING, 2002: VII, XVII, 
424.
99 HAMPE, 1973: 123.
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Friedrich II era seu genro, casado com sua filha Judith. Porém, a possibilidade de poder 

aberta com o compromisso de casamento entre a herdeira única de Lothar, Gertrude, com o 

herdeiro de Heinrich o Negro, Heinrich o Soberbo, (orquestrado pelo arcebispo de Mainz) 

possibilitaria que este viesse a criar um vasto bloco territorial que uniria sob seu poder o 

ducado bávaro, as terras ancestrais dos Welf na Suábia, e, graças ao matrimônio, o ducado 

saxônio,  confirmando  assim  os  imensos  ganhos  territoriais  da  linhagem  na  Saxônia 

(Heinrich o Negro era neto de Magnus Billung, último duque saxônio desta estirpe). Por 

outro lado, este casamento apontava Heinrich o Soberbo como herdeiro natural de Lothar 

III, podendo influenciar a seu favor a próxima eleição régia.

De toda forma, Heinrich o Negro julgava que o futuro seria mais brilhante para sua 

linhagem  através  de  seu  filho  do  que  através  de  seu  genro  e  neto.  Assim,  em 13  de 

setembro de 1125 Lothar foi coroado rei pelo arcebispo Friedrich de Colônia em Aachen. A 

influência dos príncipes eclesiásticos na eleição e o pedido feito ao papa Honório II para 

que este concedesse sua aprovação (confirmatio) à eleição, trouxeram a Lothar a reputação 

de ser um Pfaffenkönig, um “rei dos padres”: “O rei legítimo agora aceitou tudo o que a  

oposição aos Sálios havia buscado em 1077 – o direito irrestrito dos nobres de eleger e do  

papa em confirmar”.100

A luta  contra  os Hohenstaufen tornou-se inevitável  quando o duque Friedrich  II 

recusou-se a entregar terras da coroa ao novo rei. Sob os Sálios as terras da família e as 

pertencentes  ao  fisco  régio  tornaram-se  de  difícil  distinção  entre  si.  Segundo  Otto  de 

Freising, a retaliação de Friedrich II e Konrad foi justa devido às humilhações que eles (“as 

crianças do imperador Heinrich”) haviam sofrido.101

Antes do fim do ano, o duque Friedrich havia sido posto fora da lei e uma campanha 

militar foi proclamada contra ele. Lothar tentou cercar os Hohenstaufen: concedeu a reitoria 

sobre o condado da Alta Borgonha (as terras à volta de Besançon) a oeste dos territórios 

Staufen a Konrad von Zähringen, enquanto a leste, as terras dos Staufen estavam cercadas 

pelas terras da Bavária, e ao sul, pelos domínios dinásticos alodiais dos Welf à volta de 

Ravensburg, ambos sob Heinrich o Soberbo.  Todavia,  a expedição militar  de 1127 que 

deveria submeter os Hohenstaufen, acabou por atolar em um cerco a Nuremberg. 

Os Staufen tornaram o rompimento completo: em dezembro de 1127 o irmão caçula 

100  HAMPE, 1973: 124.
101  FREISING. 2002, VII, XVII: 424.
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de Friedrich, Konrad da Francônia foi eleito como anti-rei (já que este, ao contrário de seu 

irmão  mais  velho,  não  havia  jurado  fidelidade  ao  novo  monarca) e  buscou  apoio  na 

Lombardia, tendo sido coroado em Monza como rei da Itália pelo arcebispo Anselmo de 

Milão102 e  tentou  tomar  o  controle  sobre  as  terras  Matildinas.  Mas  seu  golpe  foi 

malsucedido;  seus  recursos  eram  muito  parcos  para  alcançar  seu  principal  objetivo, 

contestar, como herdeiro de Heinrich V, as demandas papais sobre as já mencionadas terras 

Matildinas.  Porém, com a recusa dos vassalos de Matilde em reconhecê-lo,  Konrad foi 

obrigado a recuar e os Hohenstaufen teriam sido obrigados a admitir a derrota, caso Lothar 

não tivesse outros problemas, notadamente o cisma que atingiu a Igreja Ocidental com a 

sucessão de Honório II (cuja ascensão já havia sido disputada). 

As duas principais famílias da nobreza romana que tradicionalmente disputavam o 

trono papal, os Frangipani e os Pierleoni,  entraram novamente em choque, sendo que a 

minoria,  liderada pelo chanceler da Cúria Aimerich (que já havia eleito  Honório II sob 

circunstâncias  questionáveis)  e  apoiada  pelos  Frangipani,  elegeu  rapidamente  o  cardeal 

Gregório Papareschi, que assumiu o nome de Inocêncio II. A maioria, embora batida na 

rapidez,  elegeu  Petrus  Pierleone  (que  já  havia  sido  preterido  na  eleição  anterior),  que 

assumiu o nome de Anacleto II, de modo canonicamente impecável. Assim, um candidato 

podia argumentar que foi eleito primeiro, mas o outro alegava que tinha o direito a seu lado.

Esta dupla eleição não foi apenas o reflexo de uma disputa entre linhagens rivais, 

mas  um  resultado  direto  de  disputas  internas  à  Cúria  papal.  Inocêncio  foi  apoiado 

principalmente pelos cardeais mais jovens, a maioria oriunda do Norte da Itália, enquanto 

que Anacleto foi apoiado pelos cardeais mais velhos, principalmente da Itália meridional ou 

romanos. Inocêncio favorecia às novas ordens como os Cistercienses, os Premonstratenses 

e  os  cânones  regulares.  Anacleto  estava  mais  próximo  às  concepções  gregorianas  de 

reforma e do espírito de Cluny, além de desaprovar a tendência de seus antecessores de 

apoiar os episcopados contra os mosteiros.

Embora Inocêncio II fosse “uma mediocridade incolor”  103, tinha chances maiores 

de vencer, já que era apoiado por Bernardo de Clairvaux, Norberto de Magdeburg e seus 

círculos, que representavam a forma de monasticismo mais moderna, contando com uma 

crescente influência no mundo leigo. Foi uma vitória dos Cistercienses e do episcopado 

102 FREISING, 2002: VII, XVII, 424.
103 FUHRMANN, 1995: 119-120.
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sobre  os  Cluniacenses.  A  eloqüência  de  Bernardo  conquistou  Ludwig  VI  de  França  e 

Heinrich I da Inglaterra que passaram a apoiar Inocêncio. Anacleto foi apoiado por Roger 

II, que, por sua vez, foi recompensado com o título de Rei da Sicília, enfeudado pelo papa 

em 1130.

Assim, Lothar III tornou-se o fiel da balança. Ambos os papas notificaram-no de 

suas eleições. Esta era uma situação favorável para que a monarquia germânica reassumisse 

sua  tutela  sobre  o  Papado,  mas  Lothar  via  a  situação  essencialmente  como assunto  de 

consciência e remeteu a decisão final a um sínodo convocado em Würzburg. De fato, sua 

devoção  religiosa  estava  em conflito  com suas  necessidades  políticas,  já  que  caso  ele 

tentasse dominar o Papado ou mesmo declarar-se como árbitro da Igreja, acabaria entrando 

em confronto  com seu  próprio  episcopado  (em sua  maioria  reformadores)  e  contra  os 

Cistercienses, Premonstratenses e Cluniacenses, além de arriscar-se a lançar Inocêncio e 

todos os reformadores ocidentais para a órbita de Konrad de Staufen. 

Em Würzburg alguns prelados estavam convencidos de que a causa de Anacleto era 

melhor,  mas a maioria seguiu a liderança de Norberto de Magdeburg e,  alinharam-se a 

Inocêncio  II.  Lothar  obedeceu esta  decisão,  embora  Anacleto  lhe  houvesse oferecido  a 

coroação imperial, além da excomunhão de Konrad.

É  interessante  que  Inocêncio  nada  tenha  oferecido  a  Lothar.  Aliás,  ele  apenas 

enviou aos bispos e príncipes germânicos uma carta na qual os ordenava a incitar Lothar a 

cumprir  suas  obrigações  com  a  Igreja  Romana.  Inocêncio  simplesmente  demandou  os 

serviços devidos pelo rei  germânico  à Igreja,  na tradição  da visão ministerial  do poder 

imperial.  Assim, Lothar foi  encarregado com os deveres de escolta a Inocêncio em seu 

retorno a Roma e lhe conceder proteção permanente.

Mas esperava-se dele mais do que isso. Bernardo e Inocêncio, ao reunir-se com o 

monarca  em  Liège  (1131),  demandaram  que  o  mesmo  realizasse  um  gesto  pleno  de 

significados:  que  ele  prestasse  ao  papa  os  serviços  de  palafreneiro,  como  havia  sido 

estabelecido  na  Doação  de  Constantino;  que  ele  conduzisse  o  cavalo  do  pontífice  por 

determinado trecho, assim como segurar seu estribo enquanto montava e desmontava. O 

que  Lothar  considerava  apenas  como um gesto  simbólico  de  respeito  e  reverência,  foi 

definido por membros da Cúria como um reconhecimento de submissão feudal do monarca 

germânico frente ao papa. Talvez não seja esta a única explicação para o fato,  mas tal 
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serviço não era costumário. Foi realizado pela primeira vez por Pippin o Breve para o papa 

Estevão II em 754, sendo secundado apenas em 858 por Ludwig II (para o papa Nicolau I). 

Após este fato a próxima menção registrada a esta cerimônia ocorre apenas com Konrad, o 

primogênito rebelde de Heinrich IV em 1095 (com o papa Urbano II). Por fim, esta ocasião 

em Liège.104

Neste encontro, Lothar tentou extorquir ao papa o direito de investidura plena como 

contrapartida ao seu reconhecimento do mesmo e apoio militar para a reconquista de Roma. 

Foi necessária toda a força persuasória de Bernardo de Clairvaux para fazer com que Lothar 

voltasse  atrás  e  aceitasse  apenas  a  coroação  imperial  como  pagamento  por  seu  apoio, 

abandonando assim a idéia de restaurar a investidura plena.

No verão de 1132 Lothar cumpriu sua promessa, marchando para Roma com um 

exército de mil  e quinhentos cavaleiros – muitas vezes menor do que o reunido para a 

coroação de Heinrich V, vinte anos antes. Como Anacleto II havia se entrincheirado na 

cidadela Leonina ao redor da basílica de São Pedro, Lothar teve que ser coroado na menos 

prestigiosa basílica de São João de Latrão. Devemos observar que o exército reunido por 

Lothar era insuficiente para conquistar a cidadela papal e, é provável que ele soubesse do 

fato, sendo um experimentado homem de armas105. É possível que tenha agido assim por 

vários fatores, como a contínua rebelião dos Hohenstaufen na Germânia combatida por seu 

genro  Heinrich  o  Soberbo,  mas  também  como  uma  reação  à  contínua  pressão  de 

superioridade  hierocrática  de  Inocêncio  II  e  Bernardo de Clairvaux.  Assim ele  poderia 

recordá-los  da  necessidade  do  poder  secular,  conseguindo o que  precisava  (a  coroação 

imperial) sem ter que comprometer muitos recursos na empreitada.

No dia  quatro de junho de 1132, Lothar  e sua esposa Richenza foram coroados 

imperador  e  imperatriz  e  nas  negociações  subseqüentes  em  relação  às  investiduras,  o 

imperador conseguiu assegurar-se de um privilégio papal que proibia os bispos de serem 

empossados com as regalia antes de jurar vassalagem ao monarca por elas (subordinando 

assim os bispos ao monarca germânico através dos laços feudais ao invés de subordiná-los 

pela investidura). 
104 Eventualmente esta cerimônia foi incorporada à coroação imperial, mas não antes de 1155; já que se assim 
o tivesse sido, Friedrich I provavelmente não teria criado controvérsias a respeito da mesma no encontro de 
Sutri em 1155.
105 De acordo com Otto de Freising: “Em vários lugares ele foi zombado e atrasado por aqueles que viviam 
nestas  terras,  tanto  pelo  amor  que  tinham por  Konrad,  quanto  como  conseqüência  de  sua  escassez  de  
tropas”. FREISING, 2002: VII, XVIII, 425.
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Não obstante, por outro lado, ele assumiu uma posição complicada em relação às 

terras Matildinas ao reconhecer implicitamente os direitos de posse da Igreja (embora a 

condessa Matilde houvesse alterado seu testamento legando seu patrimônio ao imperador 

Heinrich V, agregando assim suas terras ao fisco imperial). Ele concordou em manter estas 

terras em regime de usufruto em troca de um pagamento anual de cem libras de prata, 

investiu seu genro com as terras e este é que deveria prestar homenagem ao papa por elas. 

A  Cúria  juntou  estas  situações  diferentes,  como  se  Lothar  que  dois  anos  antes  havia 

prestado o serviço de palafreneiro, tivesse se tornado vassalo papal pelas terras Matildinas. 

Aliás, um afresco mural em São João de Latrão mostrava o papa sentado em seu trono, 

coroando Lothar como imperador e apresentava um dístico com a seguinte inscrição: “o rei  

tornando-se vassalo do papa (Homo papae) ao aceitar a coroa que lhe foi oferecida” 106. 

Isto mostra claramente o quão perigosa era a visão curta de Lothar ao aceitar as formas 

externas  de  subordinação  ao  papa  para  o  futuro  do  Império,  posto  que  as  implicações 

ficavam claras para os coevos.

Logo após a saída do imperador de Roma, Roger II expulsou Inocêncio II da cidade 

e Bernardo começou a recordar a Lothar que o imperador tinha o dever de proteger a Igreja. 

Uma nova expedição italiana tornou-se possível quando os Hohenstaufen submeteram-se a 

Lothar em 1135 após mediação do próprio Bernardo de Clairvaux107. Tiveram que entregar 

as  terras  da  coroa  herdadas  de  Heinrich  V,  mas  Friedrich  manteve-se  como  duque  da 

Suábia e Konrad da Francônia foi mesmo honrado com o título de porta-estandarte da hoste 

imperial. 

Para a expedição italiana de 1136 foi reunido um grande exército. Só Heinrich o 

Soberbo liderava 1500 cavaleiros e desta vez Lothar seria capaz de afirmar por completo os 

direitos imperiais na Itália. Ao adentrar a península, ele seguiu o costume de imperadores 

antigos  e  presidiu  uma  Dieta  em  Roncaglia,  próximo  a  Lodi  e  publicou  um  decreto, 

influenciado pelo Direito Romano (inicialmente utilizado por seu antecessor Heinrich V), 

que proibia aos  valvassores (vavassalos) o subenfeudamento ou alienação de seus feudos 

sem o consentimento de seus suseranos, senão estes não seriam capazes de cumprir seus 

deveres militares para com o Imperador.

A campanha prosseguiu em 1137 prometendo ser um sucesso: Benevento e Bari 

106 FUHRMANN, 1995: 121.
107 FREISING, 2002: VII, XIX, 426.
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foram tomadas,  Roger II ofereceu negociações de paz e chegou mesmo a oferecer seus 

filhos como reféns. Contudo, existiam facções opostas no exército e diferenças entre o papa 

e o imperador, a respeito de quem seria o real suserano das terras normandas conquistadas, 

que acabaram por  causar  o  fim da expedição.  Na marcha  de  retorno,  após  entregar  as 

insígnias imperiais ao recentemente investido Margrave da Toscana Heinrich o Soberbo, 

Lothar morreu próximo a Reutte no Tirol a 4 de dezembro de 1137. Suas conquistas na 

Itália foram rapidamente retomadas pelos normandos e o cisma encerrado, com a morte de 

Anacleto II em janeiro de 1138. A principal atividade de Lothar como duque da Saxônia e 

como monarca, foi dar continuidade ao  “Drang nach Osten” realizado desde a época de 

Otto I, pelo menos.

Como  é  possível  constatar,  o  reinado  de  Lothar  III  trouxe  uma  série  de 

complicações  à  questão  da  legitimidade:  o  papel  dos  príncipes  na  eleição,  que,  pela 

primeira vez em duzentos anos elegeram um príncipe que não pertencesse à dinastia de seu 

antecessor seja por ligação agnática seja por ligação cognática. Foi uma clara tentativa de 

retomar o princípio do monarca como primus inter pares com a eleição de um candidato 

considerado  mais  fraco,  que  derivasse  sua  legitimidade  deste  consentimento.  Porém,  a 

reação do monarca eleito era a de buscar uma base de apoio mais sólida contra os próprios 

príncipes  eleitores,  a  Igreja.  De fato,  a  intensa  participação  do  arcebispo  de  Mainz  na 

eleição  de  Lothar,  o  relacionamento  muito  próximo  do  monarca  com  o  Papado  e  as 

complicações desta relação,  como nos episódios do serviço de palafreneiro e das terras 

Matildinas, ambos interpretados como símbolos da submissão feudal do monarca ao papa 

ampliaram a crise legitimária pós-Contenda das Investiduras. 

As opiniões de seus contemporâneos lhe foram positivas, o próprio Otto de Freising 

afirmou que se a morte não o tivesse sobrepujado, sua força e feitos teriam novamente 

restaurado  a  coroa  à  sua  antiga  posição108.  Em  claro  contraste,  grande  parte  dos 

historiadores  modernos  transmite-nos  um relato  que  muito  lhe  desfavorece,  justamente 

devido às suas conexões eclesiásticas.

Sua atitude está bem fundamentada na inegável fraqueza de sua política de ceder à 

Igreja, mas fora isto, ela é unilateral e injusta. Lothar não poderia negar suas origens e nem 

desejava fazê-lo. O particularismo (dos nobres) e a Igreja haviam lhe dado o trono.

108  FREISING, 2002: VII, XX, 428.
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Assim,  ele não queria um novo conflito com a Igreja,  mas sim uma cooperação 

pacífica. A despeito de todas as suas concessões, que pareciam – e de fato muitas eram 

mesmo – evidências de fraqueza, sua política não era sem sentido. Ele realizou um notável 

experimento para descobrir se uma monarquia forte podia ser criada e mantida, mesmo se 

concedesse  pleno  reconhecimento  aos  desenvolvimentos  coevos  do  particularismo  e  da 

independência clerical, como ele já havia feito quando estabeleceu sua autoridade sobre a 

Saxônia.

Lothar III foi reverenciado pelos círculos reformistas como “um imperador temente  

a Deus, um guerreiro vigoroso, distinto nas armas, prudente no conselho, terrível contra  

os inimigos de Deus, amigo da justiça, inimigo da injustiça”. Lothar foi “útil e adequado à 

honra do império”, de acordo com Pedro Diácono, cronista de Monte Cassino, revivendo os 

termos com que Gregório VII julgava os monarcas109.  Lothar foi  o único imperador  da 

Idade Média Central  cuja atitude parecia  se aproximar  da interpretação papal  do ofício 

imperial e do papel como advocatus, patronus e defensor da igreja romana: “o mais cristão 

imperador Lothar, repleto de zelo por Deus e pela fé cristã, como católico advogado da 

Igreja”.110 

Para ele a cooperação com a Igreja não era uma escolha, mas a principal forma de 

estabelecer  a  legitimidade  de seu poder  sobre os  príncipes  germânicos,  em especial  os 

irmãos Hohenstaufen. Assim os benefícios desta cooperação eram óbvios para ele; mas os 

riscos advindos da mesma, nem tanto.

No campo da simbologia de poder esta cooperação enfraqueceu o Império, já que 

sistematicamente, os publicistas papais acabaram por construir uma imagem na qual Lothar 

foi apresentado não como o parceiro secular que a Igreja necessitava, mas sim como um 

vassalo, um subordinado à mesma. 

Inocêncio II foi um papa preocupado com a imitatio imperii, na qual fazia questão 

de utilizar-se de todos os adereços do poder imperial (como a púrpura e o diadema) para 

reafirmação de sua autoridade universal.111

Em uma carta escrita em 1130, logo após o início do cisma papal, o Cardeal bispo 

Pedro do Porto testemunha que antes da eleição tanto Anacleto quanto Inocêncio haviam 

109  ROBINSON, 1990: 451.
110  ROBINSON, 1990: 443.
111  ROBINSON, 1990: 24.
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vivido vidas sábias e honestas. Todavia, após sua eleição, talvez incentivado pelo chanceler 

Aimerich,  e  num  esforço  para  demonstrar  que  ele  era  o  verdadeiro  papa,  Inocêncio 

transformou-se  de  modesto  legado  em  régio  monarca.112 Ao  exceder  o  luxo  com  que 

Calixto II havia se cercado, ele utilizou-se de pompa e cerimônias para impressionar os 

espectadores com a majestade de seu ofício. Em suas viagens, Inocêncio distribuía dinheiro 

aos  pobres,  presenteava  os  nobres  e  oferecia  festas  suntuosas  que  chegaram mesmo  a 

impressionar ao astuto abade Suger de Saint-Denis, que não deixou de observar o custo 

desta largesse papal: após encontrar-se com a corte francesa, Inocêncio visitou os mosteiros 

franceses  para  restaurar  a  saúde  dos  cofres  papais...  Aliás,  Inocêncio  foi  um  ativo 

incentivador do emprego das cortes judiciais papais113, já que eram tanto uma medida de 

exercício de poder real quanto uma segura fonte de rendimentos.

Inocêncio prosseguiu com sua  imitatio imperii até a morte, já que requisitou para 

seu enterro o sarcófago de pórfiro do Imperador Adriano e que deveria ser enterrado em 

Latrão, a igreja de Constantino 114, em vez de São Pedro.

Em relação ao episódio de Liège, devemos recordar que se tratava da cerimônia da 

rosa dourada. Desde o século XI esta cerimônia era realizada no domingo 29 de março e 

Inocêncio, no exílio, sabia que a mesma estava sendo oficiada por Anacleto em Roma. Na 

cerimônia o papa leva uma fragrante rosa dourada em procissão até a igreja de Santa Croce, 

onde era oficiada uma missa.  Na homilia  era enfatizado o significado da rosa dourada. 

Após a cerimônia, coroado e acompanhado por seus seguidores leigos e espirituais, o papa 

retornava em uma procissão ao palácio de Latrão. Em um ponto ao longo da rota, o prefeito 

da  cidade  o  aguardava,  e  assumia  suas  rédeas  guiando-o  pelo  restante  do  caminho  e 

ajudando-o a desmontar. O papa então lhe entregava a rosa e o prefeito agradecia beijando-

lhe o pé. Já que o prefeito era vassalo do papa e Lothar estaria cumprindo seu papel em 

Liège, as pessoas que assistiram a cerimônia poderiam ter inferido que Lothar também agia 

como  um vassalo.  Contudo,  como  característico  de  Inocêncio,  a  cerimônia  era  apenas 

sugerida, já que não havia rosa, não havia Santa Croce e não houve a missa.115

A interpretação de Inocêncio a respeito de suas relações com Lothar tomou a forma 

de um mural, representando a coroação de Lothar, na capela de São Nicolau no palácio 
112  STROLL, 1991: 180.
113  Comportamento considerado abusivo por São Bernardo em seu De Consideratione.
114  Segundo a Doação de Constantino.
115  STROLL, 1991: 195.
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Lateranense,  não mais existente  mas que nos é conhecido devido a desenhos feitos nos 

séculos XVI e XVII e por descrições feitas por quatro autores germânicos do reinado de 

Friedrich I. Estes relatos germânicos foram todos escritos após o mural ter causado a ira de 

Friedrich e levado os bispos germânicos a escrever ao papa Adriano IV no início de 1158, 

demandando a sua remoção. 

Todos os relatos provenientes da Germânia imperial dão uma interpretação feudal 

ao mural: que Lothar estava representado recebendo a coroa imperial do papa como um 

vassalo recebe um feudo de seu senhor. O relato mais explícito – o de Rahewin, biógrafo de 

Friedrich – recita a inscrição que acompanhava o mural: “Vindo até nossos portões, o rei  

jurou proteger  a Cidade/Então se  tornou vassalo do Papa e  recebeu a coroa que ele  

concedia” 116. Modernas discussões sobre o mural perdido focaram-se nesta inscrição e seu 

retrato  do  imperador  como  vassalo  papal  –  cujo  único  precedente  foi  a  exigência  de 

Gregório VII em 1081 de que o anti-rei realizasse um juramento de fidelidade ao papa. Foi 

sugerido que, ao encomendar o mural a Cúria papal tenha amalgamado a coroação imperial 

de Lothar  com a investidura  das  terras  Matildinas  quatro dias  depois  e  assim criado a 

impressão de que o império fosse um feudo papal. No entanto, os esboços sobreviventes do 

mural  do  Lateranense  –  contrastando  com  os  relatos  da  Germânia  imperial  e, 

particularmente  com  a  mencionada  inscrição  de  Rahewin  –  não  mostram  qualquer 

cerimônia feudal. É mesmo possível que a inscrição não fosse parte da concepção original 

de Inocêncio II e representasse uma “escalada” posterior de exigências papais.

Todavia, mesmo sem a inscrição feudal, o mural permanece como uma poderosa 

declaração das relações entre o império e o Papado. O papa aparece entronizado, coroado e 

portando seus trajes cerimoniais; ele ergue o ajoelhado Lothar, que está sem coroa e vestido 

simplesmente.  Está  claro  que  Inocêncio  desfruta  da  autoridade  suprema  na  Terra:  ele 

condescende  ao  rei  da  Germânia,  que  se  humilha  perante  o  trono  papal,  e  o  ergue  à 

dignidade imperial. Mesmo se Inocêncio não tenha utilizado o vocabulário feudal utilizado 

por  Gregório  VII  em  1081,  sua  concepção  das  relações  entre  papa  e  imperador  era 

essencialmente Gregoriana.

Obviamente  Inocêncio  nunca  pretendeu  estabelecer  a  suserania  papal  sobre  o 

imperador  como  princípio.  Ele  nunca  articulou  tal  demanda  e  ela  não  foi  lançada  aos 

116  FREISING. 2004, III, 10: 184.
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sucessores de Lothar. O que ele esperava alcançar com o mural e a inscrição no palácio de 

Latrão era algo muito menos ambicioso do que a canonicidade da vassalagem imperial. Ele 

simplesmente  procurava  erodir  a  imagem  da  autoridade  imperial,  miná-la  para  que  no 

futuro ela estivesse vulnerável a novas investidas. E ele escolheu o momento correto.

Enquanto Konrad III falhava em conter os Welf e em reconquistar a Terra Santa, 

uma nova geração  de clérigos  acostumou-se a  ver  o  imperador  retratado  como vassalo 

papal, perigo que Friedrich I astutamente vislumbrou. 

Assim, para Inocêncio, a cooperação com Lothar III foi amplamente vantajosa, já 

que  o  Papado  experimentava  um  enfraquecimento  após  a  Contenda  das  Investiduras. 

Inocêncio conseguiu perpetuar a imagem de vencedor do Império:

“Juntas, as evidências escritas e pictóricas indicam que a 

mais distinta característica do pontificado de Inocêncio II era sua 

imitação  imperial.  É  neste  caráter,  mais  do  que  qualquer  

divergência  sobre  a  reforma eclesiástica,  que  o  diferenciava  de  

Anacleto. Era Inocêncio mais do que Anacleto o conservador, por  

que ele é que se modelou pelas visões hierocráticas de Gregório 

VII. Gregório havia apontado o caminho para tornar o imperador 

vassalo  papal,  e,  enquanto  Inocêncio  não  tenha  conseguido  

realizar o objetivo de seu antecessor, ele conseguiu algo quase tão  

bom: convenceu de que o havia feito”.117

Desta  forma,  a  legitimidade  do  monarca  germânico  calcada  em bases  religiosas 

provou-se completamente inadequada, ao menos sob as premissas tradicionais. Todavia, a 

crise ainda se aprofundaria sob o sucessor de Lothar III, o primeiro monarca Hohenstaufen, 

Konrad III.

117 STROLL, 1991: 208.
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2.4 Konrad III: a realeza inglória.

Como na eleição régia de 1125, em 1138 o candidato, cuja vitória pudesse fortalecer 

a idéia da monarquia hereditária, foi excluído. Heinrich o Soberbo, genro de Lothar, a quem 

ele havia entregue as insígnias imperiais antes de falecer, duque da Bavária e da Saxônia, 

margrave da Toscana, feudatário das terras Matildinas, pretendente às terras da família na 

Lombardia (já que Heinrich descendia de Welf IV, primogênito da união entre Cuniza Welf 

e o margrave de Milão Albert-Azzo II d’Este118) e um dos principais magnatas territoriais 

na Suábia, julgava que tivesse boas chances na sucessão; mas a arrogância Welf prejudicou 

seus planos. 

Segundo Otto de Freising, ele se gabava de que sua autoridade estendia-se de mar a 

mar, da Dinamarca à Sicília, e o que era pior, seus planos entravam abertamente em choque 

com os do Papado em relação ao reino normando, como os confrontos entre Heinrich e 

Inocêncio II deixaram claro durante a campanha italiana de Lothar III em 1136-37. A Cúria 

e os príncipes germânicos iriam garantir que os planos de Heinrich não se realizassem.

Tanto  os  partidários  dos  Hohenstaufen,  que  favoreciam  a  sucessão  hereditária, 

quanto os príncipes que desejavam eleições régias livres, podiam concordar com a eleição 

de Konrad (que já havia mostrado sua capacidade ao manter-se como anti-rei contra Lothar 

III até 1135). As circunstâncias favoreciam uma eleição rápida: o arcebispado de Mainz, 

cujo último ocupante havia tido tanta importância na sucessão anterior, estava vacante; o 

arcebispo  Arnaldo  de  Colônia  havia  acabado  de  ser  eleito  e  ainda  não  havia  sido 

consagrado.  Albero  de  Trier,  um  amigo  de  Bernardo  de  Clairvaux,  tinha  excelentes 

conexões na Cúria sob Inocêncio II e não tinha rivais entre os arcebispos renanos. Em um 

golpe de mão, sem esperar pela reunião dos príncipes, Albero de Trier, Arnald de Colônia, 

Bucco, bispo de Worms e o duque Friedrich II elegeram Konrad III, aos 45 anos de idade, 

em Coblenz a sete de março de 1138 e o legado papal Theodwin estava pronto para coroá-

lo poucos dias depois em Aachen119. Assim como Lothar, Konrad ficou conhecido como 

um rei dos padres, e certamente deveu sua eleição à rápida ação do arcebispo de Trier e à 

intervenção da Cúria.

Konrad tinha uma grande reputação por ter “uma figura cavaleiresca e formosa, um 

118  JORDAN, 1986: 04.
119  FREISING. 2002, VII, XXII: 430-431.
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valente guerreiro que buscava o perigo; capaz de piadas e brincadeiras rudes e partilhava 

com  seus  soldados  as  fadigas  e  privações”  120.  Possuía  uma  personalidade  alegre  e 

amigável, porém era reputado como indeciso, acrítico e mesmo crédulo, um simplex121. Não 

lhe faltavam adaptabilidade ou iniciativa – afinal assumiu por duas vezes o fardo da coroa 

em circunstâncias das mais difíceis – mas sim astúcia, cautela, o cálculo para preparar e a 

firmeza  para  persistir  em  um  determinado  caminho122.  Contudo,  entre  seus  acessores, 

destacava-se tanto  em influência  quanto  em sagacidade,  Wibald  abade  de Stavelot  (até 

1146)  e  de  Corvey (até  sua  morte  em 1158).  Porém,  nas  condições  predominantes  na 

Germânia  imperial,  dificilmente  Wibald  poderia  exercer  poder  e  influência  nos  níveis 

alcançados pelo abade Suger de Saint-Denis, seu contemporâneo francês.

Porém,  quando  jovem,  Konrad  exibira  as  tendências  usuais  da  aristocracia 

germânica do século XII, de crueldade temperada com piedade.  Segundo Ekkehard von 

Aura, quando Konrad foi nomeado duque na Francônia oriental por Heinrich V em 1116, 

uma disputa eclodiu de imediato com o bispo de Würzburg, que corretamente interpretou 

esta  nomeação  como  uma  diminuição  de  sua  jurisdição  anterior.  Konrad  devastou  os 

campos e roubou dos camponeses através da diocese de Würzburg. Alguns anos depois, em 

1124, ele se assustou com um eclipse lunar, ou assim disse o cronista, e em uma conversão 

de seu comportamento anterior, ele tomou a cruz e peregrinou a Jerusalém. É certo que sua 

posterior participação na Segunda Cruzada ajudou a regenerar sua reputação piedosa. 123

Em termos de poder pessoal, Konrad era fraco, já que seu ducado francônio possuía 

pouco lastro em termos de alódios e benefícios. Porém, ele podia recuar para as terras da 

família Staufen e contar com o apoio de seu irmão, o duque Friedrich II da Suábia (que, 

após o falecimento de Judith Welf em 1131, contraiu um segundo matrimônio com Agnes 

von Saarbrücken, sobrinha de seu antigo inimigo, o arcebispo Adalbert I de Mainz) e outros 

aliados, como seu meio-irmão Babenberg, o margrave da Áustria Leopold IV.

A despeito de sua eleição apressada, Konrad foi geralmente reconhecido e Heinrich 

o Soberbo entregou-lhe as insígnias imperiais, porém, rapidamente houve um choque com 

os Welf, quando Konrad ordenou um novo princípio constitucional de que nenhum príncipe 

poderia manter dois ducados (retomando assim desta maneira a idéia de que o “ducatus” 
120 HAMPE. 1973: 139.
121 FUHRMANN. 1995: 126.
122 HAMPE. 1973: 139.
123 ARNOLD. 2004: 178.
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era um ofício público,  concedido  pelo monarca e não apenas  posse hereditária  de uma 

linhagem),  evidentemente  visando  à  posição  única  de  Heinrich  o  Soberbo  que, 

evidentemente, se recusou a aceitar este princípio e a prestar homenagem, já que Konrad 

havia demandado que ele devia desistir  ou de seu ducado hereditário  da Bavária ou da 

Saxônia  recém-adquirida.  Caso  optasse  por  algum  dos  ducados,  concordaria  com  a 

legalidade da medida de Konrad III; caso se decidisse pela desobediência, levaria o reino à 

guerra civil, porém teria espaço para recursos posteriores. Ele assim o fez.

Então Heinrich, no espírito da Lehnrecht (Direito Feudal), foi declarado fora-da-lei 

e privado de suas posses feudais (não alodiais). A Saxônia foi concedida a Albert o Urso 

(margrave  do Brandenburgo,  da linhagem dos  Ascânios)  e  a  Bavária  a  Leopold  IV da 

Áustria. 

Esta  redistribuição  de  títulos  ducais  foi  um  ato  de  desespero  político,  no  qual 

Konrad  III  concedeu  os  títulos  a  oponentes  menores  dos  Welf  e  esta  crise  favoreceu 

particularmente seus parentes, já que ele era forçado a recorrer aos laços de parentesco para 

fortalecer seu poder, porém, estas relações pessoais eram frágeis, dependendo dos acasos 

biográficos124.  Aliás,  a  principal  preocupação  do  reinado  de  Konrad  III  foi  com  esta 

preponderância territorial  dos Welf, não porque fosse essencialmente danosa ao poderio 

régio, mas pela razão de que era uma clara ameaça à sobrevivência dos domínios dinásticos 

dos Hohenstaufen na Suábia (como havia ficado claro durante a guerra civil no reinado de 

Lothar  III),  seu  núcleo  de  poder.  Assim,  a  maior  parte  de  seu  reinado  foi  dedicada  à 

tentativa de fragmentar este poderio, justificando plenamente as medidas adotadas contra o 

Soberbo. 

Não podemos desconsiderar o peso das relações de parentesco,  que, embora não 

gerassem uma estruturação  de poder  de longo prazo,  foram exploradas  ao máximo por 

Konrad  III:  além da  concessão  do  ducado  bávaro  a  seu  meio-irmão  Leopold  IV  (e  o 

remanejamento da Áustria a seu outro meio-irmão Heinrich Jasomirgott ex-conde palatino 

do Reno),  o monarca  nomeou seu cunhado Godfrey de Louvain como duque da Baixa 

Lorena e seu outro cunhado Hermann von Stahleck como conde palatino do Reno. Seus 

meio-irmãos Babenberger Otto e Konrad foram designados para os bispados de Freising e 

Passau, respectivamente (ambos no âmbito do ducado da Bavária) e com o uso estratégico 

124  HAVERKAMP. 1992: 138.
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das relações geradas por matrimônio de suas meio-irmãs Babenberger – Judith casou-se 

com o marquês Guglielmo V de Monferrato (o único príncipe restante na Lombardia, livre 

do domínio  exercido pelas  comunas);  Agnes com o duque Wladislaw II  da Silésia  (da 

dinastia polonesa dos Piast), Gertrude com o duque Vladislav II da Boêmia (da dinastia 

Přemysl)125, Bertha com o burgrave (conde urbano) Heinrich III de Regensburg (a mais 

poderosa cidade bávara) e Elizabeth com o conde Hermann II de Winzenburg (na baixa 

Saxônia), realizou assim um cerco aos domínios Welf na Suábia, Bavária, Saxônia e Itália.

No auge desta crise ocorreu o inesperado falecimento de Heinrich o Soberbo em 

1139. Contudo, os Welf continuaram a insistir em seus direitos sobre ambos os ducados, 

mas sua resistência ficou dividida: na Saxônia ela era liderada não por Heinrich o Leão, 

herdeiro do Soberbo, então com apenas dez anos de idade, mas por sua avó, a imperatriz 

viúva Richenza  von Northeim.  Na Bavária  e  na Suábia  ela  era  liderada  pelo  irmão  de 

Heinrich o Soberbo, Welf VI.

No  início  das  lutas,  Konrad  tentou  expelir  os  Welf  de  seus  alódios  e  castelos 

suábios,  como  o  castelo  de  Weinsberg.  Apesar  de  suas  vitórias  iniciais,  a  resistência 

continuou,  mesmo após  a  morte  de Richenza  em 1141 e  só em 1142 chegou-se a  um 

compromisso:  Alberto  entregou  a  Saxônia  e  retornou  às  suas  terras  e  o  ducado  foi 

concedido a Heinrich o Leão, que, por sua vez, deveria renunciar à Bavária, seguindo o 

princípio  constitucional  decretado  pelo  rei.  O  acordo  foi  selado  pelo  casamento  entre 

Gertrude, a viúva de Heinrich o Soberbo e mãe de Heinrich o Leão, e Heinrich Jasomirgott 

irmão e sucessor de Leopoldo IV (falecido em 1141). Entretanto, Gertrude faleceu em 1143 

e os partidários dos Welf demandaram que a Bavária lhes fosse restituída,  sendo que o 

apoio para esta medida era amplo, incluindo mesmo o próprio Friedrich Barbarossa. Roger 

II  da  Sicília  fornecia  apoio  financeiro  aos  Welf  como parte  de  sua  defesa  contra  uma 

aliança entre Konrad III e o império Bizantino e a demanda dos Welf permaneceu insolúvel 

até a ascensão de Friedrich ao trono.

Konrad destacou-se também pelo fato de não ter recorrido à coroação imperial. A 

despeito  deste  fato,  sua  Chancelaria  utilizava  os  títulos  de  Romanorum rex Augustus e 

semper Augustus a partir de 1139. É possível que as negociações com Bizâncio tenham 

demonstrado a Konrad a falta do título imperial.  O monarca germânico e o  basileus de 

125 POHL & VACHA. 1995: 108-186.
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Constantinopla aliaram-se devido às ações de seu inimigo comum: Roger II, e uma aliança 

matrimonial entre as duas casas reais foi acertada. O imperador oriental Manuel I Comneno 

(ainda porphyrogenitus) casou-se com Bertha de Sulzbach (Irene), cunhada de Konrad III, 

por ele adotada. Os frutos desta aliança já foram colhidos quando da expedição cruzada de 

Konrad, já que as visitas do mesmo a Constantinopla ajudaram a cimentar esta união.

Aliás,  é possível  que este  tenha sido o único resultado positivo desta expedição 

levantina: o grosso das forças germânicas foi perdido em combates contra os seljúcidas no 

interior  da  Anatólia,  a  expedição  francesa  também foi  dizimada  (só  o  contingente  dos 

peregrinos liderado pelo bispo Otto de Freising que seguiu pelo litoral anatólio conseguiu 

atravessar a região com certa tranqüilidade, talvez pelo fato de não representar ameaça) e a 

união destes grupos enfraquecidos à hoste do reino de Jerusalém só trouxe confusão, na 

medida em que resolveram sitiar Damasco, a única potência islâmica que apresentava certa 

simpatia aos cruzados. Talvez o pior resultado tenha sido o psicológico: ao demonstrar aos 

muçulmanos que os exércitos francos não eram invencíveis, a iniciativa ficou a partir de 

então com Nur-ed-din e depois com Saladino.

Ademais, as tensões européias cresceram com o ataque normando à ilha bizantina 

de Corfu (de onde Roger II transferiu a próspera manufatura de seda para seus domínios) e 

em 1149, com os líderes cruzados retornados, Manuel I ofereceu-se para pagar os custos de 

uma  expedição  germânica  contra  os  normandos  e  forneceria  tropas  de  apoio  para  a 

campanha (mas reservaria para si a soberania sobre as regiões conquistadas).  Por outro 

lado,  os Welf  juntaram-se a  uma coalizão  anti-Staufer,  sendo que Welf  VI prometeu a 

Roger II lutar contra os Hohenstaufen e os Babenberger. Luís VII da França também se 

juntou à coalizão de Roger e uma guerra européia parecia iminente.

Para piorar a situação, desde o início da década houve o crescimento do movimento 

comunal  em Roma,  liderado por  Arnaldo  de Bréscia  (um ex-aluno de Abelardo  muito 

conhecido por  suas  pregações  contra  a  riqueza  da Igreja  – sendo possível  que um dos 

membros de seu grupo tenha composto a canção goliárdica Evangelium secundum marcam 

argenti – e por ter afirmado que o povo romano era a fonte do direito imperial, rejeitando a 

Doação de Constantino), que restaurou um Senado na cidade, opondo-se diretamente ao 

Papado, a ponto de manter a Cúria isolada na cidadela Leonina e depois expulsar o papa 

Eugênio III da cidade.
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Aliás, o Senado ofereceu a Konrad III a coroa imperial do povo romano em 1149, 

com a proposta de que eles e os germânicos restaurassem o Império que havia sido liderado 

por Constantino e Justiniano126. Konrad recusou a proposta, já que a aceitação de um título 

imperial romano secular seria um rompimento aberto com o Papado e ele não estava em 

posição de descartar qualquer forma de legitimação de seu abalado poder. De fato, com os 

apuros causados pela comuna romana, Eugênio III ofereceu a coroação imperial a Konrad 

III,  mas  este  faleceu  em 15 de  fevereiro  de  1152 em Bamberg,  enquanto  preparava  a 

expedição a Roma.

No entanto,  antes  de  falecer,  Konrad  III  regulou  sua  sucessão:  seu primogênito 

Heinrich faleceu em 1150 e seu caçula Friedrich (dito de Rothenburg) ainda era um infante. 

Logo,  seu  único  herdeiro  aceitável  era  seu  sobrinho,  o  duque  Friedrich  III  da  Suábia, 

primogênito do duque Friedrich II de Hohenstaufen com Judith de Welf.

Comparado com Friedrich  Barbarossa ou mesmo com Lothar  III,  Konrad e seu 

reinado parecem pálidos e desinspirados. Ele não era politicamente forte e nem tinha uma 

personalidade imaginativa; pertencia à geração que teve experiência de primeira mão do 

período anterior à Concordata de Worms (e assim tinha uma visão arcaica das relações 

entre Regnum e Sacerdotium) e foi incapaz de desenvolver novas formas de governo para a 

realeza. Embora a Igreja muito tenha interferido em seu reinado, Konrad foi incapaz de 

estabelecer o mesmo nível de cooperação alcançado durante a maior parte do reinado de 

Lothar III. Por outro lado, também foi incapaz de romper com a tradição da legitimidade 

ligada ao Papado e aceitar a proposta de coroação leiga da comuna romana. Porém, seus 

contatos com Bizâncio e mesmo com a comuna Romana, injetaram em sua Chancelaria 

antigos ideais ligados à tradição romana, aliados ao trabalho de resgate do Direito Romano 

em Bologna, cujos professores já se haviam ligado ao Império anteriormente (como por 

exemplo, Irnerius a Heinrich V) e viriam a despertar no reinado de seus sucessores.

Contudo, devemos notar também, que, na verdade, se a atuação de Konrad como rei 

tenha  sido  pífia  frente  a  seus  antecessores  e  sucessores,  é  inegável  que  sua  defesa  do 

patrimônio e prerrogativas de sua linhagem foram exemplares, agindo de fato como um 

grande duque, devotado à sua dinastia. Isto pode ser exemplificado pelo admirável uso de 

suas  relações  de  parentesco  com  cunhados  e  seus  meio-irmãos  Babenberger  que  se 

126 BENSON. 1982: 342.
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constituíram em uma poderosa rede de sustentação política e também pelo sacrifício das 

chances de seu filho menor Friedrich (depois conhecido como Friedrich de Rothenburg) a 

sucedê-lo no trono, ao nomear seu sobrinho e auxiliar Friedrich III duque da Suábia como 

seu herdeiro, que viria a ser conhecido como Friedrich I Barbarossa.

Assim,  Friedrich  I  teria  uma árdua lista  de tarefas  para reorganizar  o  reino que 

herdou: solucionar as disputas entre os príncipes, principalmente entre seus primos Welf e 

Babenberger  e  estabelecer  novas  relações  entre  os  príncipes  e  a  coroa;  estabelecer  a 

Landfrieden; estabelecer novas relações com a Igreja, com o Império Bizantino e com os 

outros reinos europeus; restabelecer a autoridade imperial sobre a Lombardia, estabelecer 

novas formas legitimárias para o Império e ainda cuidar dos interesses de sua linhagem.
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Capítulo 3: Friedrich de Hohenstaufen o Barbarossa. 

“Que será este menino?”

(Lc. 1: 66)

A  principal  fonte  narrativa  sobre  Friedrich  Barbarossa é  a  Gesta  Friderici  I  

imperatoris, relato composto a pedido do mesmo por seu tio Babenberger, o bispo Otto de 

Freising e, depois da morte deste, pelo clérigo de Freising Rahewin (que provavelmente 

havia sido secretário do bispo) para celebrar os primeiros oito anos de reinado de Friedrich 

I. Fato este que gera o seguinte problema: Friedrich reinou mais trinta anos e, infelizmente, 

para este período não existe um relato tão interessante quanto a Gesta. 

Em alguns  aspectos  é  até  mesmo  questionável  considerarmos  a  Gesta  Friderici 

como uma biografia quando a comparamos com as definições do que deve ser a  vita e 

mesmo com os textos das biografias de outros imperadores. Ela não cobre a vida toda do 

biografado, posto que contemporânea do mesmo e escrita a seu pedido.

Sabemos de que se trata de uma encomenda porque existe uma importante evidência 

neste sentido: a abertura da Gesta é única; uma carta do Imperador Friedrich a seu tio, o 

Bispo Otto, na qual o Barbarossa delineia o que considerava serem os principais fatos dos 

cinco primeiros anos de seu reinado (a carta é de 1157, início dos trabalhos na composição 

do texto). Friedrich estabelece aqui, com a ajuda de seu tio, a seqüência oficial dos eventos 

considerados como relevantes e dignos de figurar na biografia régia127.

Embora as biografias régias tenham como inspiração direta os modelos clássicos 

(sobretudo Suetônio e Plutarco, mas também Salústio, Lívio e Cícero entre outros128), ela 

acabou por se tornar uma espécie de conciliação entre os demais tipos, já que apresentava 

elementos fortemente estilizados característicos das hagiografias (como os  topoi de tipo 

físico, das qualidades etc) e a presença dos valores da linhagem ou dinastia característicos 

das gestas. Na realidade, a grande diferença da biografia régia para a gesta linhagística era 

uma  questão  de  ênfase:  na  gesta os  indivíduos  existem em função  da  continuação  da 

linhagem,  enquanto  que  na  biografia  régia a  linhagem  existe  para  o  surgimento  do 
127 Esta carta ainda causa muita polêmica entre os estudiosos, que se dividem em duas posições antagônicas: 
aqueles que a encaram sob o prisma do encômio e outros que a encaram sob o prisma da publicística. Um 
sumário das principais opiniões pode ser encontrado em CARSON. 1994: XLVII – LVI.
128 MOMMSEN & MORRISON. 2000: 42 e 46.
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indivíduo biografado.

Sua principal característica é a presença do topos literário do elogio ao soberano129, 

ou seja, um texto essencialmente panegirístico, normalmente assim estruturado: 

“(...) a técnica (formula laudis) prescrevia a gloriosa exaltação dos 

antepassados, dos feitos da juventude e da idade viril. Qualquer um 

deve ser louvado pelo que há antes dele, nele e depois dele. Antes  

dele, como a família e a pátria; nele, como o nome, a educação, a  

instrução, a beleza do corpo, a sucessão de seus feitos; depois dele,  

como a conclusão de sua vida, a opinião que o segue depois de  

morto”.130

Para verificarmos a validade de tal observação, basta compará-la com a estruturação 

dos  capítulos  da  Vita  Karoli de  Einhard,  cujos  temas  são  a  dinastia  Merovíngia,  os 

ancestrais de Carlos, sua ascensão, as diversas guerras em que participou, suas relações 

diplomáticas, suas obras públicas, sua vida privada, as conspirações movidas contra ele, sua 

aparência, seus gostos, sua coroação imperial, suas reformas, a coroação de Ludwig o Pio e 

sua  morte  (incluindo  presságios,  sepultamento  e  testamento) 131,  numa  verdadeira 

continuidade do  De vita Caesarum de Suetônio. Como todas as outras biografias régias 

germânicas anteriores, a Gesta Friderici foi profundamente influenciada pela Vita Karoli e 

assim apresenta com esta grandes semelhanças de forma e conteúdo.

Existem muitas  biografias  régias  germânicas  medievais,  mas  em geral,  elas  não 

ajudam muito na recuperação do caráter e da personalidade verdadeiras dos biografados, já 

que estas obras preocupam-se essencialmente em proclamar a grandeza dos biografados.

Aliás, ao discutirmos neste pequeno capítulo a linhagem de Friedrich, tratando de 

seus antepassados diretos antes de adentrarmos aos feitos do próprio, estamos reproduzindo 

a estrutura da própria Gesta Friderici, onde o bispo Otto passa o livro I tratando dos feitos 

dos  antepassados  diretos  de  Friedrich:  “Mas antes  de começar o relato  de seus  feitos,  

pensei em relatar num breve prefácio alguns dos feitos de seu avô, de seu pai e seu tio,  

129 CURTIUS, 1996: 234-5.
130 CURTIUS, 1996: 210.
131 THORPE, 1969.
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para que nesta linha de discurso o que for dito de sua personalidade seja revelada como a 

mais ilustre”.132

3.1 A linhagem.

A sucessão de 1152 contemplou o duque da Suábia, Friedrich von Hohenstaufen, 

terceiro do mesmo nome a ocupar a função. Os Hohenstaufen eram uma linhagem recente, 

sendo que seu primeiro ancestral conhecido foi o conde de Riesgau Friedrich von Büren 

(casado  com  Hildegard  von  Eguisheim),  pequeno  nobre  suábio  que  se  destacou  pela 

fidelidade a Heinrich III. 

Embora a linhagem tivesse esse início humilde, seu bisneto, nascido não se sabe ao 

certo  se em 1120 ou 1122, tinha uma ancestralidade  impressionante,  marca do sucesso 

obtido com a política matrimonial dos mesmos. Seu avô paterno, duque Friedrich I (1050-

1105), havia obtido seu título e a proverbial mão da princesa (no caso Agnes da Germânia, 

ambos em 1079 133) por serviços prestados a Heinrich IV durante as convulsões do reinado 

deste monarca134.

Nas palavras de Otto de Freising: 

“Nesta época (por volta de 1070) um certo conde chamado 

Friedrich,  que traçava sua ascendência  dos  mais  nobres  condes  

suábios,  havia  estabelecido  sua  residência  em  uma  fortaleza 

chamada Staufen. Já que este homem era prudente no conselho e  

vigoroso  na  guerra,135 foi  convocado  pela  corte  imperial  e  lá  

prestou serviços militares por muitos dias, onde atuou como um 

nobre e zeloso soldado. Contra todos os perigos ele defendeu seu 

imperador com hombridade”.136

132 FREISING, 2004: 17.
133 Que em segundas núpcias desposou o margrave Babenberger da Áustria, Leopold III o Santo.
134 FREISING, I, VI, 2004: 41.
135 Duas das qualidades mais importantes em um vassalo.
136 FREISING, I, VI, 2004: 41.
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Após o casamento com Agnes e a concessão do título ducal, o duque Friedrich I 

precisava  transformar  seu benefício  em realidade,  já  que  após  a  morte  de  Rudolf  von 

Rheinfelden na batalha de Unstrut (1080), seu genro Berthold von Zähringen usurpou o 

ducado da Suábia, além de competir com outros membros da linhagem de Rheinfelden. 

1.Planta reconstituída do Burg Hohenstaufen em Göppingen – fonte: http://www.burgenwelt.de/hohenstaufen/

grlie.htm

Friedrich conseguiu derrotar Berthold e na paz subseqüente, estabeleceu-se que este 

desistiria  do  ducado  suábio,  porém  continuaria  controlando  a  região  de  Zurique  na 

qualidade de vassalo imperial. Os domínios da linhagem dos Zähringen estendiam-se pela 

Suíça setentrional e pela Floresta Negra, tornando a família uma das mais poderosas da 

Suábia, sendo superada apenas pelos Welf e pelos Hohenstaufen.

Sabe-se que Friedrich  I  foi  o  construtor  do castelo  de Staufen (o Hohenstaufen 

propriamente dito), em uma colina próxima a Göppingen, e da abadia de Lorch, os dois 

centros  da tradição Staufen.  Após a  vitória  sobre os Zähringen,  Friedrich  I  manteve-se 

indisputado sobre o ducado, falecendo em 1105 e sepultado em Lorch.

De seu casamento com Agnes, a tradição reporta  doze filhos137:  Heilika,  Bertha, 

Friedrich  (II),  Hildegard,  Konrad  (futuro  Konrad  III  da  Germânia),  Gisela,  Heinrich, 

Beatriz, Kunigund, Sophia, Gertrude e Richilde.

Foi sucedido por Friedrich II como duque da Suábia durante a revolta de Heinrich 

V contra seu pai Heinrich IV, encerrada com a morte deste em 1106. Ao que tudo indica, 
137 Também reporta que em seu segundo casamento com Leopold III Agnes teve mais dezoito filhos, elevando 
sua descendência a improváveis trinta filhos.
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Friedrich II não participou da revolta, mas manteve relações cordiais com seu tio materno. 

Otto qualifica-o como bravo em combate, astuto na condução de seus negócios, calmo na 

aparência  e  no  espírito,  cortês  na  fala  e  tão  generoso  nos  dons  que  “multidões  de 

guerreiros  a  ele  afluíam  e  ofereciam-se  voluntariamente  a  seu  serviço”138.  Ademais, 

citando novamente Otto de Freising: 

“Em  todas  as  coisas  ele  era  como  seu  pai.  Ele  era  um  

cavaleiro tão fiel a seu soberano e um amigo tão útil a seu tio, que 

por seu valor suportou a decadente honra do reino, lutando com  

hombridade contra seus inimigos até que aqueles retornassem às  

afeições de seu soberano”.139

2 . Reconstituição do Burg Hohenstaufen no século XII, fonte: 

http://www.burgenwelt.de/hohenstaufen/grlie.htm

138 FREISING. I,  XII,  2004: 45. É certo que nesta passagem Otto apresentava um retrato genérico de seu 
meio-irmão, retratando-o com as qualidades genéricas que definiam o nobre do século XII.
139 FREISING. I, XIV, 2004: 47.
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3. Reconstituição do Burg Hohenstaufen no século XV, fonte: 

http://www.burgenwelt.de/hohenstaufen/grlie.htm

Destacou-se a serviço de Heinrich V como um de seus mais leais partidários, tendo 

mesmo sido encarregado da co-regência da Germânia (juntamente com seu irmão Konrad 

da  Francônia)  enquanto  o monarca  realizava  sua  segunda expedição  italiana  em 1116. 

Aliás, Otto relata que entre os grandes príncipes do reino, praticamente apenas os dois 

irmãos Hohenstaufen e Godfrey,  o conde palatino do Reno, não se rebelaram contra o 

imperador140.

Friedrich  II  então  empreendeu  uma  campanha  para  submeter  os  rebelados,  em 

especial  os arcebispos Friedrich de Colônia e Arnald de Mainz (principal instigador da 

rebelião em conluio com o duque da Saxônia Lothar de Supplinburg): “Cruzando o Reno 

da Suábia para a Renânia, ele gradualmente submeteu à sua vontade todo o território de  

Basiléia a Mainz, onde sabia-se que a principal força do reino estava”.141

Seu método de campanha foi muito semelhante ao da pacificação do interior da 

Inglaterra realizado por Guilherme o Conquistador após sua vitória em Hastings: seguindo 

o  curso  do  Reno  e  construindo  fortalezas  em  lugares  adequados  para  sujeitar  as 

vizinhanças a seu poder; depois abandonando estas fortificações (que provavelmente eram 

140  FREISING. I, XII, 2004: 45.
141  FREISING. I, XII, 2004: 45.
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do estilo motte and bailey142) e prosseguindo com o processo de construção e pacificação, 

ao ponto, segundo Otto, de ser dito o seguinte a respeito do duque Friedrich: “Ele sempre 

carrega consigo uma fortaleza na cauda de seu cavalo”. 143

Após a pacificação das terras ao longo do Reno, o duque Friedrich declarou guerra 

ao arcebispo Arnald de Mainz (1117), o principal líder rebelde. Neste momento, o duque 

suábio optou por táticas mais tradicionais e destrutivas: a princípio utilizou-se das razias, 

devastando os  campos  ao  redor  da cidade,  estabelecendo  assim ao  mesmo tempo,  um 

perímetro de terra arrasada de onde a cidade não podia extrair suprimentos e um terreno 

limpo, onde estabeleceu suas tropas para o cerco subseqüente à cidade. 

As  tropas  que  empreendiam  o  assédio  planejavam  um  assalto  ao  subúrbio  de 

Mainz, objetivando saquear esta rica parte da cidade, mas foram impedidos pelo duque. Ao 

mesmo tempo, este foi persuadido a levantar o cerco por uma tratativa de rendição por 

parte do arcebispo. Quando o duque Friedrich dispersou seu exército e se retirou, de acordo 

com  os  termos  negociados,  as  tropas  do  arcebispo,  lideradas  pelo  conde  Emicho  de 

Leiningen144 partiram ao ataque, perseguindo os remanescentes do exército suábio, tendo 

sido, contudo, rechaçadas pela guarda do duque e no combate acirrado o conde Emicho foi 

morto, quebrando a cadeia de comando dos atacantes e levando-os à fuga.145

O duque Friedrich II desposou Judith de Welf, filha do duque da Bavária Heinrich 

IX o Negro. Desta união nasceu Friedrich “Barbarossa”, que, literalmente, encontrava-se 

no centro das relações dinásticas em conflito no  regnum.  Seus tios paternos eram o rei 

Konrad III, o margrave Leopold IV da Áustria, o conde palatino do Reno (depois duque da 

Bavária e da Áustria) Heinrich II  Jasomirgott e os bispos Otto de Freising e Konrad de 

Passau. Seus cunhados eram o duque Mateus I da Lorena Superior (através de sua irmã 

Bertha) e o Landgrave Ludwig II da Turíngia (por sua meio-irmã Judith). Pelos casamentos 

de suas tias Babenberger, Friedrich encontrava-se ligado aos marqueses de Montferrat, aos 

duques  Premyslidas  da  Boêmia,  aos  duques  Piast  da  Polônia-Silésia,  além do  basileus 

Manuel I Comneno, casado com Bertha de Sulzbach (cunhada e filha adotiva de Konrad 

III). De sua parentela materna, destacavam-se seus tios, o poderoso Heinrich X o Soberbo, 

142 Uma torre de madeira construída sobre uma elevação – natural ou artificial – com o conjunto circundado 
por uma paliçada.
143 FREISING. I, XII, 2004: 45.
144 Conhecido por suas perseguições às comunidades judaicas renanas durante a Primeira Cruzada.
145 Mais sobre a atuação do duque Friedrich II e sobre Konrad III pode-se encontrar no capítulo 2.
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duque da Bavária e da Saxônia e Welf VI de Memmingen. Praticamente todos os principais 

detentores  de  poder  no  Império  nesta  geração  encontravam-se  a  ele  relacionados  em 

primeiro grau.

108 



INSERIR GENEALOGIA NA IMPRESSÃO

109 



3.2 O indivíduo: 

Com relação à pessoa de Friedrich, temos uma idéia de sua aparência. Existe um 

busto de prata dourada146 (utilizado como relicário, podendo assim ser classificado como 

uma “majestade”147) que Friedrich presenteou a seu padrinho, o abade Otto von Cappenberg 

em 1155, sendo uma das mais belas peças de ourivesaria do século XII. Embora seja muito 

estilizado  ao  modo  românico,  “temos  várias  razões  para  crer  que,  a  despeito  de  sua 

qualidade altamente formal, ele retrata realmente o semblante de Friedrich, ou ao menos 

seus traços principais”.148

Rahewin, o clérigo de Freising que assumiu a tarefa de continuar a Gesta Friderici, 

encerrou a obra com a seguinte descrição do Imperador149: 

“Agora o divino, augusto Friedrich (como alguns escritores  

disseram a respeito de Theoderich) é, em caráter e aparência um 

homem que merece ser estudado mesmo por aqueles que não estão 

em contato com ele. O Senhor Deus e o plano da Natureza uniram-

se para, generosamente, conceder-lhe o dom da felicidade perfeita.  

Seu caráter é tal que nem mesmo aqueles invejosos de seu poder 

conseguem diminuir seus feitos. Sua pessoa é bem proporcionada.  

Ele é menor que os homens muito altos, mas maior do que muitos  

homens nobres de estatura mediana. Seu cabelo é dourado e um 

tanto encaracolado sobre a testa. Suas orelhas são escassamente  

cobertas pelos cabelos acima delas, já que o barbeiro (com pouco 

respeito  pelo  império)  mantém-nos  curtos  ao  cortá-los 

146 Cujas  fotos  a  seguir  possuem  estes  créditos:  cabeça-relicário  do  imperador  Friedrich  Barbarossa 
("Cappenberger Barbarossakopf") na igreja de São João em Selm-Cappenberg, 1155, Selm, Foto: Münster, 
Westfälisches Landesmedienzentrum/O. Mahlstedt | 04_2970
147 SCHMITT,  2007:  286:  “(...)  a célebre  cabeça  de  Friedrich Barbarossa,  transformada pelo padrinho  
deste,Otto de Cappenberg, num relicário de São João Evangelista, continha, a crer nos “autênticos”, um  
pouco do sangue proveniente dos ferimentos de Cristo, uma parcela do lenho da cruz, um fragmento do 
manto de Cristo, lágrimas de Maria, um cabelo de Maria, o lírio que Maria tinha na mão por ocasião da  
Anunciação, uma parcela de sua vestimenta, um pêlo da barba e um cabelo de São João Evangelista, um  
pouco do sangue de São João Batista, uma relíquia de Santo Agostinho e uma outra de Santa Catarina”. Este 
acúmulo de relíquias está ligado com sua eficiência milagrosa e o prestígio social de seu detentor. 
148 MUNZ, 1969: 40.
149 FREISING. IV, LXXXVI, 2004: 331-332.

110 



constantemente.  Seus  olhos  são  agudos  e  penetrantes,  seu  nariz  

bem formado,  sua  barba avermelhada150 e  seus  lábios  delicados 

não vão muito além da boca.

Sua face é iluminada e alegre151. Seus dentes são regulares  

e brancos como a neve. A pele de seu pescoço (que é algo robusto,  

mas não gordo) é alva como o leite e muitas vezes nela transparece  

o rude brilho da juventude;  a modéstia em vez da ira causa-lhe 

freqüentes rubores. Seus ombros são largos e ele é bem constituído.  

Suas  coxas  suportadas  por  tensas  panturrilhas,  são  próprias  e  

resistentes.

Seu  andar é  firme e  constante,  sua voz  clara  e  toda sua  

aparência  masculina.  Devido  à  sua  figura,  ele  tem  um  ar  de  

dignidade e autoridade, em pé ou sentado. Sua saúde é muito boa,  

exceto que às vezes sofre um dia de febre152. Ele é um amante da 

guerra, mas apenas para assegurar a paz153.  Ele é hábil  com as 

mãos,  sábio  nos  conselhos,  misericordioso com os  suplicantes  e  

gentil com aqueles postos sob sua proteção”.

Rahewin  compôs  esta  caracterização  como  um cuidadoso  mosaico  de  citações, 

retirando descrições dos retratos de Carlos Magno por Einhard, de Theoderich por Sidonius 

Apollinaris e de Átila por Jordanes. Contudo, ainda assim, sua composição guarda fortes 

semelhanças com o busto Cappenberg. De forma geral, os contemporâneos concordavam 

em descrevê-lo como um homem de disposição sorridente e este é um dos traços mais 

atraentes do busto. 

150 Este detalhe, além dos cabelos curtos são os únicos detalhes, até aqui, que diferem do retrato de Theoderich 
por Sidonius Apollinaris.
151 EINHARD (in: THORPE), XXII, 1969: 76-77.
152 EINHARD (in: THORPE), XXII, 1969: 76-77.
153 Baseado no retrato de Átila o Huno na Gética, de Jordanes.
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Entre suas qualidades pessoais costumava-se citar sua cordialidade e extroversão: 

“Ele era extremamente vigoroso e espirituoso, um entusiasmado esportista (excelente na  

equitação, na caça e na natação) e sempre disposto a atirar-se em novas venturas”.154 

Dizia-se  que  era  muito  eloqüente  em sua  língua  nativa  e  que  a  “raiz  de  seus  

154 PACAUT, 1970: 46.
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sucessos estava em seu dom em lidar com as pessoas”155. Seus contemporâneos admiravam 

sua equanimidade (constantia animi), que correspondia à virtude cavaleiresca da  mâze (a 

moderação  ou  temperança).  De  fato,  Geoffrey  Barraclough  chega  mesmo  ao  ponto  de 

considerá-lo uma personificação das virtudes cavaleirescas156, sendo a sua corte o primeiro 

exemplar  de  corte  cavaleiresca  além-Reno,  segundo  os  cânones  vindos  de  França.  As 

citadas virtudes constituíam-se de manheit ou mannesmuot (a coragem, bravura, prouesse), 

milte (generosidade,  largesse),  triuwe (lealdade,  fidelidade),  a  mencionada  mâze,  hôher 

muot (a  “boa  origem  familiar”,  a  nobreza  –  tanto  de  coração  quanto  de  sangue  –  a 

franqueza, franchise) e a êre (honra)157.

Todavia, devemos notar que, embora existam muitas biografias régias germânicas 

medievais, em geral elas não ajudam muito na recuperação do caráter e da personalidade 

verdadeiras dos biografados, já que estas obras se preocupam essencialmente em proclamar 

a grandeza dos biografados. Por exemplo, Otto de Freising afirma que Friedrich possuía as 

quatro  virtudes  cardeais  da  filosofia  antiga,  ou  seja,  justiça,  prudência,  temperança  e 

fortitude.

Segundo Peter Munz, considerando os padrões comportamentais normais da época 

(crueldade  guerreira  e  piedade  religiosa),  ele  apresentava  um  elevado  grau  de 

autocontrole158,  mas  em algumas ocasiões permitia  que sua raiva se tornasse crueldade, 

como no caso dos prisioneiros no cerco de Crema, embora este comportamento não tenha 

sido considerado particularmente incomum em sua época159.

Sua rota preferida para o sucesso era o compromisso, que, uma vez obtido, podia ser 

utilizado como base para progressos subseqüentes,  e,  desta forma,  ele  foi  muitas  vezes 

capaz de transformar derrotas militares em vantagens políticas, ou, ao menos, evitar o pior 

de suas conseqüências. Contudo, como contraponto, o cronista bizantino Niketas Choniates 

descreveu-o como fanfarrão e arrogante, mas as possíveis razões para esta opinião negativa 

de Niketas e dos bizantinos em geral estão ligadas a incidentes ocorridos durante a Segunda 

Cruzada e, especialmente, com a Terceira Cruzada, quando Friedrich entrou em guerra não 

declarada contra o Império Bizantino.

155 FÜHRMANN, 1995: 139.
156 BARRACLOUGH, 1968: 98.
157 KEEN, 1984:  40.
158 MUNZ, 1969: 41.
159 MUNZ, 1969: 42.
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Devemos notar que o busto Cappenberg faz parte de um conjunto cuja outra parte é 

uma  espécie  de  tigela  de  prata  e  bronze  dourado,  com  um  medalhão  em  seu  centro, 

representando o batismo de Friedrich e seu padrinho, Otto de Cappenberg, sendo a única 

imagem contemporânea de alguma cena da infância do Barbarossa.

7. Prato batismal Cappenberg.

3.3 A formação:

Em matéria  de educação,  com certeza Friedrich recebeu o melhor da preparação 

militar do período, como adequado a um nobre, mas também alguns conhecimentos formais 

(seu gosto pelo Direito foi muitas vezes apreciado), embora tivesse permanecido ignorante 

no uso  do  Latim160,  mas  adquiriu  grandes  habilidades  na  manipulação  do  poder,  tendo 

recebido lições do Abade Wibald (primeiro de Corvey,  depois de Stavelot,  personagem 

importante  na  corte  de  Konrad  III,  verdadeiro  chanceler  do  reino  e  inimigo  das 

interferências papais no  regnum) e na prática,  já que, como verdadeiro  porphyrogenitus 

ocidental, estava no centro do poder.
160 PACAUT, 1970: 46 & MUNZ, 1969: 41.
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Sua juventude coincidiu com a chegada dos primórdios da cultura cavaleiresca na 

Germânia imperial, principalmente com canções de gesta como as do Ciclo Carolíngio e as 

do Ciclo da 1a Cruzada, ainda distantes dos refinamentos posteriores deste gênero literário. 

A  aristocracia  do  período  estava  “logicamente  mais  inclinada  a  ensinar  seus  filhos  a 

cavalgar, usar o arco e a caçar do que a ler e, das Chansons de Geste, aprendiam os  

princípios do tirocínio militar”.161

Entre  as  obras  que  pode  ter  conhecido  estavam  o  Waltharius  manu  fortis ou 

Waltharlied, poema épico que atingiu sua forma final no último quarto do século XI, tendo 

mais ou menos 1500 hexâmetros dáctilos em Latim e que se relacionava com outras obras 

épicas  derivadas  do  mítico  passado  germânico,  compartilhando  temas,  personagens  e 

situações com a  Hildebrandslied, a  Nibelungenlied,  assim como a algumas passagens do 

ciclo de Dietrich de Berna (o rei ostrogodo Theoderich) e obras menores, porém talhada 

segundo  o  modelo  da  Psicomachia de  Prudêncio162,  sinal  de  uma  erudita  reelaboração 

eclesiástica.

“Waltharius  é  o  guerreiro  excelente  e  de  altos  ideais;  

Hagano  (Hagen)  é  seu  amigo,  dividido  por  um  conflito  de  

obrigações  e  Guntharius  (Gunther)  o  fraco  e  vaidoso  rei  dos 

Burgúndios. Porém, ao contrário de outras obras, esta não termina  

com a inevitável morte trágica dos personagens, sendo que existe  

no  final  uma  espécie  de  reconciliação  entre  Waltharius  e 

Guntharius”.163

Outra obra importante era o  Ruodlieb, épico composto em meados do século XI 

(provavelmente no mosteiro de Tegernsee) em hexâmetros leoninos, que narra a história de 

um  jovem  cavaleiro  forçado  ao  exílio,  que  procura  fortuna  na  corte  de  um  bom  rei, 

verdadeiro modelo de governante, justo e pacífico, onde foi bem recompensado por seus 

serviços.  Eventualmente,  retorna  à  sua  casa  após  muitas  aventuras  no  caminho,  para 

celebrar  sua fortuna com sua mãe e depois vivendo outras aventuras  em busca de uma 

161 CARDINI, 2000: 76.
162 CARDINI, 2000: 76.
163 GIBBS & JOHNSON, 2000: 55-56.
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noiva adequada.

O texto possui um certo caráter formativo, buscando demonstrar a maneira correta 

de levar a vida, em parte seguindo bons conselhos, em parte reagindo às circunstâncias que 

se lhe apresentem. Ruodlieb é um sobrevivente que comete muitos erros, mas, ao final, é 

capaz de escolher o caminho certo. É uma obra importante para o esclarecimento da vida 

cotidiana  nas cortes  germânicas  continentais  antes  da chegada de todo o aparato cortês 

proveniente  da  França.164 Buscava  instilar  nos  cavaleiros  as  seguintes  virtudes:  não  se 

deixar tomar pela ira, ser sempre fiel, buscar a paz e estar consciente da presença Divina.

Estas são algumas das possíveis influências intelectuais na formação de Friedrich. 

Vários de seus contemporâneos elogiaram suas qualidades intelectuais: John de Salisbury 

escreveu que antes do Cisma (1160), Friedrich não tinha pares na excelência. Arnulf de 

Lisieux disse que ele era mais ativo e engenhoso que qualquer outro governante. Boso, um 

inimigo inveterado,  admitiu que ele era engenhoso, astuto e sábio nas coisas mundanas. 

Otto Morena, um declarado admirador,  afirmou que não houve imperador como ele em 

muito tempo.

Por outro lado, temos que considerar a formação prática de Friedrich, concentrada 

na união de política e violência que caracterizava o exercício de poder na vida aristocrática. 

Embora  fosse,  devido  à  sua  linhagem,  um  dos  nobres  mais  destacados  na  Germânia 

imperial, Friedrich encontrava-se afastado do exercício imediato de poder, já que seu pai 

estava  no  controle  de  seus  domínios  e  seus  primos  Heinrich  Berengar  e  Friedrich  de 

Rothenburg (filhos de Konrad III) eram os virtuais herdeiros do trono. Ele era um príncipe 

supérfluo, sem um papel relevante na condução dos assuntos do reino até 1147, estando 

então com 25 ou 27 anos de idade.

Esta frustração de suas ambições já o havia levado a participar das revoltas de seu 

tio Welf VI contra Konrad III165. Além disso, Friedrich também participara de aventuras 

militares locais, conforme relata Otto de Freising166:

“Agora Friedrich,  o filho do formidável duque Friedrich,  

havia crescido para a masculinidade e já havia cingido o cinturão 

164 GIBBS & JOHNSON, 2000: 56-57.
165  CARDINI, 2000: 81.
166  FREISING, 2004, I, XXVI: 59-60.
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do serviço marcial,  um homem destinado a ser  o herdeiro mais  

nobre de um nobre pai. Assim, não escondendo a virtude de sua 

boa herança, e treinado, como de costume, nos esportes militares,  

ele,  em  certo  momento  aprontou-se  para  os  sérios  negócios  da 

carreira de soldado enquanto seu pai ainda estava vivo e em plena  

posse de suas terras.

Ele  denunciou  como  inimigo  um  certo  nobre  chamado 

Heinrich  de  Wolfratshausen  e  invadiu  a  Bavária  com  grande 

exército.  Os  bávaros,  e  particularmente  condes  e  outros  nobres  

rumaram para a fortaleza do mencionado conde, como se fossem  

celebrar  uma  passagem  de  armas  a  que  estamos  agora 

acostumados  a  chamar  de  torneio.  E  este  formidável  jovem,  

atacando  os  bávaros  enquanto  estes  estavam  fora  dos  muros  

aguardando-o de armas em punho, atacou-os não como no jogo,  

mas seriamente.

Após  ambos  os  lados  lutarem  brava  e  longamente,  ele  

forçou  seus  inimigos  a  se  retirarem  para  a  fortaleza.  Após  os 

bávaros fugirem e se aglomerarem devido à estreiteza dos portões,  

um  certo  Konrad  de  Dachau,  então  um  nobre  conde,  depois  

tornado  duque  da  Croácia  e  Dalmácia  (Merânia)167,  que  havia  

incautamente permanecido do lado de fora, foi cercado por seus  

inimigos e tornado cativo. Então o jovem retornou vitorioso à sua  

terra,  levando  consigo  o  mencionado  conde.  E,  embora  muitos  

tentassem persuadir  Friedrich  a  extorquir  uma grande soma de  

dinheiro a Konrad de Dachau, ele rejeitou este conselho malicioso 

em conseqüência  de sua inata fineza de caráter.  Como o conde  

havia  sido  valorosamente  capturado,  assim  foi  nobremente  

libertado.  Friedrich  permitiu  seu  retorno  a  seus  domínios  sem 

exigir resgate”. 

167  Por Friedrich I em 1156.
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E também em outra passagem168:

“Depois disto Friedrich declarou guerra ao duque Konrad  

de Zähringen. Ele capturou a cidade de Zurique169 na Suábia e ali  

posicionou uma guarnição. Então, como certos nobres da Bavária  

juntaram-se  a  ele170,  Friedrich  entrou  em terras  do  mencionado 

duque  com um grande  exército.  Assim,  avançando  praticamente  

aos fins da Suábia, ele veio a Zähringen, uma fortaleza do mesmo 

duque, com ninguém se lhe opondo ou hábil a resistir-lhe. A seguir 

tomou e declarou posse de certa fortaleza de Konrad, que a todos  

parecia inexpugnável171.  E,  ao contrário do que se esperava por 

muitos, ele derrotou aquele duque mui bravo e rico, a quem forçou 

vir à presença de seu pai e de seu tio para pedir a paz172.

Estas e outras façanhas árduas de realizar mesmo em seus 

anos de juventude, ele as fez para o espanto de muitos, tanto que  

dele  não  se  poderia  inadequadamente  dizer  as  palavras  do  

Evangelho: Que será deste menino?”. 173

Friedrich queria, acima de tudo, demonstrar seu valor e partilhar do poder no reino. 

Aliás, estas escaramuças e cavalgadas realizadas contra, principalmente, os velhos rivais da 

linhagem dos Hohenstaufen, são também indícios de um outro fato: o declínio de seu pai, o 

duque Friedrich II. Este vinha se afastando dos assuntos do reino desde o fim da guerra 

civil contra Lothar III em 1135. Ademais, desde sua derrota na eleição de 1125, a liderança 

da  linhagem  passou  na  prática  a  Konrad  da  Francônia,  eleito  anti-rei  em  1127  e 

formalmente em 1138.

A grande oportunidade militar para o jovem Friedrich e, portanto, uma oportunidade 

168 FREISING, 2004, I, XXVI: 60-61.
169 Feudo  imperial  concedido  por  Heinrich  IV  a  Bertoldo  de  Zähringen  na  constituição  de  seu  ducado 
dinástico-territorial em 1098.
170 Teria sido este o resgate de Konrad de Dachau?
171 Possivelmente Schlossberg.
172 É possível que Friedrich tenha se envolvido nestas guerras particulares sem a aprovação de seu pai ou de 
seu tio, Konrad III e por isso forçou Konrad de Zähringen a comparecer à presença destes. Assim Friedrich 
não seria declarado súdito rebelde, infrator da Landfriede.
173 Lc 1:66.
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áurea para o exercício de poder, veio com a convocação para a Segunda Cruzada através da 

pregação do prestigiado abade São Bernardo da Clairvaux, em Speyer, no Natal de 1146. 

Friedrich, que neste momento se encontrava adido à corte, aceitou tomar a cruz com o rei e 

outros príncipes174 e o fez contra a vontade de seu pai, que por isso rompeu com Konrad III 

e só voltou atrás após uma visita do próprio Bernardo175. Porém, pouco tempo depois, o 

duque Friedrich II faleceu, deixando além de Friedrich, um casal de filhos menores (Judith 

e Konrad), fruto de seu segundo matrimônio com Agnes von Saarbrücken, sobrinha de seu 

antigo desafeto, o arcebispo Adalbert de Mainz.

Devido à ausência do pai, Friedrich assumiu o comando do contingente suábio da 

cruzada  germânica  e,  por  isso,  além do parentesco,  Friedrich  foi  elevado  ao  grupo de 

comando que aconselhava o monarca na condução da campanha,  tendo contato com os 

principais aristocratas germânicos do período, com exceção dos príncipes do nordeste da 

Germânia, especialmente Heinrich o Leão, Albert o Urso, Adolf II von Schauenburg, os 

arcebispos de Bremen e Magdeburgo além de Konrad von Zähringen (que devido à sua 

recente derrota frente a Friedrich, dificilmente integraria a expedição de Konrad III). Estes 

príncipes  lançaram-se  em  uma  cruzada  contra  as  tribos  eslavas  da  região  do 

Mekclemburgo. 

Na liderança da cruzada levantina estavam os tios de Friedrich: o rei Konrad III, o 

duque  da  Bavária  Heinrich  II  Jasomirgott,  Welf  VI  von  Memmingen  e  seus  tios  por 

matrimônio:  o duque Vladislav II  da Boêmia e o marquês  Guglielmo V de Montferrat. 

Além destes, estavam também presentes no grupo de comando, o margrave Hermann III 

von Baden, o conde Bertoldo III von Andechs, o marquês de Verona Guido de Biandrate, 

os bispos Otto de Freising, Estevão de Metz, Heinrich de Toul e o legado papal Theodwin 

cardeal  do  Porto  e  Santa  Rufina176.  Outros  príncipes  envolvidos  na  cruzada  foram  o 

margrave Ottokar III da Estíria, os condes palatinos do Reno e da Bavária Hermann von 

Stahleck e  Otto von Wittelsbach  (respectivamente)  e  os  condes  Bernhard von Kärnten, 

Friedrich von Bogen e Heinrich von Ratzeburg.

“É provável que a familiaridade conseguida com vários destes príncipes durante a  

174 FREISING, 2004 I, XL: 74-5.
175 FREISING,  2004  I,  XL:  75.  Isso  ocorreu  após  a  partida  dos  cruzados  para  a  Hungria,  rumo  a 
Constantinopla. Otto também relata nesta passagem que o duque Friedrich estava muito doente.
176 Todos participantes ativos do Conselho de Acre – juntamente com os príncipes franceses e os de Jerusalém 
– que decidiram levar a cruzada a atacar Damasco.
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Cruzada  tenha  sido  determinante  para  a  obtenção  de  seu  consenso”  177 quando  das 

reformas internas que Friedrich realizaria nos primeiros anos de seu reinado.

Por  outro  lado,  a  cruzada,  mais  do  que  sua  participação  nas  guerras  civis  fez 

amadurecer o guerreiro Friedrich e ensinou-lhe os rudimentos da diplomacia, já que o pôs 

em contato com a realeza francesa, com a do  Outremer e com o Império Oriental.  Este 

último contato não foi dos mais amistosos, considerando os ácidos comentários de Niketas 

Choniates  a  seu  respeito.  Ademais,  devemos  registrar  que  Friedrich  liderou  em  duas 

ocasiões choques entre os cruzados e os bizantinos (liderados pelo general Prosouch) em 

Filipópolis e Adrianopla, feitos que não melhoraram sua reputação em Constantinopla. A 

desconfiança era mútua, já que as sutilezas dos gregos desagradavam Friedrich, que nunca 

teve a proximidade de Konrad III com a Nova Roma, embora sempre tenha mantido abertos 

canais de comunicação com o Oriente.

Em  matéria  de  experiência  militar,  a  cruzada  ensinou  a  Friedrich  o  valor  do 

maquinário de sítio (que ele viria a utilizar em grande escala em suas campanhas italianas), 

o valor de uma adequada organização de suprimentos para o exército (como visto, mais 

uma vez, em suas campanhas italianas e na Terceira Cruzada) e a necessidade de marchas 

decisivas,  mas,  acima  de  tudo,  ensinou-lhe  a  comandar  grandes  contingentes  e  como 

posicioná-los,  além  da  necessidade  de  um  grupo  de  líderes  militares/conselheiros  de 

confiança que estivessem dispostos a trabalhar em equipe.

Ao retornar  da cruzada,  Konrad III  parou em Constantinopla para recuperar  sua 

saúde e confabular com Manuel I, mas enviou Friedrich à frente para a Germânia “para 

inquirir a respeito,  ou melhor, para fortalecer as condições do Império.  Viajando pela  

Bulgária e pela Panônia, Friedrich chegou ao lar no mês de abril e, exercendo a função de  

bom  juiz,  pelos  interesses  da  paz,  executou  por  enforcamento  alguns  de  seus 

ministeriais”178.

Desta forma, Friedrich teve sua primeira experiência na condução dos assuntos do 

reino, já que o monarca em exercício, seu primo Heinrich Berengar, era um adolescente 

inexperiente, enquanto que Friedrich se havia transformado no braço direito de seu tio.

É possível que o jovem Friedrich estivesse governando o patrimônio Hohenstaufen 

na Suábia, ao menos nos últimos anos antes da morte de seu pai. Como já foi mencionado, 

177 CARDINI, 2000: 111.
178  FREISING, 2004 I, LXIV: 103.
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após sua derrota na eleição régia de 1125, o velho duque passou a se retirar da vida pública 

e a liderança da linhagem passou ao caçula Konrad III. Pode-se especular que Friedrich II 

não  tenha  querido  macular  sua  legítima  reivindicação  dinástica  ao  trono.  Todavia,  sua 

passividade política em muito contrasta com o papel ativo que exerceu durante o reinado de 

Heinrich V. Assim, podemos considerar que ele também possa ter se retirado dos assuntos 

do governo local, transferindo responsabilidades ao jovem Friedrich.

O propósito desta longa digressão a respeito da linhagem, personalidade e formação 

de  Friedrich  é  o  de  travar  um  conhecimento  mais  profundo  com  sua  personalidade, 

buscando entender melhor o que os príncipes germânicos nele viram para elevá-lo ao trono. 

As tarefas  que lhe aguardavam eram imensas.  O maior  reino  da Europa centro-

ocidental  encontrava-se  ainda  convulsionado  desde  a  década  de  1070  e  necessitava 

urgentemente de uma vasta reestruturação.

Ao agir na crença da existência de uma continuidade do poder imperial, amparada 

tanto pela idéia da Translatio imperii (que embasava seus atos de poder como sucessor de 

Constantino, Justiniano, Carlos Magno e Otto I) quanto pela idéia de que ele era o herdeiro 

direto dos Sálios (já que bisneto de Heinrich IV, sobrinho-neto de Heinrich V e filho do 

herdeiro  direto  deste  último),  sendo o Império  seu direito  hereditário.  Portanto,  não  se 

tratava de uma continuidade estática, imutável e atemporal, mas sim de uma continuidade 

do poder e instituições adaptadas às novas situações e sua formação e vivência levaram-no 

à convicção de que o reino não prosperaria se não fosse pacificado.
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3.4 Outras imagens contemporâneas: 

Além do busto Cappenberg,  existem algumas  outras representações  de Friedrich 

Barbarossa oriundas  do século  XII,  cuja  análise  reforça a  compreensão  da imagem do 

soberano  no  período,  tanto  na  elaboração  geral  da  idéia  quanto  em  particularidades 

específicas da representação de Friedrich.

A) Selo de 1157: 179

Este selo traz uma representação tradicional do monarca, representado no centro do 

selo, sentado em um trono ricamente elaborado, elevado por um degrau que impede que 

seus pés toquem o solo. Embora seu rosto esteja desgastado, baseando-se em outros selos 

com o mesmo desenho (encontramos no mesmo estilo os selos de Heinrich III, Heinrich IV, 

o dos anti-reis Rudolf von Rheinfelden e Hermann von Salm, de Heinrich V, Lothar III, 

Konrad III, Friedrich II e o mais nítido de todos, o selo da famosa bula de ouro de Karl IV), 

podemos afirmar que ele olha diretamente para o espectador, o que é típico de uma tradição 

de representações régias que remontam à Antigüidade.  

179http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_Friedrich_I._Barbarossa.jpg, acessada a 14/07/2010.
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A influência  iconográfica  mais  direta  sobre  este  tipo  de  representação  pode  ser 

encontrada  nas  inúmeras  imagens  iluminadas  e  esculpidas  do  Cristo  em  Majestade 

(variação ocidental do Cristo Pantocrator bizantino) como podemos ver a seguir em uma 

bíblia carolíngia do século VIII180 e um mosaico na basílica de S. Frediano em Lucca do 

século XI181,  além das representações  frontais bidimensionais  dos potentados terem sido 

popularizadas a partir de Constantino.

180http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_der_Hofschule_Karls_des_Gro%C3%9Fen_001.jpg, 
acessada a 14/07/2010.
181http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lucca.San_Frediana02.JPG, acessada a 14/07/2010.
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A  primeira  representação  sigilográfica  do  monarca  entronizado  na  Germânia 

imperial, data do reinado de Otto III182 e prosseguiu como padrão pelo restante do período 

medieval.

11.Selo de Otto III, 06/02/998

Como sinais de seu ofício, Friedrich porta acima da cabeça o diadema imperial, na 

mão direita ostenta o cetro da justiça, coroado com um lírio. 

A mão esquerda segura delicadamente - em simétrica correspondência com a mão 

direita – um orbe, o símbolo do dominium mundi, da universalidade do poder imperial, o 

Reichsäpfel.

O imperador usa um traje ricamente bordado, de mangas compridas e amarrado na 

cintura por uma faixa. Este traje lembra os trajes portados pelos imperadores romanos nas 

representações dos mesmos tanto no Baixo Império quanto em Bizâncio, buscando assim 

afirmar a identidade romana deste império ocidental.

182  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Posse_Band_1_0044.jpg, acessada a 14/07/2010.
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Esta  representação  idealizada  (como  todas  as  outras  apresentadas  nesta  seção), 

preocupa-se mais em retratar a grandeza e o poder do monarca do que sua aparência. O 

ofício é mais importante do que o homem que o ocupa. 
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B) Selo metálico – Bula dourada de 1158183:

Em  grande  parte,  este  selo  assemelha-se  ao  de  1157,  trazendo  a  representação 

tradicional do monarca no centro da imagem, porém, em vez de sentado em um trono, ele 

encontra-se no centro de uma cidade murada, da qual vemos claramente duas torres e um 

pórtico  claramente  influenciado  pelo  estilo  arquitetônico  clássico.  Seu  rosto  está 

perfeitamente  preservado  e  corresponde  tanto  ao  busto  Cappenberg  quanto  ao  retrato 

descrito  por  Rahewin.  Novamente  o  monarca  encontra-se  olhando  diretamente  para  o 

espectador,  o  que  é  típico  de  uma  tradição  de  representações  régias  que  remontam  à 

Antigüidade, como já mencionado.

Como sinais  de seu ofício,  Friedrich porta  acima da cabeça  o diadema imperial 

(aqui claramente delineado),  na mão direita ostenta o cetro da justiça,  coroado com um 

lírio. A mão esquerda segura delicadamente - em simétrica correspondência com a mão 

direita – um orbe, o símbolo do  dominium mundi, da universalidade do poder imperial. 

183 A prática de certificar um documento pela adição de um selo, costumeira em documentos reais, pode ser 
traçada em documentos não-régios a partir do século X, tendo se popularizado no XII.  Sob Friedrich I a 
chancelaria imperial introduziu a prática de acrescentar o selo em cera com uma tira de pergaminho em vez de 
pressioná-lo sobre o documento, que havia sido o método normal para a aplicação dos selos metálicos (bulas) 
desde que este haviam sido introduzidos para os diplomas no século IX. (BISCHOFF, 2007: 36) Crédito da 
imagem: http://asv.vatican.va/en/arch/goldenseals.htm, acessado a14/07/2010.
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Seus  trajes  são  semelhantes  ao  da  imagem anterior,  também objetivando  estabelecer  a 

romanidade do império ocidental. Embora a representação seja idealizada, preocupada com 

o retrato do poder e da grandeza em vez da aparência efetiva do monarca, neste aspecto ela 

difere em muito da imagem anterior, já que apresenta uma boa semelhança com imagens 

consideradas como muito próximas da real figura de Friedrich I.

 Contudo, a maior diferença desta imagem para as outras encontra-se na questão da 

cidade representada à volta de Friedrich, ou melhor dizendo, a CIDADE, não se tratando de 

uma civitas qualquer, mas, muito provavelmente da  URBS, ou seja, da própria Roma. Os 

dizeres  gravados  na  borda  da  bula  FRIDERICUS  DEI  GRATIA  ROMANORUM 

IMPERATOR  AUGUSTUS,  Friedrich,  pela  graça  de  Deus,  Augusto  Imperador  dos 

Romanos. O papa Adriano IV certa vez escreveu ao imperador para informá-lo de que o 

governo de Roma pertencia a São Pedro.  Barbarossa respondeu ominosamente que se o 

título imperial não trazia direitos em Roma, ele não trazia direitos em lugar algum184.

13. Bula dourada de 1158, frente e verso.185

No verso deste selo encontra-se nas bordas do mesmo o lema de Konrad II:  ROMA 

CAPUT  MUNDI  REGIT  ORBIS  FRENA  ROTUNDI186 .  Este  hexâmetro  leonino  está 

cercando a  Cidade  com uma imagem do Coliseu cercada  por  torres  e  com a  inscrição 

AUREA ROMA na torre mais destacada. 

184  TIERNEY, 1988: 99.
185  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Posse_Band_1_0056.jpg, acessada a 14/07/2010.
186  Tradução do Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Jr. (UFRJ): “Roma, cabeça do mundo, rege as rédeas do  

redondo mundo”
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Podemos  então  razoavelmente  considerar  que  esta  imagem  representa  as  suas 

pretensões de senhorio sobre a Cidade Eterna e, através disso, sua universalidade.

Em 1990, para comemorar os 800 anos do falecimento de Friedrich, a Alemanha 

emitiu  uma moeda comemorativa187 em prata  .800 com valor  facial  de dez marcos188 e 

reproduziu a efígie da bula dourada de 1158. 

187  14. Foto feita pelo autor.
188  Curiosamente, dez marcos em prata era o valor tradicionalmente concedido aos guerreiros como 

estipêndio inicial para as campanhas italianas.

128 



C) Escultura em uma coluna da Catedral de Freising189:

Esta  escultura  policromada 

(não  sabemos  se  se  trata  das  cores 

originais  ou  fruto  de  restaurações 

posteriores), mostra-nos mais uma vez 

o  imperador  entronizado,  portando  a 

coroa imperial na cabeça, o cetro em 

sua  mão  direita  e  sua  característica 

barba avermelhada. 

A  representação  de  seus 

cabelos e barba encaracolados confere 

com a do busto Cappenberg.

As cores190 de seus trajes (azul, 

vermelho  e  dourado)  representam 

valores  tradicionais,  seguindo  os 

significados dos “esmaltes” e “metais” 

da heráldica: o azul (“blau”) tem como 

significado  moral  exatamente  a 

justiça191.

O vermelho (“gules”) tem como significado moral a caridade192,  enquanto que o 

dourado (“jalne”)  significa a clemência193.  Assim,  temos aqui o retrato  do  rex justus,  o 

princeps pacis, senhor misericordioso da justiça.

189  http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dom_freising_Barbarossa.jpg, acessada a 14/07/2010.
190  Referências a respeito dos significados dos esmaltes e metais heráldicos:
CAMPOS, Jacques A. Schnieper. Diccionario de Heráldica, Madrid: LIBSA, 2001.
FOX-DAVIES, Arthur Charles. The Wordsworth Complete Guide of Heraldry, Ware: Wordsworth, 1996.
PASTOUREAU, Michel. Heraldry, Its Origins and Meaning, Londres: Thames & Hudson, 1997.
191 E em valores mundanos, a formosura, doçura, nobreza (por nascimento e méritos civis), perseverança e 
lealdade.
192 Representa  também  os  seguintes  valores  mundanos:  bravura,  nobreza  (por  mérito  guerreiro), 
magnanimidade, valor, atrevimento, intrepidez, alegria, generosidade, honra e fervor.
193 Além de representar estes valores mundanos: nobreza, cavalheirismo, riqueza, saúde, solidez, gravidade, 
alegria, prosperidade, vida abastada, eternidade, poder e constância.
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A mesma figura, sob outro ângulo. (Deutsche Fotothek)
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D) Escultura no claustro de São Zeno em Bad Reichenhall194: 

Esta  imagem  também  preocupa-se  em  reproduzir  uma 

imagem ideal de monarca, sua grandeza e poder, seguindo os 

cânones  tradicionais,  só  que  desta  vez  representando  o 

imperador em pé.

Ele porta na cabeça a coroa e na mão direita o cetro da 

justiça.  Na  esquerda  o  orbe.  Seus  trajes  são  representados 

como ricos, apresentando bordados e drapeados.

Mais  uma  vez  está  presente  a  característica  barba 

encaracolada.

194 BLACK, 2008:  72.
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E) Iluminura representando Friedrich entre seus filhos Heinrich VI e Friedrich 

VI, da Historia Welforum, fins do século XII195:

Esta  iluminura  retrata 

Friedrich ladeado por seus filhos 

Heinrich  VI  e  Friedrich  VI. 

Devido aos atributos de cada um, 

poder-se-ia  arriscar  uma  datação 

para a imagem como posterior  a 

1170, mas, provavelmente datá-la 

em meados da década de 1180. 

Heinrich  foi  coroado  Rei 

dos Romanos em 1169 aos quatro 

anos  enquanto  que  Friedrich  VI 

tornou-se  duque  da  Suábia  aos 

três  anos  após  a  morte  de  seu 

irmão  Friedrich  V  em  1170196. 

Como  aqui  estão  representados 

como dois jovens, é provável que 

se trate de uma imagem ligada ao 

grande torneio de Mainz realizado 

em  1184  para  o  adubamento 

cavaleiresco  de  ambos  os 

príncipes.

A figura do imperador está representada no centro da imagem, sentada num trono 

acolchoado (podemos supor que a faixa verde atrás do monarca seja o espaldar do trono) e 

elevado por um degrau. É possível que o que está à sua frente seja um tapete com motivos 

em forma de arco. É significativo que seus filhos estejam pisando no mesmo, da mesma 

forma que compartilham com o pai parte de seu poder (Heinrich como sucessor designado e 
195  Na Hessische Landesbibliothek Fulda; obra comissionada por Welf VI, tio de Friedrich Barbarossa, que 

estava em excelentes relações com o mesmo neste momento.
196  Devido a este fato, muitas vezes Friedrich VI é representado como Friedrich V, já que foi efetivamente 

duque, enquanto seu antecessor não passou da infância.
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Friedrich como duque da Suábia, administrando o patrimônio tradicional da linhagem).

O imperador olha para a direção de Heinrich VI, já que ambos os filhos parecem 

argumentar com o pai. Ao que tudo indica, a atenção do Barbarossa está voltada para seu 

herdeiro.

Heinrich traz em sua cabeça uma coroa parecida com a de seu pai,  mas não tão 

elaborada.  Trata-se  da  coroa  de  Rex  romanorum,  ou  seja,  de  herdeiro  presuntivo  ao 

Império, enquanto que a cobertura na cabeça de Friedrich VI é ornamentada, mas simples 

em comparação com as dos outros. Trata-se de uma ordem de status, já que ambos provém 

dos  mesmos  pais  e  possuem (na  cena)  o  mesmo  tamanho.  O  gesto  do  imperador197 e 

diferença nas coroas real e ducal estabelecem o diferencial entre ambos os príncipes já que 

ambos compartilham dos mesmos ricos trajes.

O  Barbarossa está representado de forma tradicional, sendo a figura mais alta na 

cena (mais uma vez, sinal de seu status mais elevado) e portando em sua mão direita o cetro 

da justiça, enquanto que na esquerda encontra-se o orbe. Sua expressão facial é tranqüila; 

seu rosto apresenta a famosa barba avermelhada encaracolada, assim como seus cabelos 

(mais uma vez similar aos do busto Cappenberg).  Seus olhos são simétricos,  grandes e 

amendoados, indicando serenidade, assim como os de seus filhos.

O imperador usa uma rica túnica vermelha, coberta por um belo manto azul, ambos 

arrematados em dourado. Já seus filhos portam trajes idênticos: meias vermelhas, túnicas 

douradas e mantos por fora vermelhos, por dentro quadriculados de azul e branco.

Como ressaltado anteriormente, as cores de seus trajes (azul, vermelho e dourado) 

representam valores tradicionais,  seguindo os significados dos “esmaltes” e “metais” da 

heráldica: o azul (“blau”) tem como significado moral exatamente a justiça198. O vermelho 

(“gules”)  tem como  significado  moral  a  caridade199,  enquanto  que  o  dourado  (“jalne”) 

significa a clemência200. Já o verde (“sinople” ou “vert”), tão presente na imagem, tem o 

197  Os  gestos  das  mãos  nas  iluminuras  medievais  na  maior  parte  das  vezes  explicam os  atributos  dos 
personagens ou o motivo pelo qual estão inseridos na cena. A Idade Média é o tempo por excelência do 
gesto:  ele é de importância capital para a arte medieval. “O gesto anima-a, fá-la expressiva,  dá-lhe o  
sentido da linha e do movimento” (LE GOFF, 1984, vol. II: 123).

198  E em valores mundanos, a formosura, doçura, nobreza (por nascimento e méritos civis), perseverança e 
lealdade.

199  Representa  também  os  seguintes  valores  mundanos:  bravura,  nobreza  (por  mérito  guerreiro), 
magnanimidade, valor, atrevimento, intrepidez, alegria, generosidade, honra e fervor.

200  Além de representar estes valores mundanos: nobreza, cavalheirismo, riqueza, saúde, solidez, gravidade, 
alegria, prosperidade, vida abastada, eternidade, poder e constância.
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significado moral tradicional da esperança201.

201  Também representa também a honra, cortesia, amizade e respeito aos superiores.
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F) Afresco em Quedlinburg202: 

Este afresco da igreja de São Servatius em Quedlinburg também foi datado como da 

segunda metade do século XII e retrata,  mais uma vez, o monarca entronizado, porém, 

desta vez o imperador é mostrado com os braços cruzados, reminiscente de representações 

mais antigas, mas ainda portando os objetos simbólicos de seu poder. Ou ao menos o cetro 

(visto com mais clareza).

Mais uma vez o retratado se encontra em um arranjo cênico de corte, sentado em 

seu trono e seus pés encontra-se sobre um degrau atapetado.  Seu traje é essencialmente 

vermelho (cujos significados já foram discutidos).

202  Quedlinburg, Igreja  Colegiada feminina de Sankt Servatius & Schloßkirche,  Cripta principal, arcadas 
direção norte. Fonte: Deutsche Fotothek.
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G) Iluminura da Historia Hierosolymitana representando Friedrich como cruzado 

em fins do século XII (Biblioteca Vaticana):

Esta imagem representa 

o  imperador  antes  de  partir 

para  sua  última  jornada,  a 

Terceira  Cruzada.  Podemos 

supor  que ela  o  represente  na 

Catedral  de  Mainz  a  27  de 

Março de 1188, quando tomou 

a Cruz. 

Ele  é  representado  em 

pé  ao  centro  da  cena,  sendo 

que  seu  massivo  tamanho 

transforma o clérigo a seu lado 

em,  praticamente  um  anão. 

Este clérigo, ricamente vestido, 

deve ser o arcebispo de Mainz, 

Konrad  I  de  Wittelsbach 

(1161-65  e  depois  em  1183-

1200),  portando  um  livro, 

provavelmente  a  Bíblia,  para 

tomar o juramento de cruzado 

do Imperador.

Friedrich porta na mão direita o orbe (mais uma vez, o símbolo da universalidade de 

seu  Imperium) e seu braço esquerdo encontra-se dobrado apoiado na cintura.  Esta pose 

serve para que ele possa suportar o peso do grande escudo pavês que se encontra às suas 

costas, já marcado com a cruz, assim como seu rico manto avermelhado, forrado com peles 

de veiros. O ângulo do cotovelo aponta para a cruz no escudo, assim como sua  mão aponta 

para a base da cruz em seu peito, como afirmando sua nova condição.

Novamente,  sua expressão facial  é tranqüila;  seu rosto apresenta a famosa barba 

avermelhada encaracolada, assim como seus cabelos (mais uma vez similar aos do busto 
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Cappenberg). Seus olhos são simétricos, grandes e amendoados, indicando serenidade, o 

grande atributo do rex justus.
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H) Iluminura do  Liber ad honorem Augusti  de Petrus de Eboli  (1197) – folio 143r 

centro203: 

O Liber ad honorem Augusti é uma fonte sui generis. Trata-se de um longo poema 

(1675  versos),  abundantemente  iluminado  (52  páginas  –  as  ímpares  –  completamente 

iluminadas) escrito por Petrus de Éboli por volta de 1194 como um panegírico a Heinrich 

VI,  comemorando a sua conquista do reino normando da Sicília.  Não obstante,  o autor 

retoma alguns dos últimos acontecimentos do reinado de Friedrich I, principalmente a sua 

expedição durante a Terceira Cruzada.

Esta iluminura representa Friedrich coroado e entronizado,  em trajes de gala em 

vermelho, púrpura e dourado, abençoando seus filhos Heinrich VI (à sua direita) e Phillip (à 

sua esquerda). Heinrich porta um grande cetro, símbolo de sua regência sobre o império; 

ele já havia sido apontado como herdeiro do trono, tendo sido coroado Rex romanorum em 

1169, aos três anos de idade. Quando Friedrich decidiu partir para o Oriente, certamente 

imaginava que esta jornada poderia ser a sua última, assim, tomou providências para que 

seu herdeiro nomeado assumisse o controle do Império. Além desta ordenação da situação 

interna, o imperador levou consigo seu segundo filho, o duque da Suábia Friedrich VI como 

lugar-tenente na expedição, com toda a autoridade para seguir no comando desta no caso de 

203 PETRUS DE EBULO, 1994: 235.
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seu falecimento.

À sua esquerda, Friedrich abençoa Phillip, neste momento arcipreste da Igreja de 

Maria em Aachen (e bispo eleito  de Würzburg em 1191), aqui representado com trajes 

clericais, cabeça descoberta (aparentemente não tonsurada) e uma capa escarlate, flutuante. 

Seu  hábito  também  é  púrpura  (apontando  o  fato  de  sua  eleição  episcopal?  Não  nos 

esqueçamos  que  esta  imagem foi  confeccionada  após  a  morte  de Friedrich,  a  ascensão 

imperial de Heinrich, a eleição episcopal de Phillip e mesmo após este ter retornado ao 

laicado em 1193, sendo, provavelmente, uma composição de várias épocas da vida deste 

personagem).

Embora esteja sendo retratado um ato de estadista,  esta cena possui um certo ar 

familiar, patriarcal204, da bênção do pai para os filhos e mesmo um ato de despedida, já que, 

efetivamente, Friedrich nunca mais os viu. Por outro lado, ela também pode ser interpretada 

em termos das disputas entre  Regnum e  Sacerdotium, já que o Imperador, figura central, 

predomina  sobre os poderes  leigos  (o  Rex romanorum)  e  os  poderes clericais  (o bispo 

eleito), com certa preponderância do poder leigo (abençoado com a mão direita).

204 Aliás, a cena tem certo ar veterotestamentário, lembrando-nos Isaac, Esaú e Jacó.
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I) Iluminura do Liber ad honorem Augusti de Petrus de Eboli (1197) – folio 107r  terço 

superior205: 

Temos  aqui  a  segunda  imagem  do  Liber  ad  honorem  Augusti,  representando 

Friedrich  e  seu  exército  rumo  ao  Oriente.  A  legenda  estabelece:  FREDERICUS 

FORTISSIMUS IMPERATOR CUM INNUMERA PROCERUM MULTITUDINE DOMUM  

DOMINI  REDEMPTURUS  ACCELERAT (O  fortíssimo  imperador  Friedrich,  com uma 

incontável multidão de próceres, célere partiu para redimir a casa do Senhor).

Friedrich  porta  em seu manto  a  tradicional  cruz vermelha  dos  cruzados sobre o 

ombro direito, não portando armas, armadura ou qualquer outro adereço que não a coroa 

imperial. Nesta imagem destaca-se o conjunto entre a barba e as vestes, em um todo que 

revela a digna majestade do soberano, neste momento já um ancião encanecido (Friedrich 

tinha entre 68 e 70 anos de idade quando faleceu em 1190). 

O contraste entre o imperador e seus cavaleiros, perfeitamente aparelhados para o 

combate (portando cotas de malha,  elmos cônicos com proteção nasal,  marcados com a 

cruz e lanças para a carga) é interessante, já que pode ser interpretado como o velho e sábio 

soberano  que  deixa  as  aventuras,  os  feitos  de  armas  aos  jovens  impetuosos,  um lugar 

comum  das  narrativas  das  gestas  e  romances  cavaleirescos,  como  pode  ser  visto  na 

Canção de Rolando,  onde a ação se concentra  nos pares de França e não nas mãos de 

205  PETRUS DE EBULO, 1994: 83.
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Carlos “da barba florida”, e nos romances arturianos de Chrétien de Troyes, onde a ação foi 

transferida  das  mãos  de  Artur,  em sua  corte  em Camelot,  para  as  dos  seus  cavaleiros 

errantes, Lancelot, Ivain e Erec. Ou guiando seus jovens cavaleiros com sua experiência de 

vida. 

Esta  conexão  pode  ser  plausível,  já  que  eram  estórias  que  se  tornaram  muito 

populares no período, tendo sido reescritas em dialetos germânicos nas últimas décadas do 

século XII (Rolandslied em 1170, Erec e Iwein de Hartmann von Aue, entre 1185 e 1200), 

parte do processo de absorção dos valores cavaleirescos de origem francesa pelo qual a 

Germânia imperial passava. 

Por  outro  lado,  não  podemos  esquecer  a  possível  origem italiana  do  autor  das 

iluminuras (que pode ser outro que não Petrus de Éboli) e mesmo possivelmente siciliana. 

Um dos idiomas da corte poliglota de Palermo era justamente o francês (embora no dialeto 

normando, que funcionava como língua franca, ligando a Inglaterra, a própria Normandia, a 

Itália  Meridional  e  o principado de Antóquia),  permitindo a  seus cortesãos  o acesso às 

obras francesas originais.
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J) Iluminura do Liber ad honorem Augusti de Petrus de Eboli (1197) – folio 107r terço 

central:206

A terceira imagem extraída do Liber ad honorem Augusti e a última imagem ligada 

ao século XII a ser analisada é justamente a da morte do imperador nas águas do rio Salef 

(atual Göksu) durante a Terceira Cruzada a 10 de junho de 1190.

A iluminura pode ser dividida em três segmentos formais: em segundo plano vemos 

os cavaleiros que acompanhavam o Imperador, como sua escolta na vanguarda do exército; 

em primeiro plano, Friedrich submerso nas águas do rio com seu cavalo e no plano superior 

um anjo leva sua alma (na forma de um bebê – convenção artística  tradicional  na arte 

medieval, mas, diferentemente do tradicional, aqui envolto em tecido) às mãos de Deus. 

Acompanhando a imagem existem as seguintes legendas: FREDERICUS IMPERATOR IN 

FLUMINE DEFUNCTUS (O imperador  Friedrich morto  no rio) e  ANIMA FREDERICI  

IMPERATORIS (A  alma  do  imperador  Friedrich),  acompanhando,  respectivamente,  os 

planos principal e superior.

A campanha cruzada de Friedrich foi muito diferente das campanhas de Ricardo 

Coração de Leão e Felipe Augusto. Friedrich seguiu a rota terrestre, cruzando a Hungria, os 

206 PETRUS DE EBULO, 1994: 83.
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Bálcãs, o Império Bizantino e a Anatólia. Embora o  Barbarossa tenha sido o último dos 

monarcas envolvidos a juntar-se à cruzada, foi o primeiro a organizar suas forças e partir. 

Reuniu suas tropas, livrou-se da maior parte dos acompanhantes parasitários (em Viena), 

quando impôs uma rígida disciplina sobre o exército,  enviou embaixadas  para negociar 

direitos de passagem, mercados para o abastecimento da tropa e fixar taxas de câmbio para 

estas  negociações  com  os  magiares,  sérvios,  valáquios  (vlachs),  bizantinos  e  turcos 

seljúcidas.

Os potentados balcânicos responderam bem. A passagem pela Hungria foi tranquila 

e as tropas bem alimentadas. Todavia, entre os sérvios e os valáquios a situação tornou-se 

algo tensa devido aos combates contra salteadores nestas regiões, cujo controle por seus 

governantes não era muito firme, graças às disputas contra o Império Bizantino, já que estes 

povos buscavam se separar do império,  chegando mesmo a oferecer sua vassalagem ao 

Barbarossa.

Estes fatos só reforçaram os problemas com os bizantinos.  O imperador  oriental 

passou por diversas  reações ao exército  que se aproximava,  indo da procrastinação  nas 

negociações a hostilidades abertas. Esta situação levou Friedrich, que estava interessado em 

atravessar o Império Bizantino o mais rápido possível, a atacar várias cidades bizantinas 

como Filipópolis e Andrinopla.207

Os  saques  e  razias  dos  germânicos  às  portas  de  Constantinopla  forçaram  os 

bizantinos a colaborarem e garantir a travessia dos germânicos para a Anatólia, onde outro 

problema  os  esperava:  as  lutas  internas  entre  o  sultão  Kilidj  Arslan  II  e  seus  filhos 

conturbavam a concretização dos acordos firmados entre o sultão e Friedrich; não podemos 

nos esquecer que um dos filhos do sultão havia se casado com uma sobrinha de Saladino. 

O exército  germânico  combateu  por  todo o percurso anatólio,  mas foi  capaz  de 

derrotar seus inimigos ao tomar Iconium, a sede do sultanato e restabelecer Kilidj Arslan II 

ao poder e obter escolta, suprimentos e montarias para chegar à Síria.

Sabemos que na passagem entre a Anatólia e a Síria, ao cruzar o rio Salef, Friedrich 

faleceu. A dúvida fica se ele morreu afogado ao nadar no rio para se refrescar, ou se ele 

enfartou ao cair na água gelada devido a um choque térmico (o Salef é abastecido por águas 

de degelo das montanhas anatólias).

207 SETTON, 1969: 107.
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O rio Salef/Göksu, no ponto onde tradicionalmente se considera que Friedrich morreu.

 

Friedrich I Barbarossa afogando-se no Rio Salef, de um manuscrito da Sächsenweltchronik em cópia do s. 
XV.208

208 MADDEN, 2004: 84.
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Ao mesmo tempo em que a imagem do Liber dá credibilidade à segunda teoria, uma 

imagem da Sächsenweltchronik do século XIII (em cópia do século XV) aposta na primeira 

teoria.  Na verdade a discordância vem das fontes do século XII, sendo que o relato da 

expedição (Historia de expeditione Friderici imperatoris) de um clérigo conhecido como 

Ansberto  e  a  carta  do  bispo  Gottfried  de  Würzburg  (Epistola  de  morte  Friderici  

imperatoris) já discordavam da forma como o imperador veio a falecer.
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Capítulo 4: A redefinição das estruturas de poder no reinado de Friedrich I 

Barbarossa

“O  poder   em  sociedades  medievais  era  uma 
construção mental  representada na realidade através  
de  uma  ideologia  religiosa  que  formatava  a  vida 
familiar  e  a  administração  doméstica,  o  governo 
urbano,  as  instituições  dos  reinos,  impérios  e  
principados,  as  igrejas  monásticas  e  catedralícias  e  
nas várias formas de exploração dos senhorios em suas  
diferentes regiões. Nas fontes latinas, as palavras que 
significam “poder”, como auctoritas, dicio, dominium,  
ops, potestas e vis não são geralmente utilizadas como 
abstrações, mas como rótulos para direitos concretos  
sobre pessoas e coisas.”209

Auctoritas, por exemplo, podia significar poder em um amplo aspecto, na forma de 

autoridade,  mas  também era  utilizada  como  mandado  ou  ordem específica  por  escrito. 

Potestas também implica um amplo significado de poder, mas também contém significados 

mais específicos, como uma jurisdição exercida. Por outro lado, ops possui tanto o sentido 

de poder militar, quanto de poder econômico, riqueza.210

Ao assumir  um reino  convulsionado  em 1152,  Friedrich  defrontou-se  com uma 

situação altamente  complexa:  como restaurar  o  poder  e prestígio da monarquia  em um 

cenário  no  qual  suas  bases  de  poder  seja  auctoritas,  potestas ou  ops,  precisavam  ser 

redefinidas?

Nosso objetivo neste capítulo é analisar as formas como Friedrich Barbarossa e sua 

Chancelaria  redefiniram  as  bases  do  poder  imperial  ao  reformular  as  estruturas  de 

legitimação do poder com o recurso aos Direitos Romano e Consuetudinário, as estruturas 

de  poder  regional  (ducados,  condados,  margraviatos,  palatinatos,  burgraviatos  e 

landgraviatos), a legitimação do poder militar com o recurso pleno à Doutrina da Guerra 

Justa e, finalmente, como Friedrich tirou proveito das alterações causadas pelo crescimento 

demográfico, econômico e financeiro do século XII para o enriquecimento do Império e de 

sua dinastia.

209 ARNOLD. 2004: 175.
210 ARNOLD. 2004: 175-176.
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4.1 Auctoritas: A reformulação das estruturas de legitimação do poder imperial.

4.1.1 O papel do Direito:

O ressurgimento  do  Direito  Romano  no  século  XII  esteve  entrelaçado  com os 

projetos políticos da monarquia imperial germânica, na Renovatio imperii Romani. A idéia 

tinha  uma longa  história  pretérita:  em seus  selos,  tanto  Carlos  Magno quanto Otto III 

haviam proclamado a “Renovação do Império Romano”. Embora nenhum rei ou imperador 

germânico dos séculos XI e XII tenha anunciado a  renovatio imperii em seus selos ou 

cunhagens, entre fins do século XI e meados do século XII, a idéia da renovatio imperii – 

isto é, a aceitação da Antiguidade imperial romana como modelo político e constitucional – 

ganhou novo impulso, adquirindo novo significado e preenchendo novas necessidades.

A monarquia imperial germânica adotou como principal modelo para sua renovatio  

imperii o período da Antiguidade Tardia e o Império Romano Cristão, de Constantino a 

Justiniano,  em vez do Império  de Augusto.  Após 1125 a  monarquia  germânica  estava 

consideravelmente enfraquecida e seus monarcas precisavam reconstruir as bases teóricas 

da monarquia  que justificassem seu governo sobre a  Germânia  e  a Itália,  desde que a 

Reforma Papal e a Contenda das Investiduras haviam desafiado efetivamente as antigas 

fundações ideológicas da realeza e do Império. Ademais, os reis germânicos do século XII 

tinham que enfrentar uma formidável constelação de ameaças potenciais a seu poder: os 

príncipes imperiais na Germânia, as comunas lombardas, o Papado com suas iniciativas 

diplomáticas e demandas hierocráticas, o reino normando da Sicília e as pretensões rivais 

dos imperadores bizantinos. Em graus variados e por diferentes meios, o programa de uma 

renovatio imperii Romani constituía uma resposta a cada um destes perigos.

A principal distinção da renovatio imperii do século XII dos projetos anteriores foi 

o papel reservado ao Direito Romano. Em uma notável extensão, esta renovação do século 

XII foi simultânea ao renascimento da jurisprudência romana, que lhe forneceu muito de 

seu programa e estilo.

As origens da renovatio imperii do século XII devem ser buscadas na Contenda das 

Investiduras,  já  que  a  idéia  de  uma renovação  juridicamente  orientada  encontrou  seus 

primeiros  propagadores  na  Itália  entre  os  defensores  do  Império  que  refutavam  as 
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demandas  papais.  No início  da década  de 1080,  interesses  jurídicos  e  uma substancial 

familiaridade com o Direito Romano basearam os escritos publicísticos de Petrus Crassus e 

seu Círculo de Ravena, que apoiaram Heinrich IV contra o “inimigo das leis”, Gregório 

VII.  Pedro  considerava  Heinrich  como  o  legítimo  sucessor  dos  imperadores  antigos  e 

utilizou-se do Direito civil (privado) romano para defender a hereditariedade do reinado de 

Heinrich.  Ao tomar  o  Direito  público  romano,  um dos  membros  do  círculo  de  Pedro 

ressuscitou a  Lex regia: da concessão de poder do povo ao imperador, ele inferiu que o 

monarca  assim  instalado  não  podia  ser  deposto.  Indubitavelmente  porque  o  corpus 

Justiniano retratou as prerrogativas imperiais como virtualmente absolutas; os glosadores 

italianos do século XII tendiam a ser – a despeito de discordâncias em outras questões – 

resolutos apoiantes do imperador.

Todavia, o apoio dos glosadores só podia afetar significativamente o pensamento e 

as ações  somente  de um monarca  que considerasse a  Renovatio  imperii como um dos 

grandes objetivos de seu reinado.

Friedrich  Barbarossa, logo após a sua ascensão, enviou ao papa Eugênio III uma 

carta comunicando-o do acontecido211. Nela, Friedrich declara o que se poderia considerar 

como  o  tema  central  de  seu  reinado:  “A  majestade  do  império  romano  deveria  ser  

reformada, com a ajuda de Deus, à sua antiga força e proeminência”.

Como formulação dos compromissos ideológicos de Friedrich, a carta a Eugênio 

deve ser julgada como uma obra-prima. Desde as palavras de abertura, o programa de uma 

Renovatio imperii – claramente inseparável da reformatio imperii – é plenamente visível:

“É adequado que o pai da pátria mantenha os veneráveis  

decretos dos reis anteriores e cumpra com persistente esforço as 

suas sagradas leis, para que assim ele possa saber como prover ao  

reino – que lhe é concedido por Deus – com leis e costumes, assim  

como defendê-lo com armas e a guerra”.

Como pater Patriae, Friedrich apropriou-se de um título que podia ser traçado até à 

Antiguidade  pré-cristã,  mas  que  no  século  XII  podier-se-ia  facilmente  encontrar 

211  MGH, Const, I: 89-90
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encastelado no Direito Romano212. Ao ligar “leis e costumes” com “armas e guerra” como 

os principais instrumentos do monarca, Friedrich ecoou a primeira sentença das Institutas – 

um  topos popular  na  visão de mundo dos  Hohenstaufen.  Sua  declaração  sobre “leis  e 

costumes”  (leges  ac  mores)  anunciava  que  os  direitos  Romano  e  Germânico 

providenciariam as fundações jurídicas de seu reinado. Finalmente, o Barbarossa citou o 

famoso dito do papa Gelásio I: “Existem duas coisas pelas quais o mundo é governado,  

nomeadamente a sagrada autoridade dos pontífices e o poder régio”. Para suas futuras 

relações com a Igreja e o Papado, ele já se declara partidário do dualismo como princípio 

controlador.

Friedrich continuou a reforçar os dois tipos de Direito como as bases gêmeas de seu 

governo.  No início de 1158, um manifesto  definiu um axioma básico de seu governo: 

“Existem duas coisas pelas quais nosso Império deve ser regido,  as sagradas leis  dos  

imperadores  e  os  bons  costumes  de  nossos  antecessores” (claramente  inspirada  na 

sentença  já  mencionada  de  Gelásio  I).  Isto  não  significa,  é  claro,  que  Friedrich  tenha 

tentado impor o Corpus Justiniano como um único sistema legal vinculante na Germânia 

imperial,  ou  mesmo  na  Itália.  Na  verdade,  tais  declarações  reconheciam  a  autoridade 

superior inerente do Direito Romano e pertenciam à Romanitas de seu cargo. Ainda mais, 

elas justificavam os apelos ocasionais do Barbarossa ao Direito Romano ou invocações de 

princípios romanísticos – especialmente no governo da Itália.

Desde que o Império Romano Cristão e Bizâncio consideravam como sagrado tudo 

que  concernia  à  pessoa  e  ao  cargo  do  imperador,  não  é  surpreendente  que  o  Corpus 

Justiniano  definisse  as  leis  imperiais  como  sacrae  constitutiones  e  sanctae  leges. 

“Sagradas” era virtualmente sinônimo de “imperiais”.  Barbarossa emprestou este uso ao 

Corpus Justiniano; as “leis dos imperadores” são “sagradas”.  Contudo, na continuidade de 

seu reinado, Friedrich mencionou que as “sagradas leis” de monarcas anteriores, isto é, as 

sacrae disciplinae de seus predecessores germânicos (e talvez também Francos) também se 

enquadravam como tais.

Friedrich uma vez resumiu as leis dos antigos imperadores romanos e dos francos 

como  sacrae leges e repetidamente aplicou o epíteto de sua sacralidade a seus próprios 

diplomas.  Quando ele declarou que entender  e cumprir  as  sacrae leges era o principal 

212 Digesto 48.22.19. Ademais Cícero, Júlio César e Augusto também receberam o título de pater Patriae e, 
segundo Widukind de Corvey, o mesmo também foi aplicado a Heinrich I e Otto I.
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dever  do  princeps romano,  ele  evidentemente  referia-se  às  leis  em  geral.  Para  o 

Barbarossa, em resumo, não apenas as leis romanas, mas todas as leis possuíam um caráter 

numinoso.

De  Carlos  Magno  a  Konrad  III,  as  chancelarias  ocidentais  foram,  geralmente, 

relutantes em atribuir santidade ao monarca ou ao reino. Em 1157,  Barbarossa rompeu 

com esta tradição. Indo além da sacralidade das leis, ele assegurou que seu reino era um 

Sacrum Imperium.  Sem nunca ter  tornado o título oficial  ou fixo para os domínios do 

monarca germânico, Sacrum Imperium tornou-se um termo padrão – e um grande passo em 

direção ao título “Sacro Império Romano da Nação Alemã” que surgiu no século XV. 

Vista no contexto político de 1157, todavia, a sacralização do império é um barômetro, já 

que indica a aproximação das tormentas na relação de Friedrich com os papas Adriano IV 

e Alexandre III. A sacralidade implicava em um cargo concedido por Deus: talvez apenas 

o governante de um  Sacrum Imperium pudesse efetivamente declarar independência  do 

Papado e da Sancta Ecclesia, ou ao menos enfrentá-la em igualdade de condições.

Próximo a Bologna em maio de 1155, na rota para a sua coroação imperial  em 

Roma,  Friedrich  encontrou-se  com os  principais  professores  de  Direito  Romano  –  os 

“quatro doutores”: Bulgarus, Hugo, Jacob e Martinho. Ali, ao forjar laços próximos aos 

principais representantes da nova jurisprudência, Friedrich começou a cumprir a promessa 

feita  em  sua  ascensão,  de  governar  pelo  Direito  Romano,  assim  como  pelo  costume 

germânico.

Quando um dos professores reclamou que os estudantes bolonheses estavam sendo 

oprimidos  por  dívidas  injustas,  Friedrich  promulgou  a  lei  conhecida  como  Authentica  

habita213 que estendia a proteção imperial aos professores de direito e também concedia 

certas imunidades aos estudantes. Ademais ela colocava cada estudante sob a jurisdição do 

bispo local ou de seu professor.

O  vocabulário  empregado  no  habita demonstra  uma  virtuosidade  jurídica 

inconfundível;  certamente foi elaborado pelos próprios professores. Em sua formulação 

eles galantemente retribuíram o apoio dado por Friedrich.  O fim do  habita ordena que 

“esta  lei  seja  inserida  entre  as  constituições  imperiais  no  Código  de  Justiniano”.  Ao 

considerar o corpus do Direito Romano como aberto, ainda suscetível a adições, os juristas 

213 MGH, DD, X, II, Friderici I Diplomata (1158-1167), p. 39-40.
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colocaram  Barbarossa e  seus  atos  na  tradição  de  Justiniano  e  outros  imperadores 

anteriores,  sutilmente  implicando  que  Friedrich  era  continuador  direto  da  antiguidade 

romana.

Sobre  a  emissão  de  “leis  gerais  e  eternamente  válidas”,  Friedrich,  como  rex 

Romanorum, possuía a autoridade legislativa de imperador romano; sua prerrogativa não 

dependia da coroação imperial ou do Papado, pois já era beneficiário da lex Regia.

Acima de tudo, o  habita declara – na voz de Friedrich – que o conhecimento do 

Direito Romano ilumina o mundo e molda a vida dos súditos a “obedecer a Deus e a nós 

mesmos,  seu  ministro”.  Com  esta  demanda  esperançosa  e  com  sua  garantia  de  que 

Friedrich detinha sua autoridade diretamente de Deus, o habita dificilmente poderia tê-lo 

servido melhor.

Estas  expressões  de  uma  renovatio  imperii poderiam  ser  descartadas  como 

essencialmente  teóricas,  removidas  da  realidade  do  poder.  Contudo,  em novembro  de 

1158, quando a corte imperial se encontrava em Roncaglia próximo ao rio Pó, a renovatio 

imperii fundiu-se às preocupações políticas mais urgentes de Friedrich I, já que ele buscava 

a reconstrução das prerrogativas reais no  regnum Italicum. A Itália estava no centro da 

política de Friedrich. Se ele conseguisse controlar as ricas cidades da planície lombarda, 

poderia  aceitar  tranquilamente  suas  limitações  políticas  na  Germânia  ao  norte  e  não 

precisaria temer o Papado ou os normandos ao sul.

Correspondentemente, tirando o exército e a  entourage que o acompanhavam, ele 

convocou apenas italianos para a Dieta de Roncaglia. Lá, um dia foi dedicado a discursos: 

o primeiro por Friedrich e o último pelo arcebispo Huberto de Milão – ambos ressoando 

com  citações  e  ecos  do  Direito  Romano.  Falando  por  todos,  o  arcebispo  disse  ao 

Barbarossa: “Saiba que toda a autoridade do povo para estabelecer leis lhe foi confiada” e 

antes de citar longamente a  lex Regia, ele resumiu sua doutrina em uma única sentença: 

“Sua vontade é a Lei” (tua voluntas ius est)214. Embora Friedrich pessoalmente nunca tenha 

mencionado a lex Regia, ele claramente entendeu a fala de Huberto como implicando que a 

concessão  da  autoridade  legislativa  era  definitiva  e  irrevogável.  Muitos  juristas  –  do 

círculo de Pedro Crasso e do mestre Irnerius até 1200 e além – aceitaram a doutrina da 

irrevocabilidade da concessão.

214 FREISING, 2004 IV, 5: 237.
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Outros textos do Direito Romano também exaltavam a prerrogativa do Barbarossa. 

Dedicando sua  Chronica a Friedrich em 1157, Otto de Freising declarou: “Já que estão 

acima das leis apenas os reis (…) não estão constrangidos pelas leis deste mundo”215. Esta 

visão pressupunha outra declaração do  Corpus Justiniano, igualmente famosa:  Princeps 

legibus solutus est216. De acordo com Godfrey de Viterbo na década de 1180, em Roncaglia 

os quatro doutores disseram a Friedrich: “Como direito vivo, podes conceder, revogar e  

estabelecer leis (…) Como lei animada, podes fazer o que quiserdes”. Embora a idéia do 

imperador  como  lex  viva ou  lex  animata tenha  se  originado no mundo  helenístico,  os 

professores bolonheses devem tê-la retirado das Novelas de Justiniano.

Em seu discurso, Friedrich prometeu “governo legítimo” (legitimum imperium) que 

iria “preservar a cada um sua liberdade e direitos”. Isto não era mero floreio retórico: 

poucos monarcas demonstraram preocupações tão constantes com a legalidade de seus atos 

quanto o Barbarossa. Então ele chegou ao propósito principal do encontro de Roncaglia, 

ao resumir sua nova política ao parafrasear bem de perto a sentença das Institutas: as leis 

italianas, “que anteriormente prevaleceram e depois foram negligenciadas, precisam ser  

esclarecidas por remédio da ação imperial e sua sabedoria”.

Não pode haver dúvida a respeito do “remédio da ação imperial” que Friedrich 

tinha  em mente.  Ele  prometeu  aqui  a  recuperação  dos  direitos  régios  que  as  cidades 

italianas setentrionais haviam usurpado durante o século precedente, isto é, a recuperação 

das regalia “que por longo tempo, haviam sido perdidas pelo Império, seja pela audácia  

de  usurpadores,  seja  pela  negligência  real”.  Embora  a  lex  Regia pudesse  autorizar 

Friedrich a legislar sobre as regalia, ele preferiu um procedimento tipicamente germânico: 

estabelecer e restaurar a antiga lei. Para determinar o direito válido e registrá-lo por escrito, 

o imperador apontou uma comissão de jurisprudência: os quatro doutores de Bologna, que 

por sua vez convocaram vinte e oito juízes representando catorze cidades, a juntarem-se a 

eles. Esta comissão juramentada de trinta e dois membros descobriu para o imperador que 

muitas cidades precisavam devolver os direitos de regalia que não podiam ser confirmados 

por concessão régia ou imperial.

Ao cumprir suas instruções, a comissão preparou quatro decretos sobre as regalia. 

Já que os decretos de Roncaglia apresentavam julgamentos declaratórios, extraídos de leis 

215 FREISING, 2002: 87-88.
216 Digesto. 1.3. 31
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prévias, em vez de atos legislativos do imperador,  a forma procedural foi  tradicional  e 

apropriada. Identificados por suas palavras de abertura, os quatro decretos eram:

REGALIA  SUNT -  Enumerava  os  direitos  específicos.  Todavia  a  lista  não  era 

considerada completa, nem plena e igualmente aplicável para todas as cidades, sendo mais 

uma moldura jurídica do que uma lei geralmente válida para todo o reino da Itália.

Rahewin (IV, 7, p. 238) assim resume as regalia:

“Quando  perguntados  o  que  estes  direitos  incluíam,  eles  

designaram-lhe  ducados,  marcas,  condados,  consulados, 

cunhagens, pedágios nos mercados, taxas de forragem (fodrum217),  

pedágios  sobre  carroças,  pedágios  nos  portões,  pedágios  de 

trânsito, moendas, criadouros de peixes, pontes, todo o uso de água  

corrente e o pagamento de uma taxa anual, não apenas sobre a 

terra, mas também sobre suas pessoas”.

OMNIS  -  “Toda  jurisdição  pertence  ao  Imperador”.  Todos  os  juízes  precisam 

receber  o  direito  de  exercer  seus  cargos  (administratio)  do  imperador,  e  todos  devem 

prestar seu juramento a ele, como prescrito pela lei. Com a menção a “juízes”, poder-se-ia 

recordar que os medievos consideravam a governança em si essencialmente em termos de 

autoridade judicial.

PALACIA -  “O Imperador deve ter palácios e fortalezas em qualquer local que 

escolher”.

TRIBUTUM  –  Não  era,  estritamente  falando,  uma  lei,  já  que  não  continha 

determinações prescritivas. Pelo contrário, era uma pesquisa histórica do antigo sistema 

tributário romano como espelhado no Corpus Justiniano: “Impostos eram pagos per capita 

e  pagos  sobre  a  posse  de  terra (...)”  Embora  o  tributum não  pudesse  ter  efeito  sem 

cláusulas ativas, ele indubitavelmente sugeria que a taxação pertencia às prerrogativas de 

Friedrich na Itália para quando ele quisesse exercer este direito.

Entre as demandas políticas feitas em Roncaglia, a mais importante consistia em 

um amplo princípio: toda a jurisprudência emana do imperador. De acordo com o Regalia  

217  Neste momento histórico o  fodrum  já era cobrado como uma forma italiana de  scutagium, ou seja, de 
pagamentos em moeda substituindo o serviço militar individual.
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sunt, Friedrich detinha o poder de nomear magistrados para a realização da justiça. Ao 

enfatizar a autoridade direta do governante sobre oficiais urbanos, esta provisão refletia 

não  apenas  o  antigo  Direito  Romano  mas  também  o  pensamento  “romanístico” 

contemporâneo.

Contudo, no século XII, termos como “juiz” e “magistrado” eram frequentemente 

aplicados  indiscriminadamente  a  todos  os  portadores  de  autoridade  pública.  Por 

conseguinte, os grandes magnatas feudais não eram considerados isentos dos decretos, já 

que Barbarossa também exigia a livre disposição de “ducados, margraviatos e condados”, 

assim  como  dos  “consulados  urbanos”,  fazendo  com  que  o  Direito  Romano  também 

embasasse a sua já mencionada reestruturação do poder regional na Germânia imperial. 

Ou, como os quatro doutores disseram a Friedrich: “Convosco como juiz, duques erguem-

se e caem”, como ficou bem claro nos realinhamentos ducais de 1152-56 e mais ainda em 

1180-81.

Em um efeito de rede, tais provisões objetivavam transformar tanto os magistrados 

urbanos -  até então responsáveis apenas perante suas cidades – quanto os príncipes feudais 

em oficiais imperiais. Finalmente, o direito de manter palácios e fortificações em qualquer 

lugar  foi  pensado  para  garantir  o  controle  político:  os  representantes  nomeados  e 

guarnições  imperiais  utilizariam-nas  como  bases  a  partir  das  quais  exerceriam  as 

prerrogativas do monarca.

Não obstante,  no  Regalia  sunt,  a  ênfase  é  esmagadoramente  fiscal.  Embora  no 

Tributum tenha sido apresentado apenas em termos históricos – ao menos enquanto base 

programática  –  o  direito  do  governante  taxar  indivíduos  e  propriedades  fundiárias, 

Rahewin coloca ambas as formas de tributação como parte das prerrogativas que Friedrich 

havia  imposto  em  Roncaglia218.  Ao  listar  tais  direitos  como  “cunhagens,  pedágios,  

forragem e impostos” e assim por diante,  Rahewin estimou que o norte da Itália  traria 

subsequentemente algo como trinta mil talentos de prata anuais ao tesouro de Friedrich219. 

Roncaglia tornou rico o Barbarossa. 

“Uma fonte inglesa recorda que os ganhos anuais do fisco 

imperial na Itália de oitenta e quatro mil libras de prata em 1164,  

218 FREISING, 2004,IV, 7: 238.
219 FREISING, 2004,IV, 8: 238.
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então a soma total dos recursos anuais do rei germânico na Itália  

poderia ser estimada em aproximadamente cem mil libras. Porém 

isto só se dava quando o imperador estava presente na Itália, mas 

era  o  bastante  para  tornar  o  monarca  germânico  um  dos 

governantes  mais  ricos  do  Ocidente.  O  rei  francês  Ludwig  VII  

(1137-80) a quem atribuem o gracejo de que “nós franceses  só  

temos  pão,  vinho  e  alegria”,  tinha  um  ganho  anual  de 

provavelmente 60 mil libras de prata; os feudos mais ricos estavam 

nas mãos do rei inglês, cujo ganho anual era estimado em 90 mil 

libras”. 220

Muitos  eruditos,  como  Koeppler,  Appelt  e  Haverkamp  e,  na  verdade  talvez  a 

maioria,  concluíram  que  em  Roncaglia  o  Direito  Romano  providenciou  apenas  um 

ornamento, uma fachada para a autoridade imperial.  “Os principais legistas de  Bologna 

foram nomeados apenas para colocar as pretensões imperiais em forma legal”221 De fato, 

os procedimentos legais em Roncaglia eram feudais, germânicos em vez de romanos: a 

designação de uma comissão podia simplesmente representar o dever de qualquer monarca 

medieval em aceitar conselhos enquanto julgando assuntos legais (consilium). Mesmo o 

termo regalia recuava apenas ao século XI, e as regalia especificamente demandadas em 

Roncaglia podem ser retraçadas às prerrogativas costumeiras que reis anteriores do regnum 

Italicum haviam exercido;  o  precedente  crucial  para  estas  regalia  pertencia  ao  Direito 

Lombardo, a tradição predominante na Itália setentrional, em vez do Direito Romano.

Sobre o papel do Direito Romano em Roncaglia, ainda mantém-se o debate – os 

eruditos encontram-se longe da concordância, mas pode-se argumentar sobre alguns pontos 

importantes:  ainda  que  negligenciadas  pudessem,  em  última  instância,  apenas  ser 

recuperadas  por  definição  e  ações  legais,  é  enganador  declarar  que  os  decretos  de 

Roncaglia meramente “puseram as pretensões imperiais em forma legal”. Além das armas, 

que outro curso poderia ter tomado a política imperial? Dada a necessidade por definições 

legais, a questão consequente – os decretos derivam principalmente do Direito Romano ou 

do Direito  Lombardo? -  é inapropriadamente formulada.  Claramente os decretos foram 

220 FUHRMANN, 1995: 148.
221 BENSON, 1982: 368.
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inspirados em ambos.

Referindo-se aos italianos em Roncaglia, Friedrich afirmou que quando decretou 

sua  solução  para  as  regalia negligenciadas,  o  instrumento  escrito  poderia  corporificar 

“tanto  nossas  leis  quanto  as  suas”222.  No  contexto  exclusivamente  italiano  desta 

declaração, ius nostrum deve se referir ao Direito Romano e vestrum ao Direito Lombardo, 

e quando inicialmente comissionou aos quatro doutores de Bologna que determinassem 

seus direitos régios,  Barbarossa deve ter esperado que eles expressassem sua opinião em 

termos do Direito  Romano,  assim como deve ter  esperado que os 28 juízes lombardos 

aplicassem o Direito costumário italiano.

Tanto em sua linguagem quanto em sua substância, os decretos revelam um pano de 

fundo  romanístico.  Eles  aplicam  o  título  de  princeps ao  imperador,  como  o  Direito 

Romano normalmente o fazia. A maior parte dos direitos de regalia específicos pode ser 

encontrada  no  Corpus  Justiniano.  Pode-se  ver  as  fontes  romanísticas  não  apenas  nas 

provisões imperiais para o crescimento do tesouro, ou sobre as propriedades daqueles que 

cometeram  lesa  majestade,  mas  também  pelos  abrangentes  princípios  constitucionai 

declarados pelas leis Omnis e Palatia.

Com a  sua  demanda  por  um monopólio  imperial  sobre  a  autoridade  judicial  – 

concebida  parcialmente  em termos  romanísticos,  parte  em termos  costumários  –  e  seu 

juramento de ofício puramente romano, a Omnis apresenta uma criativa fusão de elementos 

derivados das duas tradições. De modo similar, tanto o Direito Romano quanto o costume 

italiano justificavam os direitos assegurados pela Palatia.

Ao  considerarmos  os  usos  de  ambos  os  direitos  na  elaboração  dos  decretos, 

deveríamos na verdade questionar a proporção da utilização de cada um, proximo a 50%. 

Friedrich declarou repetidamente sua intenção de governar pelo Direito Romano e pelo 

Direito  Consuetudinário.  A  característica  mais  evidente  dos  decretos  de  Roncaglia 

encontra-se justamente  na interligação  das  duas tradições  legais,  em seu extraordinário 

consenso e nada mais em seu reinado reflete tão bem suas intenções. 

Durante a Idade Média, os programas de reforma tipicamente olhavam para trás, 

para modelos mais antigos, objetivando restaurar um ideal real ou mítico materializado em 

um  período  anterior.  Embora  o  programa  de  Friedrich  em  Roncaglia  não  fosse  uma 

222 FREISING, 2004,IV, 4: 235.
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exceção, este ponto fica mais visível e explícito no Tributum, onde a Roma do século VI 

forneceu o modelo para os direitos soberanos que iriam aumentar radicalmente os recursos 

de  seu  governo.  Todavia,  ao  buscar  a  recuperação  das  regalia perdidas,  Barbarossa 

inspirou-se  em  dois  modelos  anteriores:  as  prerrogativas  régias  na  Itália  anteriores  à 

Contenda das Investiduras e às prerrogativas imperiais no Direito Romano.

No mínimo, o recurso ao Direito Romano em Roncaglia constituiu parte crucial de 

uma  tentativa  maior  de  dramatizar,  publicar  e  realçar  em  termos  que  carregavam 

autoridade  para  muitos  italianos  a  legitimidade  de  uma  monarquia  que  impunha  uma 

política  dura  e  impopular.  A  eventual  falha  da  política  não  diminui  a  importância  da 

tentativa.
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4.1.2 A herança romana do Império:

No  pensamento  imperial  germânico  e  italiano  do  século  XII,  uma  lógica 

inescapável  havia  colocado o Direito  Romano no centro da  Renovatio  imperii  Romani. 

Esta lógica partia da premissa de que o Império do século XII com o rei germânico à sua 

testa,  era  de  fato  verdadeiramente  romano.  Esta  premissa  era  relativamente  nova.  No 

século X, embora Otto II e especialmente Otto III tenham se identificado com o título 

Imperator Romanorum Augustus e este último em seu clamo como verdadeiro continuador 

do império romano tenha inclusive rejeitado a  Doação de Constantino,  os imperadores 

otônidas  chamavam  seu  reino  apenas  como  imperium.  Apenas  em  1034  Konrad  II 

começou a designar oficial e regularmente o império como Imperium Romanorum.

Por volta de 1100, muitos acreditavam que havia existido, a despeito de períodos de 

declínio, uma continuidade na história do Império, de sua fundação ao seu presente. Ao 

fim de sua crônica223, Otto de Freising listou os pontífices romanos e os imperadores em 

colunas  paralelas  de  São  Pedro  e  Augusto  até  meados  do  século  XII,  mencionando 

justamente  acima  do nome de Carlos  Magno que  “a partir  deste  ponto  o  Império  foi  

transferido para os Francos” e discretamente anotando o mesmo, porém acrescentando 

“germânicos” logo antes de Otto I iniciar a linha dos governantes germânicos. Aqui Otto 

estava se referindo à teoria da Translatio imperii dos gregos em Constantinopla aos francos 

no ocidente. Isto porque a noção de uma continuidade histórica intacta pressupunha uma 

ficção que capacitava a um monarca germânico a ser o legítimo sucessor dos Césares, e a 

doutrina da  Translatio imperii – quando Carlos Magno foi tornado imperador em 800 – 

servia a este propósito. Alguns atribuíram a Translatio à iniciativa papal de coroar Carlos, 

outros atribuíram-lhe puramente ao valor militar dos Francos.

Não  obstante,  contemporâneos  também  declararam  em  outros  contextos  –  e 

algumas  vezes  especificamente  a  respeito  da  autoridade  legislativa  do  imperador  –  os 

temas  gêmeos  da  continuidade  histórica  e  a  consequente  romanidade  do  monarca 

germânico do império. Esta tendência já estava aparente no  Libellus de cerimonis224: na 

fórmula para a investidura de um juiz, o imperador o adverte para “não subverter o Direito  

de Justiniano, nosso mais sagrado predecessor”. 

223 FREISING, 2002,VII: 450-451.
224 BENSON, 1982: 370.
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Para Friedrich, inserir suas próprias leis no Codex Justiniano claramente implicava 

continuidade e romanidade e combinava perfeitamente com esta visão de que elas eram 

“nossas leis romanas”. Friedrich aceitou as mesmas amplas assunções quando decretou 

que “o que foi prescrito nas leis dos imperadores romanos” deveria regular a sucessão nas 

propriedades daqueles que morriam sem filhos e testamento.

Porém,  em  um  privilégio  sobre  o  direito  dos  clérigos  realizarem  testamentos, 

Barbarossa declarou os dois temas explicitamente quando citou os divinos imperadores 

Constantino,  Valentiniano,  Justiniano,  Carlos Magno e Ludwig o Piedoso: “Venerando 

suas sagradas leis como oráculos divinos”, ele citou longamente duas destas leis, 225 mas 

não  traçou  distinções  entre  imperadores  romanos  cristãos  ou  francos,  considerando 

igualitariamente  todos  como  seus  “predecessores”,  mesmo  em  sua  autoridade  como 

legisladores. E na Itália,  ele considerava não apenas os imperadores romanos e francos 

como também os  reis  lombardos.  Discursando no sínodo de Pávia  em 1160,  Friedrich 

reclamou  seu  direito  de  convocar  um sínodo da  Igreja:  “já  que  foi  registrado que  os  

imperadores Constantino, Teodósio, Justiniano e em tempos mais recentes Carlos Magno  

e Otto assim o fizeram”226. Também nesta faceta das prerrogativas imperiais de Friedrich, a 

concepção de continuidade histórica é inconfundível.

Existe um projeto imperial de História sob Friedrich Barbarossa. A legitimidade de 

seu  poder  e  de  sua  autoridade  está  assentada  em firmes  bases  históricas:  na  idéia  de 

continuidade entre seu próprio reinado e os das dinastias germânicas, franca e romanas 

anteriores,  incluindo os reis  lombardos  como seus predecessores.  A isto  alia-se todo o 

esforço antiquarista227 para o estabelecimento histórico das regalia na Itália e na Germânia. 

História e Direito são as bases fundamentais que concedem profundidade às demandas do 

reinado de Friedrich I Barbarossa.

Contudo,  além do  Direito  e  da  História,  um imperador  germânico  dificilmente 

poderia fundamentar suas exigências de romanidade, se deixasse a cidade de Roma fora de 

seus cálculos. Nenhum imperador após Otto III pensou em transformar a Cidade no centro 

adminstrativo do Império, mas ao menos em sentido simbólico, ela tinha que ser a capital 

de  um  império  verdadeiramente  romano.  Em  1033,  uma  bula  metálica  de  Konrad  II 

225 MGH, Legum, Sectio IV, Tomo I: 321-322.
226 MGH, Diplomata, Tomo X, Parte II: 75.
227 MOMIGLIANO, 2004: 94 e 104-105. 
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proclamava “Roma, cabeça do mundo, rege as rédeas do redondo mundo” (Roma caput  

mundi tenet orbis frena rotundi) e a partir de então este hexâmetro leonino reapareceu nas 

bulas de metal dos monarcas germânicos através do século XII e além228. Escrevendo aos 

romanos em 1111, Heinrich V definiu a cidade como “a capital e sede de nosso Império”. 

Meio século depois, reforçando sua obrigação de manter  a ordem na “Cidade que é a  

capital de nosso Império”229,  Barbarossa acreditava que – entre outras bases – seu dever 

justificava  sua  intervenção  no  Cisma  Papal  (um  ângulo  talvez  desconsiderado  pelos 

reformadores papais?).

Tais declarações tornam-se compreensíveis como resposta àqueles que contestavam 

os laços dos monarcas germânicos com Roma. Por exemplo, os imperadores bizantinos do 

século XII não haviam se reconciliado com ligações puramente simbólicas com a Itália e a 

Velha Roma. Embora Alexius I Comneno tenha lutado para fazer sentir sua influência no 

sul  da  Itália,  seu  filho  e  seu  neto  dirigiram  políticas  mais  ambiciosas  em relação  ao 

ocidente. Por volta de 1141, João II Comneno propôs a Inocêncio II a reunião das Igrejas 

Latina  e  Ortodoxa  em  um  Império  Romano  reunificado,  sendo  que  ele  e  Inocêncio 

manteriam, respectivamente, as espadas do poder leigo e espiritual.

Já Manuel I Comneno, após uma breve invasão do sul da Itália, preferiu utilizar-se 

da diplomacia para alcançar seus objetivos italianos. Embora Rahewin relate que Friedrich 

tivesse persuadido Manuel a “chamar-se de Imperador da Nova Roma”, o relato é pouco 

plausível  já  que  subsequentemente  Manuel  não  apenas  intensificou  seus  contatos 

diplomáticos no Ocidente, mas manteve as tradicionais demandas bizantinas de autoridade 

universal.

Por volta de 1166 ele estava negociando com Alexandre III a reunião das igrejas e 

buscando o reconhecimento papal como único imperador  romano,  mas quando Manuel 

insistiu em governar a cidade de Roma, as negociações colapsaram, já que Alexandre III 

declarava que ele mesmo governaria como imperador em Roma.

Todavia, mais perigosos eram os rivais próximos.

Aos  emissários  da  comuna  romana  em  1155,  Barbarossa replicou  que  Roma 

“também é nossa”, assim como ele já havia se referido ao papa como bispo de “nossa 

cidade de Roma”.  A forjada Doação de Constantino propunha conceder a cidade de Roma 

228 WEINFURTER, 1999: 31.
229 FREISING, 2004, IV, LXVII: 299-300.
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– entre  outros territórios  e direitos – a Silvestre  I e seus sucessores,  declarando que o 

Papado  não  deveria  ter  senhor  acima  de  si  mesmo:  “Não será  apenas  um imperador 

terrestre  que  terá  poder  onde  (…)  a  cabeça  da  religião  cristã  foi  estabelecida  pelo  

Imperador  Celeste.”  Fortalecidos  pela  Doação,  os  pontífices  romanos  do  século  XII 

ofereceram o desafio mais sério e consistente aos direitos dos monarcas germânicos sobre 

a  Cidade.  Em  1159,  após  Friedrich  enviar  emissários  à  comuna  romana,  Adriano  IV 

protestou que ele não devia fazê-lo sem permissão papal, “já que todos os magistrados 

aqui estão sujeitos a São Pedro”. A isso Friedrich respondeu: “Já que por decreto divino 

fui  chamado  e  sou  imperador  romano,  mostro  apenas  uma  aparência  de  governo  e  

mantenho um título vazio, sem substância, se o poder sobre a cidade de Roma for retirado  

de minhas mãos”.

Embora  não  existam  razões  para  acreditar  que  Barbarossa duvidasse  da 

autenticidade da Doação, ele obviamente negava sua contínua validade. De vários modos 

Constantino  serviu  ao  século  XII  como  imperador-modelo,  mas  sua  assim  chamada 

Doação não tinha lugar na Renovatio imperii dos Staufer.

Os  temas  gêmeos  –  continuidade  histórica  e  a  romanidade  do  império 

contemporâneo  –  deixaram  marcas  na  linguagem  que  fornecem  um  espelho  para  a 

consciência  política  do  século  XII  e  sua  autopercepção.  Na  escrita  historiográfica,  os 

príncipes germânicos podiam ser chamados de optimates ou senatus ou mesmo Romanae 

virtutis  proceres (os  principais  da  virtude  romana).  De  modo  similar,  os  cavaleiros 

germânicos  podiam ser  identificados  como  “soldados  romanos”  ou  “exército  romano” 

(milites Romani ou exercitus Romanus). Um castelo alemão podia ser mesmo chamado de 

arx capitolii,  mas como espelho da política, os usos da Chancelaria são mais instrutivos 

posto que oficiais,  e,  embora conservadores,  eram mais  sensíveis  a novas correntes  de 

pensamento. Nenhum título imperial expressava melhor a continuidade que  Augustus  ou 

Semper augustus, que derivavam da Antiguidade e foi aplicado aos imperadores medievais 

a partir de Carlos Magno. Outro título antigo, Triumphator, reapareceu na segunda metade 

do século XI e sobreviveu até  o XII. Ele  pode ser encontrado em diplomas e tratados 

publicísticos. 

Diplomas nos quais Heinrich IV ou Heinrich V portavam títulos como Caesar ou 

Triumphtor eram usualmente endereçados a audiências italianas: usos antigos deste tipo 
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encontravam maior ressonância na Itália do que na Alemanha. Quando um notário italiano 

rascunhou para  Lothar  III  uma  lei  que proibia  a  alienação  de feudos,  assim o titulou: 

Romanorum  imperator,  pius,  felix,  inclitus,  triumphator,  semper  augustus –  uma 

impressionante série de ecos da Antiguidade.

Nos diplomas reais e outros escritos desde os primórdios do século XI, o monarca 

germânico  que  não  tivesse  sido  coroado  em  Roma  era  simplesmente  intitulado  Rex, 

ocasionalmente  Rex romanorum. Sob Heinrich V “rei dos romanos” passou a se tornar 

título  padrão  na  Chancelaria  e  assim permaneceu.  Este  título  implicava  não  apenas  o 

clamor  do  rei  germânico  sobre  a  Itália  e  o  ofício  imperial,  mas  também manifestava 

vividamente a crescente fusão entre  regnum e  imperium,  da monarquia germânica e da 

imperial. Posto de forma diferente, o Rex romanorum, já era, em certo sentido, o imperador 

romano.  Correspondentemente,  desde  o  sécilo  X,  o  rei  germânico  podia  ser  intitulado 

como  Augustus e  após  1147,  a  Chancelaria  frequentemente  listava  Augustus entre  os 

epítetos ligados ao rei dos Romanos.

Em tudo  isso  pode-se  constatar  a  progressiva  romanização  do  Império  em seu 

sentido  territorial  –  os  três  reinos  considerados  em conjunto  –  e  mesmo,  em alguma 

medida, da realeza germânica, já que o título “rei dos Germânicos” dificilmente aparece 

nos documentos da chancelaria germânica dos séculos XI e XII. Embora Rex romanorum 

não fosse um título antigo, os contemporâneos consideraram-no como uma expressão de 

continuidade com a antiguidade romana.

Porém, quando um título antigo era revivido, a renovatio podia servir a propósitos 

políticos concretos. Desde o reinado de Adriano os imperadores passaram a designar seus 

sucessores conferindo-lhes o título de Caesar, e, normalmente, tornavam-no uma espécie 

de corregente júnior. Em 1169 Heinrich VI, filho de Friedrich que contava com quatro 

anos de idade, foi eleito e coroado como Rex romanorum. Esperando também assegurar-se 

da  sucessão  de  Heinrich  à  dignidade  imperial,  Friedrich  pediu  aos  papas  Lúcio  III  e 

Urbano III que coroassem o jovem rei como Imperator romanorum. Contudo, depois das 

recusas do Papado em coroar Heinrich enquanto Friedrich ainda detinha o ofício imperial, 

o uso antigo dava ao Barbarossa um substituto momentâneo para a inatingível coroação. 

Em 1186 quando o patriarca de Aquiléia coroou Heinrich em Milão como rei da Itália, 

Friedrich nomeou seu filho como sucessor ao ofício imperial e este, “desde aquele dia, foi  
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chamado de Caesar”.

Dentro do intenso movimento cultural que caracteriza o século XII, uma de suas 

vertentes contempla justamente o reencontro com o pensamento e as letras da antiga Roma 

e a renovatio imperii dos Hohenstaufen sem dúvida pode ser enquadrada como parte deste 

movimento mais amplo. Uma grande característica deste assim chamado Renascimento do 

século  XII  foi  justamente  a  apropriação  de  formas  da  Antiguidade  e  do  enxerto  das 

mesmas  em obras  e  instituições  contemporâneas,  como  fica  claro  com os  decretos  de 

Roncaglia.

Mas,  instâncias  menores  podem  ilustrar  este  ponto  com  igual  clareza:  sob  a 

influência dos usos antigos, um diploma de Otto III havia lhe concedido o título Romanus 

Saxonicus et Italicus. No mundo antigo estes títulos correspondiam aos povos conquistados 

pelo imperador, aqui correspondiam à noção de monarquia imperial da Idade Média inicial 

de hegemonia sobre várias nationes230 – eles simplesmente listam os povos sobre os quais 

ele imperava.  Na lei de Lothar III que proibia a alienação de feudos, ele recebe títulos 

romanos clássicos, mas nenhum imperador antigo poderia ter compreendido a substância 

desta lei, que era intrinsecamente feudal. 

Da mesma maneira, esta ressignificação dos conceitos e idéias clássicas atingiu as 

artes plásticas. Quando um artista do século XII representava um imperador antigo, ele o 

fazia com os trajes e as insígnias (coroa, espada,  orbe e trono) típicos de um monarca 

contemporâneo,  como se pode ver nesta  imagem de Augusto de meados da década de 

1120, praticamente um Augustus pantocrator.

230  Diversos autores, mas especialmente Alcuíno de York ,consideravam Carlos Magno imperador mesmo 
sem a coroação papal devido a seu poder hegemônico sobre muitos povos. FOLZ, 1969: 17.
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“Augusto Pantocrator”, Países Baixos, 1129231

231http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/205.2_Examples_of_T-O_maps.html,  consultado  a 
14/07/2010
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4.2 Potestas: a ressignificação das estruturas de poder territorial.

4.2.1: Ducados

Após a restauração do Império em 962, o título leigo mais importante abaixo da 

Coroa  era  o  ducal,  porém,  entre  1098  e  1181,  o  número  de  títulos  ducais  no  reino 

germânico mais do que dobrou.

Os ditos ducados étnicos, gestados entre os séculos VIII e X, iniciaram seu processo 

de dissolução com a interferência de Konrad II na relação entre os duques e os condes e 

aceleraram o mesmo na grande crise da segunda metade do século XI, quando a aristocracia 

germânica avançou em seu processo de libertação da tutela monárquica. Este fenômeno foi 

mais pronunciado na Suábia, que em fins do século se desfez tanto no aspecto geográfico 

quanto no institucional, conforme visto anteriormente. Foi dividido entre os Hohenstaufen 

(que mantiveram o ducatus), os Welf e os Zähringen, sendo que o fragmento sobrevivente 

do ducado suábio se tornou parte integrante dos domínios hereditários dos Hohenstaufen e 

deixou de existir como entidade política independente, mantendo-se apenas como apanágio 

da casa imperial ao fim do século XII.

Por outro lado, dentre os ducados étnicos, a Saxônia destacou-se por manter muito 

de  sua  coesão  original  até  fins  do  século  XII,  especificamente  1181,  com a  queda  de 

Heinrich o Leão.

Antes  de  1100,  o  poder  ducal,  ou  ducatus, estava  assentado sobre  quatro  bases 

principais:  em primeiro  lugar,  o  duque era  um magistrado  que  presidia  sobre uma das 

gentes ou populações que constituíam o vasto reino germânico. O duque representava a 

aristocracia  provincial  autônoma,  com  poderes  para  ouvir  queixas,  julgar  algumas 

demandas e agir como guardiões da paz na província.

Na prática, os poderes legais dos duques não eram muito extensos, mas as dietas 

frequentes  ou  anuais  realizadas  com a  presença  da  aristocracia  e  do  clero,  em lugares 

fixados pela tradição, tinham grande importância política.

Em segundo lugar, como já afirmado, dux era um título militar. Os duques eram os 

líderes militares da aristocracia  em seus ducados e responsáveis por conduzi-los e seus 

dependentes nas campanhas régias. Comandavam também certas fortificações e cidades em 
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seus ducados, alguns dos condes eram seus vassalos militares e possuíam seus próprios 

dependentes armados.

Em terceiro  lugar,  o  duque  era  um senhor  terratenente.  Parte  da  eficiência  dos 

duques estava assentada em seus próprios recursos  constituídos por posses da linhagem na 

forma  de  alódios,  feudos,  fortificações,  dependentes  enfeudados  e  jurisdições  condais 

hereditárias.  Além disso, suspeita-se que em cada ducado uma certa proporção do fisco 

régio era separada para o uso dos duques, mas as fontes são evasivas a respeito da situação, 

extensão e dos termos para este uso.

Finalmente, os ducados eram ofícios (honores) que ligavam por homenagem direta 

ao rei aqueles que os recebiam desde, ao menos, as cerimônias de coroação de 936. Além 

de  serem  representantes  de  suas  próprias  gentes,  os  duques  tornavam-se  em  alguma 

extensão agentes das políticas da corte, mas não havia dúvidas de que a coroa confiava 

muito  mais  nos  bispos  que  nos  duques  como  intermediários  da  influência  régia  nas 

províncias. Em matéria de serviços ao rei, o papel dos duques permanecia sendo militar.

Os conflitos  internos  na Germânia  e  as campanhas  do século XI continuaram a 

demonstrar os formidáveis recursos militares sob o controle dos duques e que estes podiam 

reunir com considerável rapidez em seus ducados. No século XII isso deixou de existir, 

exceto na Saxônia. O significado da instituição ducal foi transformado em um sistema de 

recompensas destinado a aplacar ou recompensar as principais linhagens nobres e prelados 

da Germânia.

Em parte isso foi possibilitado pela transformação na natureza da guerra. Para as 

ferozes guerras civis da época de Heinrich IV, as crônicas ainda mostram exércitos ducais 

recrutados e posicionados sob as tradicionais divisões ducais. Porém, os duques rivais que 

apoiavam o monarca ou os anti-reis e a cúria papal haviam combatido uns aos outros até 

alcançarem um impasse na década de 1090. Seu significado como líderes  militares  das 

gentes declinou  rapidamente,  já  que  nenhum  deles  foi  capaz  de  alcançar  uma  vitória 

decisiva  após  anos  de  combates  encarniçados.  Este  resultado  também  mostrou  que  a 

autoridade régia sobreviveu à Guera Saxônia e Contenda das Investiduras em melhor forma 

do que o poder ducal.

Os duques sempre possuíram dependentes armados por si mesmos, mas em fins do 

século XI sua força em campo parece ter derivado quase que inteiramente de grupos cada 
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vez maiores  de cavaleiros  ministeriais232 sob sua tutela  permanente.  O tamanho de seu 

grupo de dependentes armados tornou-se, por volta de 1100, a principal consideração em 

seus envolvimentos militares, tendo substituído as formas tradicionais de recrutamento que 

ainda funcionavam nos ducados por volta da década de 1070.

Como seria de se esperar, tais grandes mudanças no status militar e na eficácia dos 

duques  precipitaram  uma  crise  na  própria  instituição  ducal,  como  tradicionalmente 

entendida. Esta crise teve três desdobramentos no correr do século XII: em primeiro lugar 

libertou o prestigioso mas esvaziado título de sua prévia conexão com uma gens, podendo 

assim ser multiplicado por concessão régia, como um método para a reordenação política 

do império  pela  corte,  seguindo o princípio  inaugurado por  Heinrich  IV em 1098.  Em 

segundo lugar, isto acarretou o destaque à sua autoridade judicial. Embora o ducado não 

fosse  mais  necessariamente  uma  província  étnica  ou  um comando  militar,  permaneceu 

como uma jurisdição  legal,  que  foi  muito  alterada  no  século  XII  sob  a  influência  das 

Landfrieden e da Lehnrecht.

Finalmente, a notável diminuição da autoridade ducal era tacitamente aceita pelos 

príncipes  quando  de  sua  elevação  a  duques,  que  ansiavam  pela  magra  chance  de 

transformar  seu  ducatus em  uma  jurisdição  efetiva  sobre  seus  rivais  regionais, 

transformando assim o ducado em mero conglomerado das possessões dinásticas e feudais 

dos seus titulares, adornadas com um prefixo de prestígio.

Ilustrando este processo com o já mencionado exemplo suábio, podemos dizer que 

como resultado a  Suábia  foi  privada  de  sua antiga  constituição  como uma  gens sob  a 

232As principais obras a respeito do tema ainda são: BOSL, Karl.  Die Reichsministerialität der Salier und  
Staufer,  2  vols.  Stuttgart:  Hiersmann,  1950-51  e  ARNOLD,  Benjamin.  German  Knighthood  1050-1300, 
Oxford: OUP, 1985.

 Trata-se de uma categoria social única, desenvolvida na Germânia. Embora suas origens ainda sejam 
consideradas  algo  nebulosas,  seu  status e  desenvolvimento  a  partir  do  século  XI  encontram-se 
consideravelmente bem documentados: são cavaleiros, porém servos, cujos serviços devidos a seus senhores 
são  militares  e  administrativos.  Embora,  como outros  servos,  não  possuíssem liberdade  e  pudessem ser 
concedidos a outros senhores, os ministeriais recebiam treino militar (compunham a maioria da força militar 
disponível na Germânia dos séculos XII e XIII) e recebiam tanto alódios quanto feudos, dos quais obtinham 
seu sustento da mesma maneira que os vassalos convencionais. 

Os reinados dos imperadores Sálios (1024-1125) e Hohenstaufen (1138-1254) marcam o processo de 
ascensão dos ministeriais, já que estes imperadores os empregaram não apenas como força militar, mas cada 
vez mais como administradores do fisco régio, procedimento copiado por outros príncipes. Esta convergência 
cada vez maior entre a nobreza germânica e os  ministeriais refletiu-se tanto em casamentos entre as duas 
camadas, quanto em laços de confiança cada vez mais sólidos entre os monarcas e os ministeriais, sendo que 
a resultante deste processo foi a completa absorção dos  ministeriais nas fileiras da nobreza germânica no 
século XIV.
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presidência de um duque e como uma provincia com fronteiras geográficas conhecidas. As 

casas ducais de Zähringen, Hohenstaufen e Welf baseavam seu poder essencialmente sobre 

posses familiares, a lealdade de condes vizinhos e o desenvolvimento de suas terras através 

da construção de castelos, da fundação de novas cidades e mosteiros, a limpeza de florestas 

e uma subestrutura senhorial revisada.

As rivalidades originadas pelas disputas durante a Contenda das Investiduras entre 

as linhagens Hohenstaufen e Welf, a princípio pelo controle da Suábia, alcançaram novo 

patamar a partir de 1125 com a disputa pelo trono germânico. Em 1138, com a eleição de 

Konrad  III  em vez  de  Heinrich  o  Soberbo,  permitiu  aos  Hohenstaufen  tomar  medidas 

drásticas contra o vasto poderio territorial dos Welf, com a instalação de Albert o Urso 

(conde de Ballenstedt) como duque da Saxônia e Leopold IV da Áustria como duque da 

Bavária (depois sucedido por seu irmão Heinrich  Jasomirgott). Finalmente,  em 1139 as 

terras suábias dos Welf passaram ao irmão caçula do falecido Heinrich o Soberbo, o conde 

Welf VI von Memmingen.

As tentativas de Konrad III para criar novos duques em oposição aos Welf eram 

reminiscentes  das  rivalidades  suábias  pré-1100,  mas,  em  última  instância,  estas 

maquinações  cederam  lugar  a  novos  compromissos  sob  o  reinado  de  seu  sobrinho  e 

sucessor, Friedrich I Barbarossa.

Friedrich iniciou um processo de pacificação e normalização das relações entre os 

príncipes  germânicos,  buscando  soluções  de  compromisso  entre  os  querelantes  e 

recompensando  os  fiéis,  iniciando  com o  maior  de  todos  os  problemas:  a  situação  de 

Heinrich o Leão, seu primo, duque saxônio e herdeiro do ducatus bávaro, contra Heinrich 

Jasomirgott, seu tio, margrave austríaco e detentor do ducatus bávaro nomeado por Konrad 

III. Fica claro que a eleição de Friedrich passou por estatagemas dos Hohenstaufen: ele 

encontrou-se em Mainz com Heinrich o Leão em fins de fevereiro ou início de março. 

Heinrich era um candidato à realeza e Friedrich deve ter feito excelentes promessas para 

dissuadi-lo , assim como deve tê-lo feito para dissuadir a Welf VI.233

As negociações arrastaram-se por quatro longos anos, mas foram seladas em 1156, 

com o reconhecimento  de Heinrich o Leão como duque da Saxônia e da Bavária,  mas 

também  a  criação  de  três  novos  ducados  meridionais,  uma  solução  mais  uma  vez 

233 JORDAN, 1986: 42.
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reminiscente dos arranjos suábios de 1098.

Heinrich  Jasomirgott  abriu mão da Bavária (assim como Berthold von Zähringen 

havia feito em relação à Suábia) e em compensação o margraviato da Áustria foi elevado a 

ducado, sendo destacado da Bavária à qual pertencia. Durante este processo de pacificação, 

Friedrich havia aplacado a seu tio materno Welf VI elevando-o a duque em 1152 derivando 

o  título  de  seu  feudo  italiano  de  Espoleto.  Um  título  extra-germânico  semelhante  foi 

concedido ao proeminente conde bávaro Konrad von Dachau (o mesmo que havia sido 

aprisionado por Friedrich e libertado sem a exigência de resgate) como duque de Merânia 

(Dalmácia)  no  Adriático.  Além  disso,  Friedrich  concedeu  a  seu  primo,  Friedrich  von 

Rothenburg (filho de Konrad III)  como compensação por seu preterimento na sucessão 

régia o ducado da Suábia (sob sua regência), além de acrescentar-lhe o título de duque da 

Alsácia  (cujo  ducatus consistia  no  enfeudamento  das  regalia locais  e  a  defesa  da 

Landfrieden).  Para  encerrar  esta  primeira  redistribuição  dos  títulos  ducais,  Friedrich 

concedeu o  ducatus ao  bispo de Würzburg em 1168.  Desde  o século XI o número  de 

ducados na Germânia meridional havia dobrado.

Como os significados militar e jurisdicional tradicionais dos ducados estavam em 

declínio,  então  o  título  estava  à  disposição  para  um novo propósito:  para  recompensar 

dinastias poderosas assim como a certos bispos proeminentes. A criação dos novos ducados 

também coincidiu com a adoção de topônimos aristocráticos ou nomes de família derivados 

de castelos. Um efeito disto era a subordinação dos títulos aos topônimos de castelos e 

residências, sendo que esta prática era mais comum para os condes e condados. O novo 

método  de  nomenclatura  aristocrática,  a  ascensão  das  identidades  dinásticas  e  o 

estabelecimento de jurisdições regionais baseada em heranças de família são processos que 

se reforçavam mutuamente na transição entre os séculos XI e XII. Além do já mencionado 

caso do ducado de Zähringen, podemos citar o caso da Lotaríngia: dividida em Lotaríngia 

Superior e Inferior, seus duques adotaram durante o correr do século XII as denominações 

de  duques  de  Louvain  e  Limburgo  (Lotaríngia  Inferior)  e  duques  de  Nancy  e  Bitsch 

(Lotaríngia Superior).

O duque Welf  IV da Bavária  foi  referido como duque de Altdorf (seu principal 

castelo suábio) e seu neto Welf VI, elevado a duque de Espoleto, também era chamado de 

duque  de  Ravensburg  (mais  uma  vez  um  dos  seus  castelos  suábios).  Os  próprios 
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Hohenstaufen também eram chamados de duques de Rothenburg ou de Weinsberg234 e o 

duque de Merânia também era chamado de duque de Dachau. Esta implícita redução dos 

ducados  a  uma  espécie  de  propriedade  dinástica  torna-se  mais  interessante  quando 

observamos  que  os  castelos  de Altdorf,  Ravensburg,  Rothenburg,  Weinsberg  e  Dachau 

estavam todos situados fora das áreas geográficas às quais os títulos ducais em questão 

supostamente deveriam se aplicar.

A  inflação  de  títulos  ducais  foi  uma  poderosa  ferramenta  para  a  corte  régia 

recompensar ou aplacar príncipes cujo poder derivava na verdade de suas posses dinásticas 

e do número de seus vassalos. Alguns bispos também passaram a reivindicar títulos ducais 

tanto para demonstrar sua autoridade e importância no Império quanto como uma possível 

solução  em seus  conflitos  com outros  príncipes  em suas  dioceses.  Já  no  século  XI  o 

arcebispado de Bremen, o patriarcado de Aquiléia e o bispado de Würzburg reivindicavam 

o ducatus, enquanto que no XII, pelo menos cinco sés reivindicaram ou exerceram poderes 

ducais: Würzburg (1168), Colônia (1151 e 1180), Aquiléia (1180), Magdeburg e Münster.

Em  um  segundo  momento  (1180-81),  motivado  pelo  choque  entre  Friedrich  e 

Heinrich  o Leão,  houve uma nova redistribuição  ducal  no Império,  em detrimento  dos 

Welf: Heinrich foi processado nos ditames do  Lehnrecht (direito feudal) e destituído de 

suas honras e  ducados por motivo de felonia.  Suas possessões foram desmembradas:  o 

ducado da Saxônia foi concedido a Bernhard von Anhalt, mas dele foi retirado o ducatus da 

Westfália,  concedido  ao  Arcebispado  de  Colônia;  a  Bavária  foi  concedida  ao  conde-

palatino Otto von Wittelsbach, mas dela foi retirado o margraviato da Estíria, elevado a 

ducado, concedido a Ottakar IV. O conde Berthold von Andechs foi elevado a duque de 

Merânia (vacante com o fim da linhagem de Dachau). O patriarcado de Aquiléia recebeu 

ducatus (autoridade/jurisdição  ducal)  sobre  sua  região,  assim  como  o  arcebispado  de 

Magdeburg. Finalmente, Bogislav I de Stettin foi elevado a Duque da Pomerânia e príncipe 

do Império em 1181, sendo que estas concessões foram todas ratificadas pelo privilégio de 

Gelnhausen.

Como  uma  espécie  de  arredondamento  da  ordem  ducal  no  Império,  podemos 

acrescentar a criação do ducado da Silésia sob a dinastia polonesa dos Piast em 1163 e a 

elevação do ducado da Boêmia a sub-reino no Império em fins do reinado de Friedrich. 

234  Outros de seus castelos. Aliás, recordemos que Staufen era a sua primeira fortaleza na Suábia.
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Mapa do Império, circa 1200, in: SCHEUCH. 2000: 30.
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Os novos títulos ducais serviam para aumentar o prestígio de linhagens nobres e de 

clérigos que os receberam; e a jurisdição (o ducatus) em si era a garantia do exercício de 

seu poder, mas a definição do mesmo era um tanto quanto vaga, talvez propositadamente, 

por três razões:

Em primeiro lugar, os duques não eram os únicos príncipes com que a corte régia 

tinha que lidar, e, em alguns casos, nem eram os mais poderosos em suas regiões. Não era 

do interesse da coroa tentar  recriar  a grandeza que os duques haviam desfrutado até  o 

século  XI,  antagonizando  com os  outros  magnatas  (condes,  margraves,  bispos,  condes 

palatinos e landgraves) ligados por vários laços à casa imperial.

Em segundo lugar, a corte não tinha a intenção de inaugurar ou de confirmar alguma 

forma particular de jurisdição superior, ou tentar padronizar o poder ducal. O objetivo era 

mais prático: sancionar a autoridade judicial já existente para o detentor do título, visando à 

aplicação das Landfrieden.

Finalmente,  em  terceiro  lugar  a  multiplicação  dos  títulos  ducais  era  parte  do 

experimento de Friedrich Barbarossa em ligar a si os príncipes favorecidos como vassalos 

imediatos do Império. Embora esta prática não fosse nova (os ducados dos séculos X e XI 

já eram feudos régios), sua tentativa foi mais bem sucedida por ser realizada num momento 

de fraqueza institucional dos ducados, permitindo-lhe moldar esta estrutura de poder de 

acordo com sua vontade.

Os privilégios imperiais para a Áustria em 1156, Würzburg em 1168 e Westfália em 

1180 são as principais fontes sobre o real conteúdo do  ducatus. Além de confirmar seu 

status como feudo do Império em vez da Bavária235 em ambas as linhas sucessórias236, o 

privilégio para a Áustria fazia concessões sobre as obrigações militares do novo ducado. O 

serviço  militar  ao  império  estendia-se  apenas  a  campanhas  “nos  reinos  e  províncias 

adjacentes à Áustria” sendo que seu propósito principal era preservar a vigilância sobre os 

Magiares.  O conteúdo jurisdicional  era  discreto ao ponto de ser austero:  “Nós também 

instituímos que nenhuma pessoa maior ou menor no domínio deste ducado possa presumir 

exercer qualquer justiça sem o consentimento ou permissão do duque”.

Tradicionalmente isto significava que os duques possuíam jurisdição criminal e que 

235  Para evitar uma possível tentativa de reversão da Áustria para a Bavária.
236  Tanto masculina quanto feminina, evitando assim qualquer forma de reivindicações alheias à linhagem 

dos Babenberg, além de reconhecer o valor político da esposa de Jasomirgott, uma princesa bizantina.
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todos os outros terratenentes na Áustria, fossem condes locais ou outros nobres e igrejas 

bávaros, precisavam da aprovação ducal para manter suas próprias cortes.

Em nome da sagrada e indivisível Trindade. Friedrich, pelo  

favor  da  misericórdia  divina,  augusto  imperador  dos  Romanos.  

Embora uma transferência de propriedade possa continuar válida 

pelo ato de transferência em si, aquelas coisas que são legalmente  

possuídas  não  podem  ser  retiradas  por  qualquer  ato  de  força:  

assim é dever de nossa autoridade imperial intervir para que não 

haja qualquer dúvida sobre a transação.

Então, que seja conhecido para o presente e para as futuras  

gerações de nossos súditos,  que nós, auxiliados pela graça Dele 

que  enviou  a  paz  para  os  homens  dos  Céus  para  a  terra, 

declaramos, na corte plena de Regensburg ocorrida na natividade  

da  Santa  Virgem  Maria,  na  presença  de  muitos  clérigos  e  dos  

católicos príncipes, encerrada a luta e a controvérsia concernentes 

ao ducado da Bavária, que há muito vinham sendo travadas por  

nosso  mais  amado  tio  Heinrich  duque da  Áustria  e  nosso  mais  

querido primo Heinrich duque da Saxônia.

E  isso  foi  feito  desta  maneira:  que  o  duque  da  Áustria  

devolveu-nos  o ducado da Bavária  que concedemos como feudo  

imediatamente  ao  duque  da  Saxônia.  Mas  o  duque  da  Bavária  

cedeu-nos a marca da Áustria com todas as jurisdições e com todos 

os feudos que o antigo margrave Leopoldo havia obtido do ducado  

da Bavária. Porém, com este ato a honra e a glória de nosso mais 

amado tio pareceria de qualquer forma diminuída – assim dito pelo  

conselho e julgamento dos príncipes, e anunciado por Vladislav, o  

ilustre duque da Boêmia com toda a aprovação dos príncipes  –  

transformamos a marca da Áustria em um ducado e concedemos 

este  ducado a nosso mencionado tio  Heinrich e sua mais  nobre  

esposa Teodora como feudo; decretamos em uma lei perpétua que  
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eles e seus filhos, tanto se homens ou mulheres, irão, por direito 

hereditário, possuir e manter do Império o ducado da Áustria.

Mas se o já mencionado duque da Áustria, nosso tio, e sua  

esposa morrerem sem filhos, terão o privilégio de legar o ducado a  

quem quer que eles desejem. Ademais, nós também instituímos que  

nenhuma pessoa maior ou menor no domínio deste ducado possa  

presumir  exercer  qualquer  justiça  sem  o  consentimento  ou 

permissão do duque.

Além disso, o duque da Áustria não deverá qualquer outro 

serviço ao império por seu ducado, exceto que, quando convocado,  

ele  deverá  comparecer  às  cortes  que  o  imperador  anunciar  na 

Bavária.  E ele  não estará compelido  a participar  de expedições  

militares,  a  não  ser  que  o  imperador  ordene  alguma contra  as  

regiões ou províncias adjacentes à Áustria. 

Para que nosso decreto imperial possa, por todas as eras,  

permanecer  válido e intacto,  ordenamos que o presente  diploma 

fosse escrito e selado com a impressão de nosso selo e testemunhas  

adequadas chamadas cujos nomes seguem-se: Peregrino, patriarca 

de Aquiléia, etc. etc.237

O privilégio de Würzburg trata de questões relativas à superioridade de jurisdições 

(omnis jurisdictio) de modo diferente. Ao bispo foram concedidos plenos poderes judiciais 

sobre os condados situados neste bispado e ducado para julgar sobre roubos, incêndios, 

questões de alódios e feudos, sobre vassalos e a aplicação de pena capital.  Incorporava 

preocupações relativas às Landfrieden assim como à Lehnrecht (como nos casos relativos a 

feudos e vassalos). A conservação da Landfriede era o principal propósito do novo ducado: 

impor a paz, derrotar aos salteadores e restaurar a lei e os bons costumes, além de queimar 

os castelos dos nobres desobedientes.

O privilégio para a Westfália de 1180 diferiu dos anteriores. Foi dito que o ducatus 

do  arcebispo  consistia  no  que  Colônia  já  possuía  na  Westfália:  condados,  advocacias, 

237  MGH, DD, X, I, Friderici I Diplomata (1152-1158): 255-260.
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direitos de salvo-conduto, terras, solares, feudos, ministeriais, servos e todos os pertences. 

Todavia, o arcebispo não foi nomeado dux como havia ocorrido com o bispo de Würzburg 

e nada foi dito ou implicado sobre suas competências relativas à  Landfriede. De fato, o 

ducatus na Saxônia centro-ocidental, isto é Westfália e Engern, era compartilhado com o 

novo duque da Saxônia Bernhard von Anhalt. A exata intenção deste arranjo não é clara, 

mas uma explicação pode ser que o duque era o responsável pela  Landfriede por toda a 

Saxônia, incluindo Engern e a Westfália, assim como na Ostfália, onde suas próprias terras 

estavam situadas. Os “direitos e jurisdições” do arcebispo na Westfália eram obviamente 

muito mais sólidos do que os do duque Bernardo e o arcebispo mantinha por si mesmo um 

território westfaliano coerente, baseado nos direitos listados no diploma de 1180 até o fim 

do Império.

Assim, a criação dos novos ducados parece não ter um objetivo judicial coerente. O 

ducatus era imaginado como uma jurisdição e ali havia potencial de poder na proclamação 

e na defesa das Landfrieden, mas é um sinal da comparativa fraqueza dos novos ducados 

que tão pouco uso eles puderam fazer deste poder. Apenas após a Landfriede imperial de 

Mainz em 1235 é que os duques voltaram a emitir Landfrieden próprias.

A  desintegração  dos  velhos  ducados  e  a  refundição  ducal  do  século  XII 

naturalmente  causaram  alguma  confusão  e  acrimônia  entre  as  ordens  governantes  na 

Germânia imperial, em especial a discordância de muitos condes frente ao reordenamento 

de significados e, principalmente, fronteiras dos antigos ducados nas novas circunscrições 

ducais  fazendo  com  que  eles  se  sentissem  prejudicados  em relação  a  seus  privilégios 

tradicionais. 238

Em resumo, um ducado eficiente não era muito maior do que as posses dinásticas de 

seu incumbente. Após 1181 não foram criados mais ducados até 1235, quando Friedrich II 

remendou  a  situação  causada  pela  queda  de  Heinrich  o  Leão  ao  criar  o  ducado  de 

Brunswick e Lüneburg para o neto deste, Otto o Infante239.

238 ARNOLD, 1991: 106.
239 O número de dinastias ducais declinou novamente no século XIII conforme estas casas desapareciam: 
Welf VI de Espoleto em 1191, a Estíria em 1192, Zähringen em 1218, Áustria em 1246, Merânia em 1248, 
Suábia em 1268, Caríntia em 1279 e Limburg em 1283. Porém houve uma nova série de ascensões entre os 
séculos XIV e XV, mais uma vez  de acordo com o princípio de recompensa às casas fiéis ao imperador: 
Gueldres em 1339, Mecklenburg em 1348, Luxemburgo em 1354, Jülich em 1356, Berg em 1380, Cleves em 
1417, Holstein em 1474 e Württemberg em 1495. Além desses, os Habsburgo austríacos reclamavam o título 
de arquiduques desde a tenência do duque Rudolf IV (1358-65), mas tal só veio a ser reconhecido quando 
Friedrich, duque Habsburgo do ramo estírio veio a ser eleito imperador em 1440.
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4.2.2 Condados

Após 1100 vimos que os ducados foram reduzidos de amplos comandos militares e 

representação  suprema  das  gentes germânicas  para  o  exercício  pessoal  de  poder  por 

príncipes  leigos  e  eclesiásticos  proeminentes  sobre  suas  próprias  possessões.  Entre  os 

príncipes existia apenas um punhado de duques, mesmo após a generosidade de Friedrich I 

com o título. A típica designação para os aristocratas que eram mandatários locais era de 

condes.  Este  título  também  estava  em  pleno  processo  de  transformação  em  seus 

significados  no século XII,  liberando-o de sua prévia  associação  com a  justiça  pública 

exercida sob a Coroa para ser, em vez disso, aplicado ao grupo de direitos hereditários que 

a linhagem em questão exercia, embora o título condal não fosse uma precondição para este 

tipo de autoridade.

Podemos constatar que as histórias do título condal e do comitatus passaram por um 

amplo processo de ressignificação: o surgimento do comitatus entre os germânicos segundo 

Tácito,  a  sua  transformação  em  funções  várias  no  Baixo  Império  Romano  (como 

documentado na Notitia dignitatum), a refundação dos poderes condais no período Franco, 

durante o qual estavam associados com os reis em seus deveres e políticas fiscais, militares 

e judiciais; depois uma longa transição que alcançou seu ápice no século XI, no qual a 

principal  característica  foi  a  gradual  subordinação  dos  direitos  e  demandas  condais  à 

autoridade  local  hereditária  possuída  pela  aristocracia  Franca  Oriental  e  pela  Igreja. 

Finalmente, nos séculos XII e XIII vemos os métodos pelos quais foi inventada uma quase 

que inteiramente nova jurisdição condal para sustentar e legitimar a independência jurídica 

local de todos os príncipes germânicos imperiais, na qual o  comitatus se tornou apenas o 

exercício  dos  poderes  judiciais  das  Landfrieden em  alódios  e  feudos  pertencentes  à 

linhagem.240

Nas  províncias  do  Império  Carolíngio  apenas  poucos  expoentes  da 

consideravelmente  extensa  aristocracia  terratenente  receberam  o  título  condal.  Foram 

comissionados  pela  dinastia  régia  para  levar  a  cabo  tarefas  militares,  políticas  e 

administrativas  específicas.  Como  agentes  da  coroa  de  um império  em expansão,  eles 

desfrutavam de enorme autoridade e recompensas. Durante o declínio carolíngio, os condes 

240  ARNOLD. 1991:112.
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parecem ter continuado a exercer a justiça  pública,  a administração do fisco régio e os 

deveres da defesa militar com considerável habilidade, porém, na corte de Quierzy em 877 

foi reconhecido o direito hereditário aos condados assim como a qualquer outro cargo ou 

feudo seculares mantidos do Império. Isso revela algo a respeito do longo processo no qual 

o título hereditário aos condados, axiomático para o sucesso do senhorio regional dinástico, 

foi estabelecido. O colapso do regime carolíngio na Francia Orientalis, a emergência das 

invasões  Eslavas  e  Magiares  e  a  expansão  das  guerras  locais  particulares  teve  para  os 

condes as mesmas consequências que para os duques, margraves e bispos. Na luta pela 

sobrevivência  política  eles  tomaram  para  si  mesmos  o  poder  regional,  romperam  a 

continuidade da associação com a coroa e então submeteram-se em novas condições sob o 

domínio de Otto I.

Não causa surpresa que o renascer da autoridade régia sobre os condados tenha sido 

mais forte na Saxônia e na Francônia, mas a prática de integrar o direito hereditário aos 

poderes  jurídicos,  militares  e  econômicos  sob  os  títulos  condais  mantidos  por  certas 

linhagens não seria esquecida. O novo regime imperial otônida teve que lidar com um tipo 

de conde bem diferente dos oficiais públicos de Carlos Magno, cujo caráter de servidores 

públicos já passava por um processo de transformação (especificamente de personalização) 

durante o correr do século IX.

Os condes germânicos dos séculos X e XI tinham títulos hereditários e estavam 

identificados com localidades, onde possuíam substancial quantidade de terras familiares, 

fortificações e dependentes. Os condes já se haviam tornado numa aristocracia hereditária 

em vez de oficiais  régios.  Ainda assim,  os imperadores  Otônidas e Sálios  conseguiram 

fazer bom uso dos serviços destes homens, embora os detalhes dos arranjos entre os condes 

e a corte ainda estejam nublados.

O  comitatus ou  autoridade  condal  parece  ter  consistido  de  uma  ou  mais  das 

seguintes  proposições:  presidir  sobre  as  cortes  de  justiça  onde  homens  livres  podiam 

pleitear seus casos e transferir propriedades frente a testemunhas aceitáveis; supervisionar 

as terras régias nas vizinhanças, providenciando-lhes mais proteção do que administração 

direta,  mas  provavelmente  recolhendo parte  de suas  rendas;  e  o  exercício  do comando 

militar  quando  vassalos  e  dependentes  da  província  eram convocados  para  campanhas 

ducais ou imperiais. Também sabemos que os condes eram recompensados com feudos em 
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terras por estes serviços.

Ao contrário dos posteriores condados dinásticos, devemos notar que os condados 

Francos  e  Otônidas-Sálios  raramente  possuíam  dimensões  territoriais  específicas  ou 

quaisquer limites geográficos fixos. O condado não era uma área de terras com fronteiras 

demarcadas,  mas  o exercício  de certos  poderes  sobre pessoas  e  lugares.  Estes  estavam 

frequentemente espalhados por amplas regiões e eram entremeados pelos direitos de outros 

condes bem diferentes destas jurisdições independentes da autoridade condal, notavelmente 

imunidades eclesiásticas, advocacias e florestas.

Fica claro que nesta segunda fase (séculos X e XI), as funções condais dificilmente 

contribuíram para uma administração imperial eficiente ou para o maquinário da justiça. Os 

comandos  militares  superiores  estavam nas  mãos  dos  duques  e  margraves,  as  cidades 

defendidas por castelães e administradas por agentes apontados pelos bispos ou pela coroa. 

As terras obtidas como feudos eram, para muitos propósitos, sujeitas à jurisdição direta de 

seu suserano assim como os próprios camponeses.

Assim, os condes estavam extremamente limitados em função e extensão por todos 

estes outros comandos e jurisdições; devido a isso os condados nunca tiveram a aparência 

de unidade, a intenção ou a possibilidade de prover qualquer jurisdição uniforme ou mesmo 

extensiva  à  totalidade  do reino  germânico.  Em consequência,  os  condes  “controlavam” 

apenas uma pequena proporção da população camponesa, já que a sua maioria estava sob a 

jurisdição de outros senhores terratenentes, ou sob os poderes advocatícios delegados pela 

Igreja, ou habitava alguma outra jurisdição isenta como as cidades, mosteiros, fortificações 

ou florestas. E mesmo os homens livres, normalmente obrigados a comparecer às cortes 

condais para suas demandas, podiam, em vez disso, apelar para jurisdições advocatícias.

Dentro  destas  limitações  os  imperadores  Otônidas  e  Sálios  ainda  conseguiram 

revigorar a tradição de serviço à coroa que o título condal implicava, mas parece que para 

muitos condes significava,  ao invés,  as posses familiares acumuladas,  a prosecução e o 

resultado de guerras privadas e processos judiciais, a busca por heranças e o exercício de 

jurisdições advocatícias sobre terras monásticas e isso pode ter significado muito mais no 

plano  local  que  o  comitatus e  os  esparsos  poderes,  recompensas  e  feudos  que  o 

acompanhavam. Todavia, o  status aristocrático era tremendamente reforçado pelo serviço 

régio e isto, em vez do coevo conteúdo da jurisdição condal, garantiu a sobrevivência do 
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prestigioso e tradicional título de conde.

No século X o serviço condal foi rapidamente desafiado pela ascensão da Igreja 

Germânica, ela mesma imune nas regiões da autoridade condal, como o mais importante 

instrumento da política imperial, a partir de Otto I. Podia-se dizer que, qualquer coisa que 

um  conde,  ou  mesmo  um  duque  pudesse  fazer,  um  bispo  faria  com  mais  eficiência, 

confiabilidade e experiência. Isto explica parcialmente o investimento de grandes porções 

do fisco régio em mãos eclesiásticas, a contínua dependência da coroa na hospitalidade e 

outros  recursos  econômicos  da  Igreja  e  do  emprego  regular  dos  seguidores  militares 

episcopais e abaciais nas campanhas imperiais. Isto também pavimentou o caminho para a 

própria transferência de condados para a Igreja, que alcançou seu apogeu no século XI.

Não  obstante,  as  funções  condais  não  podiam  ser  exercidas  diretamente  pelos 

eclesiásticos.  Portanto,  seus condados eram enfeudados a advogados ou outros vassalos 

entre a nobreza e ocasionalmente a ministeriais.

O propósito da coroa na transferência de condados para a Igreja era principalmente 

econômico: recompensar clérigos poderosos com outras porções do fisco imperial, com os 

rendimentos relevantes e os ganhos legais das cortes condais.

Os privilégios reais sobreviventes concedendo ou confirmando condados parecem 

favorecer  os bispos  e arcebispos,  um punhado de sés  saxônicas,  a abadia  de Fulda,  os 

bispos da Lorena Inferior e destacadamente os bispados próximos aos passos alpinos.241 

Levando  em consideração  os  poderes  militares  do  comitatus,  é  possível  extrair 

destes fatos uma estratégia de favorecimento a uma “estrada militar” ligando a Saxônia à 

Renânia,  os  Alpes  e  a  Itália,  mas  também é  possível  que  os  privilégios  simplesmente 

refletissem acidentes da conservação arquivística no correr dos séculos.

A transferência de condados para a Igreja é, na verdade, sintomática do declínio de 

sua  importância  nas  suas  atribuições  jurídicas  e  militares.  Neste  período  mudanças, 

militares, fiscais e jurisdicionais estavam lentamente tornando redundantes as tradicionais 

funções condais: em primeiro lugar a ascensão da cavalaria, com o enfeudamento cada vez 

mais  comum  dos  ministeriais.  Os  métodos  para  a  manutenção  de  seguidores  armados 

tornaram-se  cada  vez  mais  subordinados  às  práticas  de  vassalagem  local  e  menos 

dependentes das práticas do século X, representadas pelos comandos ducal e condal sobre 

241  ARNOLD, 1991:117.
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as hostes de homens livres.

Em segundo lugar, a composição das terras do fisco régio mudou profundamente no 

século XI e, em muitas regiões isto marcou o fim da tradicional conexão entre os condes e o 

fisco régio na função de protetores.

Finalmente,  o  último  bastião  do  comitatus secular  entre  os  séculos  X  e  XI,  as 

funções  do  conde  como  magistrado  real,  abriram espaço  no  século  XII  não  apenas  à 

ascensão dos condados dinásticos,  alodiais,  mas também a novas concepções  de justiça 

criminal  na  Germânia  imperial.  Sob a  influência  das  Landfrieden,  o  escopo  da  justiça 

criminal foi muito expandido sob orientação imperial.  Todavia, a jurisdição criminal era 

exercida pela aristocracia como um todo e não era delegada aos atenuados encontros de 

corte dos velhos condados Sálios. O escopo das  Landfrieden, as medidas contra crime e 

violência, a severidade das penas objetivavam a população como um todo, não apenas aos 

homens livres que atendiam aos tradicionais placita (Dietas locais onde os condes ouviam 

queixas e dispensavam justiça) condais. E se as sanções e penalidades mais rigorosas e 

abrangentes das Landfrieden fossem efetivas, então as pessoas com a verdadeira autoridade 

nas localidades,  os  duques,  condes  dinásticos,  margraves  e advogados eclesiásticos  que 

compunham a aristocracia secular, teriam que colocá-los em prática. A este respeito, um 

dos problemas mais notórios da sociedade germânica medieval, a prevalência do crime, da 

violência, das guerras privadas e a falta de um policiamento efetivo, funcionaram a favor da 

aristocracia.  Assim,  as  Landfrieden então contribuíram para a consolidação do senhorio 

condal dinástico através do exercício de novas jurisdições criminais nos séculos XII e XIII.

As guerras da Contenda das Investiduras mudaram o conteúdo militar do comitatus 

de  forma  irremediável.  O  fisco  imperial  foi  colocado  sob  a  nova  administração  dos 

ministeriais,  assim como seus  ofícios  e  castelos.  Como magistratura,  o  comitatus  Sálio 

também perdeu muito de seu significado nas desordens de fins do século XI e ficou além de 

qualquer reparo na era das Landfrieden e das jurisdições alodiais.
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4.2.3 Margraviatos, palatinatos, burgraviatos e landgraviatos:

Os tradicionais poderes real e aristocrático manifestados nos condados e ducados 

estavam atrofiados em fins do século XI, com os títulos em si permanecendo como parte do 

aparato aristocrático germânico imperial,  sendo altamente valorizados pelo prestígio e a 

honra que os mesmos conferiam às dinastias regionais e certas igrejas catedrais.

Em  associação  com  novos  tipos  de  jurisdições  principescas  características  dos 

séculos  XII  e  XIII,  os  títulos  foram  ressignificados/remodelados  para  adequar-se  às 

transformações  políticas  nas  regiões  germanófonas.  Os  títulos  adornavam  e  em  parte 

justificavam os poderes autônomos das dinastias baseadas nas terras sob seu controle/posse.

Eles também adornavam as jurisdições locais que não mais eram comissões régias 

exceto pelo abrangente propósito de cumprir as  Landfrieden. E os títulos continuaram a 

justificar o comando militar aristocrático agora tão dependente da construção de castelos 

em pedra e do enfeudamento de contingentes particulares de vassalos e  ministeriais. Na 

grande maioria dos casos o  comitatus do século XII constituía-se das posses alodiais de 

uma dinastia local geralmente conhecida pelo nome de seu castelo mais importante. Em seu 

significado escrito ou falado,  todos os títulos seculares dos príncipes estavam ligados a 

alguma função oficial, judicial ou militar e assim continuavam, mas agora estavam sujeitos 

à sucessão dinástica, honra e autoridade.

Quatro outros  títulos  mais  ou menos equivalentes  a conde foram afetados  pelos 

mesmos  processos  descritos  anteriormente  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XI: 

margrave, conde palatino, burgrave e landgrave. No vernáculo, todos os quatro títulos eram 

compostos a partir da palavra conde (grâve no médio-alto-alemão literário).

A busca por palavras apropriadas aqui pode bem testemunhar os traços territoriais 

mais pronunciados do poder condal no século XII.

Margrave  e  Conde Palatino  (Pfalzgraf)  eram antigos  títulos  francos,  o  primeiro 

significando o comando de uma fronteira ou marca e o segundo estava ligado ao mais alto 

oficial judiciário dos palácios reais carolíngios em sua função como cortes de justiça.242 

Nos séculos X e XI,  os margraves continuaram a ser apontados pela  coroa para 

defender  as  extensas  e  vulneráveis  fronteiras  orientais  da  Saxônia,  Bavária  e  Caríntia. 

242  ARNOLD, 1991: 122.
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Embora suas funções militares fossem mais importantes, sua autoridade não diferia daquela 

dos condes e sua jurisdição era normalmente chamada de comitatus. Todavia, tão distante e 

extensa era a fronteira oriental do Império e tão extensos os territórios sob seu domínio, que 

o  comitatus dos margraves  tendia a ser mais  importante  do que o dos condes normais. 

Assim, os margraviatos tornaram-se grandes principados no século XII.

Em sua formulação como comitatus, as marcas estavam sujeitas à mesma evolução 

institucional dos condados, isto é, o título de margrave torna-se um prêmio dinástico a ser 

integrado à coleção de outras posses dinásticas. Como os novos ducados e condados, eles 

podiam ser batizados ou rebatizados com os topônimos que estavam sendo adotados a partir 

dos castelos pelas famílias margraviais. O motivo era o mesmo: a subordinação de todos os 

poderes, direitos e jurisdições às posses dinásticas.

As  marcas  saxônicas  mantiveram uma importante  função  militar  até  as  últimas 

campanhas contra os Eslavos na década de 1160. Então, a fronteira oriental do Império foi 

redesenhada por Friedrich Barbarossa em 1163 e 1181, com os arranjos com a Silésia e a 

Pomerânia respectivamente, quando seus duques tornaram-se vassalos imperiais e a partir 

de então príncipes germânicos.

As  carreiras  dos  margraves  saxônios  instalados  por  Lothar  III  demonstram  a 

transição dos margraviatos  de comissões militares  para senhorios hereditários:  o conde 

Alberto o Urso de Ballenstedt para a Nordmark “Marca do Norte” (1134-70) – renomeada 

Brandenburgo, quando o margrave foi reconhecido como herdeiro do príncipe eslavo dos 

Hevelli, Pribislav de Brandenburgo, falecido em 1150 – e o conde Konrad o Grande de 

Wettin  para  a  marca  de  Meissen  (1123-56)  -  nomeado  como  sucessor  de  seu  primo 

Henrique de Eilenberg; aliás, Konrad foi chamado muitas vezes de margrave de Wettin, 

seu principal castelo, em vez de margrave de Meissen.

Casos similares foram registrados nas marcas meridionais, como no caso da marca 

do vale do Mur na Caríntia, que passou a ser nomeada a partir de seus ocupantes entre os 

séculos XI e XII os condes de Steyr (Bavária). Assim, a região passou a ser chamada de 

Steiermark,  ou Estíria.  O nobre suábio efemeramente nomeado margrave de Verona na 

década  de 1070,  simplesmente  transferiu  seu título  margravial  da Lombardia  para  seus 

domínios  dinásticos  em  Baden  quando  renunciou  à  sua  comissão  italiana,  criando  o 

margraviato suábio de Baden, que sobreviveu até o fim do Império.
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As marcas bávaras de Cham e Nabburg, estabelecidas por Heinrich III em meados 

do século XI perderam sua justificação militar com a melhora das relações com os tchecos 

durante o reinado de Konrad III243. Após o falecimento do margrave Diepold III em 1146, 

seus  herdeiros  diretos  e  colaterais  transferiaram o título,  como os  margraves  de  Baden 

haviam feito, para seus domínios dinásticos de Vohburg244 e Hohenburg na Bavária, sendo 

que os títulos permaneceram até à extinção das linhagens em 1204 e 1256, respectivamente.

Como parte da reorganização imperial, Friedrich elevou Berthold von Andechs  a 

margrave da Ístria em 1173 e em 1182 promoveu o domínio morávio dos Przemyslidas 

boêmios a margraviato.

Os  exemplos  da  Suábia  e  da  Bavária  mostram  como  os  margraves  estavam 

perdendo a conexão com a realidade das fronteiras da Germânia no século XII, assim como 

ocorreu  com  a  Lotaríngia,  na  fronteira  ocidental  com  a  França.  Os  duques  tanto  da 

Lotaríngia  Superior  quanto  da  Inferior  intitulavam-se  como  dux  et  marchio,  duque  e 

margrave, a partir de fins do século XI. Este título derivava do casamento entre o duque 

Godfrey da Lotaríngia Superior com a margravina viúva Beatriz da Toscana em 1054, cujo 

primeiro marido, Bonifácio de Canossa, era comumente designado por esta dupla titulatura 

e Godfrey adotou-a. Quando foi renomeado como duque da Lotaríngia Inferior, transferiu 

para esta região os títulos italianos e seus vizinhos na Lotaríngia Superior adotaram-nos 

também.

Embora o propósito e a continuidade dos margraviatos como comandos militares 

alcançaram o século XII, ao menos na fronteira saxônica, a sobrevivência do outro título 

carolíngio, conde palatino, é mais misteriosa. Existem evidências de condes palatinos em 

quatro  dos  ducados  do  século  X:  Lotaríngia,  Suábia,  Saxônia  e  Bavária,  uma  tradição 

preservada nos escritos de Eike von Repgow, que lhes implicava a posse de uma jurisdição 

superior. Mas o propósito judicial ou político do ofício, se realmente era mais do que uma 

sobrevivência honorífica da memória do glorioso passado franco, não se sabe. Todavia, no 

século XI, sabe-se que os condes palatinos da Lotaríngia desenvolveram razoáveis poderes 

novos  como  agentes  imperiais,  principalmente  durante  o  reinado  de  Heinrich  IV.  Eles 
243 Não podemos nos esquecer de que uma de suas meio-irmãs Babenberger havia casado com Vratislav II da 

Boêmia.
244 O primeiro casamento de Friedrich Barbarossa foi com Adele von Vohburg Cham-Nabburg, pertencente a 

esta  linhagem.  É  possível  que  este  casamento  tenha  sido  arranjado  por  considerações  estratégicas 
matrimoniais de Konrad III, tanto para criar uma presença dos Hohenstaufen na Bavária, quanto para ligar 
estes domínios à prévia aliança matrimonial boêmia.
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presidiam cortes judiciais em nome do imperador, além de protegerem efetivamente o fisco 

régio no ducado inferior.

Embora  o  palatinato  lotaríngio  pareça  ter  sido  o  único  a  manter  uma  proposta 

realista  para a solução de seu problema de seu  status jurisdicional  no Império Sálio,  a 

questão complica-se com a mudança do título para outra região geográfica, da Lotaríngia 

para a Francônia Renana, finalizada pelo conde palatino Hermann von Stahleck (1142-56) e 

o subsequente estabelecimento de um novo centro para o palatinado em Worms pelo meio-

irmão de Friedrich Barbarossa Konrad von Staufen (1156-95). Então ocorreu uma obscura 

transformação no título, provavelmente conectada aos palácios reais de Aachen, Ingelheim 

e Nijmegen com o fisco imperial na Baixa Lotaríngia, com os feudos reais ao longo dos 

cursos médio e baixo do Reno com o patrimônio dos Sálios nas vizinhanças de Worms e o 

novo apanágio da família real em meados do século XII. Aconteceu com o título o mesmo 

que com os outros títulos seculares: tornou-se posse dinástica. Em 1195 o título palatino e 

as terras de Konrad passaram para seu genro Heinrich von Brunswick, de quem elas foram 

confiscadas com o colapso do regime de seu irmão, o imperador Otto IV em 1214.

Na Suábia, Bavária e Saxônia o título palatino também passou pelas mãos de várias 

linhagens condais que se beneficiaram de seu prestígio. Embora seja possível traçar nas 

fontes  as  sucessivas  dinastias  de  condes  palatinos  nessas  regiões,  elas  permanecem 

silenciosas a respeito do significado prático do título.245

Já que as  jurisdições  condais  não possuíam uma dimensão territorial  elas  foram 

remodeladas para dar suporte à autoridade dinástica a partir do século XII, não causando 

surpresa  encontrar  o  título  condal  aplicado  também  a  palácios,  cidades  e  castelos.  Os 

burgraves eram os comandantes militares das cidades e fortalezas, dividindo a jurisdição 

com o senhor da cidade, geralmente um bispo, e seus magistrados. Em muitos lugares os 

burgraves eram  ministeriais enfeudados por senhores que desejavam mantê-los em rédea 

curta. Este arranjo não foi sempre bem sucedido, como em Trier e Corvey nas décadas de 

1130 e 1140. Provavelmente devido a choques entre  as autoridades  eclesiásticas  e seus 

ministeriais,  os  bispos  e  abades  passaram  a  voltar-se  para  os  príncipes.  Em  Mainz, 

Würzburg  e  Bamberg  os  burgraves  eram “nobres  e  honrados  condes”  e  “príncipes  do 

Império” em 1151 sendo os condes Ludwig von Looz-Rieneck, Poppo von Henneberg e 

245 ARNOLD, 1991: 128.
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Gebhard von Sulzbach, respectivamente.

Como  todos  os  príncipes,  estes  burgraves  aristocráticos  tinham  a  ambição  de 

estender o escopo de sua jurisdição nos séculos XII e XIII, mas em praticamente todos os 

casos isto provou estar além de sua capacidade. Eles foram impedidos tanto pelos poderes 

do patriciado urbano246 como em Colônia, Mainz e Regensburg, quanto pela autoridade dos 

bispos  que  permaneceram  como  senhores  de  suas  cidades,  como  em  Würzburg  ou 

Magdeburg. 

O título de landgrave era uma nova formulação e não aparece nas fontes antes de 

fins  do  século  XI.247 Muitas  das  referências  do  século  XII  colocam os  landgraves  em 

alguma conexão com terras ou jurisdições da coroa e embora isso seja difícil de conciliar 

com a ascensão dos ministeriais como advogados e bailios do fisco, existe a concordância 

de que os landgraviatos implicavam alguma função oficial sob a coroa. Embora qual fosse 

ainda permanece por ser determinado.248 Também já foi sugerido que os landgraviatos eram 

jurisdições  concernentes  ao campesinato envolvido na colonização  interna  na Germânia 

imperial, mas parece que o landgraviato mais proeminente, a Turíngia, derivava seu status 

jurídico de uma fonte bem diferente, o exercício de jurisdição criminal na antiga corte de 

Mittelhausen.  As  informações  disponíveis  sobre  os  landgraviatos  chegaram  aos 

historiadores em fragmentos e a partir destes é difícil construir uma interpretação relevante 

para  os  casos  conhecidos.  Todavia,  existe  a  já  mencionada  tendência  da  vinculação 

dinástica do título como nos outros casos já analisados.

Como já mencionado, o landgraviato mais importante da Germânia imperial era a 

Turíngia.  Seus  príncipes  eram  poderosos  devido  a  seu  imenso  patrimônio  fundiário 

constituído por sucessivas heranças e alianças matrimoniais bem sucedidas que frutificaram 

no início do século XII. Como os novos títulos margraviais de Meissen e Brandenburgo, o 

título de landgrave da Turíngia originou-se de uma concessão de Lothar III a um de seus 

associados, o conde Ludwig em 1131. Era desejável distinguir o conde Ludwig com um 

título prestigioso e embora um ducado fosse historicamente apropriado para a Turíngia, o 

monarca pode ter pensado em não sobrecarregar seu genro e herdeiro presuntivo, Heinrich 

o Soberbo, com um vizinho de mesmo status. Em 1150 o landgrave Ludwig II casou-se 

246  Termo consagrado para descrever os líderes da burguesia medieval.
247 ARNOLD, 1991: 130.
248 ARNOLD, 1991: 130
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com Judith, meio-irmã de Friedrich  Barbarossa e os landgraves turíngios mantiveram-se 

assim no centro da política imperial até o último deles, Heinrich Raspe, morto em 1246.

Algumas  linhagens  condais  suábias,  francônias  e  lotaríngias  também  foram 

distinguidas  com o título  de landgrave  nos  séculos  XII  e  XIII,  mas  não em uma base 

regular, sendo que as mais notáveis foram os condes de Metz e Hüneburg para a Alsácia 

inferior, os margraves de Baden-Hachberg para o Breisgau, os condes de Habsburgo para a 

Alsácia superior e os condes de Leiningen para o Speyergau. Outros condados da Suábia 

superior como Lenzburg, Thurgau, Nellenburg e Hiligenburg, entre outros, também foram 

recordados como landgraviatos, mas, novamente, não de modo contínuo. Na Bavária houve 

apenas um landgraviato, pertencente a uma única e ramificada linhagem, a dos condes de 

Riedenburg,  dos  burgraves  de  Regensburg  e  dos  landgraves  de  Steffling.  Quando  esta 

linhagem terminou em 1196, suas posses passaram para os duques da Bavária e o título foi 

concedido aos condes de Leuchtenberg, cujos extensos domínios estavam na fronteira com 

a Boêmia.

É possível que, como no caso do título de condes palatinos no século XII, o título de 

landgrave  tenha  tido  o  objetivo  de  trazer  distinção  em vez  de  uma  função,  como  seu 

ocasional complemento magnus comes parece implicar.

Embora  os  landgraviatos  fossem  certamente  algo  novo,  todos  os  outros  títulos 

aristocráticos  na  Germânia  imperial  passaram a  exibir  após  1100  um claro  desvio  das 

definições,  funções e tradições  do passado. Nivelados  essencialmente  como ornamentos 

hereditários estava nas mãos de cada linhagem que deles desfrutavam, ampliar seu lustre 

pela virtude de sua duramente conquistada autoridade regional. 
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4. 3 Ops: a ressignificação do poder militar.

4.3.1 A Doutrina da Guerra Justa
“Que a guerra considerada legítima e  justa seja 

aquela  travada  sob  comando  objetivando 

recuperar propriedade ou repelir um ataque”.

Santo Isidoro de Sevilha249

A guerra  na  Europa  Ocidental  foi  interpretada  por  teólogos  e  juristas:  Vegécio, 

Salústio e outros escritores latinos seculares nunca deixaram de ser lidos, mas aqueles que 

os liam e os comentavam eram, na maioria, monges e clérigos, cujos pressupostos básicos 

sobre a guerra derivavam dos escritos patrísticos, porém, houve uma maior continuidade do 

legado clássico do que costumamos imaginar, pois o pensamento cristão sobre a guerra foi 

dominado  pela  doutrina  da  guerra  justa,  ela  própria  de  origem greco-romana  pagã250 e 

remodelada  pelo  pensamento  cristão,  especialmente  por  Santo Agostinho de Hipona no 

século V.

Para compreendermos este  corpus teórico devemos retornar à problemática inicial 

que a fez nascer: o conflito entre a violência inerente aos seres humanos (e suas construções 

sociais) e a crença cristã na não-violência251: Cristo recusou-se a confundir seu reino com 

um regime político  e  recorrer  à  força para estabelecê-lo.  Durante  séculos,  os primeiros 

cristãos afastaram-se do serviço militar por considerá-lo pecaminoso, como Lactâncio; ou 

mesmo demoníaco  como Clemente  Alexandrino  e  Cipriano252.  Muitos  defensores  da  fé 

condenavam o Império Romano (como Taciano e Tertuliano em seus escritos tardios) e 

todas  as  suas  obras,  nada  vendo  de  útil  no  modelo  das  guerras  santas  do  Antigo 

Testamento, que faziam parte de uma revelação divina, às vezes dada a conhecer através de 

alegorias da própria existência253. Porém, com a assimilação do Império pelo Cristianismo 

que fundiu Romanidade e Cristandade, os bispos de Constantino foram obrigados a adotar, 

249  In: RILEY-SMITH, 1992: 07
250  BRIZZI, 2003: 30-35.
251  DAWSON, 1999: 285: “Os cristãos não tinham outra opção, a não ser adotar o legado clássico nessa  

área, porque era impossível extrair dos livros sagrados do Cristianismo uma teoria coerente sobre a  
guerra devido ao problema da presença de duas tradições conflitantes: a do Antigo Testamento com suas  
guerras de extermínio e do Novo Testamento e sua doutrina de não-violência radical”.

252  BERARDINO, 2002: 656.
253  DAWSON, 1999: 285
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com maior ou menor hesitação, as idéias tradicionais de Roma sobre a guerra e os cristãos 

reintegraram-se ao exército. A solução encontrada entre os escritores patrísticos do Império 

Cristão foi de aumentar a influência do Antigo Testamento fazendo-o predominar sobre o 

Novo. O imperador era considerado como um delegado de Deus e o protetor da Fé. O 

conceito de império universal foi revitalizado e adquiria uma nova dimensão, “(...) já que o 

povo romano era agora também o povo de Cristo e os pleitos universais de Roma fundiam-

se  com os  pleitos  igualmente  universais  da  Igreja”.254 Os  inimigos  bárbaros  de  Roma 

confundiam-se com os  inimigos  pagãos  e  heréticos  da Igreja,  e  o  serviço  militar,  para 

proteger o Império cristão de ambos os inimigos, tornou-se um dever de piedade cristã e

“(...) os preceitos de não-violência do Novo Testamento passaram 

a ser interpretados como referentes a uma determinação interna e  

considerados,  no  sentido  literal,  como  só  obrigatórios  para  os  

clérigos e monges. Alguns bispos misturavam a retórica pagã do 

imperialismo  justo  e  triunfal  com  a  linguagem  do  Antigo  

Testamento sobre guerra justa”.255

Atanásio e Ambrósio de Milão exaltavam aqueles que defendiam a pátria cristã e o 

bispo milanês chegou mesmo a colocar a força guerreira entre as virtudes256, mas por toda a 

Idade  Média,  foram  os  escritos  de  Agostinho  que  exerceram  a  mais  importante  das 

influências sobre o pensamento europeu ocidental com relação à guerra. Seus conceitos e 

suas  imagens  refletem  muito  menos  os  Evangelhos  do  que  os  livros  de  Josué  e  dos 

Macabeus.  Ele  rejeitou  firmemente  os  ideais  de  dominação  triunfal,  então  ganhando 

aceitação no Leste,  e recusou-se a identificar a  civitas Dei,  a  invisível comunidade dos 

salvos, ou mesmo a organização visível da Igreja, com o Império Romano ou com qualquer 

cidade terrena.

Com relação à guerra em geral,  citando Agostinho:  “Pois é na injustiça do lado 

oposto que o homem prudente firma o dever de travar guerras e essa injustiça é algo a ser  

deplorado, com certeza, por um ser humano”. 

254  DAWSON, 1999: 287
255  DAWSON, 1999: 287
256  BERARDINO, 2002: 656.
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E “A guerra,  como outros  males  sociais  e  políticos,  é  um castigo  pelo  pecado  

original, mas é também um freio sobre o pecado, o instrumento por meio do qual os justos  

controlam os ímpios”. 

Podemos concluir que a visão agostiniana com relação à guerra, é profundamente 

pessimista e relutante em lhe atribuir valor positivo. Para Agostinho uma guerra justa só era 

permissível se fosse empreendida por motivos de caridade. Para resistir a QUALQUER tipo 

de imoralidade, ir à guerra é uma obrigação, e a insistência de que só se pode lutar pelo 

mais puro dos motivos tende a remover obstáculos. 

Para conciliar a guerra com o Cristianismo, Agostinho, em um primeiro momento, 

havia pensado-a defensiva, mas nada disse para sugerir que uma guerra justa não pudesse 

ser ofensiva, contanto que os motivos fossem puros, e ofereceu uma justificação explícita 

para a guerra ofensiva em seu comentário a Nm 21: 21-25, em que os israelitas começam 

uma guerra com os amorreus porque estes não lhes davam direito de passagem por suas 

terras, provando que a negativa a algum direito também é uma justa causa (Questões sobre 

o Heptateuco 4.44). Agostinho terminou por definir uma guerra justa simplesmente como 

uma guerra para vingar injúrias, uma definição que iria entrar para a lei canônica medieval 

e tornar-se a expressão clássica desse ponto de vista.

Além disso, os critérios morais em favor da guerra justa parecem tão severos que 

chegam a levantar a questão de saber se realmente já houve alguma, se excetuarmos as 

guerras de Javé no Antigo Testamento, já “que Agostinho as considerava como guerras 

meramente justas, e não guerras particularmente “santas”, diferindo de outras guerras  

justas só por sabermos que eram justas por revelação”. 

Depois  deste  prólogo,  podemos  encontrar  a  doutrina  medieval  da  Guerra  Justa 

propriamente dita no ano de 1140 com o Decretum de Graciano, a compilação básica da Lei 

Canônica,  que  trata  da  moralidade  da  guerra  em  sua  Causa  23.  Graciano  citou  aí  as 

definições da guerra justa provenientes de De offices e De legibus de Cícero257 intermediada 

por Isidoro de Sevilha: “Justa é a guerra quando conduzida para recuperar seus bens e  

para rechaçar  os agressores em virtude de um edito”;  e do pensamento de Agostinho. 

Cícero  enfatiza  a  necessidade  de  declaração  formal  enquanto  Agostinho  salienta  o 

propósito vingativo, mas não por questão de ênfase. Graciano sintetizou os dois, em seus 

257  BRIZZI, 2003: 32.
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comentários, nesta passagem: “Uma guerra justa é declarada por um édito oficial para 

vingar injúrias” (Causa 23, quaestio 2, dictum post canonum 2258).

Tomás de Aquino na  Suma Teológica  (22,  quaestio 40) apresentou o tratamento 

medieval mais conhecido sobre a ética da guerra, em que traçou estas exigências para uma 

guerra justa: deve ter causa justa, intenção justa e autoridade legítima, mas trata-se de uma 

sistematização tardia da situação presente já no século anterior. 

4.3.2 Causa Justa:

Uma guerra justa deve repelir ou vingar injúrias ou recuperar bens, sendo definida 

como uma resposta a uma agressão passada ou presente (portanto de caráter, a princípio, 

defensivo ou reativo) ou ação injuriosa de outrem (podendo assim gerar uma situação de 

guerras endêmicas entre quaisquer nobres que possam reunir um exército contra outros, 

vendettas),  mas  todas  as  concepções  pareciam admitir  que  uma  guerra  justa  podia  ter 

caráter ofensivo segundo Nm: 21. 

Entre as causas consideradas justas, podemos elencar: a defesa de sua patria259, leis 

e modo de vida, a recuperação de propriedades ilegalmente perdidas (como o  casus belli 

das Cruzadas: que a posse legítima de Cristo, a Terra Santa, havia sido ilegalmente ocupada 

pelo Islã e, portanto deveria ser recuperada pelo meio da força260) e por fim, o cumprimento 

de  decisões  judiciais  legítimas.  As  causas  consideradas  injustas  eram  as  guerras  de 

anexação, as de conversão e as ilegalmente declaradas. Como exemplo, podemos citar a 

argumentação dos representantes de Lodi e Como na Dieta de Roncaglia de 1154, segundo 

o Carmen de gestis:

“Lodi e Como lá estavam presentes,

E muitas outras que se queixavam sobre

Sua sorte e acusaram Milão de sérios delitos.

Elas lamentavam a expulsão de suas casas

E sua longa opressão sob força bruta.

As duas cidades haviam sido ilegalmente destruídas

258 WINROTH, 2000: 56.
259  Uso atestado como “terra natal”, NIERMEYER, 1976: 773.
260 RILEY-SMITH, 1999: 15 e 23

190 



Enquanto eles mesmos haviam sofrido guerra e rapina;

E por isso pediam a proteção do poderoso rei.”. 261

O  desenvolvimento  histórico  da  necessidade  de  causas  justas  já  aparece  em 

Heródoto,  quando discute  as origens do confronto greco-persa,  traçando uma cadeia  de 

agressões e injúrias passadas.  Tanto na  Gesta Frederici quanto no  Carmen de gestis262, 

encontramos  a  necessidade  de  justificar  as  guerras  do  imperador  contra  as  comunas 

lombardas: Milão oprimia as cidades leais ao imperador, a exemplo de Como e Lodi sob o 

motivo de que estas lhe haviam causado injúrias no passado, segundo o enviado milanês à 

Dieta de Roncaglia de 1154:

“Tão violentos e cruéis foram os homens de Lodi

Que no tempo de nossos pais eles geralmente 

Nos capturavam quando nos encontravam em sua estrada,

E quase sempre retornávamos a nossos lares feridos e nus.” 263

______________________________________________________________

“Ofendidos por tais respostas, nós

Declaramos guerra a estes homens maus

E preparamo-nos para a vingança armada.”  264

__________________________________________________________________

“Posto que não fomos os primeiros a pegar em armas,

Nem mesmo os primeiros a ir em direção à guerra. 

Desejando a paz,

Nós nunca fomos a causa de tais grandes males.

Nós não atacamos a não ser que tenhamos sido atacados,

E não incomodaremos ninguém sem razão.

Atacados primeiro, conquistamos Lodi e depois Como.

Atacados primeiro, vexamos Novara e Pavia.” 265

261 CARSON, 1994: 03-04 (vv. 83-90)
262 Entre muitas referências, podemos citar as dos versos 14-25.
263 CARSON, 1994: 04-05 (vv. 112-115)
264 CARSON, 1994: 05 (vv. 127-129)
265 CARSON, 1994: 06 (vv. 153-162)
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 Cabia ao príncipe tanto vingar estas cidades (Lodi e Como, destruídas por Milão e 

seus  aliados  em  1111  e  1127,  respectivamente)  quanto  vingar  a  ofensa  feita  a  sua 

majestade,  punindo  assim  os  rebeldes  vassalos  milaneses,  que  quebraram  a  paz,  o 

Landfriede, exercitando o seu recurso legítimo à violência. 

O estado caótico causado pelas guerras entre as comunas pode ser assim descrito:

“Sem proteção nenhum homem pobre estava a salvo.

Os viajantes não estavam seguros dos ladrões.

Fraude, roubo e malícia em todos os lugares reinavam.

Tal era o estado da Itália e da Ligúria.” 266

Evidentemente trata-se de uma construção para justificar a intervenção imperial e é 

muito significativo que justamente as vias de transporte e comércio fossem mencionadas 

como inseguras; uma redução do comércio causada pelas guerras diminui a capacidade das 

comunas  em  pagar  tributos  ao  Império  e  entre  as  regalia que  o  imperador  desejava 

recuperar  encontrava-se  o  controle  sobre  as  estradas267,  tanto  em relação  aos  pedágios, 

quanto sobre a proteção aos viajantes.  Contudo, além destes motivos práticos,  podemos 

dizer que a intervenção era necessária, ou mesmo inevitável, graças a esta razão: 

“Por  ser  apresentada como uma resposta  à “ruptura da  

Paz”, a essa fratura da ordem universal que todos os bons cristãos  

devem empenhar-se em reduzir, a ação militar dos legítimos líderes  

dos povos é, por assim dizer, consagrada. É obra de paz e, visto  

que a paz é Cristo, obra de Fé.” 268

4.3.3 Intenção Justa:

266 CARSON, 1994: 02 (vv. 51-54)
267 FUHRMANN, 1995: 147.
268 DUBY, 1993: 90.
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O problema das intenções produziu a contribuição medieval mais duradoura à teoria 

da guerra justa. Na verdade, a questão da intencionalidade foi um dos grandes tópicos tanto 

na Filosofia quanto na Teologia durante o chamado Renascimento Cultural do século XII. 

Na  Ethica ou  Scito te ipsum, Abelardo afirma que o pecado consiste em não nos 

abstermos do que não se deve fazer, mas sim em concordarmos com isso. “Consentir o mal  

é desprezar Deus, e a intenção de fazê-lo é a própria essência do pecado”.269 Já o agir bem 

é fazê-lo na intenção de respeitar a vontade divina. É preciso distinguir entre a bondade da 

intenção e a bondade do resultado, assim como a malícia da intenção e a do resultado.

O efeito de uma boa intenção pode ser ruim, e o fato da intenção de que procede ser 

boa em nada muda sua natureza.  “Como o mal, o bem se encontra, pois, situado entre a  

propensão espontânea do querer  e a  própria obra que o ato produz,  na intenção que  

governa esse ato. É por isso que o ato mesmo não tem valor moral algum, senão o da 

intenção que o dita.”270

Entretanto, o ato não é exatamente como a obra que dele resulta. Uma boa intenção 

pode resultar numa má obra, ou vice-versa; mas o ato moral que dita uma intenção boa é 

sempre um ato bom, como o que dita uma intenção má é sempre um ato mau. Assim, tanto 

para o bem como para o mal, a moralidade do ato se confunde com a da intenção.

“Mas o que é uma boa intenção? Não é simplesmente uma  

intenção que parece boa. É a intenção que realmente é boa. Para  

agir bem, não basta, pois, crer que o que se faz agrada a Deus, é  

preciso, além disso, que seja aquilo que Deus quer que o homem  

faça”.271

O princípio agostiniano de que as guerras teriam de ser travadas com espírito de 

caridade, sem ódio pelo inimigo, impeliu os canonistas e teólogos a prestarem mais atenção 

ao jus in bello (em vez do jus ad bello) ou às regras para a conduta da guerra, o controle das 

hostilidades, como nunca se fizera na Antiguidade272. Eles concentraram-se na imunidade 
269  GILSON, 1995: 353.
270  GILSON, 1995: 353.
271  GILSON, 1995: 354.
272  É interessante notarmos que em Roma o jus in bello estava voltado para a lisura do combate, ou seja, para 

o controle do emprego de estratagemas e artimanhas, considerados como antiéticos. Quanto à população 
civil: “Cada conflito é, inevitavelmente, pura violência, uma violência que recai também sobre os civis, e  
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do  não-combatente,  explicitamente  na  regulamentação  à  guerra  no  processo  conhecido 

como Paz de Deus273 (o qual, aliás, devemos notar que não se trata de um banimento do 

estilo  de  vida  turbulento  da  aristocracia  cavaleiresca,  mas  sim  do  reconhecimento  do 

mesmo, de sua legitimação pelo clero). Como a batalha é a forma na qual são testadas a 

vontade e a justiça da causa dos combatentes, devemos encará-la como um ordálio:

 “A batalha, repito, é operação de justiça. Entre cristãos,  

nunca assume a forma de empresa de extermínio. Assim como num 

pleito, não se busca a destruição; trata-se de um debate que será  

rematado por uma sentença. Como sucede num pleito, é necessário 

que essa sentença seja aceita pelo adversário que ela condena. Em 

seu  grupo,  produz-se  espanto  e  decepção,  já  que  ele  também 

chegou convencido de seus direitos, com todos os seus”.274

4.3.4 Autoridade Legítima:

Determinar quem possuía a autoridade legítima para justificar um conflito foi um 

problema peculiar à Idade Média devido à sua fragmentação política e a discussão em torno 

dele sempre teve relevância. Ninguém, na Antigüidade preocupou-se com a questão sobre 

quem era autorizado a declarar guerra, porque a resposta era um tanto óbvia, especialmente 

em Roma, mas não era tão óbvia assim em grande parte da Europa Ocidental medieval, 

onde  a  autoridade  apresentava-se  fragmentada  numa  confusa  malha  de  jurisdições 

imperiais,  reais,  clericais  e  feudais,  de tal  forma que os  canonistas  despenderam muito 

tempo com o problema de saber quem possuía autoridade para declarar uma guerra justa.

Até meados do século XIII muitos diziam que só o Sacro Imperador Romano podia 

declarar uma guerra justa (com exceção das Cruzadas, declaradas pelo Papa), já que os 

imperadores  germânicos  eram considerados os herdeiros dos direitos  dos Césares e sua 

legitimação advinha justamente da condução de campanhas militares; tanto que em 1066, 

existem atos que, embora dolorosos para aqueles que são suas vítimas, não acarretam nenhuma censura 
para aqueles que os praticam (Lívio, XXXI, 30, 3-4)”. In: BRIZZI, 2003: 34.

273  Paz do Domingo; Trégua de Deus (5a, 6a, sab. e dom.), Paz de Deus (Trégua de Deus +Dias santos). Ao 
longo do século XII os concílios estabelecem, estendem e precisam as condições da paz: 1123: Latrão I, 
1130-31: Clermont/Reims, 1139: Latrão II, 1148: Reims, 1163: Tours e 1179: Latrão III. Mais detalhes a 
respeito deste processo no subcapítulo sobre as Landfrieden.

274  DUBY, 1993: 164.

194 



antes  de  prosseguir  em  sua  campanha  para  a  conquista  da  Inglaterra,  Guilherme  da 

Normandia  pediu  a  Heinrich  IV  sua  autorização,  substanciada  na  nomeação  do  duque 

normando como vigário imperial275, legitimando assim com sua autoridade (lembrando que 

neste  momento  Heinrich  era  Rei  da Germânia,  não  tendo ainda  passado pela  coroação 

imperial)  a  campanha  motivada  pelo  que  Guilherme  declarava  ser  uma  causa  justa. 

Constatamos uma mudança neste padrão, quando em 1169 Henrique II  Plantageneta pediu 

autorização não ao Imperador,  mas ao Papa para a sua invasão da Irlanda.  Poderíamos 

interpretar tal situação devido ao apoio do angevino a Alexandre III e da excomunhão do 

Barbarossa promulgada pelo Papa, lembrando que os laços que prendem o excomungado à 

sociedade são cortados e que seus atos se tornam nulos de valor.

Não obstante, a partir de 1250 (não por acaso a data inicial do Grande Interregno), 

todavia,  tornou-se  unânime  considerar  que  guerras  justas  podiam  ser  proclamadas  por 

qualquer príncipe que exercesse o poder supremo em seu reino, seguindo o preceito Rex est  

imperator in regno suo 276 , passando assim a reconhecer na prática o desgaste dos poderes 

universais. Contudo, reconhecia-se também uma outra categoria de guerra permissível: a 

guerra em defesa própria. No Direito Romano existia um princípio que garantia o direito de 

repelir força com a força. Esse direito só aplicava-se a indivíduos,  mas os canonistas o 

estenderam  também  à  guerra  e  reconheceram  que  todo  cavaleiro  podia  defender-se 

legitimamente,  caso atacado. “Todo homem pode legitimamente  lutar  pela sua própria 

defesa, vingar-se por conta própria, e a Previdência então respaldará seu direito”.277 De 

fato, trata-se da base legal da defesa milanesa na primeira Dieta de Roncaglia (1154):

“Ofendidos por tais respostas, nós

Declaramos guerra contra estes homens malignos

E nos preparamos para nossa vingança armada.”278

O efeito não pretendido foi introduzir na tradição da guerra justa, pela primeira vez, 

uma clara definição de um tipo de guerra puramente defensivo, diferente da guerra justa 
275  É interessante lembrarmos que Eduardo III inverteu o gesto de seu antepassado no século XIV: Eduardo 

tornou-se vigário imperial para legitimar sua reivindicação do trono de França.
276  Mas também porque muitos monarcas retiram sua legitimidade do ritual da unção em suas coroações 

(vale notar o detalhe de que as unções seguiam o precedente da realeza veterotestamentária).
277  DUBY, 1993: 89.
278  CARSON, 1994: 05 (vv. 127-129).
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vingativa no sentido tradicional.

Todavia, devemos acrescentar que é o rei,

“(...)entretanto,  quem deve  manter  em ordem o  exercício  

dessas vinganças particulares, propor sua arbitragem antes que os 

adversários  cheguem  às  vias  de  fato,  presidir  às  Dietas  de 

conciliação, executar as sentenças de espada na mão e acorrer, se  

preciso,  em  socorro  das  vítimas  demasiado  fracas  para  se  

vingarem sozinhas. Sua missão principal é socorrer todos os que  

são oprimidos pelas forças malignas; as fórmulas de bênção do 

cerimonial de coroação creditam essa tarefa à sua espada, ao seu 

estandarte, invocando o Deus dos Exércitos. As expedições que ele  

guia  com  esse  objetivo  são  santificadas,  abençoadas  e 

incensadas.”279

Ademais, o “Rei sagrado, (...) como superior a todos os príncipes do reino, que por 

sua vez dominam os cavaleiros; o soberano estava ligado aos mais humildes por meio dos  

elos da corrente feudal, por uma sucessão de serviços mútuos hierarquizados.” 280

Podemos dizer então que se desenvolveu uma síntese baseada, em essência, na obra 

dos canonistas e teólogos dos séculos XII e XIII que incorporava os princípios há pouco 

citados, mas acrescentava também elementos extraídos do estudo revitalizado do Direito 

Romano e do nobre código cavaleiresco. Além destas fontes, o Renascimento Cultural do 

Século XII possibilitou à Europa reencontrar os teóricos bélicos clássicos e o estudo da 

literatura histórica e militar,  como Vegécio e Vitrúvio (principalmente o livro X281),  era 

considerado valioso para a arte da guerra, já que estes tratados incorporam conhecimentos 

de  primeira  mão,  uma  investigação  teórica  e  conselhos  práticos  para  o  comandante282. 

Ambos foram copiados já na Renascença Carolíngia e entre os séculos XI e XII, Vegécio 

foi “reeditado” e lido por um número cada vez maior de leigos e clérigos ilustrados, como o 

279  DUBY, 1993: 89.
280  DUBY, 1993: 101.
281  VITRÚVIO, 1999: 219-245.
282  HANSON, 2002: 332.
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Abade Suger e o Conde de Anjou Geofrey V Plantageneta283. Só na Biblioteca Nacional de 

Paris existem vinte manuscritos de Vegécio, datados do período citado284. Outros autores 

como Frontino, César, Salústio e Valério Máximo também eram populares.

283  BRADBURY, 1994: 85-6
284  BRADBURY, 1994: 04
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4.3.4 Landfrieden

Ao nadir do poder régio a oeste do Reno nos séculos X e XI, os bispos tomaram a 

iniciativa na defesa da paz. Contudo, esta paz, mesmo em sua forma mais desenvolvida, 

não intencionava a tarefa  impossível  de suprimir  completamente as guerras privadas da 

aristocracia, mas, ao invés, procurava instaurar a moderação de suas conseqüências para as 

igrejas e a massa da população. 

Aqueles que tomavam parte nos juramentos de paz, assumiam a obrigação de não 

ameaçar o sustento dos camponeses, não destruir seus moinhos e nem arrancar os vinhedos 

pela raiz; os animais dos aldeões ainda podiam ser abatidos para alimentar o senhor e seu 

séqüito,  mas  seus bens não podiam ser utilizados  para pagar  dívidas de seu senhor;  os 

edifícios não podiam ser incendiados, a não ser que sabidamente abrigassem criminosos ou 

inimigos.  Mercadores,  peregrinos,  viúvas,  mulheres  nobres  viajando sem seus  maridos, 

caçadores, pescadores e marinheiros podiam seguir seus caminhos sem ser molestados; e, 

segundo  o  juramento,  durante  a  Quaresma,  um cavaleiro  viajando  desarmado  também 

deveria estar livre de ser atacado e mesmo os malfeitores não deveriam ser perseguidos 

violentamente até que houvesse tempo para se obter justiça por acordo.285

O juramento  ampliava  o conceito  de  crimes  contra  a  paz  pública,  mas  também 

tornou mais urgente a questão da execução das medidas. Na França, o enfraquecimento da 

autoridade  régia  permitiu  aos  bispos  assumirem  este  encargo.  Em  compensação,  na 

Germânia imperial, o combate à sedição, o amainar das guerras e a extensão da paz eram 

tarefas  exercidas  pelos  reis.  Devido à  poderosa  autoridade  dos  imperadores  Otônidas  e 

Sálios (ao menos até meados do século XI), mantinha-se separados o status ecclesiae e o 

status imperii na sociedade cristã, com bispos e monarcas mantendo-se nas funções que 

lhes foram divinamente concedidas.

Em meados do século XI espalhou-se pela França uma nova forma de pacto de paz, 

conhecido  vulgarmente  como  “Trégua  de  Deus”,  na  qual,  inicialmente,  proibia-se  os 

combates entre a nona hora (15h) do sábado até a primeira hora (7h) da segunda-feira, mas, 

posteriormente, seu início foi trazido para a nona da quarta-feira. Quando da Quaresma, o 

período foi ampliado para cobrir os dias de Rogação e o Pentecostes, além de outras festas 

285  HARDING, 2001: 71.
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que foram incluídas na trégua,  sendo que as guerras particulares  estavam proibidas por 

cerca de cem dias ao ano.

“A Trégua de Deus proscrevia injúrias violentas de todos os  

tipos por extensos intervalos de tempo e foi adida à paz que dava  

proteção contínua aos clérigos pobres e viajantes para formar o 

ideal  maior  da  “Paz  de  Deus”:  ninguém  deveria  pensar  que  

poderia reverter instantaneamente à pilhagem quando a treuga Dei 

terminava”.286 

A  Trégua  foi  reforçada  pelos  cânones  do  Concílio  de  Clermont,  incluindo  uma 

trégua especial de três anos, declarada para proteger aqueles que rumavam a Jerusalém e 

seus  dependentes  e  propriedades  que  deixavam para  trás,  além de  proclamar  uma  paz 

universal entre os príncipes cristãos, para permitir-lhes que se unissem contra o inimigo.287

A  Paz  de  Deus  foi  importante  na  longa  duração  devido  ao  seus  papel  no 

desenvolvimento  das  idéias  de  injúrias  cometidas  “contra  a  utilidade  pública”  e  de 

procedimentos para o julgamento e punição dos violadores da paz que seriam realizados 

pelas autoridades seculares.

O objetivo primário da trégua era criminalizar a violência e a rapina feudais. As 

escalas de punição prescritas para os violadores da paz passaram a classificar os crimes de 

acordo com sua gravidade, indo do exílio dentro ou fora da diocese, envio para Jerusalém 

ou para combater os Mouros na península Ibérica, ou chegando a extremos como pena de 

morte ou amputação de membros para homicídios, ferimentos, estupro de virgens e saques, 

sendo que neste período, as punições de sangue passaram a substituir as indenizações para a 

resolução  de  contenciosos  judiciais.  Em última  instância,  a  execução  da  Paz  de  Deus 

dependia da cooperação entre os príncipes e seus vassalos. 

“O  movimento  da  paz  pode  ser  visto  tanto  como  uma 

expressão  do  entusiasmo  milenarista  abarcando  comunidades  

inteiras de clérigos, senhores seculares e pessoas comuns, quanto 

286  HARDING, 2001: 73.
287  HARDING, 2001: 75.
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como  o  estertor  da  política  Carolíngia,  na  qual  conde  e  bispo  

exerciam jurisdições coordenadas em face ao ascendente poder dos 

senhores feudais”.288 

As sanções espirituais isoladamente possuíam poder limitado para implementar pax 

et justitia e, em última instância, os bispos tiveram que recorrer aos grandes senhores, que 

perceberam o valor da Paz de Deus para a constituição de seus principados. Eles passaram a 

estabelecer a Paz em seus territórios e não apenas a proteção de certos indivíduos e suas 

propriedades.

Mas  foi  na  Germânia  imperial  que  as  Landfrieden,  detalhados  códigos  de 

regulamentação da paz aplicados a grandes regiões, se tornaram um instrumento duradouro 

do  governo  régio  para  a  ordenação  do  reino.  Como  na  França,  também  na  Germânia 

imperial, viu-se no século XI o crescimento da importância do ideal de paz; porém, neste 

caso, era a paz do imperador em vez da paz de Deus.

Embora  Heinrich  II  e  Konrad  II  tivessem  estabelecido  esforços  pontuais  de 

pacificação, mas este ideal alcançou um nível superior com Heinrich III, empenhado em 

conseguir paz externa e interna, este imperador instaurou a já mencionada prática do “Dia 

do Perdão”, no qual as injúrias eram perdoadas (1043, 1044 e 1047).

Devido aos desdobramentos contínuos da minoridade de Heinrich IV (1056-1068), 

da Guerra Saxônica (1073-1075) e a Contenda das Investiduras (1076-1084), a Germânia 

imperial ficou convulsionada e, mais do que nunca, necessitada de esforços sistemáticos de 

pacificação.  A primeira reação foi a promulgação de uma Trégua de Deus pelos bispos 

germânicos em 1082 e em 1084, Heinrich IV retornou da Itália e convocou uma Dieta em 

Mainz  que  estabeleceu  consensualmente  a  paz  de  Deus  para  todo  o  reino.  Pode-se 

depreender que a trégua deveria ser promulgada em cada diocese, mas a paz decretada em 

1084 para a turbulenta Saxônia e as pacificações provinciais concertadas em 1093-94 na 

Suábia,  Bavária,  Alsácia  e  novamente  para  a  Suábia  em  1104,  tomaram  a  forma  de 

juramentos pelos duques, condes e toda a nobreza, de observar a paz do clero por todo o 

ano, assim como da trégua de Deus em sua época apropriada.

288  HARDING, 2001: 76.

200 



A  primeira  Landfriede para  todo  o  reino  foi  promulgada  por  Heinrich  IV  em 

conjunto com o episcopado em Mainz (1103), e apoiada pelos votos do filho do monarca e 

da alta nobreza. Até o Pentecostes seguinte e pelos quatro anos consecutivos a este, a paz 

deveria  abarcar  as  igrejas  e  os  clérigos;  nenhuma  violência  poderia  ser  infligida  a 

mercadores, mulheres, judeus e nem ao inimigo em sua residência (embora pudessem ser 

atacados nas ruas). Para o roubo de mesmo cinco shillings, a penalidade prescrita era de 

remoção dos olhos ou de uma mão.

Este estatuto era um amálgama da paz proclamada pelos bispos com a juramentada 

pelas comunidades e por ambas as origens, manteve seu caráter provincial mesmo após ter 

se  tornado  um  importante  instrumento  de  governo  régio.289 Reichslandfrieden  foram 

novamente proclamadas em 1119, 1121 e 1125 por Heinrich V, como parte do processo de 

pacificação tanto do reino quanto de suas relações com o papado. No funeral deste monarca 

um grupo de príncipes leigos e eclesiásticos, estabeleceram uma paz especial que cobriria a 

reunião dos príncipes em Mainz para regular a sucessão, além de abarcar também as quatro 

semanas posteriores à eleição, como garantia da segura dispersão dos eleitores.

Lothar III, eleito em 1125 e em guerra civil com os Hohenstaufen até 1135, só pôde 

estabelecer  a  paz em 1136,  em uma dieta  em Roncaglia,  na  Lombardia.  Seu sucessor, 

Konrad  III,  decretou  uma  Landfriede em 1147,  quando de sua partida  para a  Segunda 

Cruzada.

A reivindicação  da responsabilidade  do estabelecimento  de condições  estáveis  e 

pacíficas para a comunidade, havia se tornado a base da retórica política dos imperadores. 

Eles afirmavam não apenas a stabilitas ou bonus status do império e da Igreja, mas também 

os estados de igrejas em particular, comunidades cívicas e indivíduos privilegiados em seus 

devidos lugares na comunidade.

A ascensão de Friedrich I von Hohenstaufen em 1152 trouxe consigo uma imediata 

intensificação das reivindicações de restauração e manutenção do status imperii. Sob este 

monarca a Landfriede se tornou uma espécie de legislação que declarava tanto o status do 

imperador quanto os direitos e deveres dos outros estamentos sociais que compunham o 

reino.

289  MGH Constitutiones: 125-6
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No  verão  de  1152,  Friedrich  promulgou  a  sua  detalhada  Landfriede:  para  os 

homicidas, pena de morte; para aqueles que tivessem causado ferimentos, a remoção de 

uma das mãos, a não ser que a pessoa prove ter agido em legítima defesa (cláusulas 1 e 3). 

Para o asslto comum, a vítima precisa ser compensada e uma multa paga ao juiz: vinte 

libras  se  na  condução  do  mesmo  tiver  ocorrido  espancamento  com varas  e  puxões  de 

cabelo, mas cinco libras na condução do assalto houver ocorrido apenas troca de socos e 

insultos (cláusula  4).  Os bens do infrator  devem ser empenhados para o pagamento  da 

multa  de vinte  libras (cláusla 5).  Um clérigo que tenha violado a paz,  ou abrigado um 

violador e que tenha sido condenado perante o bispo com testemunhos suficientes, devia 

pagar ao conde uma multa de vinte libras, bem como prestar satisfações ao bispo, de acordo 

com os estatutos canônicos (cláusula 6). O juiz e as pessoas deviam perseguir os notórios 

violadores  da paz,  cujos senhores,  por  sua vez,  deveriam entregá-los  à  justiça,  caso os 

violadores viessem a refugiar-se em seus castelos (cláusula 7).

Após estas  provisões  criminais,  vinham duas  cláusulas  importantes  que  lidavam 

com  disputas  sobre  direitos  de  terras.  O  atual  ocupante  poderia  afastar  quaisquer 

reivindicações  sobre  suas  terras  ao  trazer  seu  senhor  ao  conde  e  fazê-lo  provar  “com 

testemunhos adequados” que a propriedade havia sido por ele concedida (cláusula 8); se 

vários pretendentes apresentassem outros outorgantes (investitores) para as mesmas terras, 

um  veredito  juramentado  deveria  ser  obtido  dos  vizinhos,  sobre  quem  teria  a  posse 

legítima, isto é, aquela obtida sem violência (cláusula 9). A próxima cláusula prescrevia as 

maneiras pelas quais pessoas de diferentes estatutos deveriam ser julgadas por seus crimes. 

Seria permitido a um cavaleiro acusado por outro cavaleiro, o recurso ao duelo judicial, 

uma  vez  que  tivesse  comprovado  o  status  cavaleiresco  de  sua  família;  um  cavaleiro 

acusado por um camponês (rusticus), deveria trazer consigo mais quatro cavaleiros para 

testemunhar  sob juramento  que o acusado não havia  volutariamente  violado a paz;  um 

camponês  acusado por  um cavaleiro  poderia  escolher  entre  o  julgamento  de Deus (um 

ordálio) ou o veredito dado por “testemunhas adequadas” escolhidas pelo juiz (cláusula 10). 

A seguir, vinham cláusulas econômicas: cada conde estava instruido para que em 

setembro escolhesse sete homens de boa reputação e com eles decidir o preço dos grãos em 

sua região de acordo com a qualidade da colheita; qualquer um que os venda por um preço 
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maior  durante  o  próximo  ano,  deverá  ser  considerado  como  um  violador  da  paz  e 

responsabilizado a pagar uma multa de vinte libras para cada ofensa (cláusula 11).

Os juízes deverão confiscar lanças ou espadas de camponeses encontrados em sua 

jurisdição,  ou multá-los  em doze shillings  (cláusula  12);  mas  um mercador  cruzando a 

região a negócios, pode portar uma espada em sua sela ou carroça para defender-se contra 

salteadores (cláusula 13). Ninguém poderia montar redes ou outras armadilhas para apanhar 

gamos, mas apenas para apanhar ursos, javalis ou lobos (cláusula 14). Qualquer um que 

abuse de seus poderes como advogado (protetor ou guardião leigo dos direitos de uma 

igreja) e, embora admoestado por seu suserano, não corrigir sua conduta, será despido de 

sua  advocacia  e  benefício  por  processo  judicial;  se  ele  se  atrever  a  retomá-los,  será 

considerado como violador da paz (cláusula 17). Condes e juízes foram particularmente 

instados  a  aplicar  as  leis  e  julgamentos  em suas  jurisdições,  contra  os  ministeriais (os 

cavaleiros servos dos grandes senhores), que se engajavam em guerras uns contra os outros 

(cláusula 19). Finalmente, aos viajantes foi concedida permissão de alimentar seus cavalos 

conforme o necessário com as ervas e árvores jovens à beira das estradas, mas sem devastá-

las (cláusula 20).290

Em novembro de 1158 na dieta de Roncaglia às margens do Pó, “exercitando o 

cuidado pelo bem comum e o estado dos indivíduos” em seu interior, Friedrich confirmou 

para a Itália, assim como para a Alemanha, a sua ordenação de 1154 que proibia a alienação 

sem licença  dos  feudos,  além de proibir  a  divisão de ducados,  marcas  e  condados.  Os 

vassalos agora tinham que responder pelo comportamento de todos os seus dependentes 

domésticos perante seus suseranos, sob pena de perder seus benefícios.

Os senhores deveriam decidir as disputas entre dois vassalos sobre um feudo, mas 

as disputas entre suseranos e vassalos deveria ser resolvida pelos outros vassalos de sua 

corte. Também em Roncaglia, Friedrich emitiu um édito de paz perpétua, a que todos entre 

dezoito e setenta anos de idade, fossem duques, margraves, condes, capitães (capitanei – 

senhores feudais italianos), vavassalos ou governantes urbanos, os grandes e os pequenos 

de cada lugar, deveriam vincular-se através de juramento a cada cinco anos.

Atenção especial  foi  dada ao mau comportamento  corporativo.  Uma cidade  que 

violasse a paz estabelecida pelo monarca,  deveria pagar uma multa ao tesouro régio no 

290  MGH, DD, X, I, Friderici I Diplomata (1152-1158): 39-44; Constitutiones: 194-8.
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valor de cem libras de ouro; um duque, margrave ou conde pagaria uma multa de cinquenta 

libras; uma cidade menor, um capitão ou um grande vavassalo, vinte libras; qualquer outro, 

seis libras.

Considerava-se  que  a  estabilidade  da  comunidade  apoiava-se  na  conduta  dos 

senhorios e das comunidades urbanas: outras associações internas ou externas às cidades, 

mesmo  aquelas  entre  parentes  consanguíneos,  estavam  completamente  proibidas.  A 

impressão dada é a de que o reino era grande demais e os magistrados locais numerosos e 

diversos demais para ser dirigidos por uma autoridade central, mesmo aqueles nomeados e 

confirmados pela autoridade imperial: tudo que se poderia fazer era prescrever multas para 

os juízes quando estes negligenciavam a justiça – ou, se eles fossem pobres demais para 

pagar, então ter-se-ia que aplicar uma surra e um exílio de cinco anos de suas casas.

A  outra  Landfriede  geral  proclamada  por  Friedrich  I,  sua  constituição  de  1186 

contra incendiarios  (e também contra aqueles que destríam vinhas e árvores frutíferas), 

estava  preocupada,  principalmente,  com  a  eficácia  das  medidas  contra  os  fora-da-lei, 

pressionando os suseranos a responsabilizarem-se pelo comportamento de seus vassalos e 

restringindo  as  guerras  particulares  aristocráticas:  um  senhor  que  pretenda  atacar  seu 

adversário precisará desafiá-lo formalmente com, no mínimo três dias de aviso.291

A Germânia imperial  era desprovida de um judiciário  régio supervisionando um 

corpo de oficiais locais (como os sheriffs ingleses) para a aplicação efetiva das Landfrieden 

não conseguiram formar a base de um reino e sistema legal unificado no reino. O poder 

imperial não se manifestava propriamente na administração geral da justiça, mas sim nas 

intervenções políticas que conferiam terras e privilégios disputados pelos aristocratas.

Friedrich governava um império onde a lei era aplicada naquilo que Karl Leyser 

definia  como  “  (...) uma profusão de  senhorios  principescos  e  aristocráticos,  leigos  e  

eclesiásticos  e  uma espantosa variedade de subestruturas  como condados,  advocacias,  

imunidades e burgraviatos”.292 As prescrições das Landfrieden de penalidades draconianas 

para uma listagem cada vez mais abrangente de crimes era um substituto para o controle 

régio  da  justiça  local  –  esta  foi  deixada  às  associações  regionais  de  aristocratas  que 

permaneciam no centro de qualquer paz. O ducado, o condado e a advocacia eclesiástica 

foram redefinidos como o poder para a aplicação da severa justiça das Landfrieden.

291  MGH, Constitutiones: 449-52.
292  LEYSER, 1994: 174.
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4.4 Ops (2): as bases materiais do imperium.

O período entre 1056-1152 foi caracterizado por uma imensa crise institucional que 

abalou  as  bases  tradicionais  da  monarquia  e  seus  relacionamentos  com  a  Igreja  e  a 

aristocracia.  Embora  estes  problemas  tenham  obviamente  afetado  a  população 

(particularmente as devastações das guerras civis), não podemos afirmar que este período 

tenha sido de crise generalizada.

Houve considerável crescimento demográfico na Germânia imperial, entrelaçado a 

um  incremento  nas  atividades  econômicas  em  geral.  Quando  o  descompasso  entre  o 

crescimento econômico e a crise institucional foi solucionado com a ascensão e o reinado 

de Friedrich  Barbarossa,  houve um amplo e acelerado crescimento com os esforços da 

colonização interna e externa rendendo frutos com a fundação de muitas novas cidades 

(esforço  pouco  ligado  à  Coroa)  e  de  muitos  novos  mercados  e  centros  de  cunhagem 

(esforço muito ligado à Coroa). Além disso, houve a integração plena da Germânia imperial 

ao sistema comercial europeu de longa distância e o crescimento tanto do fisco imperial 

quanto do patrimônio fundiário da dinastia Hohenstaufen293.

Embora a reestruturação do poder territorial  e  da aristocracia,  a redescoberta  do 

Direito  Romano  e  a  utilização  do  conceito  de  Guerra  Justa  tenham sido  componentes 

essenciais para a elaboração das ações de Friedrich I numa relação de influências mútuas 

entre  os  fatores,  não  podemos  desprezar  seu  entrelaçamento  às  questões  econômicas  e 

financeiras, ou seja, as bases materiais sobre as quais o edifício conceitual da monarquia 

imperial dos Hohenstaufen se desenvolveu.

4.4.1: Crescimento demográfico, comercial e financeiro.

A capacidade de reunir fundos com rapidez tornou-se uma poderosa arma no século 

XII,  possibilitando aos monarcas  e  magnatas  territoriais  o recrutamento  de mercenários 

(soldados  profissionais  sem limtações  de  tempo  de  serviço,  ao  contrário  dos  exércitos 

feudais), subornos diplomáticos e negociações envolvendo a compra de territórios. Desta 

forma, torna-se necessário analisar os recursos com os quais Friedrich I Barbarossa podia 

contar.

293  LEYSER, 1994: 115-142 e FÜHRMANN, 1986: 25.
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A importância da quantidade disponível de pessoas para as ações governamentais, 

condições  econômicas  e  condições  de  vida  é  evidente.   A população  européia  cresceu 

constantemente a partir do ano 1000, quando totalizava aproximadamamente 42 milhões. 

Entre  1000 e 1150 cresceu lentamente  alcançando 50 milhões,  mas nos cinquenta  anos 

seguintes ela cresceu aproximadamente 25%, alcançando a marca de 61 milhões, a maior 

taxa de crescimento até o século XV. 294

No reino germânico cuja superfície girava em torno de 700 mil km2, a população 

foi estimada entre 5 e 6 milhões na época de Heinrich III (morto em 1056) e entre 7 e 8 

milhões na época de Friedrich I (morto em 1190)295. Este crescimento foi desigual; algumas 

regiões, com forte presença na colonização interna foram mais beneficiadas: estima-se que 

a população na Saxônia tenha decuplicado entre 1100 e 1300. Ocorreram poucas epidemias 

nos séculos XI e XII, com isso, os principais fatores de mortalidade foram fomes ocasionais 

e guerras endêmicas, diminuindo muito as causas de redução populacional.

Ainda assim, existiram ocasiões entre os séculos XI e XII em que a fome atingiu a 

Europa Central com força, normalmente causada por colheitas fracassadas, como em 1043-

5, 1099-1101, 1124-6, 1145-7, 1150-1, 1162, 1175-6 e 1195-8. Em um período no qual a 

produção  agrícola  era  em  grande  parte  destinada  ao  consumo  dos  produtores  e  onde 

inexistia um sistema eficiente para remanejamento de excedentes,  uma safra inadequada 

atingia a população com força desmedida. Este quadro piora com a desproporção entre o 

aumento de produção e o aumento populacional.  

De  qualquer  maneira,  inovações  tecnológicas  na  agricultura  começaram  a  gerar 

efeitos positivos na produção crescente:  a popularização da rotação trienal,  a adoção de 

novas culturas (como cevada, vagens, lentilhas e legumes), arados e arreios aperfeiçoados e 

a substituição (completa ou parcial) dos bois pelos cavalos como força motriz, levaram a 

um aumento na extensão das terras aráveis, uma exploração mais intensiva das mesmas e 

um incremento  na  produção de alimentos,  além de  uma maior  variedade  dos  mesmos, 

levando  a um rápido crescimento da população nos séculos XI e XII.296

Acompanhando  este  crescimento  demográfico  houve um crescimento  urbano  de 

considerável  extensão.  Como exemplo,  tomemos  a  região  do rio  Mosela:  no  correr  do 

294  FUHRMANN, 1995: 11.
295  Idem.
296  Ibidem: 13-14.
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século XI o número de localidades mencionadas nos documentos passou de 350 para 590, 

enquanto que no século XII este número alcançou 990.297.

Parte  do  crescimento  populacional  migrou  para  os  assentamentos  urbanos, 

especialmente  as  grandes  cidades  episcopais.  As  frequentes  expansões  das  muralhas 

urbanas nos apontam-nos nesta direção, embora também estivessem ligadas a necessidades 

militares. A área protegida pelas muralhas de Colônia passou de 122 para 203 hectares com 

a  construção  da  nova  muralha  em 1106.  A população  ultrapassou a  marca  dos  20  mil 

durante o século XII e a comuna de Colônia construiu uma muralha ainda maior a partir de 

1180, quase dobrando a área murada para 403 hectares. 

A vila de Schaffhausen, no curso superior do Reno, tornou-se conhecida a partir de 

1045, quando do estabelecimento de uma oficina de cunhagem por um magnata local. Em 

1111 ela já tinha uma feira anual e um serviço de travessia por balsa. Em meados do século 

XII já alcançava 112 moradias,  nove tavernas de cerveja e duas de vinho, assim como 

padeiros  e  açougueiros.  A cidade  palatina  de  Goslar  tornou-se  formalmente  um centro 

urbano entre 1100 e 1140, seu núcleo já havia sido fortificado em 1073 (não por acaso o 

ano da grande rebelião saxônica contra Heinrich IV) com uma paliçada.  A muralha em 

pedra foi iniciada em meados do século XII por seus cidadãos que já haviam estendido o 

assentamento a 84 hectares em 1131.

Ademais, este crescimento também atingiu aldeias e causou o nascimento de muitos 

novos  assentamentos,  principalmente  nas  regiões  de  colonização  interna,  que  desmatou 

várias regiões germânicas. Atingiu também o esforços de colonização de terras ao leste, 

extraídas aos eslavos, com uma intensidade cada vez maior  entre os séculos XII e XIII.

Até  meados  do  século  XI  a  economia  monetária  concentrava-se  nas  regiões 

delimitadas  pelas  bacias  dos  rios  Reno,  Schelde,  Maas  e  Mosela,  incluindo  a  Flandres 

(embora  existisse  um esforço  dos  otônidas  e  dos  sálios  em ligar  a  fundação de  novos 

mercados à fundação de novas oficinas de cunhagem, principalmente na Saxônia), mas a 

partir  do  início  do  período  Hohenstaufen,  houve  um  considerável  desenvolvimento 

comercial  e  monetário,  destacando-se  os  seguintes  centros:  Magdeburg,  Merseburg, 

Bremen, Hildesheim, Goslar, Bardowick, Jever, Brunswick, Soest,  Dortmund, Duisburg, 

297 HAVERKAMP, 1992: 172.
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Zürich e Regensburg. O número de mercados subiu de 40 para 90 no século X, alcançando 

140 no século XI e 250 no XII.

Outro  sintoma  pode  ser  encontrado  na  expansão  da  cunhagem  monetária:  na 

primeira  metade  do  século  XII  exisitiam  apenas  25  oficinas  ativas  na  Germânia.  Sob 

Friedrich  I  e  Heinrich  VI  os  números  alcançaram 215 entre  novos  estabelecimentos  e 

reativação de antigos, sendo que 106 pertenciam ao clero (61 episcopais e 45 abaciais), 81 

leigas e apenas 28 pertencentes ao monarca, porém, a oficina de cunhagem estabelecida por 

Friedrich em Schwäbisch Hall na diocese de Würzburg em 1180, destacou-se das demais ao 

produzir  em massa  bracteates,  moedas  mais  leves,  cunhadas  em apenas  um lado,  que 

demandavam menores quantidades de metal 298, ao contrário das moedas otônidas e sálias.

Cabe aqui um parêntese a respeito da circulação monetária na Germânia imperial: 

devemos  notar  que  além das  moedas,  a  prata  também  circulava  na  forma  de  lingotes 

(marcos), sendo que o mais famoso era o de Colônia, que consistia em 233 gramas de prata, 

equivalentes a 12 schillings (solidi) ou 144 pfennige (denarii). O incremento no número de 

oficinas de cunhagem e a variedade dos diferentes  pfennige – cujo peso foi muitas vezes 

reduzido pelos donos das oficinas  de cunhagem,  algumas vezes  com permissão régia  – 

levou  à  cunhagem  regional,  válida  apenas  em  suas  regiões  e  vizinhanças  imediatas, 

necessitando ser trocada a cada ponto de parada. Isso levou à adoção da valorização pelo 

peso do metal e a popularização da libra como unidade contábil (450 gramas).

298 Tinham o tamanho médio de 15 mm de circunferência, pesando uma média 0,9 g, sendo cunhadas a partir 
de 1130 na Saxônia e na Turíngia (nesta região principalmente após 1168). Tornaram-se a principal forma 
de cunhagem na Germânia até 1520, com a exceção da Renânia, que manteve o padrão de cunhagem 
dupla de Colônia. In: SPUFFORD, 1993: 104-105.
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25. Pfennige de prata cunhados em Colônia, provenientes do “Tesouro Barbarossa”.299

A expansão  no  número  de  pedágios  pode  ser  vista  como  mais  um sintoma  do 

crescimento comercial e financeiro do período. Estima-se que entre  os séculos XII e XIII 

existiam pedágios a cada 10 km em média ao longo do reno entre Basiléia e Rotterdam; no 

percurso de 50km entre Bingen e Koblenz aumentavam o custo dos bens transportados em 

até 2/3.300

Até o período Hohenstaufen,  a  Germânia  teve  um papel  periférico  no comércio 

europeu de longa distância, mas a partir de então, as estradas ao longo do Reno que ligavam 

299 Trata-se de um tesouro  composto por  7.700 moedas  de  prata,  lingotes  de  prata  não  cunhada  e  jóias 
encontrado na Turquia entre 1982 e 1985. As moedas são quase todas de origem germânica: mais da metade 
são  moedas  do  arcebispado  de  Colônia  e  da  oficina  de  cunhagem  régia  de  Aachen.  Também  foram 
encontradas mais de cem exemplares de cada um dos principados eclesiásticos de Estrasburgo, Toul, Metz, 
Basiléia, Würzburg, Worms e Salzburgo, além de números menores de outros territórios germânicos, França, 
Inglaterra e Itália. Nenhuma das moedas pôde ser datada como posterior a 1190, indicando que o tesouro foi 
enterrado pelo exército de Friedrich  Barbarossa durante a Terceira Cruzada. In: MURRAY, 2006: 153.In: 
MURRAY, 2006: 153.
300 FUHRMANN, 1995: 24.
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a Itália com o delta do Reno e mesmo com a Inglaterra e a Escandinávia, em conjunto com 

as rotas do comércio russo e escandinavo de Lübeck através de Brunswick à Westfália e 

Colônia, tornaram-se grandes artérias comerciais.

A incorporação da Germânia à rede comercial européia de longa distância fez parte 

do processo já referido do aumento do número de mercados e de ampliação na circulação 

monetária e na movimentação financeira.

Com isso, do século XII em diante, os mercadores germânicos aparecem por toda a 

Europa.  O  comércio  com  a  Escandinávia  era  um  virtual  monopólio  germânico, 

especialmente  após  a  fundação  de  Lübeck.  Eles  surgiram  na  Inglaterra  e  na  Itália 

comerciando vidro, espadas e linho; Aachen e Colônia faziam parte do complexo têxtil da 

Flandres.  Matérias-primas  e  alimentos  também  eram  exportados,  como  vinho  para  a 

Inglaterra  e  cereais  para  a  Escandinávia.  Os  agressivos  mercadores  de  Regensburg, 

Colônia, Aachen e Ulm rapidamente foram objeto de medidas defensivas: tratados entre 

cidades italianas que haviam se tornado alvo dos mercadores germânicos no momento em 

que os Hohenstaufen restabeleciam o poder imperial sobre a Itália, formalmente excluíram 

os germânicos do comércio mediterrânico, um claro sinal da força de sua competição.

A exploração da prata tornou-se um recurso estratégico na Germânia imperial do 

século XII:  em 1189 o Margrave Otto de Meissen teve seu tesouro capturado por seus 

inimigos boêmios, contendo alegadamente 30 mil marcos de prata. “Tivesse sido cunhado 

na forma dos pfennings bracteates  nas muitas oficinas de Otto,  esta prata poderia ser  

transformada em aproximadamente 10 milhões de moedas.”301 Este foi apenas um resíduo 

das rendas auferidas com a exploração da prata nas novas minas de Freiberg em Meissen a 

partir de 1168, já que o margrave investiu boa parte de sua recém adquirida fortuna com a 

compra de terras na Turíngia, com a fortificação de Freiberg, Leipzig, Eisenberg, Oschatz e 

Weissenfels, além de ter depositado 3 mil marcos no mosteiro de Zella para ser dividido, 

após sua morte, entre diversas igrejas da região a fim de custear orações para a salvação de 

sua alma.

Sua parte da prata extraída era de 10% do total minado anualmente, assim, a sua 

reserva em 1189 seria parte de um total equivalente a 100 milhões de pfennige em prata 

extraída. Por sua vez este valor corresponde a uma produção anual de aproximadamente a 4 

301 SPUFFORD, 1993: 109.
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toneladas. Não se sabe quanta prata foi minerada nos vinte anos anteriores de exploração 

em  Freiberg,  mas  supõe-se  que  no  apogeu  de  sua  produção  as  minas  de  Freiberg 

conseguiam extrair algo entre 11 e 20 toneladas anuais de prata. 302

Aproximadamente  ao  mesmo tempo,  ou pouco antes  da descoberta  de prata  em 

Freiberg,  os  depósitos  de  prata  nas  Colline  Metallifere  da  Toscana  começaram  a  ser 

vigorosamente explorados. Sua localização estava próxima do ponto onde as regiões rurais 

(contadi) de Volterra, Siena e Massa se encontram. Em 1137, embora já existisse alguma 

produção  de  prata,  ela  era  tão  insignificante  que  o  seu  senhor,  o  bispo  de  Volterra, 

concedeu metade de Montieri ao bispo de Siena em troca de outras terras, mas nos quarenta 

anos seguintes a produção passou a se tornar mais importante.

Enquanto isso, Friedrich I com sua presença efetiva e os Decretos de Roncaglia, 

perturbou todo o padrão do controle sobre os direitos de regalia tanto na Lombardia quanto 

na Toscana. Em 1171 as regalia sobre as minas de Montieri foram divididas entre o bispo 

de Volterra e o representante imperial, a marquesa da Toscana. Quando esta faleceu em 

1180, deixou os direitos imperiais  sobre as minas  para a comuna de Siena, estes eram 

valiosos o bastante  para que o bispo de Volterra  protestasse virgorosamente.  Três anos 

depois  a  disputa  foi  resolvida  com um acordo  que  estabelecia  o  seguinte:  o  bispo  de 

Volterra recolheria todos os valores das  regalia, mas pagaria aos cônsules de Siena 215 

libras anuais como compensação por estes terem aberto mão de sua parte, um quarto; ou 

seja, os direitos régios sobre as minas de Montieri neste momento equivaliam a um valor 

entre 800 e 900 libras anuais neste momento.303

A  recuperação  das  regalia  prometia  um  vasto  rendimento;  como  já  analisado 

anteriormente,  foi  projetado  em  algo  como  cem  mil  libras  anuais. Além  disso,  os 

Hohenstaufen  ainda  possuíam  as  rendas  do  fisco  régio,  das  cidades  e  do  patrimônio 

dinástico, chegando a um montante de aproximadamente  cento e sessenta e cinco mil libras 

anuais, confirmando que os recursos italianos eram vitais para o governo dos Hohenstaufen, 

já que a capacidade de projeção financeira dos monarcas se tornou uma importante arma no 

século  XII,  para  a  contratação  de  mercenários  (que  tanto  faziam parte  das  guarnições 

estabelecidas nas cidades cujos podestàdes haviam sido nomeados pelo imperador, quanto 

do núcleo duro dos exércitos imperiais, tendo sido comandados por magnatas de primeira 

302 SPUFFORD, 1993: 110-111.
303 SPUFFORD, 1993: 115.
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linha como os arcebispos de Colônia e Mainz, Rainald von Dassel e Christian von Buch, 

respectivamente e com eles lutado e vencido a batalha de Tusculum em 1167), para os 

subornos  diplomáticos  e  para  a  aquisição  de  novos  domínios  para  o  fisco  régio  e  o 

patrimônio dinástico.

Mesmo o fracasso da experiência de governo direto sobre a Lombardia, contestada 

pelas cidades da Liga Lombarda nos campos de batalha entre 1167 e 1176, trouxe lucros ao 

imperador. Em 1177 na Paz de Veneza, Friedrich conseguiu obter a paz com o Papado, uma 

trégua de quinze anos com o Reino Normando da Sicília e uma trégua de seis anos com as 

cidades lombardas, que em 1183 foi transformada na Paz de Constança.

Neste compromisso,  as cidades  lombardas  receberam o direito de eleições  livres 

para seus cônsules e o direito de explorar as regalia intra muros; em resumo, conseguiram 

na prática seu direito ao auto-governo. Porém, Friedrich conseguiu em troca que as cidades 

reconhecessem-no como seu suserano, que os cônsules deviam ser investidos por legados 

imperiais após jurar fidelidade ao imperador, que lhe pagassem a soma de duas mil libras 

anuais pelo direito de explorar as regalia, e mais dezesseis mil libras em troca do acordo. 

Além  disso,  as  regalia  fora  das  cidades  continuaram  sob  o  poder  régio,  trazendo-lhe 

consideráveis rendimentos.304

Todavia,  a  recuperação  das  regalia não  se  restringiu  à  Lombardia.  Ela  afetou 

também a Toscana.  A herança de Matilde  de Canossa,  as  chamadas  Terras  Matildinas, 

flutuou  entre  o  Império  e  a  Igreja  desde  o  reinado  de  Heinrich  V.  Como  forma  de 

apaziguamento, quando Friedrich fez de seu tio Welf VI duque de Espoleto, concedeu-lhe a 

administração da Toscana, mas retomou-a após a defecção deste para o partido Alexandrino 

em 1162.  Condes  e  vigários  imperiais  foram enviados  para  administrar  a  região  sob  a 

supervisão de Rainald von Dassel, ou seja sob direta autoridade imperial. 

A Toscana  era  uma  região  mais  favorável  para  a  implementação  dos  desígnios 

imperiais. Comparada com a Lombardia, lá a autonomia urbana desenvolveu-se lentamente, 

já que durante a Contenda das Investiduras a Toscana foi governada pela poderosa casa de 

Canossa,  que  manteve  as  cidades  sob  controle.  Assim,  o  desenvolvimento  comunal  só 

ocorreu nas grandes cidades, principalmente Pisa e Lucca; nas aldeias e cidades menores os 

304 Por exemplo, Milão concordou em pagar mais 300 libras anuais pelo direito a exercer  as regalia em suas 
adjacências.
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direitos régios haviam sido preservados e eficientemente explorados por agentes imperiais 

após a deserção de Welf VI.

Esta administração foi melhorada entre 1172 e 1173 sob Christian de Mainz e no 

que ele havia falhado em estabelecer na Lombardia, conseguiu com relativamente poucos 

percalços  na  Toscana  e  adjacências,  já  que  para  evitar  um  levante  das  cidades  mais 

importantes  da  região,  Friedrich  concedeu  a  Siena,  Lucca,  Pisa  e  Florença  privilégios 

equivalentes aos concedidos às cidades da Liga Lombarda. Fora da Toscana, na Romagna, 

Espoleto e na marca de Ancona, a centralização administrativa foi ainda mais tranquila. 

Tudo isso financiado por impostos anuais, pedágios e deveres feudais.

4.4.2 O fisco régio

O maior  proprietário  individual  de  terras  na  Germânia  imperial  medieval  até  o 

século XIV foi a coroa. Ela dispunha de centenas de senhorios com todas as vantagens e 

dificuldades  experimentadas  pelos  senhores  terratenentes.  Todavia,  os  rendimentos 

senhoriais não eram as únicas fontes de suprimentos da coroa: requeria-se aos bispados e 

grandes  abadias  a  prestação  do  servitium  regis,  na  forma  de  hospitalidade  durante  as 

perambulações  da  corte  pelo  reino.  Estes  também  forneciam  recursos  econômicos  em 

dinheiro  e  espécie;  seus  funcionários  realizavam  a  maior  parte  dos  serviços  políticos, 

diplomáticos,   administrativos,  de chancelaria  e militares requeridos pela coroa. O peso 

sobre a Igreja era imenso, mas a Igreja era muito rica, já que vinha recebendo riquissimas 

doações dos monarcas desde os tempos de Carlos Magno como uma forma de investimento, 

já que traziam rendas constantes ao rei ano após ano. É difícil saber se os reis lucravam 

mais com as terras da coroa ou com as da Igreja.

As fontes são curiosamente reticentes a respeito dos recursos materiais da corte, o 

que poderia indicar o quanto a mente medieval não compartilhava de nossas preocupações 

quantitativas. Os preâmbulos dos diplomas régios, tão importantes para a compreensão dos 

objetivos e propaganda da corte, não vão além das proclamações de que a riqueza terrestre 

deve ser empregada na Igreja.305

305 ARNOLD, 2004: 76.
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Segundo  Benjamin  Arnold  em  seu  Power  and  Property  in  Medieval  Germany 

(2004), a declaração imperial mais próxima de um levantamento de recursos da coroa, veio 

da correspondência de Felipe da Suábia, da longa carta de 1206 na qual tenta conquistar o 

apoio de Inocêncio III em sua busca pelo trono imperial: 

“Acredite  sem  dúvidas  que  dentre  todos  os  príncipes  do 

império, não existe nenhum mais rico, poderoso, ou mais glorioso 

do que nós mesmos. Posto que temos muitas posses amplamente  

espalhadas  pelo  reino,  temos  muitos  castelos  poderosamente  

fortificados  e  inexpugáveis.  Temos  tantos  ministeriais  que 

dificilmente podemos numerá-los. Somos ricamente dotados  com 

fortificações,  cidades,  senhorios  e  castelos.  Temos  uma  imensa 

quantidade  de  ouro,  prata  e  pedras  preciosas.  Temos  em nossa  

posse a Santa Cruz, a Lança, a coroa, as vestes imperiais  e todas  

as  insígnias  imperiais.  Deus  também nos  abençoou  com muitas  

propriedades. Ele as faz crescer e Ele enriquece nossa casa. Já que  

muitas  heranças  territoriais   foram-nos  concedidas.  Assim  não  

deveria  ser-nos  necessário  trabalhar  tão  ambiciosamente  para 

ganhar o império...”

Embora  seja  uma  declaração  de  impressionante  poder  econômico,  ela  é 

estereotipada, sendo mais um artifício retórico do que uma declaração de bens. Seguindo a 

mentalidade medieval, Felipe destaca como posses singulares em seu poder as insígnias 

imperiais,  em especial  a  Santa  Lança  e  o  fragmento  da Santa  Cruz,  ou seja,  as  posses 

transcendentais do imperador, que o ligavam materialmente ao Salvador.

Contudo,  o  fato  é  que  o monarca  germânico  possuía  muitas  cidades,  senhorios, 

castelos, florestas, pedágios, minas e mosteiros com as devidas advocacias e tribunais, que 

seus rendimentos pessoais e de seus oficiais deve ter sido muito alto. Em um levantamento 

parcial  destas  posses  para  1240,  aproximadamente  530  famílias  de  ministeriais com 

castelos próprios, serviam à coroa, sendo que seu escalão superior estava encarregado de 

administrar  120  cidades  e  195  castelos  imperiais.  Havia  também  120  mosteiros  ou 
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advocacias  monásticas  e  aproximadamente  2900  senhorios  ou  locais  onde  direitos 

senhoriais eram exercidos.

Outro problema nas finanças da coroa germânica estava em seus direitos de taxação. 

Fica bastante claro que estes direitos estavam restritos ao fisco régio e qualquer tentativa de 

estendê-los resultava em considerável animosidade. Até no que tange à lista de impostos de 

1241, que registrou uma taxa extraordinária sobre as cidades imperiais situadas em terras 

do  fisco  régio,  as  fontes  revelam  apenas  tentativas  esporádicas  da  corte  para  coletar 

impostos. Existem evidências de que os imperadores Friedrich I e Heinrich VI enfrentaram 

o problema gradualmente,  exigindo  exactio (imposto extraordinário)  de um punhado de 

abadias e cidades, incluindo Worms, Aachen e Lübeck.

4.4.3 O patrimônio dinástico.

Quando Friedrich sucedeu a Konrad III em 1152, deparou-se com o poder material 

da monarquia seriamente diminuído e o centro de gravidade do poder régio deslocado. Nos 

tempos  otônidas,  a  maior  parte  dos  domínios  reais  estava  na  Saxônia  e  no  centro  da 

Germânia continental, mas estes domínios foram perdidos e devastados nas guerras civis e 

a partir de 1138 a Germânia imperial foi governada pela primeira vez por uma dinastia, 

cujo patrimônio estava concentrado no canto sudoeste do reino. Fora da Suábia, onde os 

domínios  Hohenstaufen  estavam  concentrados,  faltava  a  Friedrich  postos  avançados 

territoriais espalhados pelo reino a partir dos quais poderia supervisionar o governo local e 

manter  a  aristocracia  em  cheque.  Os  Hohenstaufen,  diferentemente  de  monarcas 

germânicos  anteriores,  não  podiam  contar  com  uma  base  material  adequada  para  seu 

governo na Germânia continental.

A ascensão de Friedrich à realeza foi algo, de certa forma, inesperado. Para poder 

desfrutá-la  de  modo  legítimo  e  incontestável,  ele  teve  que  satisfazer  não  apenas  às 

demandas dos Welf, mas também às de parentes próximos, de sua própria linhagem. Seu 

primo, Friedrich de Rothenburg, era jovem demais para a coroa em 1152. Além de sua 

parte na herança Hohenstaufen, isto é, as terras francônias de seu pai, ele foi compensado 

pela perda da realeza com o recebimento do ducatus suábio. 
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E ele não era o único membro da parentela de Friedrich a ser apaziguado. Por seu 

segundo matrimônio com Agnes de Saarbrücken, o duque Friedrich II (pai de Friedrich 

Barbarossa) teve um filho chamado Konrad, nascido entre 1136 e 1146, sendo assim meio 

irmão de  Barbarossa.  Ele foi elevado em 1156 a Conde Palatino do Reno, ocupando a 

partir de então um papel importante entre os príncipes do círculo Hohenstaufen. Contudo, 

isto também significa que o imperador, excetuando as terras do fisco imperial, tinha apenas 

uma parte relativamente modesta da fortuna de sua própria família, sendo que está há muito 

já tinha sido superada pela fortuna dos Welf. 

De fato, até 1167, o  Barbarossa não teve muitas oportunidades para ampliar seu 

próprio patrimônio na Germânia continental. Mas então, por uma trágica e cruel ironia, suas 

políticas  aquisitivas  ao  norte  dos  Alpes  só  se  tornaram  possíveis  após  a  catastrófica 

mortandade causada por uma epidemia combinada de malária e disenteria que dizimou o 

exército germânico que ocupava Roma e esvaziou os castelos de tantos nobres da Germânia 

meridional, especialmente na Suábia.

As consequências imprevisíveis de sua expedição permitiram a Friedrich alargar seu 

patrimônio  a  largos  passos.  “Não  existiu  nenhum  grande  esquema  seu  que  lhe  desse  

grandes oportunidades. Mas não existem dúvidas de que após 1167 ele aproveitou todas as  

oportunidades ao máximo”. 306

As fontes concordam em demonstrar sua implacável busca por terras e direitos na 

Suábia  nos  anos  posteriores  ao  revés  romano  e  do  eventual  colapso  de  parte  de  suas 

políticas italianas e anti-alexandrinas.

Existem três fontes narrativas, além de vários diplomas que nos permitem seguir 

como Barbarossa construiu a fortuna de sua dinastia: o Chronicon de Otto de São Blasien 

(1209),  a  crônica  de  Burchard  von  Urbsberg  (interrompida  em 1230)  e  a  continuação 

Steingaden da Historia Welforum (composta após 1191). Nos três textos as aquisições de 

Friedrich I pertenciam às lembranças e impressões mais importantes dos últimos anos do 

imperador até sua expedição cruzada.

Segundo Otto de São Blasien:

“Nesta época (1168) o Imperador Friedrich voltou a este  

lado  dos  Alpes  e  tomou  posse  de  todo  o  patrimônio  do  Duque  

306 LEYSER, 1988: 166.
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Friedrich  von Rothenburg por  sucessão hereditária e  este  havia  

sido riquíssimo em terras”. 307

O falecido Friedrich von Rothenburg havia recentemente casado com uma das filhas 

de Heinrich o Leão, mas morreu antes de ter herdeiros, fazendo do imperador Friedrich seu 

herdeiro legítimo. Como outros príncipes Hohenstaufen, Friedrich von Rothenburg travou 

guerras particulares na Suábia e em outros lugares, que foram muito inconvenientes para 

seu augusto primo308 (a corroboração encontra-se na Historia Welforum XXX-XXXI, p. 60-

66).  Ademais,  Friedrich  Barbarossa também herdou o “ducado” da Francônia Oriental, 

também chamado de ducado de Rothenburg, anteriormente pertencente a seu tio, Konrad 

III.

No início  de  seu  reinado,  ele  havia  adquirido  outras  regiões  fronteiriças  a  seus 

domínios, como Vogtland, Pleissen e Eger, que estenderam sua autoridade sobre o curso 

superior do Reno até quase o Elba. Em 1168 ele também retomou o controle de Goslar na 

Saxônia das mãos de Heinrich o Leão (como preço por sua pacificação de uma grande liga 

de  príncipes  contra  Heinrich  na  dieta  de  Würzburg);  e  em  1169  Friedrich  retomou  a 

autoridade sobre a Borgonha e em especial Zürich, anteriormante concedida aos duques de 

Zähringen que atuavam como reitores imperiais.

Otto afirma que Friedrich continuou adquirindo mais propriedades: 

“Ele  obteve  as  propriedades  de  muitos  nobres  que  não 

tinham  herdeiros  por  meio  de  presentes  ou  de  compra,  como  

aconteceu com aquelas de Adelgoz von Schwabegg e com as das  

famílias  de  Warthausen,  Biberach,  Hornungen,  Schweishausen,  

Biedertan, Lenzburg e Werde”.309

A lista  de  nomes  é  longa,  mas  mais  importante  é  a  localização  destas  terras  e 

castelos. Antes destas aquisições, o poderio Hohenstaufen havia se concentrado ao norte do 

307 MGH, SRG, XXI: 28.
308 Outras disputas igualmente inconvenientes foram as registradas entre o meio-irmão de Friedrich, Konrad, 
conde palatino do Reno e o arcebispo de Colônia, Rainald von Dassel, chanceler imperial, além de confrontos 
diretos com o imperador.
309MGH, SRG, XXI: 29-30.
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Danúbio e na Alsácia. Agora ele se espalhou pelo curso sul do rio e começou a preencher o 

espaço entre o rio Iller, um tributário do Danúbio, e o lago Constança.

Mapa: Em destaque as terras dinásticas dos Hohenstaufen em fins do século XII310

Burchard von Ursberg amplia o relato a respeito destas aquisições: “Quando ele (o 

Imperador) retornou da Itália, veio a adquirir muitas terras na Suábia, por compra, por  

presente de homens importantes ou por alguma forma de sucessão hereditária ou fiscal”.

310  BENNETT & HOOPER, 1996: 58.
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O que pode ser compreendido por sucessão fiscal? É provável que possa ser uma 

reversão ao fisco régio de terras concedidas para nobres que morrem sem sucessão, em 

muito lembrando a política tentada na Saxônia por Heinrich IV, um século antes. Então foi 

em parte através da realeza que Friedrich conseguiu ampliar a fortuna de sua linhagem.

Nesta busca por acumulação patrimonial  Friedrich chegou mesmo a contrariar  a 

costumeira prática germânica que estabelecia que os monarcas não mantivessem advocacias 

eclesiásticas,  repassando estes feudos para parentes próximos. Friedrich von Rothenburg 

tinha enormes feudos eclesiásticos, principalmente do mosteiro de Fulda e do bispado de 

Speyer.  Friedrich  Barbarossa tomou-os  todos,  para  tanto  prestando  vassalagem a  seus 

respectivos senhores eclesiásticos.

Outra baixa da expedição romana foi o filho e herdeiro do conde Gebhardt von 

Sulzbach que mantinha grandes feudos do bispo de Bamberg. Os condes eram aparentados 

dos Hohenstaufen desde o casamento de Konrad III com Gertrude von Sulzbach. Em 1174 

o imperador adquirira a futura posse destes feudos do bispo de Bamberg para dois de seus 

filhos, Friedrich (VI) e Otto, por 1200 marcos e compensações ao capítulo da catedral.

É  interessante  notarmos  a  importância  que  o  dinheiro  vivo  passa  a  ter  nestas 

negociações  e dos usos para os recursos obtidos das  regalia  italianas  e da arrecadação 

crescente na própria Germânia imperial.

Considera-se que o grande golpe nas aquisições orquestradas por Friedrich tenha 

sido a aquisição da herança futura de seu tio materno, Welf VI, que havia ficado com as 

posses suábias de sua linhagem após a morte de seu irmão mais velho, Heinrich o Soberbo 

e com a herança das Terras Matildinas na Toscana. 

Seu filho único, Welf VII, foi mais um dos jovens e aguerridos nobres falecidos em 

1167. Com isso, o velho Welf passou a concentrar-se em gastar sua enorme fortuna com 

largesse, torneios, presentes a instituições religiosas e amantes. Ele vendeu ao Barbarossa 

em 1173 a Sardenha, Espoleto e a marca da Toscana, além das propriedades suábias dos 

Welf com seus tradicionais centros de poder em Weingarten, Memmingen, Ravensburg e 

Altdorf, sua sede dinástica. Também envolveu as terras trazidas pela esposa de Welf, Uta 

von Calw, localizadas no curso norte do Danúbio e ameaçava as comunicações entre as 

terras Staufer entre o leste da Suábia e a Alsácia.

220 



Deve-se mencionar  que Welf apelou primeiro ao filho de seu irmão,  Heinrich o 

Leão, que se recusou a custear o estilo de vida cada vez mais dispendioso de seu tio. Assim, 

Welf  recorreu  ao  filho  de  sua  irmã,  Friedrich  Barbarossa.  O  negócio  foi  realizado  e 

Friedrich transfeiu a seu tio milhares de marcos em prata e ouro. A seguir Welf recebeu a 

maioria  de  suas  posses  de  volta  na  forma  de  feudos,  significando  que,  quando  Welf 

falecesse, estas terras reverteriam imediatamente a Friedrich e seus filhos. Os presentes de 

Welf  enviados  para  mosteiros  e  igrejas  ficaram isentos  desta  reversão,  mas  eles  nada 

perderiam  já  que  assumiriam  as  advocacias  a  elas  relacionadas.  Estas  negociações  e 

acordos iniciados  em 1168, foram concluídos em 1178 e poucas dúvidas temos de que 

fizeram parte do crescente desentendimento entre Friedrich e Heinrich, culminando com a 

deposição deste último na Dieta de Gelnhausen.

O principal objetivo de Friedrich nesta desenfreada onda de aquisições territoriais, 

foi providenciar heranças adequadas a seus filhos, como fica claro com a divisão realizada 

em 1179 na Dieta de Worms: Heinrich VI herdaria a monarquia; Friedrich VI receberia a 

herança dos condes de Pfullendorf e estava aguardando o recebimento das propriedades de 

Welf  VI,  para  ampliar  seu ducado suábio;  Konrad recebeu a  herança  de  Friedrich  von 

Rothenburg  no  norte  da  Suábia  e  as  posses  na  Francônia  e  Otto  estava  destinado  ao 

patrimônio e senhorio sobre a Borgonha, trazidos ao Barbarossa como dote de sua esposa 

Beatriz. 

É importate realçarmos que, Friedrich, ao conceder tanto a seus filhos, tencionava 

tornar estas terras, direitos, feudos, castelos e ministeriais parte do patrimônio da linhagem 

dos  Hohenstaufen  e  não  parte  do  fisco  régio,  de  forma  que,  caso  a  linhagem  fosse 

desvinculada do trono, seu patrimônio não pudesse ser revertido à coroa.

Geoffrey Barraclough em seu  Origins of modern Germany (1947) argumenta que 

estas aquisições territoriais serviriam para consolidar o controle dos Hohenstaufen sobre a 

Suábia, que, por sua vez, seria a âncora de uma demesne imperial ampliada que incluiria as 

regiões vizinhas, Lombardia e Borgonha, compensando assim o predomínio territorial dos 

Welf  e podendo estabelecer  as bases de um território  compacto,  administrado por uma 

burocracia bem organizada, sob seu controle direto. 311 Em suma, Barraclough propõe que 

Friedrich tinha o objetivo de consolidar seu poder em linhas semelhantes às das monarquias 

311 BARRACLOUGH, 1947: 177.
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centralizadoras,  que  puseram  os  laços  feudais  à  disposição  da  centralização  do  poder 

monárquico.

Este ponto de vista parece-nos errôneo, já que desconsidera elementos importantes 

do pensamento aristocrático do século XII que considerava que o padrão de um nobre bem 

sucedido era o de que ele pudesse legar um patrimônio maior do que o que recebera. E 

claramente  Friedrich  estava  claramente  preocupado  com o  provimento  material  de  sua 

dinastia,  estabelecendo  as  bases  para  que  esta  pudesse  tornar-se  ainda  mais  sólida  em 

gerações futuras.

A distribuição territorial dos domínios dos Staufer, Welf e Zähringen, refletindo as maciças transferências 
territoriais para os primeiros. 312

312  http://www.pantel-web.de/bw_mirror/history/bwmaps/bw_298.jpg, consultado dia 14/07/2010.
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Capítulo 5: Honor imperii – Fontes e Análises

5.1: A seleção do corpus documental:

Após analisarmos sucessivamente a história imperial germânica em busca das várias 

formas de legitimação de seu poder, a conjuntura interna na Germânia imperial, a pessoa de 

Friedrich  Barbarossa e  as  principais  medidas  reestruturantes  tomadas  em seu  reinado, 

passamos agora, finalmente à análise do Honor imperii.

Para tanto,  procederemos a duas etapas,  sendo que na primeira  realizaremos um 

levantamento  quantitativo  das  menções  ao  Honor  imperii a  cada  ano  do  reinado  de 

Friedrich I nos diplomas, cartas e mandatos na documentação proveniente da Chancelaria 

Imperial  contida  nas  coleções  MGH  Diplomata e  MGH  Constitutiones313.  A  seguir, 

realizaremos o cruzamento dos dados em relação à principal fonte narrativa do período, a 

Gesta  Friderici de  Otto  de  Freising  e  Rahewin.  Porém,  antes  de  nos  dedicarmos  aos 

documentos em si, devemos analisar as condições de sua produção na Chancelaria imperial.

Não se trata de uma seleção arbitrária, mas sim de uma lógica inerente ao ambiente 

em  que  todos  foram  produzidos:  a  Corte  Imperial.  Os  diplomas  dizem  aquilo  que  o 

monarca  e  a  chancelaria  querem  dizer  (principalmente  em  suas  arengas  iniciais)  aos 

príncipes leigos e eclesiásticos,  cidades e estabelecimentos religiosos que recebem estes 

documentos.  Trata-se  do  meio  de  comunicação  privilegiado  entre  o  monarca  e  seus 

principais  súditos  e  da  forma  como  estes  são  levados  ao  cumprimento  (ou  não...)  da 

vontade régia neles expressada. Desta forma os diplomas são por excelência  o meio de 

propagação da retórica e  da ideologia  imperiais.  Ademais,  estes  diplomas  solenes  eram 

muito maiores e esteticamente melhor elaborados na Germânia imperial do que em outras 

regiões européias, indicando a adequação desta classe de documentos a um mundo ainda 

primariamente preocupado com a posição e status sociais: “O meio é a mensagem”. 314

313   Infelizmente, uma outra fonte documental só chegou a nosso conhecimento quando do fechamento da 
tese, os Hofgerichtregesten, o registro dos julgamentos da corte régia: DIESTELKAMP, B. e ROTTER, E. 
Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen königs – und Hofgerichte bis 1451,volume 1 Die zeit von 
Konrad I bis zur Heinrich VI 911-1197, Colônia, 1988.

314  REUTER, 2006: 399.
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Já as constituições possuem um caráter jurídico de duração maior, já que são atos 

legislativos  do  imperador,  destinados  à  adição  sequencial  ao  Corpus  Juris  Civilis de 

Justiniano. A idéia é a eternização das disposições relativas àqueles determinados textos e 

sua abrangência sociopolítica é muito maior, já que elas abarcam toda a população dos três 

reinos de Friedrich: Germânia,  Itália e Borgonha, levando em consideração os costumes 

regionais conforme esclarecido no capítulo 4.

Por fim, as fontes narrativas configuram-se como sendo aquilo que a corte pensa e 

diz para si mesma (ou às vezes o que elementos externos dizem a ela), dialogando com a 

documentação da própria Chancelaria, seja diretamente, como o fizeram Otto de Freising e 

Rahewin, ou indiretamente, já que a  Gesta Friderici serviu como modelo e fonte para as 

outras obras que cobrem o período, das quais se destacam o Carmen de gestis Imperatoris  

Frederici in Lombardia, o  Ligurinus de Günther de Pairis, a crônica perdida de João de 

Cremona,  a  crônica  de  Otto  Morena  e  seus  continuadores  e  ainda  diversas  canções 

pertencentes aos Carmina Burana (em especial as produzidas pelo Arquipoeta de Colônia). 

Poderíamos até acrescentar outras obras como o Ludus de Antichristo e mesmo a Carta do 

Preste João das Índias.

As grandes dúvidas dos especialistas nasceram do confronto entre as fontes, com a 

subseqüente  constatação  de  que  as  mesmas  apresentam um razoável  grau de  coerência 

temática, conceitual e mesmo léxica.

A Gesta  Friderici reveste-se  de  um  caráter  especial:  a  ativa  colaboração  do 

biografado. Sua abertura é única - uma carta do imperador Friedrich a seu tio, o Bispo Otto, 

na qual o Barbarossa delineia o que considerava ser os principais fatos dos cinco primeiros 

anos de seu reinado (a carta  é  de 1157, início  dos  trabalhos  na composição  do texto). 

Friedrich  estabelece  aqui  com  a  ajuda  de  seu  tio,  a  seqüência  oficial  de  eventos 

considerados relevantes e dignos de figurar na biografia régia.315 

Otto  contou  com  este  resumo  providenciado  por  Friedrich  e  com o  auxílio  de 

quaisquer  documentos  necessários  provenientes  da  Chancelaria  Imperial.  A  seleção  do 

material  utilizado foi feita de tal  maneira  que apresentava o ponto de vista imperial  no 

modo mais claro e convincente; a política de Friedrich deveria ser justificada pela evidência 

315 Esta carta ainda causa muita polêmica entre os autores, que se dividem em duas posições antagônicas: 
aqueles que a encaram sob o prisma do encômio e outros que a encaram sob o prisma da propaganda. Um 
sumário das principais opiniões pode ser encontrado em CARSON, 1994: XLVII – LVI.
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documental.  Como  exemplo,  os  capítulos  concernentes  às  disputas  com Adriano  IV  e 

Alexandre III - embora Rahewin declare uma intenção imparcial - apresentam documentos 

representativos  tanto  da  visão  papal  quanto  da  imperial,  geralmente  oferecendo  ao 

Imperador  a  última  palavra.  Um  dos  momentos  de  maior  visibilidade  desta  situação 

encontra-se nos capítulos concernentes ao Concílio de Pávia: na documentação apresentada 

inicialmente encontramos a representação de ambos os grupos rivais (documentos relativos 

à origem do Cisma e à convocação para o Concílio), mas não encontramos documentos do 

partido alexandrino, quando Rahewin trata do Concílio propriamente dito. Além disso, a 

causa de Alexandre III é condenada a todo o momento e a Crônica é encerrada com uma 

justificativa da política imperial.

O bispo Otto utilizou-se dos documentos de forma sutil e abreviada. Rahewin não 

possuía a mesma verve e acabou por incluir em sua parte da obra (Livros III e IV) muitos 

documentos  integrais,  além da  inclusão  de grandes  trechos  das  obras  de muitos  outros 

autores clássicos, como Salústio, por exemplo. Todavia, esta aparente falha do autor é um 

artifício estilístico: 

“Se há  historiadores  ingênuos,  a  muitos  outros  não falta  

espírito  crítico.  Eles  sabem  muito  bem  comparar  as  fontes  e  

constatar,  se  existirem,  as diferenças.  Simplesmente,  eles  não se 

sentem no direito de resolver essa diversidade. Oferecem todas as 

versões de que dispõem e convidam o leitor a escolher. Só que, às 

vezes,  orientam sua  escolha  silenciando  sobre  a  visão  que  lhes  

parece falha”. 316

De fato, nem Friedrich, nem seus biógrafos primaram pela honesta objetividade... 

Em primeiro lugar tanto Friedrich quanto Otto omitiram o Tratado de Constança317, firmado 

316  LE GOFF & SCHMITT, v.1, 2002: 529.
317  “(...) como Schmale apontou, esta carta não passa de uma lista composta de sucesso após sucesso. O  

Tratado de Constança dificilmente poderia ser elencado como tal, já que desde a campanha de 1155  
Friedrich  foi  incapaz  de  levar  adiante  seus  termos.  No  segundo  livro  da  Gesta,  Otto  manteve-se  
extraordinariamente fiel aos eventos conforme presentes na carta de Friedrich. Assim, ele também omite  
o Tratado de Constança. Além disso, Otto ainda se deu ao trabalho de enfatizar o calor do verão e a  
ameaça de doenças que forçaram a retirada de Barbarossa antes de completar seus compromissos: “non 
sine cordis amaritudine” (GILLINGHAM, 1971: 77).
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em  1153  entre  o  monarca  e  o  papa  Eugênio  III,  que  estabeleceu  uma  série  de  co-

responsabilidades entre os signatários, das quais destacamos: ambos moveriam guerra sem 

trégua contra os Normandos da Sicília  e não cederiam aos clamores  bizantinos  sobre a 

Itália. Além disso, o papa prometeu a coroação imperial a Friedrich em troca da submissão 

militar  da  comuna  romana,  influenciada  por  Arnaldo  de  Bréscia.  Na  prática,  o  único 

sucesso foi a prisão e execução de Arnaldo,  já que Friedrich,  após ser coroado, não se 

dedicou muito ao combate contra os normandos, embora estes estivessem desarticulados 

pela inesperada morte de Roger II, e o papa rompe a letra do acordo ao negociar com os 

normandos após a retirada das forças imperiais. Assim, dificilmente este tratado poderia ser 

chamado de um estrondoso sucesso...

Esta pode ser uma das formas de interpretação deste documento.  Segundo Peter 

Munz, existe uma estrutura interna na Gesta Friderici:

“Cada um dos  quatro livros  termina em um momento de 

triunfo.  O primeiro  livro  relata  a  ascensão dos  Hohenstaufen  e  

termina com a morte de Konrad III. Para dar uma boa impressão  

da família, Otto teve que abandonar sua estimativa pessimista do  

reinado de Konrad expressa em sua obra anterior; agora ele nos  

relata que o rei morreu quando tudo estava em ordem. O segundo 

livro termina com o sucesso do Barbarossa em resolver a disputa 

entre  Heinrich  o  Leão  e  Heinrich  Jasomirgott  ao  ditar  o  

privilegium  minus.  O  terceiro  livro  termina  com  o  festival  de  

Monza em 1158 que precedeu imediatamente a segunda Dieta de  

Roncaglia,  apogeu  da  aplicação  das  políticas  imperiais  na 

Lombardia.  O  quarto  e  último  livro  conclui-se  com  o  triunfo  

imperial em Pávia e a instalação de seu papa Vitor IV; ou mais  

corretamente,  com  um  retrato  brilhante  do  Barbarossa  por 

Rahewin. Esta estrutura interna da Gesta prova que a obra não era  

uma mera crônica, mas que foi concebida em termos estritamente  

formais; Rahewin podia não ser um estilista tão competente quanto  
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Otto,  mas  seguiu  em  frente  e  concluiu  a  obra  conforme  o  

planejado”.318

Outros pontos polêmicos no documento são: o acobertamento do fracasso militar 

contra  Milão  durante  a  primeira  campanha  (1154),  a  denúncia  de  fato  do  Tratado  de 

Constança em 1155, a verdade por trás do episódio da Dieta de Besançon em 1157, estopim 

de uma grande ruptura com o Papado e, principalmente, os problemas causados pelo cisma 

provocado pela dupla eleição papal de 1159 com a desastrosa intervenção imperial durante 

o Concílio de Pávia em 1160.

Levando-se  todos  estes  dados  em consideração,  justifica-se  a  seleção  da  Gesta 

Friderici como principal fonte de diálogo com a documentação da Chancelaria Imperial.

5.2: A chancelaria imperial 

A  ligação  constitucional  mais  nítida  e  importante  entre  o  episcopado  e  os 

imperadores  germânicos  encontrava-se  no  serviço  prestado  pelos  clérigos  em  uma 

instituição herdada do passado Franco: o complexo de capela e chancelaria régias.

Os merovíngios costumavam convocar leigos para suas chancelarias, mas Pippin o 

Breve recorreu apenas a clérigos, prática emulada por Carlos Magno 319. Aliás, na corte de 

Carlos houve um aumento expressivo da importância da figura do chanceler, devido aos 

crescentes  esforços  do  monarca  no  encorajamento  do  uso  da  escrita  como  ferramenta 

administrativa. Já que a partir de meados do século VIII a chancelaria dependia de notários 

clericais, o ofício de chanceler tornou-se estreitamente associado com o de arquicapelão, 

que também se tornou o conselheiro eclesiástico permanente do rei. Após a morte de Fulrad 

de Saint-Denis em 784, o bispo Angilramn de Metz manteve este importante posto até seu 

falecimento em 791 e foi sucedido pelo arcebispo Hildebold de Colônia. 320

Fleckenstein321 (entre outros autores) demonstrou a continuidade entre os scriptoria  

carolíngios e a chancelaria real germânica e o esquema no qual os clérigos operavam como 

capelães da corte, notários da chancelaria e diplomatas em outros negócios da corte.
318  MUNZ, 1969: 774-5.
319  FAVIER, 2004: 252.
320  RICHÉ, 1993: 126.
321  FLECKENSTEIN, 1959: 66.
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A produção constante de privilégios, mandatos e outros instrumentos escritos pela 

corte peripatética foi um dos feitos mais significativos da governança germânica imperial 

medieval, mantendo os destinatários em contato com o monarca como protetor de todos os 

direitos no reino. Normalmente havia um chanceler na corte que dirigia os trabalhos de 

outros  clérigos  e  a  intimidade  obtida  com a  política  régia  de  seu  tempo,  servia  como 

treinamento para a recompensa muitas vezes recebida, um bispado. Tão prestigiosa era a 

chancelaria, que a prática carolíngia de designar arcebispos como chanceleres honorários 

foi  retomada  por  Otto  o  Grande.  A  partir  de  965,  os  arcebispos  de  Mainz  foram 

reconhecidos como arquichanceleres para o reino germânico e a partir de 1031 a mesma 

honraria foi estendida aos arcebispos de Colônia como arquichanceleres para a Itália. A 

arquichancelaria para a Borgonha passou sucessivamente dos metropolitas de Besançon no 

século XI, para Vienne no XII e, finalmente, Trier, no século XIII.

Os clérigos que ocupavam tanto a capela quanto a chancelaria régias viajavam com 

a corte real itinerante. A produção de numerosos privilégios, cartas e outros instrumentos 

escritos de governo enquanto em movimento foi um dos maiores feitos da governança régia 

no império medieval como os diplomas editados pela  Monumenta Germaniae Historica 

demonstram. Em circunstâncias normais, a chancelaria era dirigida por um cancellarius ou 

chanceler, sob a obediência formal ao arcebispo de Mainz. A capela régia operava como 

chancelaria, fazia parte da corte régia que também operava como tribunal, compondo assim 

o principal órgão governamental do império no século XII.

Em 1125, Lothar III debandou a equipe da capela e chancelaria de Heinrich V e 

nomeou novo pessoal, saxônios em sua maioria, como capelães e notários. Ele concordou 

com  a  proposta  do  arcebispo  de  Mainz,  Adalberto  I,  de  que  não  fosse  nomeado  um 

chanceler,  para  que  o  arcebispo  pudesse  desfrutar  dos  emolumentos  tradicionalmente 

ligados ao ofício,  provavelmente como parte da recompensa  devida ao prelado por seu 

protagonismo na eleição régia deste monarca.

Assim que Konrad III foi eleito em 1138, reverteu às práticas dos Sálios e nomeou 

Arnold von Wied, deão da catedral  de Colônia,  como seu chanceler.  Após a promoção 

deste ao arcebispado de Colônia em 1151, o rei nomeou seu capelão mais antigo, Arnold 

von Selenhofen,  como chanceler  e este  continuou a  dirigir  a chancelaria  para Friedrich 

Barbarossa até sua elevação à sé de Mainz em 1153.
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Pode-se  perceber  que  os  chanceleres,  capelães  e  notários  estavam  destinados  a 

exercer  grande  influência  no  processo  das  decisões  imperiais.  Wibald  von  Stablo  era 

considerado por Konrad III como seu notário mais criativo; seus conselhos eram ouvidos na 

corte e depois ele foi recompensado ao receber o abaciato de Corvey em 1146. Em sua 

carreira,  foi  enviado  como  emissário  à  França  e  à  Itália  e  duas  vezes  a  Bizâncio  por 

Friedrich Barbarossa na década de 1150. Através de sua reelaboração de antigos diplomas 

e do emprego de uma nova linguagem, Wibald abriu caminho para o exuberante estilo do 

mais dinâmico dos nove chanceleres empregados por Friedrich  Barbarossa: Rainald von 

Dassel, nomeado em 1156 e elevado à sé de Colônia em 1159.

Rainald empregou Heinrich von Würzburg como protonotário, assim confirmando o 

novo título inventado por Wibald em 1150. Heinrich também foi utilizado como enviado à 

França, Itália e Bizâncio. Rahewin considerava-o como uma pessoa capaz para julgar o 

valor  literário  de  sua  obra  como  continuador  da  Gesta  Friderici.  Outros  chanceleres 

notáveis empregados por Friedrich foram Christian von Buch, fluente em diversas línguas e 

promovido ao arcebispado de Mainz em 1165, e Phillip von Heinsberg, que recebeu a sé de 

Colônia em 1167. 

A  maior  parte  das  peças  produzidas  pela  chancelaria  eram  concessões  ou 

confirmação de direitos, posses e proteção imperial para as igrejas e cidades da Germânia 

imperial e da Itália; os diplomas ou suas cópias sobreviveram aos séculos razoavelmente 

bem protegidos em arquivos urbanos ou eclesiásticos. Algumas das cartas sobreviventes 

eram mandatos aos príncipes seculares, eclesiásticos ou ministeriais, que deveriam cumprir 

determinadas ordens, ou deveriam desistir de alguma espécie de mau-comportamento.

Considera-se  que  a  chancelaria  tenha  enviado  muito  mais  mandados  do  que  o 

resíduo sobrevivente indica, sendo que a possível explicação para tanto estaria no fato de 

que estes não tendiam a ser preservados porque, ao contrário dos diplomas confirmando 

privilégios, eram transitórios.

Já  que  a  chancelaria  perambulava  com  a  corte,  sua  parafernália  tinha  que  ser 

econômica.  Não  existe  traço  de  algum registro  oficial  dos  documentos  régios,  porém, 

quando Konrad III esteve em Aachen para comemorar o Natal de 1145, ele foi capaz de 

informar ao arcebispo de Vienne de que a cidade de Vienne pertencia à coroa, informação 
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“preservada nos arquivos de nosso império”322. É possível que em Aachen houvesse um 

cofre ou sala no palácio em que ao menos alguns documentos antigos fossem preservados.

A  chancelaria  certamente  consultava  formulários  a  respeito  de  estilo,  formas  e 

conteúdos. Wibald de Stablo mantinha seu próprio livro de registros, exemplos e outros 

materiais,  conhecido  como  Codex  epistolae  Wibaldi,  uma  das  principais  fontes  para  a 

história  diplomática  do império  no século XII.  Outro formulário  utilizado era  o  Codex 

Udalrici,  organizado  por  volta  de  1125  para  finalidades  didáticas  em  Bamberg.  A 

promoção deste codex de texto escolar a formulário é um testemunho das conexões entre os 

notários imperiais e certos scriptoria episcopais. 

Simultaneamente  a  estes  desenvolvimentos  na  chancelaria  imperial,  existiu  o 

ressurgimento  da  retórica  e  da  ars  dictaminis323 e  este  processo  contribuiu  para  certas 

mudanças no caráter da vida política do período. Cícero havia definido a retórica como a 

“ciência civil” e só no século XII ela recuperou esta posição. Durante o mesmo período as 

condições  políticas  alteravam-se  em  certas  partes  da  Europa,  em  particular  na  Itália 

Setentrional, que se tornou o centro dos novos estudos em retórica. Só que nesta região, 

devido  às  características  da vida  comunal,  deu-se maior  destaque  à  retórica  aplicada  à 

oratória.

Sem dúvida existe uma conexão próxima entre o desenvolvimento da ars dictaminis 

e as atividades da Chancelaria Imperial.  As semelhanças entre os documentos imperiais 

entre Carlos Magno e Friedrich I, incluindo o período intermediário, são propositais, com a 

utilização do  Codex Udalrici324, compilado a partir dos arquivos episcopais de Bamberg. 

Sob Friedrich I,  a Chancelaria  Imperial  fez considerável uso do  Codex.  Por outro lado, 

parece  pouco  provável  que  durante  o  século  XII  os  notários  imperiais  tenham  ficado 

imunes ao renascimento dos estudos retóricos na Itália, particularmente após as primeiras 

expedições de Friedrich Barbarossa. O contato entre o Imperador e Bologna fica evidente 

no aspecto jurídico e podemos assumir que existiram influências semelhantes quanto à ars  

dictaminis.

O papel dos notários na vida pública desde o século XII está diretamente ligado aos 

desenvolvimentos  da  administração  e  do  direito  em  geral.  Homens  treinados  eram 
322  MGH Diplomata, Konrad III, no. 145, p. 265
323  A arte retórica da composição de “cartas”, que na verdade, desdobrou-se como a principal aplicação da 

Retórica Clássica recém redescoberta aos textos escritos.
324 RUBINSTEIN, 1945: 25.
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necessários  para  rascunhar  os  instrumentos  legais  e  os  documentos  administrativos. 

Todavia, o valor do notário também resultou da crescente importância das cartas oficiais e 

dos manifestos,  tanto nas Comunas quanto na Chancelaria  Imperial.  Deste modo, a  ars 

dictaminis e o geral renascimento da Retórica antiga, refletem novas condições e tendências 

na vida política, em que crescente atenção passou a ser paga à opinião dos príncipes leigos 

e eclesiásticos  e consequentemente à publicística  oficial.  Estas novas tendências são de 

singular interesse para o trabalho da Chancelaria Imperial durante os séculos XII e XIII.

Um dos mais talentosos capelães recrutados por Konrad III era o italiano Godofredo 

de Viterbo, que foi enviado ainda criança para a escola da catedral de Bamberg. Influente 

na corte durante  o reinado de Friedrich  Barbarossa (inclusive pode ter  sido o tutor de 

Heinrich VI), Godofredo era um autor prolífico e imaginativo a respeito das ações imperiais 

e deixou um interessante, embora exagerado, relato sobre suas experiências como notário, 

capelão e emissário imperial. Embora reclamasse de que mal tinha tempo para suas próprias 

composições,  ele  preencheu  quase  que  um  volume  completo  na  série  Scriptores da 

Monumenta Germaniae Historica:

“Nos recantos do palácio imperial ou a cavalo na estrada,  

sob  uma  árvore  ou  nas  profundezas  da  floresta,  sempre  que  o 

tempo permitisse,  durante  os  cercos  de  castelos,  nos  perigos  de 

mais  de  uma  batalha.  Eu  não  escrevo  isso  na  solidão  de  um  

mosteiro  ou  em algum outro  lugar  tranquilo,  mas  na  constante  

inquietude  e  confusão  dos  acontecimentos,  na  guerra  e  nas  

condições  dos  guerreiros,  no  meio  do  ruído  da  criação  desse  

tribunal de grande porte. Como capelão eu estava ocupado todos 

os dias com as missas e todas as horas, à mesa, nas negociações,  

com  a  elaboração  de  documentos,  no  buscar  diário  por  novos  

alojamentos,  em  cuidar  de  minha  vida  e  de  meu  povo,  na  

realização de missões muito importantes: duas vezes na Sicília, três  

vezes  na Provença,  uma vez  na Espanha,  por  diversas  vezes  na 

França, quarenta vezes da Alemanha para Roma e de volta. Mais  

foi  exigido  de  mim  em  cada  esforço  e  inquietação  do  que  de  
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qualquer outra pessoa de minha idade na corte. O mais espantoso e  

difícil  de  tudo  isso,  o  mais  milagroso  é  que,  em  tal  atropelo  e  

azáfama,  entre  tão  grande ruído  e  inquietação,  eu  fui  capaz  de  

criar esta obra”.325

5.2.1: A produção da chancelaria fredericiana:

Ao analisarmos os volumes da Diplomata Friderici I, as 1248 peças neles reunidas 

revelam-se como produtos de um governo impressionante, mas de certa forma ultrapassado. 

Nenhuma outra chancelaria européia, excetuando-se a papal, podia igualar a impressionante 

retórica contida em um diploma imperial. Contudo, enquanto a chancelaria papal operava 

continuamente  neste  momento,  tendo  sobrevivido,  para  o  mesmo  período, 

aproximadamente dez mil peças326, a chancelaria imperial era uma operação intermitente e 

de pequena escala: podemos dizer que se trata da diferença entre o trabalho de um artesão e 

a produção em massa327.

As peças produzidas entre 1152 e 1158 (das quais foram selecionadas 218 para o 

volume 1), foram emitidas a uma média mensal de 2,5 e esta massa documental pode ter 

sido manipulada por um ou dois notários, com a intervenção ocasional de superiores mais 

velhos, como Wibald von Stablo ou Heribert328 (embora a produção vinculada a Wibald 

tenha sido considerável). Como nos tempos otônidas e sálios, os notários em si são figuras 

fugidias e raramente identificáveis.

Algumas das peças, como o Tratado de Constança e o Privilegium minus, levam-nos 

aos domínios da alta  política  e a ideologia  imperial  dos Hohenstaufen encontra-se bem 

ilustrada. Porém, a maioria das peças neste volume encontra-se em nível cotidiano, ou seja, 

tratando de assuntos menos candentes, como as disputas de pequenos direitos, por exemplo. 

325 ARNOLD, 2004: 401.
326 REUTER, 2006: 414.
327 Cabe notarmos que na chancelaria de Friedrich, assim como nas de seus antecessores, muitos documentos 
foram produzidos fora da chancelaria, só sendo levados a ela para a autenticação por parte dos notários da 
corte. Apenas os documentos mais importantes eram completamente preparados pelo pessoal da chancelaria.
328 Posteriormente arcebispo de Besançon.
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Elas  representam  o  exercício  de  gratia  et  iustitia,  funções  primárias  dos  monarcas 

medievais.329

O segundo volume da seleção de diplomas de Barbarossa cobre o período do início 

de sua segunda expedição  italiana  em julho de 1158 ao fim de 1167,  quando ele  e  os 

remanescentes de seu exército estavam lutando para retornar à Germânia após a catastrófica 

epidemia de malária que atingiu o exército germânico durante a ocupação de Roma em 

agosto de 1167, catástrofe esta que também marcou uma quebra na história e nas atividades 

da Chancelaria imperial.

O  volume  contém  326  peças,  aproximadamente  50% a  mais  do  que  o  volume 

precedente.  Assim  como  no  primeiro,  seus  conteúdos  são  heterogêneos,  incluindo 

rascunhos,  tratados  e  peças  de legislação.  Uma adição  benvinda  são os DD 238-40,  as 

perdidas leis de Roncaglia (analisadas no capítulo anterior), redescobertas por Colorni em 

fins da década de 1960.

Barbarossa esteve na Itália aproximadamente 2/3 do período compreendido por este 

segundo volume e, não existem dúvidas de que o papel muito maior da palavra escrita no 

governo e  administração  italianos  está  relacionado  ao  aumento,  ainda  que  modesto,  na 

produção da chancelaria  de 2,5 para 2,9 diplomas por mês.  Deve-se observar que estes 

números seriam maiores, caso tivessem sido incluídos na edição aqueles produzidos pelos 

vários legados imperiais, como, por exemplo, Christian de Mainz.

O círculo de beneficiários dos diplomas também é um tanto diferente daquele ao 

norte dos Alpes: das 326 peças neste volume, 30 foram destinadas a nobres e 34 a cidades. 

Isso  reflete  tanto  a  importância  das  cidades  lombardas  em comparação  às  germânicas, 

quanto  as  condições  arquivísticas  diferenciadas  na  Itália,  onde  ainda  existem arquivos 

aristocráticos  intactos  contendo  documentação  medieval. Um ponto  interessante  para  o 

período 1158-1167 é o quão amplamente aceito  parece ter sido o domínio de Friedrich 

329 BERWANGER & LEAL,. Segundo Berwanger & Leal (2008: 28), os principais tipos de documentos na 
Diplomática são: 
Diploma: ato expedido por papas, reis e altas autoridades.
Carta: documento dispositivo, revestido de todas as formalidades requeridas para garantir a autenticidade e 
mediante a qual se completava o ato jurídico.
Notícia: trata-se de instrumento probatório destinado a perpetuar a memória de um ato jurídico já realizado e a 
servir de prova, se necessário.
A estes podemos acrescentar os mandatos, (ordens curtas e diretas) encontram-se em maior proporção do que 
no reinado de Konrad III e os diplomas simples (desenvolvimento dos anos tardios do reinado de Friedrich I). 
Porém, estas formas tenderam cada vez mais à convergência.
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Barbarossa sobre  a  Itália  na  década  de  1160,  a  despeito  do  cisma  papal  e  do 

descontentamento  causado  pela  taxação  e  pelo  apontamento  dos  oficiais  supervisores 

(podestàdes) nas comunas,  já que mais  e mais  estabelecimentos eclesiásticos,  cidades e 

príncipes lombardos recorriam ao imperador como legitimador de suas pretensões.

Existe uma queda na produção após o outono de 1164 – apenas 75 peças emergiram 

da chancelaria durante os últimos três anos do período coberto por este volume; mas isto 

coincide com o período em que Friedrich retorna à Germânia. Mesmo então solicitantes 

italianos  deslocam-se  à  Germânia  para  suplicar  à  corte  por  diplomas  imperiais  que 

legitimassem  seus  desejos.  Baseando-me  em  evidências  como  estas,  parece-me  que  a 

formação da Liga de Verona em 1164 não foi, ao menos inicialmente, uma séria ameaça ao 

domínio de Friedrich na Itália. Nem mesmo a Liga Lombarda, constituída em 1167, negou 

a legitimidade do poder e da autoridade de Friedrich sobre a Lombardia.

O terceiro volume dos diplomas de Friedrich, abarcando os anos entre 1168 e 1180 

foi também editado sob o cuidadoso trabalho do ramo vienense da Monumenta Historiae 

Germanica.  Encontram-se nele  259 peças,  sendo que  nem todas  pertencem à categoria 

específica de diplomas (como nos anteriores), com todo o aparato de seus rigores formais e 

solenes.  Ao  menos  30  destas  peças  são  cartas,  dentre  as  quais  23  eram  mandados, 

endereçados  a  abades,  bispos,  capítulos,  vassalos  menores  e  ministeriais,  mas 

ocasionalmente também a príncipes leigos. A média peças/mês para este volume é a mais 

baixa  da  coleção,  alcançando  apenas  1,8,  mas  aqui  encontram-se  também algumas  das 

sentenças julgadas perante o Imperador e seus príncipes:  as assim chamadas “notícias”. 

Dentre estas, destaca-se o “Privilégio de Gelnhausen”, de 13 de abril de 1180, que narra os 

procedimentos  tomados  contra  Heinrich  o  Leão  e  a  concessão  de  metade  do  ducatus 

saxônio ao arcebispo de Colônia, Phillip von Heinsberg.

Foram incluídos entre os diplomas neste terceiro volume os textos das negociações 

de Friedrich com os lombardos em 1175 e 1176, sua trégua com os mesmos em 1177, sua 

paz  de  quinze  anos  com  Guilherme  II  da  Sicília,  seu  acordo  preliminar  com  o  papa 

Alexandre III em Anagni em novembro de 1176, um registro muito informal da paz de 

Veneza de 1177 e também a paz de Friedrich com o Doge veneziano. O status exato destas 

peças,  quase  sempre  moldadas  por  práticas  notariais  italianas  e  suas  ligações  com  a 

Chancelaria imperial, permanecem ainda um tanto obscuras e problemáticas. 
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A produção de diplomata sob Friedrich, assim como sob seus antecessores, tinha o 

caráter de concessões ou intervenções imperiais em benefício de uma parte interessada. Isto 

dava-lhes um caráter esporádico, refletindo talvez a própria natureza do governo régio do 

império no século XII, com suas intermitências sobre a maior parte das regiões. 

Por outro lado, as listas de testemunhas dos diplomas revelam quem estava presente 

na entourage imperial em determinada ocasião e que poderia ter influenciado, aconselhado 

e auxiliado a implementar medidas importantes durante estes anos centrados que foram na 

resolução dos problemas italianos e papais e no confronto final com Heinrich o Leão.

Em 1990 foi publicado o quarto e último volume dos  Diplomata  de Friedrich I, 

abarcando os anos 1181-1189, de certa forma como parte das comemorações do oitavo 

centenário de seu falecimento.  Mais uma vez resultou em uma edição de alto  nível  da 

documentação, apresentando nada menos do que 445 peças, porém assim subdivididas: 228 

peças específicas da chancelaria imperial,  67 documentos falsificados durante o período, 

168  documentos  considerados  “perdidos”  (inclassificados,  fragmentários,  descobertos 

tardiamente...) e, finalmente, 11 peças da imperatriz Beatriz. 

Após a acentuadamente baixa proporção peças/mês do terceiro volume, neste ocorre 

um aumento, chegando até a média mensal de 2,1 peças. A mudança pode ser explicada 

pela morte do Chanceler e Arcebispo de Colônia Rainald von Dassel durante a epidemia 

que devastou o exército germânico após a tomada de Roma no verão de 1167, assim como 

a  de  vários  membros  da  corte  imperial  (sem  mencionar  príncipes  e  cavaleiros), 

especificamente da entourage de Rainald: seus notários e o Arquipoeta de Colônia (já que 

não  existe  referência  a  ele  após  1167).  Evidentemente,  os  lugares  dos  mesmos  foram 

preenchidos pelos novos funcionários, ligados ao novo chanceler coloniense, o arcebispo 

Phillip von Heinsberg, que coordenou a atividade notarial, muito ligada nestes anos finais 

do reinado de Friedrich, a uma acumulação sistemática de propriedades alodiais e direitos 

feudais (como advocacias  eclesiásticas) objetivando a expansão do patrimônio dinástico 

Hohenstaufen (iniciado com as aquisições da herança dos condes de Pfulendorff e de seus 

primos Welf VII e Friedrich de Rothenburg, todos vitimados pela epidemia romana).

Dentre os destaques deste volume, podemos assinalar os documentos relativos à Paz 

de Constança com o Papado (1183), os registros da aquisição do vasto patrimônio suábio de 
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Welf VI e as preparações para a expedição de Friedrich durante a Terceira Cruzada, da qual 

não retornou.

Conjuntamente a este volume, foi lançado um quinto funcionando como compêndio 

à  edição  documental,  estudando  a  chancelaria  de  Friedrich,  as  características  dos 

documentos (físicas e formais), a utilização do Codex Udalrici para a confecção das peças e 

questões acerca do Direito Imperial completando assim a vasta empreitada realizada pela 

equipe de Heinrich Appelt entre 1975 e 1990.

Ao compararmos a produção da chancelaria imperial com as das chancelarias régias 

contemporâneas, constatamos que a chancelaria de Henrique II da Inglaterra produziu uma 

massa  documental  entre  1154  e  1189  da  qual  sobreviveram nada  menos  do  que  4500 

peças330 e a de Luís VII da França por volta de 1000 peças entre 1137 e 1180, sendo que 

ambos  os  reinos  possuíam capitais  funcionais  equipadas  com um mínimo  de  estrutura 

burocratizante, comportando inclusive arquivos.

A razão entre os diplomas e mandatos na documentação da Chancelaria Imperial 

está em 5:1. No caso papal, está em 1:1, enquanto que no caso inglês tenha-se que levar em 

conta o fato de que os diplomas solenes caíram em desuso em fins do século XI, sendo 

substituídos pelos mandatos. A razão entre mandatos e outros documentos produzidos pela 

Chancelaria inglesa, assemelha-se à dos documentos papais.331 Assim, permanece o fato de 

que a forma documental preferida pela Chancelaria imperial era o diploma.

Partindo de uma visão formal, os diplomas são atos legais com os quais era possível 

fazer  três  coisas:  confirmar  os  direitos  pré-existentes  possuídos  pelo  recipiente  do 

documento;  conceder  ou  confirmar  novos  direitos  e  registrar  o  resultado  de  decisões 

judiciais ou políticas, concernentes aos direitos do recipiente em questão.

A maioria dos diplomas pertencia à primeira categoria, ou seja, funcionavam como 

confirmação  de  direitos  atual  ou  alegadamente  existentes.  Mesmo  diplomas  que 

conferissem  novos  direitos  frequentemente  o  faziam   no  contexto  da  confirmação  de 

direitos  mais  antigos.  Tais  atos  de  concessão  ou  confirmação  eram  normalmente 

combinados à concessão de proteção. Uma suposição razoável é a de que tal confirmação 

era percebida por quem quer que a tivesse requisitado como um meio de proteção destes 

direitos.  Da  mesma  forma,  independentemente  da  origem  destes  direitos,  mediante  a 

330 REUTER, 2006: 414.
331  REUTER, 2006: 415.
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emissão de um privilégio contido em um diploma,  o governante,  por assim dizer,  toma 

estes direitos sob sua proteção, tornando-os seus.

Ao pensarmos os diplomas como ferramentas jurídicas, prestamos pouca atenção 

em seu papel no repertório das formas da ação política. O elemento mais importante na 

concessão de um privilégio era o ato da concessão em si mesmo. A entrega do documento 

era um ato simbólico e, uma das coisas mais importantes a se perguntar sobre o mesmo, é 

se o beneficiário putativo viajou até o monarca para obter o diploma ou se ele aguardou até 

que o monarca viesse à sua região. Não se trata de uma indagação a respeito do alcance 

territorial  da  autoridade  do  monarca,  mas  sim  da  audiência  presente  à  entrega  do 

documento.  O diploma se torna simbolicamente mais eficiente caso o seu destinatário o 

receba perante seus vizinhos e possíveis rivais, numa demonstração que implicaria certo 

grau de proximidade com o monarca.

Além  da  visibilidade  do  ato  ter  considerável  importância,  deve-se  destacar 

novamente o fato já mencionado de que a aparência externa dos diplomas confirma esta 

questão:  são  documentos  com  tamanho  maior  do  que  o  normal,  com  uma  escrita 

particularmente elaborada e um lay-out concebido artisticamente; e, precisamente devido a 

este extravagante consumo de pergaminho e cera de lacre é que fica clara no momento da 

entrega a imensa riqueza e o poder do homem que o emitiu.

Por  outro  lado,  a  diferença  fundamental  entre  os  diplomas  e  os  mandatos 

encontrava-se nas intenções das partes envolvidas. No caso do diploma, o interesse parte do 

destinatário.   No caso do mandato,  a intenção ativa  pertence  à autoridade  emissora do 

comando.  Devido  a  esta  natureza  imediatista,  os  mandatos  não  eram considerados  tão 

dignos de arquivamento quanto os diplomas. Contudo, devido a justamente esta natureza, é 

possível que tenham sido produzidos em uma escala consideravelmente maior que a dos 

diplomas.

Ao levarmos  estes  fatos  em conta,  o  valor  do  trabalho  da  chancelaria  imperial, 

peripatética  como  o  próprio  monarca,  é  ainda  mais  assombroso,  tendo  produzido  e 

preservado mais do que o reino francês, cujas condições para tanto eram mais adequadas. 

Todavia, como uma nota de certo modo curiosa, devemos recordar que o império possuía 

capitais, essencialmente simbólicas: Friedrich Barbarossa decretou em 1157 que a sede de 

seu império era a cidade de Roma (afinal, como ser imperador romano e não reinar sobre 
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Roma?); nas festividades para a canonização de Carlos Magno entre 1165 e 1166, Aachen 

foi declarada como capital do reino germânico (e, caso as menções esparsas a algum tipo de 

arquivo ali presente, Aachen pode ter sido algo mais do que sede simbólica do reino); em 

1159, graças à coroação de Konrad III como antirei em 1128, Monza foi elevada a capital 

do reino italiano.  Em relação aos territórios “franceses” do império,  Arles foi declarada 

capital para a Provença em 1164 e Vienne em 1166 para o reino da Borgonha.
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5.3 Análise quantitativa do Honor imperii

Para  discutirmos  a  representatividade  e  importância  do  conceito  Honor  imperii, 

devemos  analisar  as  suas  aparições  na  massa  documental  produzida  pela  Chancelaria 

imperial  entre  1152  e  1190  e  isso  significa  1248  diplomas  (cartas  e  mandatos)  e  52 

conjuntos documentais organizados como constituições. 

ANO Diplomata Constitutiones ANO Diplomata Constitutiones
1152 3 - 1172 - -
1153 1 1 1173 1 1
1154 1 1 1174 2 1
1155 3 - 1175 1 -
1156 1 - 1176 5 -
1157 6 1 1177 3 -
1158 3 4 1178 - 1
1159 12 1 1179 - -
1160 7 3 1180 2 -
1161 9 - 1181 - 3
1162 24 1 1182 - -
1163 4 - 1183 2 -
1164 16 - 1184 - -
1165 7 1 1185 2 -
1166 3 - 1186 1 -
1167 4 - 1187 - -
1168 - - 1188 - -
1169 1 - 1189 - -
1170 - - 1190 - -
1171 1 - TOTAL 125 20

Tabela 1: Quadro comparativo das menções ao Honor imperii nas MGH DD e Const por ano de reinado.
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Desta  forma  podemos  constatar  alguns  fatos  interessantes.  Em primeiro  lugar  a 

frequência  com  que  o  termo  aparece.  Em  relação  aos  diplomas,  o  Honor  imperii  é 

mencionado (em sua forma original ou formas derivadas) em aproximadamente 10% dos 

documentos  e  em relação  às  constituições,  em pouco mais  do  que 30% dos  conjuntos 

documentais. Tambem constatamos a concentração das menções em determinados anos: as 

menções na Diplomata estao concentradas entre 1152 e 1167 (104 de 125), sendo que nas 

datas posteriores encontramos novas concentrações em 1176 (5 casos) e 1177 (3 casos). 

Nas  Constitutiones, o quadro é semelhante: 13 das 20 menções estão concentradas entre 

1152 e 1167 e nas datas posteriores a maior concentração está em 1183(3 casos).

Ao compararmos estes dados com a cronologia do reinado de Friedrich encontramos 

situações interessantes. Para 1153, as singulares menções são relativas ao mesmo tema: o 

Tratado de Constança, datado de 23 de março de 1153332, já mencionado, entre Friedrich e o 

papa Eugênio III (e convenientemente esquecido pela Gesta Friderici); para 1154 temos as 

menções singulares à 1ª Dieta de Roncaglia; em 1157 as 6 menções nos  Diplomata e a 

menção singular  nas  Constitutiones tratam da Dieta  de Besançon;  as  menções  de 1158 

tratam da 1ª rendição milanesa e, principalmente, da 2ª e mais famosa Dieta de Roncaglia, 

aquela cujos decretos buscavam no Direito Romano a legitimidade para a retomada das 

regalia e o estabelecimento efetivo da autoridade imperial sobre a Lombardia. 

De fato, o apogeu do seu uso concentra-se nas 52 peças concentradas entre 1158 e 

1162, ou seja, no apogeu do poder de Friedrich sobre a Itália (onde a maioria das peças foi 

escrita e destinada): da segunda Dieta de Roncaglia até a destruição de Milão e a submissão 

de suas aliadas.

Embora ainda bem utilizado após este pico, o conceito começa a entrar em desuso a 

partir de 1167, não por acaso o ano do grande desastre causado pela epidemia que devastou 

o vitorioso exército imperial na ocupação de Roma, matando, como já mencionado, muitos 

príncipes de primeira categoria (como os primos do imperador Friedrich IV da Suábia e de 

Rothenburg e  Welf  VII  de Altendorf),  além de milhares  de soldados  e,  provavelmente 

notários da chancelaria imperial. Não nos esqueçamos que o próprio chanceler, Rainald von 

Dassel foi um dos príncipes vitimados (e possivelmente o poeta goliardo de seu séquito, o 

assim chamadoArquipoeta de Colônia, também tenha sido).

332  MGH Const, 93 e MGH Diplomata Friderici I, tomo X volume 1, n. 52, p.89.
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As  menções  de  1176  referem-se  às  tratativas  para  o  acordo  entre  Friedrich  e 

Alexandre  III,  mas  o  Honor imperii não  aparece  nos  textos  finais  do  acordo,  omissão 

significativa, considerando que o mesmo foi um fator preponderante nos desentendimentos 

entre ambos desde 1157.

As de 1180 são relativas ao processo de deposição de Heinrich o Leão, consolidado 

na  Dieta  (e  decretos)  de  Gelnhausen  e  as  de  1183  referem-se  ao  segundo  Tratado  de 

Constança, que pôs fim aos embates entre Friedrich e as comunas lombardas, sendo que 

Friedrich  se  comprometeu  a  respeitar  a  liberdade  das  comunas,  contanto  que  elas  o 

reconhecessem como seu soberano legítimo e lhe pagassem pelo uso das regalia.
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     5.4 Estudo de Casos

Ao  analisarmos  quantitativamente  a  documentação  da  chancelaria  imperial, 

destacaram-se vários episódios relacionados ao honor imperii, mas, devido à sua natureza 

que hoje consideramos ideológica, já que tratam das bases sobre as quais estava assentada a 

monarquia imperial, selecionamos os encontros de Sutri com o papa Adriano IV e com os 

representantes  da  comuna  romana  em  1155,  durante  a  primeira  expedição  italiana  de 

Friedrich, acertada previamente com Eugênio III no Tratado de Constança para a coroação 

imperial  e a aniquilação da comuna de Arnaldo de Bréscia  em Roma,  e a controvérsia 

surgida durante a Dieta de Besançon, talvez um dos episódios de cunho ideológico mais 

conhecidos do reinado de Friedrich Barbarossa.

 5.4.1 O encontro de Sutri e o encontro com representantes da Comuna romana, 1155.

Segundo  a  biografia  de  Adriano  IV escrita  por  Boso em seu  Liber  Pontificalis 

(volume 2, 390-91), o primeiro encontro entre Friedrich I e o papa teria ocorrido desta 

maneira:

“O  rei  Friedrich  avançou  com  o  seu  exército  para  as 

vizinhanças  de  Sutri  e  acamparam em Campo Grasso.  O papa,  

porém, veio a Nepi, e no dia seguinte à sua chegada foi recebido  

por muitos príncipes alemães e uma grande multidão de sacerdotes  

e leigos, e conduzido com seus bispos e os cardeais para a tenda do 

rei. 

Mas quando os cardeais que vieram com o papa viram que  

o rei não avançou para atuar como palafreneiro do papa (ou seja,  

para  segurar-lhe  o  estribo  enquanto  desmontava),  eles  ficaram 

muito  perturbados  e  aterrorizados,  e  retiraram-se  para  Civita  

Castellana,  deixando  o papa diante  da tenda  do rei.  E  o papa,  

angustiado, sem saber o que devia fazer, tristemente desmontado e  

se sentou no assento que lhe havia sido preparado. Então o rei  
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prostrou-se diante do papa, beijando seus pés, e apresentando-se 

para o beijo da paz. 

Mas o papa disse: "Você se recusou a pagar-me a devida e  

costumária  honra  que  seus  antecessores,  os  imperadores 

ortodoxos,  sempre  pagaram  aos  meus  antecessores,  os  papas  

romanos,  devido  à  reverência  para  com  os  apóstolos,  Pedro  e  

Paulo,  por isso não lhe darei o beijo da paz até que me tenhas  

satisfeito”.  O  rei,  porém,  respondeu  que  não  estava  sob  a  

obrigação de executar o serviço. Todo o dia seguinte foi passado  

na discussão deste ponto, o exército,  entretanto, ali permaneceu.  

Após  o  testemunho  dos  príncipes  mais  velhos  ter  sido  tomado, 

especialmente daqueles que estiveram presentes ao encontro entre  

o rei Lothar e o papa Inocêncio (II),  e a antiga prática ter sido 

determinada,  os  príncipes  e  a  corte  real  decidiram  que  o  rei  

deveria atuar como escudeiro do papa e segurar-lhe o estribo, em 

reverência aos apóstolos, Pedro e Paulo. 

No dia seguinte, o acampamento do rei foi transferido para  

o  território  de  Nepi,  às  margens  do  lago  Janula,  e  onde  o  rei  

Friedrich, em conformidade com a decisão dos príncipes, avançou 

para  atender  o  papa,  que  se  aproximava por  outro  caminho.  E  

quando o papa chegou Friedrich,  este,  desmontou e seguiu a pé  

para encontrar o Papa, e aos olhos de seu exército atuou como 

escudeiro do papa pela distância de uma pedrada, segurando-lhe o 

estribo. Em seguida, o papa deu-lhe o beijo da paz”.333

É interessante que Otto von Freising tenha suprimido completamente este episódio 

na Gesta Friderici, possivelmente devido ao mesmo problema que ele causou a Friedrich: a 

possível  interpretação  do  evento  como  tendo  natureza  feudal,  ou  seja,  que  o  serviço 

prestado pudesse ser interpretado como sujeição vassálica ao papa. Embora no Tratado de 

Constança de 1153 ele tivesse jurado respeitar a (...)  Honorem papatus et regalia beati  

333  DUCHESNE, Louis. Le Liber Pontificalis, Paris, 1892, p. 400.
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Petri334,  também  havia  se  comprometido  a  (...)  manutendum,  atque  augendum,  ac  

dilatandum honorem imperii335. Assim não pretendia de maneira alguma que este episódio 

pudesse  assumir  alguma conotação  vassálica,  levando  justamente  a  uma diminuição  da 

honra do reino/império.

É sintomático desta posição que ele tenha buscado o conselho dos príncipes sobre a 

melhor  maneira  de  resolver  esta  questão,  os  quais  haviam  participado  de  situação 

semelhante em 1131, quando do encontro entre Lothar III e Inocêncio II, e testemunharam 

que  Lothar  havia  prestado  este  serviço  (presente  na  Doação  de  Constantino)  como 

reverência aos apóstolos e não ao papa, evitando assim conotações vassálicas que haviam 

sido propaladas pelos partidários papais desde o reinado de Lothar, inclusive com o caso do 

famoso afresco de Latrão que declarava ser este imperador homo papae, ou seja, vassalo do 

papa. O que Otto e Rahewin acabam por mencionar deste evento foi justamente o pedido de 

Friedrich  para  que  este  afresco  fosse  destruído336.  Desta  forma,  Friedrich  evitou  sair 

diminuído perante seus príncipes reunidos na hoste e declarou mais uma vez ao Papado o 

seu programa de restaurar a honra e dignidade do império. 

Munz nota um ponto interessante em relação a este incidente: que ao contrário do 

que pensam muitos  historiadores,  este episódio não foi  uma renovação das hostilidades 

entre Império e Papado. Friedrich e Adriano estavam substancialmente de acordo, se não 

uma solução rápida para a disputa não teria sido aceitável.  Na verdade,  este evento foi 

causado  por  uma  brecha  na  diplomacia  entre  as  partes.  O protocolo  a  ser  seguido  no 

encontro não foi previamente combinado e esta era uma questão de suma importânica, já 

que “no século XII a meticulosa observação do protocolo era a única maneira conhecida  

com a qual as autoridades podiam tornar público o que pensavam umas das outras”.337

Por outro lado, Görich apresenta-nos uma visão diferente a respeito deste mesmo 

caso e tendemos a concordar com ele: Friedrich não presta propositalmente o serviço de 

palafreneiro. Esta ofensa ao honor papatus foi realizada para salvaguardar o honor imperii, 

mas,  como não podia se  dar  ao luxo de uma ruptura pública  com o Papado durante  a 

334 MGH Const, 92.
335 MGH Const, 93. Aliás, esta passagem é quase uma cópia da mesma na missiva papal, com uma diferença, 
a substituição do termo honorem regni pelo termo honorem imperii, sem dúvida referindo-se à idéia de que o 
Rex romanorum eleito pelos príncipes já era imperador romano, faltando apenas a formalização da situação 
através da coroação papal.
336 FREISING. 2004, III, 10: 184.
337 MUNZ. 1969: 83.
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delicada  operação  que  lhe  garantiria  a  legitimidade  proveniente  da  sagração  imperial, 

Friedrich  manteve  aberta  uma  opção  de  compromisso:  garantir  através  de  conselhos  e 

negociações  que  não  haveria  humilhação  à  honra  imperial  com  possíveis  implicações 

vassálicas  ao  honor  papatus e  prestar  o  serviço  em deferência  aos  apóstolos  Pedro  e 

Paulo.338

Todavia,  após  imperador  e  papa  reunirem-se,  receberam  uma  embaixada  dos 

representantes da comuna romana, com os quais novo confronto se desenrolou, já que estes 

afirmaram que Friedrich só estava  na Itália  através  de sua invocação (dos  cidadãos  de 

Roma)  e  que,  como  eles  o  haviam  eleito  como  patrício  e  princeps,  Friedrich  deveria 

obedecê-los  e  que  eles  lhe  ofereciam uma  coroação  civil,  sem a  participação  papal  (e 

portanto sem intervenções papais em seus negócios,) caso ele pagasse cinco mil libras em 

ouro, ao que, segundo Otto de Freising, Friedrich respondeu:

“Até agora temos muito ouvido falar sobre a sabedoria e a  

coragem  dos  romanos,  sendo  que  ainda  mais  sobre  a  sua  

sabedoria. Portanto, não nos admiramos o suficiente ao encontrar 

suas palavras insípidas inchadas de orgulho em vez de temperadas  

com o sal da sabedoria. Está estabelecido o prestígio de sua antiga 

cidade.  Você  enaltece  a  antiga  fama  de  sua  cidade.  Exalta  às  

estrelas  o  antigo  status  de  sua  sagrada  república.  Concordo,  

concordo!  Para  usar  as  palavras  de  seu  próprio  autor,  "houve,  

houve uma vez virtude nesta república". Uma vez, eu digo. E o que 

podemos livre e verdadeiramente dizer de agora? Sua Roma – ou 

melhor, nossa também - sofreu as vicissitudes do tempo.  Ela não 

poderia ser a única a escapar de um destino ordenado pelo Autor  

de todas as coisas para todos que habitam sob a orbe lunar. O que  

devo dizer?  Está claro como, em primeiro lugar, a força de sua  

nobreza  foi  transferida  de  sua  cidade  para  a  cidade  real  do  

Oriente,  e  como  pelo  curso  de  muitos  anos  os  sedentos  

“Greguinhos” mamaram nos seios de seu deleite.  Depois veio o  

338 GÖRICH, 2001: 93-105.
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Franco, verdadeiramente nobre, tanto na ação quanto no nome, e  

pela força possuiu o que quer que de liberdade ainda lhe houvesse  

restado.

Desejas conhecer a antiga glória de tua Roma? O valor da  

dignidade  senatorial?  A  disposição  inexpugnável  do 

acampamento?  A  virtude  e  a  disciplina  da  ordem equestre,  sua  

ousadia  imaculada  e  invencível  coragem  ao  avançar  para  um 

combate? Contemple nosso estado.

Tudo isso pode ser encontrado conosco. Tudo isso veio a  

nós, juntamente com o império. Não foi em nudez que o império 

veio até nós. Ele veio vestido com sua virtude. Trouxe consigo seus 

adornos.  Conosco  estão  os  seus  cônsules.  Conosco  está  o  seu 

Senado. Conosco estão os seus soldados. Estes líderes dos Francos 

deverão  governá-los  através  de  seus  conselhos,  a  estes  mesmos 

cavaleiros dos Francos deves evitar causar danos com a espada. 

Você orgulhosamente declara que por você fui convocado, que por  

você fui feito primeiro cidadão e, em seguida, príncipe; que de ti  

recebi o que era seu. Quão insensata, quão vazia de verdade é esta 

novidade  enunciada  por  vós,  deve  ser  deixada  ao  seu  próprio 

julgamento e à decisão dos homens de sabedoria!

Reflitamos  a  respeito  das  façanhas  dos  imperadores  

modernos, para vermos que nossos divinos príncipes Carlos e Otto,  

por seu valor e não pela generosidade de ninguém, arrancaram a 

cidade  juntamente  com  a  Itália  aos  gregos  e  lombardos  e 

adicionaram-na ao  reino dos Francos.  Desidério e Berengário os  

tiranos  de  quem  tu  vangloriaste  e  a  que  chamaste  príncipes,  

ensinaram-lhes isso. Nós aprendemos a partir de relatos confiáveis,  

que eles não apenas foram capturados e subjugados pelos Francos,  

mas envelheceram e acabaram suas vidas em servidão. Suas cinzas  

enterradas em nosso meio constituem a mais clara evidência deste  

fato. Mas você diz:  "Você veio a nosso convite";  eu admito:  fui  
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convidado. Dá-me a razão pela qual eu fui convidado! Você estava  

sendo assaltado por inimigos e não poderia deles se libertar por  

sua  própria  mão  ou  pela  dos  gregos  efeminados.  O  poder  dos  

Francos foi invocado pelo convite. Gostaria de chamá-lo súplica  

em vez  de  convite.  Em tua  desgraça suplicaste  ao feliz,  em tua  

fragilidade ao valente, em tua fraqueza ao forte, em tua ansiedade 

ao despreocupado. Convidado desta maneira – se é que isso possa  

ser  chamado  de  convite  –  eu  vim.  Eu  fiz  de  seu  príncipe  meu  

vassalo e deste momento ao presente vocês foram transferidos à 

minha jurisdição. Eu sou o dono legítimo. Aquele que possa, que  

tente tomar a clava das mãos de Hércules!”339

Ao rebelar-se contra o papa como senhor da Cidade em 1143, a comuna romana 

seguiu um padrão familiar às comunas lombardas e toscanas desde meados do século XI, 

que  se  aproveitaram  do  afastamento  causado  pelos  problemas  internos  na  Germânia 

imperial para derrotar o poder temporal dos bispos nas cidades. Contudo, no caso romano, 

o bispo “local”  possuía  oportunidades  e  recursos  políticos  impensáveis  em comparação 

com as  outras  sés  episcopais  e  a  composição  social  da  comuna  era  bem diferente  das 

cidades lombardas: a ela faltava uma base comercial e a burguesia a ela ligada, sendo que a 

comuna  acabava  se  apoiando  em  facções  nobres  que  naquele  momento  estavam  em 

oposição  à  Cúria  papal.  Além disso,  o  fator  histórico  possuía  um peso considerável:  a 

história gloriosa e glorificada da República Romana.

A comuna declarou a República renascida em 1144 e restaurou o Senado (SPQR) 

como seu órgão de governo. Eles apoiaram-se na Antiguidade e exigiram exercer naquele 

presente, sem diminuição, as prerrogativas do antigo Senado e Povo romanos. Como esta 

perspectiva  era  inaceitável  para  o  Papado,  a  Comuna/República  viu-se  cercada  por 

poderosos  inimigos:  o  Papa,  o  Rei  da  Sicília  (que  ao  antagonizar  a  comuna  esperava 

melhorar sua relação com o pontífice) e outras facções da própria nobreza romana. Assim, 

em busca de aliados, os romanos voltaram-se para a monarquia Hohenstaufen. Entre 1144 e 

1149 enviaram diversas embaixadas a Konrad III,  oferecendo-lhe a coroa imperial  (que 

339  FREISING. 2004, II, XX: 146-148.

247 



aquele nunca teve), mas por diversas razões, sendo que a Segunda Cruzada e a falta de 

vontade do rei  em indispôr-se com o Papado fizeram com que esta iniciativa em nada 

resultasse.

Em 1152, um partidário de Arnaldo de Bréscia, conhecido como Wezel, escreveu a 

Friedrich  Barbarossa,  que  havia  acabado  de  ser  elevado  ao  trono  germânico,  para 

congratulá-lo e propor-lhe o mesmo arranjo que havia sido oferecido a Konrad III.

Contudo,  esta  carta  principiava  com um insulto  calculado:  referia-se a  Friedrich 

como clarissimus, titulação que na linguagem constitucional do Baixo Império indicava o 

grau senatorial, fato conhecido no século XII. Assim, Wezel rebaixava Friedrich ao nível de 

senador e depois congratula-o por sua eleição apenas como rei da Germânia em vez de Rex 

romanorum, cortando assim qualquer pretensão de que a eleição germânica o qualificasse 

para  o  título  imperial  ou  mesmo  para  a  monarquia  italiana.  Ao mesmo  tempo,  Wezel 

desqualificou a ingerência papal no processo de ascensão dos imperadores, declarando que 

a Urbs romana era a criadora e mãe de todos os imperadores e que estes deveriam buscar-

lhe  a  confirmação  de  seus  títulos,  sem  a  qual  nenhum  príncipe  havia  reinado  como 

imperador.

Este foi o pano de fundo para o encontro com os embaixadores comunais em 1155. 

Assim,  torna-se  compreensível  a  ira  de  Friedrich  contra  os  mesmos,  já  que  estes  não 

haviam compreendido a natureza do problema em que se puseram ao realizar sua proposta a 

Friedrich. 

A idéia de que homens de status social inferior pudessem ter poder sobre ele era 

insuportável, já que lhe feria a honra, além de criar um laço de submissão semelhante ao 

vassálico, só que desta feita para com a comuna em vez do Papado, como implicado na 

controvérsia do serviço de palafreneiro ao pontífice. Isso levou ao discurso de Friedrich que 

associou a ideia subjacente ao honor imperii (a dignidade, os direitos e o poder do império) 

à sua origem: a  translatio imperii, tão cara ao Bispo Otto, como resultante do direito de 

conquista, assegurado por Carlos Magno e reafirmado por Otto I, mas também ligado à 

tradição marcial romana, já que o  imperium era essencialmente a autoridade de comando 

militar.

Ainda  mais  interessante  são os  paralelos  por  ele  invocados  com as  jornadas  de 

Carlos Magno e Otto contra o antigo reino Lombardo (desqualificando assim a ligação da 
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comuna com o passado romano),  as expedições contra Desidério e Berengário, ambas a 

convite do Papado e não dos cidadãos romanos! Isso significa que a legitimidade dos reis 

germânicos como imperadores romanos derivava essencialmente de suas proezas militares 

e não da coroação por quem quer que fosse, Papado ou comuna, sendo que a coroação era 

apenas um gesto do reconhecimento deste fato, simultaneamente desagradando a todas as 

facções romanas presentes ao encontro.

5.4.2 A Dieta de Besançon, 1157.

Ao contrário do caso anterior, cujo registro na Gesta Friderici foi incompleto, em 

relação ao incidente na Dieta de Besançon, os registros são fartos. Devemos agradecer tal 

fato à menor habilidade de Rahewin como escritor quando comparado a Otto de Freising, 

comprovadamente um dos melhores, se não o melhor historiador do século XII. Assim, em 

vez de tentar convencer seu público com artifícios retóricos e erudição, ele apresentava os 

documentos relativos aos pontos em questão, provenientes de ambos os lados e deixava a 

seu público a possibilidade de alcançar uma conclusão justa. 

Não obstante,  como ele servia ao imperador,  a apresentação dos pontos de vista 

imperiais  sempre  tinha  destaque  maior,  seus  personagens  mais  heróicos  e  assim 

sucessivamente, como especificamente no caso de Besançon, ocorrido na primeira Dieta 

imperial  na  Borgonha  após  o  casamento  de  Friedrich  com  Beatriz,  condessa  livre  da 

Borgonha,  descendente  dos  Anscáridas  ou  casa d’Ivrea,  com sólidas  raízes  de nobreza 

Franca, sendo que entre seus ancestrais estava justamente Berengário d’Ivrea, deposto do 

trono lombardo por Otto I.

Nesta Dieta, Friedrich foi visitado por uma embaixada papal liderada pelo chanceler 

da Cúria, o Cardeal de São Marcos, Rolando de Siena (dito Bandinelli),  encarregada de 

duas missões: obter satisfações a respeito do aprisionamento ilegal do arcebispo Eskil de 

Lund (inimigo dos arcebispos germânicos setentrionais que ainda mantinham o sonho de 

dominar  as  sés  nórdicas)  em  flagrante  violação  do  honor  papatus e  de  realizar  uma 

inspeção do clero germânico e enquadrá-lo às concepções gregorianas de submissão à sé 

Romana. Uma carta enviada pelo pontífice e apresentada por seus emissários foi lida na 

Dieta dos príncipes presidida pelo imperador:
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Do Bispo Adriano, servo dos servos de Deus, a seu amado 

filho  Friedrich,  ilustre  imperador  dos  romanos,  saudações  e 

bênçãos apostólicas. 

Poucos  dias  atrás,  lembramo-nos  de  ter  escrito  à  tua  

imperial majestade recordando à memória de sua Alteza o, como  

cremos,  horrível  e  execrável  crime  e  ação  irreverente  do  mal  

cometido em nosso tempo na Germânia,  tenha permanecido  por  

investigar  -  e observando-se,  não sem grande maravilha,  que tu  

permitiste  a barbaridade de um crime tão pernicioso passar até  

agora sem ter a grave e merecida vingança. 

Foi desta forma que nosso venerável irmão Eskil, arcebispo  

de Lyon, ao retornar da Sé Apostólica, foi capturado naquela terra 

por alguns homens ímpios e ateus - não podemos mencionar isto  

sem angústia – e encontra-se atualmente aprisionado; como, aliás,  

na citada captura por estes homens ímpios, sementes do mal, filhos  

do crime que com violência e espadas em riste investiram contra 

ele e seus seguidores, e quão desgraçada e vilmente trataram-los,  

tirando-lhes tudo o que tinham, sua serena Alteza sabe, de um lado  

e  de outro,  a  fama de tão grande ultraje  que já  chegou a mais  

distante e inacessível das regiões.

Em vingança a o crime mais violento, como aquele a quem,  

como  nós  acreditamos,  coisas  boas  são  agradáveis  e  as  más 

desagradáveis,  tu  deverias  ter  insurgido  com mais  firmeza,  e  a  

espada,  que  te  foi  dada  por  concessão  divina  para  punir  os  

malfeitores e para exaltar os bons, deveria ter sido brandida sobre 

o  pescoço  dos  ímpios  e  mais  severamente  ter  destruído  os  

presunçosos.

Mas tu te calaste – ou melhor, negligenciaste – já que eles  

não tiveram razões para ter se arrependido do mal que cometeram, 
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na medida em que sentem já ter ganho imunidade pelo sacrilégio 

que cometeram.

Quanto à causa desta dissimulação ou negligência somos 

completamente ignorantes, pois nenhum escrúpulo de consciência  

acusa nossa mente de ter ofendido sua serena Alteza em qualquer  

respeito, mas temos sempre amado tua pessoa como o nosso filho  

mais querido e especial,  a príncipe mais cristão, cujo poder não 

temos qualquer  dúvida  de ter  sido fundado pela graça de  Deus  

sobre a rocha da confissão apostólica. 

E  nós  tratamos-te  sempre  com a  parcialidade  da  devida  

benignidade. Pois tu deverias, ó filho mais glorioso, trazer perante  

os olhos de tua mente o quão graciosa e alegremente a tua mãe a 

santa  Igreja  Romana  recebeu-te  no  ano  anterior,(sem  sentido!)  

com que afeto no coração ela tratou de ti, com que plenitude de 

dignidade e honra ela te concedeu, e como, voluntariamente ela lhe 

conferiu  a  distinção  da  coroa  imperial, se  esforçando  para  te  

acalentar no abundante colo no cume de sua sublimidade – nada 

fazendo que fosse minimamente contrário à vontade real. Aliás, em 

nada nos  arrependemos  de  ter  cumprido  em todas  as  coisas  os  

desejos de teu coração, e, não sem razão, regozijar-nos de que tua  

majestade possa receber de nossa mão benefícios ainda maiores, se  

isso for possível, sabendo, como nós o fazemos, o grande aumento e  

vantagem pode vir através de ti, para a igreja de Deus e para nós. 

Mas agora, como tu vês, a negligência e o acobertamento  

de  crime  tão  monstruoso,  cometido  para  a  vergonha  da  Igreja  

universal e do teu império, nós suspeitamos e também tememos que 

talvez  tua  mente  tenha  sido  levada  a  esta  dissimulação  e  

negligência,  por sugestão de algum homem perverso interessado 

em semear a discórdia, que tu tenhas concebido contra a mãe mais  

leniente,  a  santíssima  igreja  romana,  e  contra  a  nossa  própria  

pessoa, alguma indignação ou rancor - que Deus nos livre !
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Por conta disso, portanto, e de outros assuntos que sabemos 

nos pressionar, achamos apropriado enviar de nossa parte à sua  

serenidade, dois dos melhores e mais amados homens que temos,  

nossos  queridos  filhos,  Bernardo,  cardeal  presbítero  de  São  

Clemente  e  Roland,  cardeal  presbítero  de  São  Marcos  e  nosso 

chanceler,  homens  notáveis  por  sua  religião,  prudência  e 

honestidade.

E nós  urgentemente  pedimos a sua Alteza  que  os  receba  

com honras, bem como com gentileza, tratá-los de forma justa e  

para aceitar, sem hesitação, como se de nossos lábios, o que eles  

disserem  de  nossa  parte  à  sua  majestade  imperial  sobre  este 

assunto e sobre outras coisas que pertencem à honra de Deus e da 

Santa  Igreja  Romana,  e  também  para  a  glória  e  exaltação  do  

império.

E não tenha dúvidas ao dar fé às suas palavras como se nós  

mesmos as estivéssemos pronunciado.340

Segundo  Rahewin,  esta  carta  foi  lida  e  interpretada  cuidadosa  e  fielmente  pelo 

chanceler  Rainald  aos  príncipes  presentes  que  se  agitaram indignados,  já  que  “o  total 

conteúdo da carta parecia não ter nada mais do que asperezas e oferecer razões para futuros 

problemas”341. E prossegue, dizendo que o que os havia particularmente enraivecido era a 

afirmação de que a totalidade da dignidade e da honra concedidas ao imperador quando da 

coroação o haviam sido por suas mãos (ou seja, pela pessoa do Papa e não Deus através 

dele) e que ele não havia se arrependido de conferir-lhe beneficia ainda maiores. 

O escândalo todo (incluindo o fato de que o conde palatino da Bavária, Otto von 

Wittelsbach sacou sua espada para executar o cardeal ali mesmo, só tendo sido impedido 

pelo  próprio  Friedrich)  nasceu  da  interpretação  (provavelmente  proposital  por  parte  de 

Rainald  von  Dassel)  feudal  de  beneficia e  da  concepção,  anteriormente  rejeitada  por 

Friedrich, de qualquer indício de sujeição do honor imperii ao honor papatus. 

340  FREISING, III, IX, 2004: 181-183.
341  FREISING, III, X, 2004: 183.
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Ainda se questiona se a carta deveria ser interpretada da maneira que o foi ou se se 

deve atribuí-la (rejeitá-la) como obra de Rainald. Cremos que a interpretação dada pelo 

chanceler  imperial  era  válida  por  duas  razões,  sendo que em primeiro  lugar,  o  cardeal 

Rolando era o chanceler da Cúria e documento algum passaria sem ter a sua aprovação 

(ainda mais quando ele mesmo seria o emissário) e, em segundo lugar,  ele era um dos 

líderes  do partido na Cúria,  que advogava a  aliança  com o reino siciliano  e  a  rejeição 

formal ao Tratado de Constança, ou seja, era o líder da facção anti-Hohenstaufen na cúpula 

da Igreja. É possível que esta carta tenha sido escrita para, justamente, levar o imperador a 

romper com o Papa.

Por sua vez, Friedrich assim respondeu à carta:

“Na medida em que o poder divino,  do qual emana todo 

poder no céu e na terra,  concedeu-nos,  seu ungido,  o reino e o 

Império para governar,  e ordenou que a paz da igreja deve ser  

preservada  pelas  armas  do  império,  não é  sem extrema dor  no 

coração que somos obrigados a reclamar convosco, amado, que,  

da cabeça da santa igreja na qual Cristo imprmiu o caráter de sua 

paz e amor, causas discórdia, semeias o mal e pareces emanar o  

veneno de uma doença pestilenta. Por estas, a menos que Deus o  

evite,  tememos  que  todo  o  corpo  da  igreja  seja  maculado,  sua 

unidade  rompida,  e  um cisma  ser  provocado  entre  o  reino  e  o 

sacerdócio. 

Recentemente,  quando estávamos com a corte reunida em 

Besançon e com a vigilância devida estávamos tratando da honra 

do império e da segurança da igreja, surgiram legados apostólicos  

afirmando que haviam trazido esta mensagem à nossa majestade 

da qual  a  honra de nosso império  deveria  receber  um aumento  

nada pequeno.

Então,  no  primeiro  dia  da  sua  vinda,  nós  os  recebemos 

honrosamente e, no segundo, como é o costume, sentamo-nos junto 

aos  nossos  príncipes  para  ouvir  sua  mensagem -  eles,  como se  
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inflados com as riquezas da injustiça,  fora de seu tamanho pelo  

orgulho,  no ápice de sua arrogância,  na exaltação execrável  de  

seus corações inchados, apresentam-nos uma mensagem na forma 

de uma carta apostólica, cujo teor manteremos sempre diante dos  

olhos de nossa mente como o senhor papa tinha conferido-nos a 

distinção da coroa imperial e que ele não se arrependeria,  se a  

nossa Alteza recebesse dele benefícios ainda maiores.

Esta  foi  a  mensagem  de  doçura  paternal  enviada  para  

promover a unidade entre igreja e império, que se esforçou para  

unir  a  ambos  com vínculo  da  paz,  que  atraiu  a  concórdia  e  a  

obediência das mentes dos ouvintes a ambos. 

De uma verdade que a palavra, blasfema e desprovida de  

toda a verdade, não só fez a majestade imperial conceber uma justa  

indignação, mas também fez com que todos os príncipes presentes  

ficassem cheios  com  tanta  fúria  e  indignação  que,  sem  dúvida,  

teriam condenado esses dois presbíteros ímpios à pena de morte 

não tivesse nossa presença impedido.

Além  disso,  foram  encontradas  com  eles,  e  formulários  

selados para ser preenchidos posteriormente à sua vontade - por 

meio dos quais, como até agora tem sido seu costume, tinham a  

intenção de  passar  por  todas  as  igrejas  do reino  da  Germânia,  

para  espalhar  o  veneno  concebido  por  sua  iniqüidade,  para  

desnudar os altares, para levar os vasos da casa de Deus, para  

tirar-lhes os crucifixos: isso se a oportunidade para prosseguir lhes 

tivesse  sido  dada;  os  fizemos  voltar  a  Roma pelo  caminho  que  

tinham vindo.

E, na medida em que o reino, juntamente com o império, é  

nosso pela eleição dos príncipes inspirados por Deus apenas, e que  

pela paixão de Cristo Seu Filho submeteu o mundo ao domínio das 

duas necessárias espadas; e desde que o apóstolo Pedro informou  

o  mundo com este  ensinamento:  "Teme  a  Deus,  honra  ao  rei":  
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quem quer  que  diga  que  recebemos  a  coroa imperial  como um 

benefício do senhor Papa, contradiz com as instituições divinas e o  

ensinamento de Pedro, e deve ser culpado de uma mentira.

Uma  vez  que,  além  disso,  temos  lutado  até  agora  para 

resgatar das mãos dos egípcios, a honra e a liberdade da Igreja, há  

muito  oprimida  pelo  jugo  de  injustificada  escravidão,  e  nos  

esforçado  para  preservar-lhe  todas  as  prerrogativas  de  sua 

dignidade:  pedimos-lhe  que  se  compadeça  com  tal  ignomínia  

infligida  a  nós  e  sobre  o  império,  confiando  que  a  indivisa  

sinceridade de sua fé não permitirá que a honra do império, que  

desde a fundação de Roma e do estabelecimento da religião cristã  

até  nosso  próprio  tempo  manteve-se  inalterada  e  gloriosa,  ser 

diminuída por tão inaudita inovação.

E  que  fiques  sabendo,  sem  sombra  de  dúvida,  que  

preferimos sofrer perigo de morte  que em nosso dia sustentar a 

vergonha de tão grande desastre”.342

Friedrich (ou provavelmente Rainald com a fala de Friedrich) expõe aqui mais três 

pontos  da  legitimidade  imperial  em  conexão  com  o  honor  imperii:  o  reforço  da 

independência constitucional do império perante a Igreja motivada pela eleição principesca 

divinamente inspirada, a desvinculação da coroação imperial de implicação vassálica e a 

complementaridade entre  ambos,  regulada pela doutrina gelasiana dos dois poderes que 

regem o  mundo:  o  regnum  e  o  sacerdotium,  sendo  que  a  função  do  honor  imperii é 

justamente a de salvaguardar o honor ecclesiae.

Adriano  IV  respondeu  a  esta  carta  com  uma  troca  de  correspondências  com 

Friedrich (lembrando sempre que as cartas medievais não eram documentos privados, mas 

sim para serem lidos em público) que resultou em retratações papais, oferecendo assim 

reparos ao honor imperii sem causar um rompimento de fato entre as partes. Por outro lado, 

deve-se  acrescentar  que  o  mal  estar  causado  pelo  cardeal  rolando  nunca  foi 

verdadeiramente esquecido, tendo retornado na eleição papal de 1159, na qual a minoria 

342  FREISING, III, XI, 2004: 185-186.
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dos cardeais elegeu ao cardeal Otaviano Monticelli como papa Vítor IV (aclamado pelo 

povo romano) e a maioria ao cardeal Rolando como Alexandre III.

Para  resolver  o  cisma,  Friedrich  convocou  um sínodo  em Pavia,  mas  a  recusa 

gregoriana de Alexandre em aceitar uma intervenção externa nos assuntos eclesiásticos fez 

com que ele não comparecesse. Isso, somado ao insulto anterior,  fez com que Friedrich 

reconhecesse Vítor IV como papa, confirmando assim um cisma que dividiu a Cristandade 

até 1177, quando ambas as partes entraram em acordo em Veneza.

Alexandre III era visto pela corte como um violador do  honor imperii, enquanto 

Vítor era visto como alguém que o levava em consideração (também diferente da posição 

de Adriano IV que repetidamente havia entrado em choque com o honor imperii).

5.4.3 A 2ª campanha contra Milão, 1158.

O terceiro caso selecionado está relacionado ao mais longo conflito do reinado de 

Friedrich  Barbarossa (1154-1183):  aquele  contra  Milão,  cidade  exponte  das  comunas 

lombardas. 

As  relações  entre  Milão  e  o  império  estavam  tensas  no  início  do  reinado  de 

Friedrich I. Desde o século anterior Milão e a Lombardia passavam por um processo de 

transformação  sociopolítica  ainda  mais  drástico  do  que  o  da  Germânia  imperial.  As 

disputas  de  poder  nas  cidades  lombardas  pouco  atraíram  a  atenção  dos  monarcas 

germânicos entre os reinados de Heinrich II, Konrad II e Heinrich III (1002-1056), mais 

preocupados com a situação romana, já que esta envolvia obviamente o Papado. Contudo, 

neste  mesmo  período  transformações  de  cunho  demográfico  e  econômico  passaram  a 

projetar o grupo social dos burgueses nas questões políticas urbanas e, quando da Contenda 

das Investiduras e as desventuras de Heinrich IV, o poder nas cidades lombardas já havia 

passado dos aristocratas para os bispos e, em várias delas, ou já havia migrado para os 

burgueses, ou estava em vias de fazê-lo, e os burgueses via de regra consideravam-se quase 

desligados de uma remota autoridade imperial germânica. 

No  alvorecer  do  século  XII  os  únicos  nobres  realmente  ainda  poderosos  na 

Lombardia eram os marqueses de Monferrato. Porém, a ascensão de Heinrich V causou um 

ressurgimento da autoridade imperial na Itália Setentrional: sua viagem a Roma em busca 
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da coroação imperial em 1111, trouxe consigo uma das maiores expedições militares do 

período, mais de quinze mil  cavaleiros e estes ali estavam para reinstaurar a autoridade 

imperial nas comunas urbanas e em Roma, já que este momento viu também as primeiras 

negociações para o encerramento da Contenda das Investiduras (como visto no capítulo 2).

Todavia,  após  este  recomeço,  a  autoridade  imperial  na  Lombardia  declinou 

novamente  entre  1125  e  1152,  vítima  que  foi  das  guerras  civis  entre  partidários  dos 

Hohenstaufen e dos Welf. Lothar III e Konrad III não interferiram na Itália Setentrional, a 

não ser quando Konrad, ainda duque da Francônia, foi coroado antirei da Itália em Monza 

(1128) como parte de seus fracassados esforços para assumir o trono imperial germânico.

Após  a  ascensão  de  Friedrich  I  em  1152,  diversas  embaixadas  das  comunas 

lombardas  passaram a  revelar  a  situação  do  vácuo  de  poder  causado  pela  prolongada 

ausência  da  autoridade  imperial:  as  comunas  da  lombardas  desenvolveram  poderosas 

capacidades  militares  juntamente  com instituições  políticas  diferenciadas  entre  fins  do 

século XI e a primeira metade do século XII. Sua força militar baseava-se numa infantaria 

comunal bem organizada e disciplinada, cuja coesão derivava das instituições cívicas e dos 

laços de parentesco e comunidade. Estas forças providenciavam as tropas necessárias para 

as razias, contra-ataques, batalhas e assaltos contra posições fortificadas que compunham 

em grande parte o caráter das guerras lombardas. 

Embora cada cidade fosse independente, bem estabelecidos padrões de inimizades e 

alianças usualmente determinavam a direção dos conflitos. A ascensão de Milão foi o fator 

central no desenvolvimento político-militar da região e as cidades orientavam suas alianças 

a partir de sua posição em relação à comuna mais poderosa da Lombardia. Os principais 

aliados  milaneses  eram  Piacenza,  Bréscia,  Crema  e  Tortona,  sendo  que  estas  eram 

tradicionalmente  inimigas  dos  oponentes  de  Milão:  Lodi,  Como,  Cremona,  Pávia  e 

Bérgamo. Embora seja um exagero afirmar que cada cidade encontrava-se cercada por seus 

inimigos,  a proximidade dos adversários e o terreno relativamente fácil  (para operações 

militares)  da planície  lombarda,  resultaram em uma situação na qual a concentração de 

forças em uma área poderia deixar uma cidade ou seus arredores vulneráveis343: Lodi foi 

compelida a render-se a Milão e seus aliados após uma campanha de devastação e apertado 

bloqueio em 1111. Enquanto a rendição tenha garantido as vidas dos lodenses, a cidade foi 

343  ROGERS. 1997: 128-129.
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destruída  e  sua  população  dispersada.  Como  foi  capturada  em 1127,  após  uma grande 

ofensiva  milanesa,  cujo  ponto  culminante  foi  um  assalto  baseado  em  largo  uso  de 

maquinaria de assédio.

Em 1154, Friedrich planejou uma expedição à Itália que objetivava a obtenção da 

sagração imperial e, se possível estabelecer operações contra o reino normando da Sicília 

(como estabelecido no Tratado de Constança, firmado com o Papado), secundariamente, 

tencionava diminuir ou mesmo solucionar a situação lombarda, restabelecendo na região a 

autoridade imperial e corrigindo os rumos milaneses.

Em todo caso, seus planos iniciais naufragaram, já que em Roncaglia o Barbarossa 

teve de lidar com as violentas rivalidades comunais e com a desobediência explícita de 

diversas cidades lideradas por Milão, declaradas culpadas tanto de quebrar a Paz do Reino 

(Landfreide) quanto de recusar os direitos régios:  regalia (direitos senhoriais  e taxas) e 

fodrum (provisões e hospitalidade). A resposta do monarca foi dura: o saque e incêndio a 

diversas cidades e castelos rebeldes e a devastação de suas zonas agrícolas entre novembro 

de 1154 e  fevereiro  de  1155.  Foram destruídas  Galliate,  Momo e Trecate  (próximas  a 

Novara), Chieri e Asti, todas participantes da aliança milanesa, mas nenhuma delas forte o 

suficiente para lidar com o exército imperial que habilmente evitava o confronto com as 

comunas  mais  poderosas.  Após  a  destruição  de  Asti,  Frederico  levou  seu  exército  a 

Tortona, pequena cidade fiel a Milão e velha inimiga da Pavia imperial.

Tortona  foi  submetida  após  nove  semanas  (14/02  a  18/04  de  1155)  de  cerco 

acirrado, tendo grande destaque nesta operação as tropas de Heinrich o Leão. Durante o 

cerco de Tortona Friedrich foi coroado Rei da Itália em Pavia no mês de abril de 1155. 

Após  a  coroação  imperial  (18  de  junho de  1155),  as  tropas  de  Friedrich  retornaram à 

Germânia  e  Milão  não  ficou  esperando  passivamente  próxima  investida  imperial  que 

certamente  viria.  Entre  1156  e  1158  os  milaneses,  além  de  reconstruírem  as  antigas 

fortificações  romanas,  construíram  um  complexo  de  muralhas  defensivas  de  terra  (o 

chamado  terrraggio)  com cinco  quilômetros  de  circunferência344,  cercado por  um largo 

fosso  preenchido  com  água  (obviamente  para  evitar  assédios  próximos,  sapa  sob  as 

muralhas e mesmo o impacto das pedras arremessadas pela artilharia inimiga).

O anúncio do retorno de Friedrich à Itália com a intenção declarada de subjugar 

344  HOOPER & BENNETT. 1996: 56.
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Milão foi feito na Dieta de Fulda, a oito de setembro de 1157345. O exército chegou à Itália 

em julho de 1158 com uma força de aproximadamente quinze mil homens e devastou o 

contado de Bréscia que se rendeu aos imperiais, tendo sido pega de surpresa. Este é o pano 

de fundo para a compreensão do nosso terceiro documento relativo ao Honor imperii. 

O documento, registrado por Rahewin na  Gesta Friderici, seria uma peroração às 

tropas germânicas e italianas reunidas em Bréscia, e datada de forma incerta, entre logo 

após a derrota da mesma, e pouco antes do início do assédio a Milão (07 de agosto de 

1158)346.

“Nós reconhecemos que devemos graças inexprimivelmente 

imensas ao Rei dos Reis, por Cuja vontade governamos o reino  

como Seu servo347 e de vós.348 Ele outorgou-nos tamanha confiança  

em sua probidade e  sua prudência  (dos  príncipes),  tantas  vezes  

demonstradas  que,  com  seu  apoio  e  conselho  podemos  encarar  

confiantemente qualquer coisa que possa ameaçar a segurança do 

império  Romano.  Império Romano,  nós  dizemos,  cujo  servo  nós  

reconhecemos ser, e cuja autoridade está convosco, os príncipes do  

reino349.  Não deixem que alguém suponha que travamos guerras 

por  capricho;  guerras  cujo  resultado  é  duvidoso  e  cujas  

consequências – fome, sede, perda de sono e enfim, a morte em 

várias  formas  –  nós  sabemos  ser  terríveis  e  temíveis.  Não  é  a 

volúpia pelo domínio que nos leva à batalha mas sim uma feroz 

rebelião. É Milão que vos convoca de seus lares ancestrais, que os  

arrebata dos amados abraços de suas esposas e filhos,  que traz  

todas  estas  durezas  sobre  vossas  cabeças  com sua impiedade  e  

desafio. Ela deu-nos causa justa para a guerra, já que se revelou  

como rebelde contra a autoridade legítima. Vós não entrareis em 

345  CARDINI. 2000:180.
346  OPLL. 1978: 180.
347 Parece-nos uma referência ao título adotado por Otto III de servus Jesu Christi (FOLZ. 1969: 65) que havia 
sido portado por São Paulo.
348  Porvável referência à eleição régia divinamente inspirada.
349 Como lembrança à comparação dos príncipes aos senadores  estabelecida na passagem relativa a Sutri, 
1155?
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guerra com cobiça ou crueldade, mas ávidos pela paz, para que a  

insolência  dos  perversos  seja  contida  e  que  os  bons  sejam  

adequadamente recompensados.

Mas se por preguiça ou covardia nós não respondermos com 

a  espada  vingadora ao  insulto  que  nos  foi  infligido  por  Milão,  

indubitavelmente a estaremos brandindo em vão e nossa paciência  

na  questão  não  será  tão  merecedora  de  louvor  quanto  nossa 

negligência o será de execração. É, portanto, em serviço da justiça  

que justamente reivindicamos vosso apoio, para que o desafio de  

nossos adversários venha a fracassar e que a honra do império,  

que  perdurou  até  nossos  dias,  possa  ser  mantida  em  nosso  

reinado. Não  estamos  infligindo  injúrias,  mas  removendo-as.  E 

desde que a guerra é justa, e travada ao comando de um poder  

maior, que todos ajam para assegurarem-se dos maiores elogios  

da cavalaria, e da recompensa por seus méritos e esforços; sejam 

obedientes às necessidades da república e façam com toda a vossa 

força o que quer que lhes seja ordenado para sua vantagem (da 

república). Com a graciosa ajuda de Deus, a cidade hostil não nos  

encontrará morosos ou fracos na preservação do que foi adido ao  

império  por  nossos  predecessores  Carlos  e  Otto – os  primeiros  

imperadores de além das montanhas a estender as fronteiras do 

império”.350

Esta passagem importantíssima (não sabemos com certeza se por discurso real de 

Friedrich  ou  se  fruto  da  pena  de  Rahewin,  mas  pela  pequena  quantidade  de  citações 

clássicas, apenas uma de Virgílio351 além de apenas uma passagem bíblica – Romanos 13:4 

–  ou  seja,  pelo  pouco  embelezamento  retórico  dado  por  Rahewin,  é  provável  que  a 

passagem, um pouco alterada, tenha sido proferida por Friedrich na reunião do exército em 

Bréscia, 1158) dá-nos a impressão de que Friedrich estava ciente das definições de Guerra 

Justa presentes ao  Decretum  de Graciano, especialmente em sua Causa XXIII. Devemos 

350  FREISING. III, XXIX, 2004: 205-206.
351  Segundo Mierow, Eneida X, 160.
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recordar que Rahewin listou o Direito como uma das áreas de interesse de Friedrich (como 

visto no capítulo 3).

De qualquer maneira, fica patente no texto a vinculação de Friedrich, um monarca 

profundamente interessado no estabelecimento da legalidade (e, portanto, da legitimidade) 

de seus atos, à adequação de sua guerra contra Milão aos requisitos da Doutrina da Guerra 

Justa  em  todas  as  suas  minúcias,  incluindo  a  mais  complexa,  a  da  Intenção  Correta, 

explicitando que os guerreiros deverão combater objetivando o restabelecimento da paz, 

buscando  corrigir  os  malfeitos  milaneses,  seguindo  aqui  o  preceito  agostiniano  para  a 

condução da Guerra Justa352. 

Ademais, habilmente, ligou a consecução de uma guerra justa ao merecimento do 

renome cavaleiresco,  preocupação cada vez maior aos aristocratas,  considerando que os 

valores e ideais da Cavalaria que estavam em desenvolvimento na França, infiltravam-se na 

Germânia  imperial,  influenciando  tanto  a  alta  nobreza  quanto  os  cavaleiros  livres  e 

ministeriais. Por certo que neste momento tratava-se de influência mais ligada às marciais 

canções de gesta que dos romances corteses clássicos que ainda estavam por vir. Ainda 

assim, demonstra uma interessante sensibilidade da parte do imperador em reconhecer os 

impulsos psicológicos e culturais que neste momento afetavam seus súditos e guerreiros.

Porém, no coração do texto, tanto a Guerra Justa quanto a Cavalaria encontram-se 

interligadas  a serviço do  Honor imperii,  conquistada juntamente com os territórios,  por 

Carlos Magno e Otto I. O direito de governar a Lombardia, advém do direito garantido pela 

conquista, pela força empregada pelos já mencionados antecessores (como Friedrich havia 

deixado claro aos representantes  da comuna romana em 1155) e estas vitórias agregam 

honra ao império da mesma forma que a rebelião milanesa desafia a ordem e subtrai honra 

ao  império  e,  em  última  instância,  aos  próprios  príncipes  que  devem  recuperá-la  nos 

campos de batalha.

352  RUSSELL. 1987: 108-124.
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Conclusões: Honor imperii – Eixo definidor da política de Friedrich Barbarossa?

“Líderes  políticos  medievais  
não  representavam  partidos  ou 
instituições; trabalhavam e lutavam por 
sua  própria  honra,  riqueza,  interesses  
e,  consequentemente,  eram  mais  
dominados  por  suas  simpatias  e  
aversões  do  que  suas  contrapartes  
modernas."353

Após  avaliarmos  a  presença  do  honor  imperii na  documentação  selecionada  e 

analisarmos  algumas  de  suas  principais  ocorrências,  impõe-se  a  questão:  o  que  honor 

significava para Friedrich Barbarossa e seus contemporâneos?

Segundo Niermeyer em seu Mediae Latinitatis Lexicon Minus, o vocábulo honor de 

antigas origens romanas possui nada menos do que vinte e seis significados354: fidelidade 

vassálica; presente de honra; competência; poder; categoria social; integridade de bens e de 

direitos;  situação bem estabelecida juridicamente;  o caráter  inviolável das igrejas e suas 

propriedades; o estatuto protegido dos clérigos;  um ofício/posição pública importante;  a 

posse ou exercício de um ofício elevado; uma dignidade eclesiástica importante; qualquer 

ação  clerical;  ordens  sacras;  uma  posição  mundana importante;  benefício;  feudo;  feudo 

clerical – propriedade destinada à subsistência de um padre domiciliado em determinada 

igreja; a posse (territorial) de um vilão; território; as temporalidades de um bispado; um 

principado territorial; um senhorio; honra, no sentido pessoal; jurisdição condal; domínio; 

pertences agregados a uma propriedade, privilégio e, finalmente, “soberania”, sendo que o 

exemplo dado é, nada menos que, o honor imperii.

Todavia,  ao mesmo tempo,  honor  também era interpretada como  êre:  esplendor, 

glória,  status social  superior  que em parte  surge do poder  e  da riqueza  e  em parte  da 

coragem e da bravura, um valor objetivo, externo, sem conotações morais. A aprovação é 

concedida por outros, contanto que da mesma categoria social, sendo que a derrota para 

inferiores torna-se uma mácula à honra de alguém.

353  BAGGE, 2002: 77
354 NIERMEYER, 1976: 495-498.
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“Da parte do concessor, é uma ação que exterioriza uma 

atitude interior de modo visível e sonoro. Para o recipiente é uma 

aceitação  passiva,  uma posse  desejada.  Era  a  honra  externa,  a  

posição, o respeito ou a classificação recebida pelo mundo que nos 

rodeia e que deve ser gozada na vida pública. Na medida em que é  

dada, trazida,  mostrada, oferecida e dada; na medida em que é  

recebida, deve ser mantida, conquistada, merecida ou buscada”.355 

A busca pela  êre, sua manutenção e seu crescimento eram motivos por excelência 

para as ações dos personagens épicos da literatura cavaleiresca, que, por sua vez, floresceu 

justamente durante a segunda metade do século XII, inicialmente na França e Inglaterra, 

mas rapidamente atingindo a Germânia. A importação e a aceitação dos temas, estética e 

valores cavaleirescos acabou por participar da reorganização da vida cortesã, cada vez mais 

influenciada por estes novos padrões de comportamento e sociabilidade e gerar uma nova 

cepa cultural em terras germânicas: a partir das obras de Eilhart von Oberge (Tristrant) e 

Heinrich  von  Veldeke  (Eneasroman)  o  caminho  estava  aberto  para  o  surgimento  dos 

autores  “clássicos”  da  literatura  cortês  germânica:  Gottfried  von  Strassburg  (Tristan), 

Hartmann  von  Aue  (Erec,  Iwein,  Der  Arme  Heinrich e Gregorius)  e  Wolfram  von 

Eschenbach (Parzifal, Willehalm e Titurel).

Houve  também  a  importação  da  lírica  trovadoresca  que  adquiriu  em  terras 

germânicas o sabor próprio da  Minnesang com Friedrich von Hausen (que fazia parte do 

entourage de Friedrich Barbarossa, e, reportadamente, morreu durante a Terceira Cruzada), 

Heinrich von Veldeke, Albrecht von Johansdorf, Heinrich von Morungen, Hartmann von 

Aue, Reinmar von Hagenau, Wolfram von Eschenbach e Walter von der Vogelweide. É 

interessante notarmos que estes autores pertenciam à camada social dos cavaleiros servis, 

os  ministeriais,  que se tornaram protagonistas e produtores desta nova cultura,  além de 

serem incorporados de forma cada vez mais ampla à aristocracia tradicional até a sua fusão 

plena no correr do século XIV.

Nos romances épicos cortesãos pode-se encontrar um importante meio de expressão 

dos conceitos  correntes de honra e  na lírica  cortesã pode-se encontrar  um exercício  de 

355 JONES, 1959: 04
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louvor  à  honra  dos  patronos  por  parte  dos  poetas,  que ao realizar  estes  louvores  estão 

prestando serviço a seus senhores (principalmente com o tipo de canção que os provençais 

definiram como sirventes). E, “porque os reis eram a fonte da honra, um cabeceio do rei  

ou da rainha trazia honra a seus recipientes, mesmo que fosse apenas em retorno a uma  

saudação”356

Assim, a própria vida cortesã estava imersa nas questões e expressões da honra e 

Friedrich  Barbarossa,  como  visto  no  capítulo  3,  não  recebeu  uma  educação  literária, 

formal, ao contrário de seus antecessores Sálios e mesmo de seu sucessor Heinrich VI (que 

inclusive participou da Minnesang). Pelo contrário, ele recebeu uma educação normal para 

um nobre germânico, ou seja, uma educação guerreira que continha em si os rudimentos da 

sociabilidade cortês. Assim, compartilhava (em grande parte) da mesma matriz conceitual 

de  seus  ministeriais e  nela  a  questão  da honra  possuía  uma importância  que não  teria 

ocorrido a um príncipe Sálio, por exemplo.

Devemos mais uma vez recordar que Geoffrey Barraclough considerou Friedrich 

como  uma  personificação  das  virtudes  cavaleirescas357,  sendo  a  sua  corte  o  primeiro 

exemplar de corte cavaleiresca além-Reno, segundo os cânones vindos de França.

Simultaneamente considerando estes elementos e as transformações ideológicas e 

políticas que ocorriam no período, especialmente as primeiras tentativas de abstração do 

poder leigo frente ao eclesiástico, acontecendo na corte de Friedrich Barbarossa, não nos 

espanta que a corte tenha passado a conceber o Império como uma instituição. O súbito 

emprego de fórmulas como honor regni e honor imperii articulou o sentimento da corte em 

torno de uma nova definição de regnum com a ajuda de termos tradicionais como honor. 

Até então, o  regnum havia sido concebido como existente através do rei e dos príncipes, 

mas um termo como  honor permitiu a possibilidade de atribuir-lhe sua própria natureza 

individualizada, embora fosse uma natureza ainda indefinida e distante da idéia do Estado 

Moderno, no qual reino e monarca são entidades distintas.

Embora a fórmula  honor imperii tenha surgido na documentação imperial em fins 

do reinado de Heinrich IV (1105-06), não possuía o sentido personalizante que adquiriu 

posteriormente  e  muito  menos  sua  importância,  tendo  sido  mencionada  apenas  em  6 

documentos por sua chancelaria (as de Heinrich V e Lothar III não utilizaram-na e a de 

356 JONES, 1959: 88.
357 BARRACLOUGH, 1968: 98
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Konrad III utilizou-a em apenas 16 documentos), enquanto que no reinado de Friedrich I o 

total alcançou nada menos do que 145 documentos. 

Os Sálios foram influenciados por uma concepção de realeza hierárquica, teocrática 

e transpessoal,  sendo que nela o  regnum está  corporificado no monarca,  que domina o 

poder de forma plena, não o dividindo com os príncipes. A Contenda das Investiduras e as 

Guerras  Civis  acabaram  por  desmembrar  as  fundações  desta  concepção  e  Friedrich 

Barbarossa,  primeiro  monarca  germânico  que  não  teve  contato  nem  com  as  formas 

políticas pré-Investiduras ou com as guerras do período sálio, criado em um contexto de 

alianças  e  disputas  feudais,  imerso  na  cultura  laica  de  seu  tempo  e  grupo  social  que 

considerava a honra um dos elementos mais importantes, assumiu a tarefa de reestruturar o 

regnum. 

Os dois principais autores a lidar com o honor imperii foram Peter Rassow em seu 

Honor imperii – Die neue Politik Friedrich Barbarossas 1152-1159 de 1940 e Knut Görich 

em  seu  Die  Ehre  Friedrich  Barbarossas  –  Kommunikation,  Konflikt  und  politisches  

Handeln im 12. Jahrhundert, de 2001.

Rassow  elaborou  o  honor  imperii como  um  conceito  jurídico-político, 

institucionalizando as ofensas a ele como crime de lesa-majestade, logo, traição, permitindo 

assim  que  a  guerra  fosse  uma  resposta  adequada  à  ofensa.  Görich,  por  outro  lado, 

aprofundou  as  relações  com  as  questões  socioculturais  da  honra,  aplicando-as  à  vida 

pública;  segundo ele,  a  honra  não  era  ideologia,  mas  sim a  forma  através  da  qual  os 

contemporâneos do Barbarossa interagiam entre si e com o mundo; assim, embora a honra 

do império  e a honra do imperador  ainda se confundissem,  as ofensas contra  ela  eram 

questões de ordem pessoal, não necessariamente institucional.

O honor imperii de fato não é um instrumento jurídico, como pensado por Rassow. 

Porém, ao considerarmos que a honor imperii ainda estava ligada à honra do imperador e 

que  este,  através  do  prisma  do Direito  Romano  é  a  fonte  do  Direito,  sendo Lei  a  sua 

vontade358,  transformam  a  honra  ofendida  do  império/imperador  em  causa  justa, 

demandando  que  reparações  sejam feitas  e,  assim,  a  principal  ferramenta  utilizada  por 

358 “O que o imperador determina possui força de estatuto, tendo o povo concedido toda a sua autoridade e  
poder através da Lex regia a seu ofício (honor). Consequentemente, o que quer que o imperador acomode  
por escrito ou decida em sua capacidade judicial ou ordene por editos é claramente um estatuto: e estes são  
o que chamamos constituições”. (Institutas de Justiniano in: TIERNEY, 1988: 103).
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Friedrich para a implementação do  honor imperii foi a Doutrina da Guerra Justa, como 

demonstrado no terceiro caso estudado (Milão, 1158) no capítulo anterior.

Ao analisarmos o corpus documental da chancelaria de Friedrich, constatamos que 

as  peças  que  contém  a  fórmula  foram  direcionadas  para  vários  tipos  de  finalidades 

diferentes,  ao  menos  em  aparência.  Concessões  realizadas  (em  caráter  inédito  ou 

confirmatório  de  privilégios  anteriores)  para  príncipes  e  estabelecimentos  religiosos, 

tratados  e  negociações  com  potentados  estrangeiros,  convocações  e  relatos  militares... 

Todavia,  em todos há uma constante:  a  necessidade de ser mantido  o apalavrado e  ali 

estabelecido com a força de Lei (segundo o Corpus Juris Civilis). Caso contrário, a ofensa 

ao honor imperii ali invocado permite ao monarca tomar providências para a satisfação da 

honra. 

Contudo, ao contrário do que Rassow havia pensado, estas providências vão além 

da violência pura e simples. Reavaliemos os requisitos para uma guerra justa: ela tem que 

ter uma causa reconhecida como justa (definida como a reparação de um malfeito),  ser 

autorizada por uma autoridade reconhecida como legítima e ser travada com a intenção 

correta (ou seja, com o objetivo de reparar o malfeito, não para conquistas). 

A partir  do  momento  em que  se  negocia  uma  concessão,  um privilégio  com o 

imperador e se aceita o  honor imperii e se acata a autoridade do monarca, o rompimento 

dos termos acordados caracteriza-se como um “malfeito” à parte ofendida. Em relação aos 

documentos analisados pode-se constatar que romper os termos ali constantes seriam vistos 

como  ofensas  ao  honor  imperii,  rebelião  dos  súditos  contra  o  monarca  e  rebelião  dos 

vassalos contra o suserano.

A  autoridade  de  Friedrich,  mesmo  contestada  em  sua  prática  pela  nobreza 

germânica continental, pela Igreja e pelas comunas italianas, só foi tratada por ilegítima em 

escritos  de  John  de  Salisbury,  não  pelas  partes  em questão.  Finalmente,  a  questão  da 

intenção  correta  é  de  grande  importância,  já  que  ela  nos  leva  à  necessidade  de  haver 

proporcionalidade na resposta à ofensa.  Rassow não levou este ponto em consideração, 

embora o próprio Friedrich (segundo Rahewin) o tenha feito.

Como  Görich  bem  observou  em  relação  aos  conflitos  entre  os  arcebispos  de 

Salzburgo e o Barbarossa359, a reparação é flexível, contanto que pública: a difamação do 

359 GÖRICH, 2001: 90-91.
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imperador  era  percebida  como  um acontecimento  público,  com o  dano  visível  em seu 

status normalmente levando a uma situação de conflito.  Ela poderia ser satisfeita com a 

retratação pública da honra ofendida (com a presença do ofensor em uma dieta da corte 

imperial), a humilhação pública do ofensor (recordando que o ato de submissão centrado na 

prostração –  deditio – era considerado como o meio apropriado para render satisfação à 

honra  de  um  oponente);  no  caso  de  Salzburgo,  Friedrich  recusou-se  a  aceitar  uma 

compensação financeira e só se satisfez com a retratação pública do arcebispo. A resposta 

dependia da natureza e intensidade do conflito.

Porém,  caso  os  passos  anteriores  fossem  considerados  insuficientes  ou 

insatisfatórios,  opções  drásticas  (e  arriscadas)  como  a  guerra  tornavam-se  necessárias. 

Como exemplo, podemos utilizar a retomada de conflitos com Salzburgo com o arcebispo 

Konrad  II  von  Babenberg,  irmão  de  Otto  von  Freising  e  portanto  tio  de  Friedrich  e 

alexandrino ferrenho, que se recusou a cumprir a deditio perante o imperador e isso fez com 

que Friedrich ordenasse aos condes bávaros Leopold e Heinrich von Plain que devastassem 

os  campos  da  arquidiocese  “pela  honra  do  império”,  acrescentando  que  “nossa  honra 

depende desta guerra” 360.

 Seguindo a idéia agostiniana de que uma guerra justa deve ser travada tendo em 

vista a correção do ofensor e não o ódio ao mesmo, o monarca só deve chegar a este passo 

após esgotar todas as alternativas possíveis. Podemos constatar a consternação de Friedrich 

na Dieta de Roncaglia de 1159 quando foi, mais uma vez, afrontado por representantes das 

comunas lombardas nesta carta enviada ao bispo Alberto von Freising:

De Friedrich, graças a Deus imperador romano e sempre 

augusto a seu dileto Alberto, bispo de Freising, manda sua estima e 

tudo de bom.

Com os céus chocados e todo o mundo assustado pela união  

de pérfidos traidores cuja malícia dizem ser proveniente da ímpia 

tradição  de  algumas  cidades  lombardas.  Obviamente  Milão,  

Piacenza, Cremona, Bérgamo, Bréscia, Parma, Mântua e a marca  

de Verona que sem causa, sem qualquer dano precedente, uniram-

360  MGH DD II, 508: 442.
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se contra nossa majestade e a honra do império. Sobre tal fato tão  

espinhoso, temos a indubitável crença de que sofreste em vossas  

entranhas com tal perturbação.

Não  desejamos  debelar  esta  rebelião  para  estender  o 

domínio de nosso império germânico que até hoje foi preservado 

com  muitos  gastos,  muitos  esforços  e  com  o  sangue  de  muitos  

príncipes e homens ilustres, mas para reprimir e expulsar aqueles 

que querem reinar sobre nós e não ampliar nosso amplo domínio.

Porque,  para  dizer-lhe  a  verdade,  antes  que  o  tempo da  

destruição  de  nosso  império  sobrevenha,  nossos  sucessores 

sofrerão  tamanha  confusão  e  suportarão  tantas  perdas  por  nós  

transmitidas  que  antes  prefeririam  uma  morte  honesta  entre 

estranhos.361 

Friedrich  (ou  melhor,  o  notário  anônimo da  chancelaria  que  compôs  esta  carta) 

explicita perfeitamente a injustiça da rebelião das cidades lombardas ali citadas (sem causa,  

sem qualquer  dano precedente)  que  assim ofenderam tanto  a  sua  majestade  quanto  ao 

honor imperii e deixa claro que a sua punição aos rebeldes não é motivada por desejos de 

conquista, mas apenas para a reparação da ofensa causada.

A expeditio  régia ou campanha militar conduzida dentro das fronteiras do império 

ocidental era em si um método administrativo de último recurso. Citando o segundo livro 

de Samuel (2Sm, 11:1), Rahewin pensava ser óbvio que houvesse uma época apropriada 

para  os  reis  irem à  guerra  e  aplicou  o  lugar  comum  à  segunda  campanha  italiana  de 

Friedrich,  planejada para 1158. Ele também considerava implícito  que os bispos seriam 

consultados  e  um deles,  Hartmann  von  Brixen,  afirmou  ao  imperador  que  seria  justo 

castigar  os  milaneses  pela  honra  do  império  362.  No  século  XII,  o  honor  imperii foi 

empregado  para  justificar  guerras  “para  a  glória  e  honra  do  império  Romano”  como 

Friedrich  Barbarossa expressou a  Wibald  von Stablo  em relação  à  expedição  contra  a 

Polônia em 1157363.

361 MGH, Const, I: 116.
362  FREISING. III, XVa, 2004: 190.
363  MGH DD I, 181: 304.
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Considerações finais

O ato inicial do reinado de Friedrich Barbarossa foi o envio ao papa Eugênio III de 

uma  missiva,  na  qual  comunicava  ao  pontífice  a  sua  ascensão  ao  trono  germânico  ao 

mesmo tempo em que declarava sua intenção de renovar o Império Romano (Renovatio  

imperii), com o uso das leis e costumes e defendê-lo com armas e a guerra364.

O objetivo central  da  Renovatio  imperii era restaurar,  manter  e ampliar  o  honor 

imperii, como verbalizado no Tratado de Constança: (...) manutenendum atque augendum 

et dilatandum honorem imperii sui (...)365. Isso significava renovar a dignidade, o poder, a 

autoridade, os direitos e a glória da instituição imperial, tudo isso incluído na expressão 

honor  imperii,  conceito  totalizante,  flexível  e  aplicável  em  vários  tipos  diferentes  de 

situações  e  realizar  isso  com  quaisquer  meios  disponíveis  que  fossem  minimamente 

aceitáveis a seus contemporâneos com grande tenacidade no emprego destes meios, mas ao 

mesmo  tempo  flexibilidade  suficiente  para  adotar  novas  soluções  quando as  anteriores 

falhavam. Friedrich possuía uma sagacidade política impressionante em comparação com 

os monarcas de seu tempo (e soube cercar-se por auxiliares altamente capazes), mas, para o 

desgosto de analistas dos séculos XIX e XX que, obviamente pensando em retrospecto e, 

muitas  vezes  utilizando-se  de  preconceitos  nacionalistas,  não  era  maquiavélico,  não 

empregava  quaisquer  meios  para  alcançar  seu  fim.  Por  isso,  acusam-no  de  não  ter 

consolidado um caminho para a unidade alemã ou dele não ter  realizado em um único 

audacioso lance (a queda de Heinrich o Leão) uma vasta unificação territorial no fisco régio 

e patrinônio dinástico – que levou séculos na vizinha França – em vez de consolidar a 

feudalização  do reino germânico;  já outros  criticam-no por  não ter  levado a  cabo uma 

modernização das estruturas jurídicas do Império ao manter em uso tanto o Direito Feudal 

quanto o Direito Romano, sem substituir o primeiro pelo segundo, sem mencionarmos as 

críticas tradicionais a respeito de seu envolvimento com a Itália e o Papado, que teriam 

drenado os recursos materiais e políticos que teriam tido melhor uso na consolidação do 

poder real  na Germânia imperial.  Retomando a idéia  inicial  do parágrafo,  estas críticas 

esquecem que tais  movimentos não possuíam um mínimo de aceitabilidade no período, 

364 MGH, Const, I: 89.
365  MGH, Const, I: 93.
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nem para o público a que elas se destinavam (os príncipes leigos e eclesiásticos) e nem, 

principalmente, ao próprio Friedrich Barbarossa.

Em  seu  reinado  como  vicarius  Dei,  representante  do  poder  temporal  na 

Christianitas, ele possuía funções tradicionais contestadas, mas ainda não negadas, como 

defensor da Igreja e, ao mesmo tempo, herdou um histórico de intervenções na instituição 

eclesiástica que, comprovadamente, retornavam a Carlos Magno, além de tradicionalmente 

retornarem a Constantino. Desta forma, interferir nos assuntos papais era uma prerrogativa 

tradicional dos imperadores e como tal, seria também envolvida na  Renovatio imperii  de 

Friedrich, assim como a autoridade dos imperadores sobre o reino da Itália.

Uma  das  características  ideológicas  mais  marcantes  da  monarquia  imperial 

medieval é justamente o seu componente militar e tanto Carlos Magno quanto Otto I (os 

dois  monarcas  que  serviram  como  parâmetros  a  Friedrich)  conquistaram  o  diadema 

imperial  após  conquistarem  a  Itália.  Como  se  este  componente  não  fosse  de  suma 

importância, as mudanças nas estruturas socioeconômicas que atingiram a Europa entre os 

séculos  XI  e  XIII  transformaram a  Itália  na  região  mais  rica  da  Cristandade,  portanto 

indispensável fonte de recursos para a consecução dos projetos de Friedrich a respeito da 

restauração da glória do Império.

Em  seu  longo  reinado,  Friedrich  cooperou  com  os  príncipes  –  especialmente 

Heinrich o Leão –; cooperou com o Papado; cooperou com muitas comunas lombardas 

contra  Milão  e  aliados.  Derrotou  Heinrich  o  Leão,  confrontou  o  Papado,  confrontou 

praticamente  todas  as  comunas  lombardas,  entrou  em acordo  com o  Papado e  com as 

comunas lombardas, incluindo Milão. Como já foi dito, seus métodos mudaram de acordo 

com as circunstâncias, mas não seu objetivo principal.

O jovem Friedrich assumiu em 1152 o trono de uma monarquia imperial desgastada 

por oito décadas de conflitos internos e externos. Trinta e oito anos depois, quando de sua 

morte na Terceira Cruzada, o velho imperador dexou atrás de si um império revigorado. 

Nem  todas  as  suas  iniciativas  foram  bem  sucedidas,  principalmente  as  tentativas  de 

submeter o Papado e as comunas lombardas, mas o Papado também falhou em submetê-lo; 

a  necessidade  mútua  de  sobrevivência  levou-os  a  um  acordo.  Quanto  às  comunas 

lombardas,  submeteram-se  apenas  pró-forma,  mas  reconheceram  a  legitimidade  de 
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Friedrich como seu suserano e sua autoridade, além de pagarem-lhe pelo uso das regalia, 

satisfazendo assim o honor imperii.

Na  Germânia  imperial,  os  príncipes  foram formalmente  enquadrados,  com suas 

jurisdições (condais e ducais) redefinidas por uma monarquia mais atuante e cada vez mais 

rica após 1167, com a ampliação do patrimônio dinástico dos Staufer e a exploração mais 

sistemática do fisco régio com o emprego maciço dos ministeriais como administradores. O 

honor imperii não deve ser entendido como a expressão de uma ideologia propagada pelo 

imperador para nela incorporar os príncipes a despeito de seus próprios interesses. Em vez 

disso, o honor imperii era a honra de todos aqueles, cuja comunidade o reino representava, 

isto é, a comunidade de imperadores e príncipes. Para captarmos o funcionamento do apelo 

que o honor imperii tinha, devemos recordar o fato de que a honra não regulava apenas a 

vida e as ações de um indivíduo, mas sim de todo o grupo a que ele pertencia, sendo que no 

caso do imperador e dos príncipes, de toda a nobreza germânica.

Considerando tanto as expectativas  dos magnatas  quanto as do imperador  e que 

tanto o imperador quanto o império estavam ligados àqueles, os que serviam ao imperium 

com  uma  submissão  voluntária  eram  respeitados  e  homenageados.  Por  outro  lado,  a 

conservação da honra imperial forçava-os a combater os inimigos do império; se isto não 

fosse cumprido, poder-se-ia falar da violação da honra do monarca.

Também na comunicação com o imperador sempre existiam certos gestos e posturas 

ou  comportamentos  linguísticos  que  pressupunham que  a  homenagem  ao  monarca  era 

necessária.  Isto  aplicava-se para os  pedidos  de favores  e  para o  ritual  de resolução  de 

conflitos,  a  deditio.  A decisão  de  perdoar  ou de  rejeitar  um pedido  não  se  encontrava 

apenas nas mãos de Friedrich, mas, ao mesmo tempo, atender ao apelo para a redenção era 

um dos deveres fundamentais de seu domínio, assim como recompensar, proteger e manter 

a paz e a ordem.

Novamente,  o  esclarecimento  destes  compromissos  e  expectativas  mútuas  entre 

governantes e governados devia ser visível e gerava a expectativa de segurança crescente 

de  ambos  os  lados.  Este  tipo  de  comportamento  regulador  era  tão  típico  quanto 

indispensável à ordem medieval. Era também uma questão de honra, que obrigava o rei a 

cumprir demandas decorrentes de laços mútuos, como no caso da resolução da disputa pelo 

ducatus bávaro entre Heinrich Jasomirgott (seu tio paterno) e Heinrich o Leão (seu primo 
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materno),  solucionada  pelo  compromisso  do  Privilegium  minus de  1156.  Recordando 

detalhes sobre a personalidade de Friedrich, foi justamente dito no capítulo 3 que a “raiz de 

seus sucessos estava em seu dom em lidar com as pessoas”366.

Peter Munz (1969) acertou e errou em sua análise do reinado de Friedrich I. Certo, 

ao constatar que o Barbarossa tinha sim um grande propósito por trás de suas mudanças de 

rumo durante seu reinado. Errado, ao assumir que este “Grande Desígnio” (como afirmou) 

fosse a constituição de uma base territorial dinástica (Suábia, Borgonha e Lombardia) como 

a construída pelos Capetíngios ou mesmo a dos Habsburgos (a partir do século XIII), para a 

constituição, em última instância, de um Estado Nacional. Não devemos nos esquecer do 

anacronismo. Os personagens históricos tomaram suas decisões de acordo com a iteração 

entre suas matrizes conceituais e as condições conjunturais e isso dificilmente permite a 

utilização  de programas superelaborados  para a  solução de seus problemas.  O “Grande 

Desígnio”  de Friedrich  Barbarossa foi  o  honor imperii e  todo o necessário  para a  sua 

consecução. 

366 FÜHRMANN, 1995: 139.
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