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RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo discutir a revolta nobiliária ocorrida em 1272/1273 nos reinos de Castela e Leão
contra o monarca Alfonso X (1252-1284). Destacaremos as motivações da revolta, pautada, sobretudo, na recusa dos
nobres  em aceitar  a  nova  legislação  proposta  pelo  rei  que  buscava  a  centralização  do  poder  em detrimento  dos
interesses nobiliários. Utilizamos com fonte principal desse estudo, a Crónica de Alfonso X escrita por volta do ano de
1344.  Esta  fonte  apresenta  uma  extensa  documentação  do  período  da  revolta,  o  que  permite  uma  análise  do
acontecimento e de suas motivações.

PALAVRAS-CHAVE: Nobreza; Rei; História Política.

1 INTRODUÇÃO

A revolta nobiliária de 1272 e 1273 em Castela e Leão acirrou os embates entre a nobreza e
Alfonso  X  (1252-1284).  O  projeto  político  centralizador  empreendido  pelo  monarca  atingia
diretamente a nobreza que ao longo da Idade Média garantiu privilégios e o direito de jurisdição
próprio.

Objetivamos,  neste  trabalho,  compreender  o  processo  de  fortalecimento  da  nobreza
castelhano-leonesa, bem como o perfil  de rei construído por Alfonso X (1252-1284). O equilíbrio
destas duas forças foi  comprometido, de um lado, o rei que buscava ampliar seu domínio e, de
outro, a nobreza que relutava em abrir mãos dos privilégios e direitos adquiridos.

Durante o reinado de Alfonso X, a relação entre o monarca e a nobreza foi se tornando mais
conflituosa, à medida que o rei buscava legitimar o seu poder frente aos nobres mais poderosos de
seus reinos. Alfonso X pôs em prática uma legislação que limitava o poder e as influências da
nobreza nas decisões oficiais.

Neste trabalho teremos como fonte principal a  Crônica de Alfonso X, redigida por volta de
1344, por solicitação de Alfonso XI, (1311-1350) seu bisneto, mas que resgata as relações entre o
monarca e a nobreza castelhano-leonesa, por meio de cartas e documentos. Portanto, esse estudo
tem por objetivo compreender as razões que levaram ao embate, além de analisar e compreender,
por meio de fontes e documentos, como se deram as negociações entre o monarca e os nobres
revoltosos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A principal fonte de nossa análise é a Crônica de Alfonso X, redigida, conforme afirmamos,
em 1344 durante o reinado de Alfonso XI. Além de basear-se em outras crônicas escritas durante o
reinado do monarca, o cronista incorporou uma extensa documentação relativa à revolta nobiliária
de 1272/1273. Além da documentação oficial, ou seja, emitida pela chancelaria de Alfonso X, vários
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outros  documentos  como cartas  e  petições  nobiliárias  foram incorporados  à  crônica.  A  crônica
apresenta a seguinte estrutura:

Quadro 1: Estrutura da Crónica de Alfonso X segundo Manuel González Jiménez (2000)
SEÇÕES CONTEÚDO

Primeira
1252-1272

Corresponde aos capítulos I ao XIX. Narra o início do reinado de Alfonso X, apesar dos 
erros cronológicos, o cronista busca mapear a organização política e econômica.

Segunda
1272-1273

Corresponde aos capítulos XX até LVIII. O cronista incorporou ao texto documentos da 
chancelaria real do processo de negociação dos nobres com o monarca durante a 
revolta nobiliária é, portanto, a seção mais documentada de todo o texto da Crónica de 
Alfonso X.

Terceira
1274-1275

Corresponde aos capítulos LIX ao LXIV e, novamente, traz erros cronológicos e 
informações de itinerários de viagens. O objetivo do cronista foi de apresentar o fim da 
rebelião dos nobres.

Quarta
1275-1284

Se refere aos capítulos LXV até LXXVIII, narra os feitos de Sancho IV, filho de Alfonso 
X, o Sábio.

As fontes auxiliares são de caráter jurídico, o  Fuero Viejo de Castilla, Fuero Juzgo e Fuero
Real. Esses códigos demonstram a autonomia jurídica da nobreza, com o  Fuero Viejo de Castilla
como código jurídico local  restrito à Castela,  seguido pelo  Fuero Juzgo,  a primeira tentativa de
Fernando III (1217-1252) de unificação jurídica e o grande projeto de Alfonso X (1252-1284) com o
Fuero Real. Iniciado por Fernando III, Alfonso X deu continuidade a essa política centralizadora, pelo
menos até a eclosão da crise com a nobreza (GERBET, 1997, p.120).

A imposição dos novos códigos centralizadores e a substituição das antigas leis de origem
nobiliária provocou o enfrentamento entre o rei e parte da nobreza castelhana. A análise das fontes
possibilitou o entendimento das razões que levou à revolta e as dificuldades enfrentadas pelo rei em
seu projeto político.  

Metodologicamente,  as  crônicas  medievais  devem  ser  analisadas  como  obras  histórico-
literárias. Para além dos feitos de “grandes homens”, elas retratam uma sociedade, sua forma de ver
e encarar a realidade, seus aspectos sociais, políticos, econômicos e religiosos, e é essa pluralidade
de possibilidades que amplia os campos de estudos para quem se debruça sobre tais documentos.
Todavia, há que se ter um olhar cuidadoso na investigação das crônicas uma vez que elas podem
conter uma intencionalidade não declarada, objeto de análise dos historiadores. De acordo com
Maurizio Tuliani,

Para a historiografia moderna seu interesse particular [da crônica] não se estabelece só nos
sucessos que se relatam, mas também na forma em que a narração se desenvolve, na maneira
de  refletir  o  ambiente  cultural  em  que  se  escreve,  nas  ideias  políticas  e  religiosas  que
constituem o bastidor da obra1 (TULIANI, 1994, p. 3).

1 “Para la moderna historiografía su particular interés no radica sólo en los sucesos que se relatan, sino también en la

forma en que la narración se desarrolla, en la manera de reflejar el ambiente cultural en que se escribe, en las ideas
políticas y religiosas que constituyen el trasfondo de la obra” (TULIANI, 1994, p.3).
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Segundo  Moses  Finley  (1994),  a  realização  de  uma  pesquisa  histórica  exige  que  o
pesquisador leve em consideração alguns elementos fundamentais ao exercício da investigação.
Informações acerca do contexto de produção da fonte, da autoria, da tipologia, dos termos, bem
como da historiografia relativa ao documento e ao objeto de análise, tornam o trabalho do historiador
mais crítico e caracterizam-se como um caminho metodológico necessário para a leitura e análise de
fontes, neste caso, inseridas no contexto medieval.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alfonso X mostrou-se participativo e interessado nos assuntos do reino desde a juventude,
sua formação para ocupar o trono ia muito além da simples formação militar e cristã,  abrangia
também conhecimentos científicos e literários, pois desde jovem cercou-se de poetas, tradutores e
intelectuais.  Durante o reinado de Fernando III, seu pai, desempenhou atividades administrativas,
militares, além de participar das atividades intelectuais desenvolvidas na corte (REIS, 2007, p.170).

Após a morte de Fernando III  em 1252, o então príncipe, foi proclamado rei de Castela e
Leão. Na Crónica de Alfonso X não há menção à forma como se deu a ascensão ao trono, apenas
uma citação breve: “[...] depois que faleceu o santo rei dom Fernando, o primogênito infante Alfonso
foi elevado à condição de rei na cidade de Sevilha” (CAX apud REIS, 2007, p.74).

A partir  de então, Alfonso X dedicou seu reinado à questão intelectual,  militar e religiosa,
mantendo  a  política  até  então  proposta  por  seu  pai,  de  expansão  e  consolidação  do  território
castelhano-leonês, e de centralização do poder por intermédio da implantação de novos códigos
legais.

Em  alguns  momentos  de  seu  reinado  Alfonso  X  entrou  em  conflito  com  a  nobreza,
especialmente quando se tratava da imposição da nova legislação que previa a substituição dos
antigos códigos jurídicos adotados pela nobreza em seus respectivos territórios. Neste contexto, as
novas leis criadas pelo rei deveriam ser “entendidas, obedecidas e preservadas”, além de possuírem
o dever de ser “benéficas, corretas e verdadeiras” (REIS, 2007, p. 196-197).

Em 1264 as possibilidades de expansão territorial cessaram, pois restava sob o controle dos
muçulmanos  apenas  o  reino  de  Granada.  Concomitante,  a  nobreza  castelhano-leonesa
compreendeu que a fonte de sua riqueza, condicionada à constante obtenção de terras e favores,
havia se esgotado. A interrupção da Reconquista trouxe consigo uma crise econômica e, como
consequência, a diminuição das regalias e benefícios da nobreza. (GERBET, 1997, p.121).

Entretanto, os nobres tinham consciência de sua importância política e militar e, frente às
ameaças de diminuição do seu poder, decide pelo enfrentamento com o monarca. Deste modo, é
uma nobreza unida em torno dos seus ideais que se subleva em 1272. A razão principal eram as
mudanças provocadas pelo projeto de unificação jurídica de Alfonso X, mas o cenário econômico e a
pressão  fiscal  que  aumentava  sobre  os  nobres  também  colaboraram  para  a  sublevação
nobiliárquica. Segundo Félix Pérez Algar,

As  constantes  e  enormes  despesas  que  se  originaram  do  Império,  em  conjunto  com  as
necessárias para combater  em Granada, tinham deixado os cofres reais  vazios.  Alfonso X
estava gastando praticamente sem parar desde o momento em que chegou ao trono2 (PÉREZ
ALGAR, 1997, p.245).

2 “Los inmensos y constantes gastos que originaba el Imperio, unidos a los necesarios para combatir a Granada, habían

dejado vacías las arcas reales. Alfonso X había estado gastando sin parar prácticamente desde el instante en el que
llegó al Trono” (PÉREZ ALGAR, 1997, p. 245).
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Os problemas econômicos do reino complicavam ainda mais a situação do monarca neste
momento. O rei não poderia aumentar os impostos ou desvalorizar os metais das moedas, qualquer
uma dessas saídas causava ainda mais problemas com a nobreza local e limitava as negociações
políticas frente aos problemas com os nobres. A saída encontrada por Alfonso X foi criar um imposto
extraordinário que levaria a pressão fiscal do reino aos limites, mas que viabilizaria a viagem do
monarca  até  o  Império,  a  fim  de  reclamar  o  titulo  de  imperador  do  Sacro  Império  Romano-
Germânico.

Neste  sentido,  as  negociações  explicitam a  necessidade  de  coexistência  das  forças  que
compunham o  cenário  político  durante  a  Idade  Média,  por  um lado  a  nobreza  que  precisa  do
monarca, em suas instâncias econômicas e sociais e, por outro, o rei Alfonso X (1252 – 1284) que,
além de precisar da nobreza para os assuntos econômicos e organização social do reino, neste
momento, precisa dos nobres revoltosos para empreender sua ida ao Império.

A relação de interdependência que existia entre a nobreza e o monarca castelhano-leonês
impunha às partes certa cautela nas negociações e, garantiu que o monarca se disponibilizasse a
negociar com os nobres revoltosos, pelo menos inicialmente.

O casamento infante herdeiro, Fernando de La Cerda; a realização das Cortes de Burgos e, a
aprovação  de  um  novo  imposto,  denominado  servicio,  por  volta  de  1272,  intensificaram  os
problemas entre o monarca e a nobreza a tal modo que o embate direto foi inevitável.  

A relação entre a monarquia e a nobreza nos reinos de Castela e Leão foi  estudada por
historiadores  como  Salvador  de  Moxó,  Marie-Claire  Gerbet,  Pascual  Martinez  Sopena,  Almir
Marques Souza Junior, entre outros. Tais autores apontam para questões que ainda carecem de
investigação, dadas suas implicações para o entendimento do processo de fortalecimento do poder
real que se observa ao longo do século XIII, e, especificamente, durante o reinado de Alfonso X, o
Sábio.

Salvador Moxó ao trabalhar com os estudos acerca da nobreza castelhano-leonesa na Idade
Média indica que sua formação passou por três fases diferentes: a primeira delas se deu na  Alta
Idade Média, quando se forma a “primitiva aristocracia”, um pequeno grupo que gradativamente vai
se destacando da população livre; a segunda se deu durante Idade Média Central, quando a “velha
nobreza” obtém seu estatuto legal e passa a ser reconhecida juridicamente; por fim, na Baixa Idade
Média, a nobreza se caracteriza como “nova nobreza” resultante de um processo de renovação
nobiliária (MOXÓ, 2000, p. 226-227).

Alguns elementos foram fundamentais para o desenvolvimento da nobreza em sua primeira
fase, ou seja, a da aristocracia primitiva, dentre eles: o repovoamento, que foi,  sem dúvida, um
importante elemento para a formação de domínios territoriais e para o fortalecimento econômico e
político  da  aristocracia  durante  o  reinado  de  Alfonso  III  (852  -  910);  o  desenvolvimento  das
linhagens  e  a  participação  da  nobreza  na  administração  real.  Com  o  início  do  processo  de
Reconquista em 722, manifesta-se a ação política e militar da “nobreza velha” com o objetivo de
garantir e aumentar seus direitos jurídicos e seus privilégios. (MOXÓ, 2000, p. 255).

Já o surgimento da “nobreza nova” deveu-se ao declínio político da “velha nobreza”,  em
função de conflitos políticos e crises econômicas frequentes. Os gastos da longa guerra travada
com os muçulmanos eram bancados pelas grandes famílias nobres e o conflito pelo poder levou ao
desaparecimento de muitas linhagens antigas. Este novo grupo social era constituído pela família
do rei e seus parentes; aqueles que ocupavam cargos administrativos; os cavaleiros e guerreiros
(MOXÓ, 2000, p. 284-285).

Entre os séculos X e XII a nobreza emerge como grupo político e militar bastante fortalecido,
com importante papel na defesa dos territórios e da sociedade como um todo. À hereditariedade da
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posição  ocupada  junto  à  monarquia,  dos  cargos  e  privilégios,  soma-se  a  afirmação  do  ideal
cavaleiresco e a manutenção do seu status social. É a nobreza nova e militarizada que, 

[...] se constituiu na classe militar por excelência já que a profissão das armas era considerada
enobrecedora. Não há que se esquecer da estreita relação que existiu durante todo o processo
medieval entre «cavalaria» e nobreza cujo significado se faz complementar, sobretudo em fins
da Idade Média ao considerar que suas origens eram idênticas.3 (GARCIA VERO; CASTRILLO
LLAMAS, s.d., p. 23).

Desta maneira,  o  processo de fortalecimento da nobreza castelhana está intrinsecamente
relacionado à questão militar e, por consequência, à Reconquista. Em pouco mais de dois séculos,
findando-se em 1264, se recuperou mais de 400.000 km², o que permitiu aos cristãos apoderar-se
praticamente de toda a Península, com exceção apenas do pequeno reino de Granada (GERBET,
1997, p.  36).  Junto a esse avanço cristão, o fortalecimento da nobreza foi  latente e paralelo ao
fortalecimento do poder real.

Com a diminuição de atividades do processo de Reconquista4, a nobreza viu-se desprovida
de  sua  fonte  de  enriquecimento  e  regalias,  isto  é,  a  apropriação  de  parte  dos  territórios
conquistados. De início, Alfonso X (1252 – 1284) tentou remediar a situação, concedendo algumas
compensações, como remunerações pelos cargos ocupados na administração,

[...] quando a nobreza se levantou contra Alfonso X, em 1272, estava ainda muito longe de ser
excluída do poder; o fortalecimento das instituições em beneficio do rei não havia perturbado;
se adaptava muito bem às tendências absolutistas, sempre e quando este não fora dirigido
contra ela nem contra as cidades, e pudera controlá-lo. Contudo, no último decênio do reinado
de Alfonso X, se iniciou um período de crise aguda entre os nobres e as cidades, por um lado,
e entre estes e o rei por outro5. (GERBET, 1997, p. 123).

Assim, a Revolta Nobiliária de 1272/ 1273 registrada na Crónica de Alfonso X, mais do que
representar um momento de exclusão da força política da nobreza, diz respeito a um embate de
duas forças consolidadas e importantes ao contexto medieval castelhano, de um lado a nobreza
historicamente  fortalecida  e  apoiada  e,  por  outro,  a  realeza,  que  cada  vez  mais  buscava  a
centralização do poder.

Portanto, o cenário que se configura, principalmente na Península Ibérica a partir do século
XIII,  é  de  mudanças sociais  e  políticas  profundas.  Assim,  as  antigas  relações feudo-vassálicas
passam a ser minadas pelas novas estruturas e nova forma de poder que se busca estabelecer, por
meio da figura do rei e da centralização das funções administrativas, jurídicas e políticas.

3“[...] se constituyó en la clase militar por excelencia ya que la profesión de las armas se consideraba ennoblecedora. No
hay que olvidar la estrecha relación que existió durante todo el período medieval entre «caballería» y nobleza cuyo
significado  se  hace  complementario  sobre  todo  a  fines  de la  Edad Media  al  considerarse  que sus  Orígenes eran
idénticos.” (GARCIA VERO; CASTRILLO LLAMAS, s.d., p. 23).
4 Apesar de a Reconquista Ibérica ter sua data final apenas em 1492, com a retomada de Granada pelos cristãos, as

atividades de investidas militares diminuem consideravelmente e a nobreza já passa a sentir  a perda de poderes e
privilégios. Ver: GERBET, Marie-Claude. Las noblezas españolas en la Edad Media: siglos XI-XV. Madrid: Alianza, 1997.
p. 36 – 64.
5“[...]  cuando  la  nobleza  se  alzó  contra  Alfonso  X  en  1272  estaba  aún  muy  lejos  de  ser  excluida  del  poder;  el

fortalecimiento de las instituciones en beneficio del rey no la había perturbado; se adaptaba muy bien a las tendencias
hacia el absolutismo, siempre y cuando éste no fuera dirigido contra ella ni contra las ciudades, y pudiera controlarlo.
Ahora bien, en el último decenio del reinado de Alfonso X se inició un período de crisis aguda entre los nobles y las
ciudades, por un lado, y entre éstos y el rey, por otro.” (GERBET, 1997, p.123).
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A  Crónica de Alfonso X expõe a preocupação com as negociações da revolta. A narração
deixa clara a necessidade do rei  em convencer  os nobres a retornar  ao reino de Castela  para
empreender a ida ao Império. O monarca assume o compromisso de acatar as reivindicações dos
nobres, restituindo-lhes seus privilégios e seus códigos jurídicos (CRÓNICA DE ALFONSO X, 1998,
p.134-135).

Após as discussões e a concessão real, os nobres receberam a última oferta para retornarem
ao reino e reatarem os laços com o rei Sábio. A oferta do monarca, mais do que generosa,

[…]  significava  a  renúncia  de  alguns  dos  princípios  mais  ciosamente  defendidos  desde  o
começo da disputa, como a capacidade do rei de solicitar impostos de cortes quando achasse
necessário,  ou  a  aceitação  sob  certas  condições,  da  petição  nobiliária  da  destruição  dos
repovoamentos novos de Castela e Leão [...]. Não é de se estranhar, portanto, que os nobres
se apressassem a dar a entender a Muhammad II que estavam dispostos a aceitar a oferta
régia e a voltar para Castela em busca de sua reconciliação com o monarca6 (GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, 2004, p.265, grifos do autor).

Compreender a relação entre a nobreza e a monarquia castelhana durante o reinado de
Alfonso X, o Sábio, requer um entendimento da evolução desse grupo social, bem como de seu
poder político, econômico e militar, além das prerrogativas que detém junto ao poder real.  Esse
entendimento foi fundamental para se analisar as revoltas nobiliárias ocorridas durante o reinado
desse monarca e as motivações que as provocaram.

4 CONCLUSÃO

A revolta nobiliária de 1272/1273 evidenciou o conflito entre o rei  Alfonso X, o Sábio e a
nobreza  castelhano-leonesa.  Os  motivos  foram  a  imposição  de  novos  códigos  jurídicos  que
objetivavam o fortalecimento do poder do rei em detrimento dos privilégios que os antigos códigos
jurídicos garantiam à nobreza.  Tais  privilégios e poder  político foram conquistados ao longo do
processo  da  Reconquista,  cujo  início  data  de  722  quando  se  deu  a  primeira  batalha,  a  de
Covadonga, contra os muçulmanos.

O projeto  alfonsino  de  centralização  do  poder  foi,  de  certo  modo,  interrompido  devido  à
necessidade do monarca de contar com o apoio da nobreza à sua candidatura ao trono do Sacro
Império  Romano-Germânico.  Após  um longo  período  de  enfrentamentos,  os  representantes  do
monarca conseguiram selar um acordo que pôs fim ao conflito e que reestabelecia os antigos foros
nobiliários e garantia à nobreza a manutenção dos seus poderes e privilégios.

A centralização do poder  proposta por  Alfonso X seria  posta  em prática efetivamente no
século XIV, por seu bisneto Alfonso XI (1311-1350), o mesmo que mandou redigir a crônica fonte
desta principal dessa pesquisa. Em seu reinado, o grande código jurídico idealizado por Alfonso X,
As Siete Partidas, foi realmente posto em prática.
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