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RESUMO 

Nosso objetivo com esta publicação é apresentar uma breve biografia de Dom Rodrigo Jiménez de Rada, 
arcebispo de Toledo entre os anos de 1209 a 1247. Este trabalho torna-se importante pelo fato de que 
pretendemos realizar uma abordagem mais crítica deste personagem, visando nos afastar as tendências mais 
tradicionais de análise da vida do arcebispo, especialmente as biografias produzidas em fins do século XIX e 
início do século XX, as quais estão marcadas por um forte positivismo e exaltação da imagem do biografado, 
algo que, a partir da década de 70 do século XX passou a ser revisado. Com esta finalidade, buscaremos 
realizar uma discussão acerca dos assuntos que mais chamam a atenção dos pesquisadores a respeito do 
personagem em questão e aquilo que ainda falta ser explorado. 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem crítica; Biografias; Discussão bibliográfica. 

1 INTRODUÇÃO 

Na presente comunicação, temos o objetivo de apresentar uma breve biografia do 
arcebispo de Toledo Dom Rodrigo Jiménez de Rada, levando em conta aspectos críticos 
de sua vida e de seu contexto, compreendendo como o mesmo se encaixa na primeira 
metade do século XIII, considerado um momento fundamental para a cristandade dentro do 
movimento da Reconquista. 

Quando falamos de biografias, é importante ressaltar o tom crítico que abordamos 
ao tratar da vida de um personagem e do ambiente no qual se formou para que não caiamos 
no positivismo, demonstrando e exaltando grandes feitos do passado. 

As principais biografias de Jiménez de Rada foram produzidas ao longo do período 
moderno por religiosos1 e outras durante fins do século XIX e início do XX, sendo que todas 
elas são marcadas por grande “louvor” ao arcebispo e seus feitos para a cristandade, sendo 
que as primeiras são de uma época em que a historiografia ainda não tinha se estruturado 
enquanto ciência, algo que ocorre apenas no século XIX, e as últimas são fortemente 
influenciadas pelo positivismo dominante no momento e, por conta disso, também realizam 
uma grande exaltação de sua figura, sem realizar análises mais profundas, embora sejam 
grandes fontes de informação sobre o arcebispo, ficando a cargo do historiador 
contemporâneo analisá-las. 

As obras mais recentes e críticas a respeito do personagem em questão são as de 
Hilda Grassotti2 e a edição comentada da obra Historia de los Hechos de España (1989) 
realizada por Juan Fernández Valverde. A historiografia contemporânea exige certo 
distanciamento do objeto estudado, algo que estas duas obras trazem, mas ainda 
carecemos de pesquisas mais aprofundados a respeito especificamente sobre o arcebispo. 

A fonte que utilizamos para a pesquisa é a obra do arcebispo acima citada, Historia 
de los Hchos de España (1989). Esta crônica foi escrita ao longo da década de 1240 e 
finalizada em 1243, redigida a pedido do rei de Castela no período, Fernando III (1217-

 
1 Temos, como exemplo, os trabalhos do Padre Juan de Mariana (1536-1624) e do Cardeal Lorenzana (1722-
1804) (VALVERDE, 1989, p. 15) 
2 HILDA GRASSOTTI apud FERNÁNDEZ VALVERDE, Juan. Introducción, traducción, notas y índices. In: 
JIMÉNZ DE RADA, Rodrigo. Historia de los hechos de España. Madrid: Alianza Editorial, 1989. 
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1252) a historiografia encontra duas principais motivações que levaram Jiménez de Rada 
a escrevê-la. 

A primeira vertente3 defende a ideia de que era a intenção do arcebispo a de unificar 
os povos da Península Ibérica após as grandes conquistas do rei Fernando III, que colocou 
dentro das mesmas fronteiras povos e territórios diferentes. Portanto, o que buscou fazer 
Dom Rodrigo foi dar aos peninsulares um passado comum, como sendo herdeiros dos 
antigos visigodos, com um destino comum, que deveria ser o esforço de todos na busca 
pela Reconquista do território arrebatado pelos muçulmanos em 711 (AMAIA ARIZALETA, 
2003, p. 166); (LOMAX, 1974, p. 588). 

A segunda visão é mais restritiva, e aponta que a maior intenção de Jiménez de 
Rada era defender sua sede arcebispal de Toledo como sendo a única de toda a Península 
Ibérica e, com esta finalidade, recorre ao passado para demonstrar que assim era desde 
os tempos visigodos (LOMAX, 1974, p. 589). Acreditamos que, embora esta tese seja bem 
fundamentada, pois encontramos ao longo da obra diversas formas de defesa do arcebispo 
em relação a sua sede episcopal, a questão que fica é: será que uma obra de tamanha 
envergadura teria sido escrito apenas com esta finalidade?  

Em nossa visão, estas duas vertentes, embora sejam diferentes, não são 
necessariamente excludentes, podendo ser, também, complementares.  

2 DOM RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA E BIBLIOGRAFIA CRÍTICA 

Dom Rodrigo Jiménez de Rada nasceu em Punte de la Reina, no reino ibérico de 
Navarra em 1170/804 e faleceu na região francesa do Ródano em 1247 ao voltar de um 
concílio religioso nesta localidade. Sua vida foi marcada por suas atuações em diversos 
aspectos no reino de Castela (políticos, econômicos, eclesiásticos), restando ao 
pesquisador buscar entender os motivos que levaram o arcebispo a tal reino (WENCESLAO 
CALVO, 2015, p.1). 

Há certo consenso historiográfico que nos faz entender esta atuação de Dom 
Rodrigo no reino de Castela: ao estudar no exterior5, o arcebispo assistiu em 1198 a 
ascensão ao pontificado de Inocêncio III (1198-1216) com o discurso de união da 
cristandade para uma nova cruzada ao oriente. Este fato somado à questão de viver por 
anos em duas cidades cosmopolitas, foi responsável por criar em Jiménez de Rada a ideia 
de união dos reinos ibéricos para uma expedição ocidental contra os mouros, visando 
reconquistar terras perdidas para o Islã há séculos durante a ocupação árabe (CRESPO 
LÓPEZ, 2015, p.7).  

Por ter sido criado na corte de Sancho VII, na qual seu pai era muito influente, o 
arcebispo vivenciou de perto todas as movimentações militares na Península, inclusive de 
lutas entre os próprios cristãos (FERNÁNDEZ VALVERDE, 1989, p. 19). 

Este fato nos faz entender o processo de Reconquista como sendo não-linear. Ao 
tomarmos conhecimento do fato de que os reinos cristãos também tinham querelas entre 
si e, por vezes, se aliavam aos muçulmanos para fazer frente a outros reinos de mesma 

 
3 Mesmo tendo duas visões diferentes a respeito das motivações que levaram Jiménez de Rada a escrever a 
obra supracitada, elas não são necessariamente excludentes e, por vezes, se complementam. 
4 Não há consenso específico em torno da data de nascimento exata do arcebispo, mas a maioria de seus 
estudiosos fixa em 1170. 
5 Jiménez de Rada estudou Direito Canônico em Bolonha (1196-1199) e Teologia em Paris (1200-1204) 
(CRESPO LÓPEZ, 2015, p. 6). 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

religião, podemos inferir que a Reconquista foi um movimento complexo e que envolvia um 
intrincado jogo de alianças6.  

Neste ambiente e com sua formação no exterior, ao voltar à Península Ibérica por 
volta de 1204 e ao perceber que os cristãos ao invés de se unirem estavam lutando entre 
si, vai buscar dar seguimento a uma política de união cristã (que o arcebispo relatará 
posteriormente em sua obra) para fazer frente ao inimigo muçulmano comum 
(BALLESTEROS GAIBROIS, 1943, p. 43). Inclusive um dos objetivos de Dom Rodrigo ao 
escrever a crônica que aqui usamos como fonte é o de dar um passado comum para todos 
os cristãos peninsulares, incitando-os na luta contra os sarracenos, um esforço do 
arcebispo que fica claro ao longo de toda a escrita da obra que analisamos. 

No ano de 1207, Jiménez de Rada atua como diplomata na ratificação de um acordo 
entre Castela e Navarra. A atuação do arcebispo (diácono neste período) despertou a 
atenção do rei castelhano Alfonso VIII que o indica para o arcebispado de Toledo7, cátedra 
que assume em 1209 e manteve, com certos percalços, até o fim de sua vida (JAVIER 
GOROSTERRATZU, 1925, p. 44; 55). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É a partir deste momento que se inicia a aliança histórica entre o rei castelhano e o 
arcebispo, ascendendo rapidamente de diácono a arcebispo, o que faz com que Juan 
Fernández Valverde (1989, p. 18) o considere como um homem desde sempre ambicioso.  

Esta aliança entre os dois torna-se peça chave para entendermos a cruzada de Las 
Navas de Tolosa, ocorrida no ano de 1212, liderada por Alfonso VIII e que teve como legado 
papal8 para a batalha Jiménez de Rada (CRESPO LÓPEZ, 2015, p. 20), que dedica um 
capítulo de sua já mencionada obra para narrar a mesma.   

Nesta contenda, concluímos que o papel militar de Dom Rodrigo foi importante na 
preparação, desenvolvimento e trégua parcial das lutas contra os muçulmanos, atuando 
antes do início da mesma para atenuar os conflitos internos entre cristãos na Península e 
indo até Roma pedir ao papa o estatuto de cruzada9 para a batalha que se avizinhava 
(BALLESTEROS GAIBROIS, 1943, p. 54). 

Na batalha, por mais que alguns autores como Javier Gorosterratzu (1925, p. 124) e 
Manuel Ballesteros Gaibrois (1943, p. 85) o chamem de “generalíssimo das tropas” ainda 
assim, com uma análise mais crítica sobre o tema envolvendo fontes e bibliografia, 
entendemos que o mesmo liderou espiritualmente os exércitos sem, necessariamente, 
pegar em armas. Porém era um “incentivador” dos exércitos e, na condição de legado papal 
também atuou concedendo indulgências, sendo considerado o “chefe espiritual” da 

 
6 Mais do que a questão religiosa, estava em jogo no movimento de Reconquista uma questão política de 
preponderância e influência na Península Ibérica entre os próprios cristãos (algo que ocorriam também no 
mundo muçulmano em momentos de divisão política) que, por vezes, realizavam alianças com chefes 
militares muçulmanos para fazer frente a um reino de mesma religião (FLORI, 2013, p. 279). 
7 Antes de Toledo, foi oferecido, no ano de 1208, o arcebispado de Osma. Porém, com a morte do arcebispo 
de Toledo Martín López de Pisuerga, Dom Rodrigo foi indicado ao posto pelo rei e assume em 1209 (CRESPO 
LÓPEZ, 2015, p. 9). 
8 Legado papal é um representante direto do pontífice romano em determinada região. Tanto durante a batalha 
de Las Navas de Tolosa quanto nas guerras de Reconquista de Fernando III, o arcebispo mencionado teve 
este papel, sendo responsável por proferir indulgências de cruzadas aos guerreiros (CRESPO LÓPEZ, 2015, 
p. 20). 
9 A partir destas informações, podemos entender as cruzadas para além do sentido clássico do termo 
(expedições ao Oriente com vistas a conquistar Jerusalém). Cruzada é um estatuto que uma campanha 
recebia para ser travada em nome da cristandade.  
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cruzada. Esta ideia se apresenta em autores como Antonio Sánchez Jiménez (s.d.), Enrique 
Torija Rodríguez (2014) e Mario Crespo López (2015). 

A historiografia sobre Las Navas de Tolosa é vasta, mas existe certo consenso de 
que esta foi uma batalha fundamental para inverter a “balança” da Reconquista, sendo que, 
até o ano de 1212 estava mais favorável aos sarracenos, passando, agora, para um maior 
controle cristão da Península10 (ASÍN ÂNGULO, 2015/2016, p. 13) .  

Muitas crônicas e cartas foram produzidas logo após a guerra, todas em tom otimista, 
pois na visão dos cristãos de toda a Europa naquele momento o cristianismo peninsular 
estava “dando certo” (MONGELOS Y LANDA, 1912, p. 2; 12). Algumas delas chegam a 
destacar a importância do arcebispo de Toledo nesta contenda, recebendo elogios inclusive 
do papa, que o nomeou legado papal pelos próximos 10 anos na região (sendo 
constantemente renovado), servindo como chefe espiritual em quase todas as posteriores 
batalhas travadas na localidade (CRESPO LÓPEZ, 2015, p. 11). 

No pós-batalha, Dom Rodrigo ainda esteve presente nas fronteiras por mais dois 
anos, até 1214, combatendo a resistência muçulmana11 e apoiando a população castelhana 
em um grande período de fome que assolou a região por conta de geadas (BALLESTEROS 
GAIBROIS, 1943, p. 86). 

O arcebispo atuou militarmente ao longo de toda a sua trajetória no arcebispado de 
Toledo, sendo conselheiro militar e indo para as batalhas de Reconquista também com 
Fernando III, considerado o rei que mais conquistou terras para os cristãos durante este 
processo (TORIJA RODRÍGUEZ, 2014, p. 74). Ao fim do trabalho será exposto nossas 
conclusões mais específicas sobre a relação de Jiménez de Rada com a guerra. 

Quanto à atuação religiosa de Dom Rodrigo, não podemos deixar de mencionar algo 
que vai permear toda sua vida e que vai lhe custar muito esforço, que é a luta pela Primazia 
Ibérica12. 

Temos uma quantidade de publicações e estudos relativamente grandes sobre estes 
antagonismos com seus conterrâneos, responsável por certo descrédito religioso em um 
momento posterior13. Porém, cremos que estes movimentos do arcebispo em nome da 

 
10 É lugar-comum na historiografia o fato de que a batalha foi decisiva para a cristandade. A contradição está 
nos motivos. Para alguns (de uma historiografia mais tradicional), o aniquilamento do exército muçulmano 
(com todo o esforço desprendido para a batalha) fez com que os árabes ficassem inabilitados 
economicamente e militarmente para uma “revanche”, enquanto que outras vertentes historiográficas 
ressaltam que a decadência muçulmana se deu por conflitos internos entre os próprios sarracenos, com a 
queda da dinastia Almôada e ascensão dos Benimerines (ASÍN ÂNGULO, 2015/2016, p. 17-20). 
11 A impossibilidade de revanche por parte dos muçulmanos, além da desestabilização da dinastia reinante, 
pode ser entendida pelo fato de que os Almôadas guerreavam a maneira de grandes impérios, recrutando 
forças longínquas, sem preparação para uma sociedade de fronteiras e com um “serviço militar” mais regular, 
formado inclusive, em caso de necessidade, por milícias nas cidades, que foi o que deu possibilidade para 
um contra-ataque cristão após a derrota em Alarcos (GARCÍA FITZ, 2002 apud ASÍN ÂNGULO, 2015/2016, 
p. 16) (MORETTI JUNIOR, 2015, p. 44). 
12 A Igreja Católica, por ter uma rede de extensão que abarcava toda a Europa Ocidental, se hierarquizou 
para melhor administração. A primazia dava o direito de, no território estabelecido, nomear bispos, dirimir 
conflitos religiosos e controlar parte dos impostos. Desde os tempos Visigodos, Toledo era a única sede 
peninsular a obter a primazia. Após a divisão em cinco reinos e o fortalecimento dos mesmos (Leão, Navarra, 
Castela, Aragão e Portugal), cada um deles passaram a buscar ter a primazia dentro de seu território fazendo 
frente ao poder castelhano e à sede de Toledo, algo que vai render muitos conflitos ao arcebispo aqui 
estudado (TORIJA RODRÍGUEZ, 2014, p. 19-20). 
13 No IV Concílio de Latrão (1215), por defender sua sede frente a pretensão de Santiago, muitos homens da 
Igreja, em um período posterior, chegaram a negar que o arcebispo esteve presente em Roma quando do 
Concílio e também que o mesmo teria negado a pregação de Santiago. Estes temas são complexos e exigem 
uma análise mais apurada, porém entendemos que existia forte disputa de poder religioso na região, gerando 
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Primazia ajudam os pesquisadores da Península Ibérica até hoje, pois o mesmo pediu 
cópias de manuscritos históricos ao papa para poder fazer a defesa de sua sede episcopal 
em relação às demais, além de compilar um grande número de documentos que foram 
preservados e hoje guardados em bibliotecas e museus da região. A relação de Jiménez 
de Rada com os pontífices romanos também sempre foi muito intensa e as cartas que nos 
sobraram para análise demonstram até mesmo relações amistosas, de amizade 
(BALLESTEROS GAIBROIS, 1943, p. 95). 

Estas lutas terminam com o papa sempre concedendo a primazia ibérica para a sede 
de Toledo, mas na prática, consideramos que isto ocorria apenas formalmente, pois o 
crescimento de poder de outras sedes, como Braga, Santiago e Tarragona constantemente 
fazia frente ao poder toledano. No século XVI estas intrigas foram suprimidas, pois a Igreja 
Católica adotou outro modelo de organização (TORIJA RODRÍGUEZ, 2014, p. 19-20). 

Uma outra atuação do arcebispo foi na frente política, buscando legitimar a 
monarquia castelhana. Com este fim, escreve a obra que utilizamos como fonte, a História 
dos Feitos da Espanha, tendo por finalidade dar um passado comum aos habitantes da 
Península Ibérica – com vistas a buscar a união destes povos na luta contra o Islã – e com 
claras intenções de privilegiar os reinos castelhanos neste processo em detrimento dos 
demais (SÁNCHEZ JIMÉNEZ, s.d., p. 2-3). 

Assim, por mais que muito já foi produzido sobre o arcebispo nos aspectos políticos 
e de legitimação do poder régio castelhano realizado por Dom Rodrigo (linha de pesquisa 
mais forte no Brasil), acreditamos que muito ainda falta produzir a respeito de sua atuação 
guerreira e de legitimação das cruzadas (em geral) e da Reconquista (em particular), que 
foi algo que buscamos no projeto PIC-UEM (2018/2019) sobre formas de atuação de 
Jiménez de Rada na batalha de Las Navas de Tolosa. 

Partimos da ideia de que toda guerra precisa ter um fundo ideológico de legitimidade 
para que possa ser travada e há vários trabalhos sobre as maneiras que as guerras foram 
corroboradas em uma sociedade fundamentalmente religiosa, como a medieval, baseando-
se na ideia de que Jesus Cristo apresentava um discurso pacifista (GARCÍA FITZ, 2003, p. 
16-17). Quando realizamos uma profunda análise da crônica do arcebispo, pudemos notar 
que além de participar das batalhas, o mesmo realiza um grande esforço para legitimá-las. 

Na Península Ibérica, até mesmo por conta da situação militar de uma sociedade de 
fronteira, a ideia de justiça da guerra sempre foi muito forte, sendo que o argumento de 
Dom Rodrigo encontra paralelos na ideia de Santo Agostinho, de retomar um território que 
teria sido injustamente arrebatado pelos muçulmanos no século VIII (JIMÉNEZ DE RADA, 
1989, p. 159). Francisco García Fitz (2009), em seu artigo La Reconquista: un estado de la 
cuestíon, nos fala sobre como foi construída a ideologia de Reconquista, sendo que os 
povos peninsulares não eram homogêneos, necessitando de que fosse criado um passado 
comum aos mesmos para que todos se vissem como “povo único” a fim de que 
encontrassem nos sarracenos um inimigo comum. 

Este esforço é patente por parte do arcebispo aqui analisado, até pelo fato de que 
com as conquistas de Fernando III povos heterogêneos (de pelo menos sete regiões 
diferentes, que iam da galícia à Andaluzia) foram colocados dentro de um mesmo território, 
sendo necessário dar uma unidade para os mesmos. Um dos objetivos da crônica que 
utilizamos como fonte foi esse. Portanto, ao identificar os povos da Península em torno de 

 
estes problemas. Hoje, porém, já sabemos certamente da participação de Dom Rodrigo no concílio religoso 
(FERNÁNDEZ VALVERDE, 1989, p. 22-23). 
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um passado e um destino comum, Dom Rodrigo dá um caráter de justiça para as batalhas 
(LOMAX, 1974, p. 588). 

Já a Guerra Santa, indica um estilo de guerra na qual Deus é o próprio inspirador 
destes conflitos, além de atuar nestas contendas diretamente, enviando “emissários” (como 
os santos guerreiros) para atuar ao lado dos cristãos na obtenção da vitória (FLORI, 2003, 
p. 272). Tanto na descrição feita por Jiménez de Rada da batalha de Las Navas de Tolosa 
quando nas outras conquistas de Fernando III, o arcebispo narra a proteção que a Virgem 
Maria proporcionou aos guerreiros, além da narrativa da aparição de Santiago em Las 
Navas de Tolosa, imponente em um cavalo branco, atuando para eliminar os inimigos 
(JIMÉNEZ DE RADA, 1989, p. 177). 

Portanto, fica claro a inspiração e participação de Deus e seus “auxiliares” de forma 
direta nos conflitos desencadeados, santificando a guerra. Isto denota parte da ideia 
corrente de Guerra Santa do contexto espelhada na crônica arcebispal.  

4 CONCLUSÃO 

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar como que, nas últimas décadas com a 
revisão bibliográfica, Dom Rodrigo deixa de ser “louvado”, como fizeram seus biógrafos 
mais antigos, para uma análise mais crítica da figura do arcebispo, destacando elementos 
de conflitos pelos quais o mesmo passou, como os possíveis problemas com o rei Fernando 
III, neto de Alfonso VIII (exemplo de monarca cristão14), os entreveros com o cabildo da 
cidade de Toledo e também com outros arcebispos peninsulares na luta pela primazia 
Ibérica. 

Na visão de Mario Crespo López (2015, p. 14) Jiménez de Rada era melhor como 
político do que como religioso, denotando de forma mais crítica sua personalidade. Além 
disso, pesquisadores mais recentes destacam os diversos problemas pelos quais passou 
Dom Rodrigo sem a busca de justificação de suas ações. 

O arcebispo estudado chegou até mesmo a ser acusado de má administração dos 
bens eclesiásticos pelo Cabildo15 de Toledo, fato ocorrido durante fins da década de 1230 
(CRESPO LÓPEZ, 2015, p. 14-15). Em nossa avaliação, o que ocorreu foi que, desde que 
assumiu a cátedra de Toledo, o mesmo buscou indicar para o Cabildo e para funções 
eclesiásticas nos territórios sob sua administração, parentes e amigos mais próximos, com 
vistas a ter melhor influência nas decisões locais. 

Quando Fernando III assume o trono e atinge uma idade mais avançada, também 
ao longo da década de 1230, o monarca vai buscar renovar alguns destes postos, indicando 
homens para as funções que ficavam vagas, criando, no interior do reino de Toledo 
(território da administração arcebispal de Dom Rodrigo), uma disputa de poder entre a 
administração laica municipal e a eclesiástica, com os primeiros buscando minar parte do 
poder de Jiménez de Rada. 

Por conta desses motivos, o arcebispo entra até mesmo em alguns conflitos com 
Fernando III, algo ainda muito pouco explorado, mas que uma análise mais atenta da 
crônica que escreve nos permite inferir. Dom Rodrigo, embora escreva a obra a pedido do 
rei, não faz um grande “louvor” de sua figura como faz com Alfonso VIII e com a mãe de 
Fernando III, D. Berenguela (FERNÁNDEZ VALVERDE, 1989, p. 27). 

 
14 Um capítulo inteiro (cap. VIII) da obra História de los Hechos de España (1989) foi dedicado à vida e reinado 
do monarca Alfonso VIII. Na concepção medieval, o rei é cabeça do reino, cabendo ao mesmo a missão de 
levá-lo à glória. Por este motivo a importância do monarca de apresentar virtudes cristãs, como a piedade, 
bondade, caridade, dentre outras (JIMÉNEZ DE RADA, 1989, p. 148-153). 
15 Cabildo é uma estrutura de administração municipal. 
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Todos os grandes feitos de Fernando III, na visão do arcebispo, foram bons 
conselhos de sua mãe, incluindo a unificação dos reinos de Castela e Leão em 1230. Esta 
“brecha” pode nos indicar alguns entreveros que tiveram Dom Rodrigo e o monarca 
castelhano (JIMÉNEZ DE RADA, 1989, p. 336). 

Portanto, concluímos que o arcebispo Dom Rodrigo Jiménez de Rada foi um 
personagem completo e uma das figuras mais influentes do século XIII Ibérico, tendo 
atuações nas áreas política, militar e religiosa, apresentando também grande importância 
por deixar documentado uma história dos povos que passaram pela Península Ibérica16 e 
por narrar, com a vantagem de ter participado da mesma, a grande cruzada de Las Navas 
de Tolosa17, com ressonâncias por toda a Europa Ocidental no período. 

Por temos centrado nossa pesquisa na área militar, fica aberto a discussão sobre os 
bispos guerreiros como um todo da Europa Ocidental na Idade Média, que também se 
apresenta como um assunto a ser mais bem explorado18. 
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