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RESUMO 

 

 O foco central deste trabalho está direcionado às ações da maior personalidade 

medieval castelhana do século XI, Rodrigo Diaz de Vivar. Rodrigo, alcunhado Cid, será o fio 

condutor da análise sobre a guerra como meio de vida de indivíduos desenraizados. O ápice 

de sua trajetória de vida é a conquista da cidade de Valência, de onde exercia seu domínio 

sobre regiões próximas. 
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RESUMEN 

 

El foco central de este trabajo está direccionado em las aciones de la mayor personalidad 

medieval castellana del siglo XI, Rodrigo Diaz de Vivar. Rodrigo llamado Cid, será el hilo 

condutor de la análisis sobre la guerra como medio de vida de individuo desenraizados. El 

ápice de su trajectoria de vida és la conquista de la ciudad de Valencia, de donde ejercia su 

dominio sobre regiones cercanas. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Esta pesquisa visa estudar a trajetória de vida do guerreiro castelhano Rodrigo Diaz de 

Vivar, personagem intimamente ligado às transformações ocorridas na Península Ibérica na 

segunda metade do século XI. Vassalo, guerreiro profissional, conquistador e senhor de 

territórios, estes são quatro dos principais atributos que se revelam ao tratarmos de sua 

trajetória pessoal. Rodrigo foi um indivíduo notável de seu tempo, cujas façanhas militares 

foram narradas tanto por fontes cristãs quanto muçulmanas, conjugando em si as expectativas 

e perspectivas do poderoso grupo social no qual se inseria. Para cristãos e muçulmanos 

configurou-se tanto como aliado, amigo e escudo, quanto como rival, inimigo e lança 

ofensiva. O castelhano não pode ser identificado como um símbolo da resistência cristã contra 

os seculares inimigos muçulmanos, ou como um suposto exemplo de cavaleiro cristão em luta 

contra as hostes maometanas ibéricas e africanas. Concentrar neste personagem a síntese dos 

antagonismos entre as duas religiões do Livro é transportar para este período da Idade Média 

a visão vulgarmente transmitida na atualidade sobre os choques entre Ocidente e Oriente. 

Não podemos dizer, contudo, que Rodrigo de Vivar fosse um elemento de 

intermediação política entre cristãos e muçulmanos, que representasse o diálogo pacífico entre 

dois blocos culturais. Antes, era expressão do maleável e mutável cenário político e social do 

ambiente turbulento de então. Como será configurado no decorrer desta pesquisa, a passagem 

de Rodrigo por diferentes “espaços políticos” respondia muito mais às suas necessidades 

imediatas do que à observância de qualquer ideologia específica. É provável que o elemento 

estruturador da visão de mundo deste guerreiro fossem os valores da nobreza medieval 

ibérica, seu ímpeto bélico, seus códigos de solidariedade e vinculação, sua “formação 

política”, que lhe proporcionou instrumentos de atuação na dinâmica social do período. 

Seguindo as premissas que orientam esta pesquisa, reconhecemos no cavaleiro 

castelhano menos o símbolo manifesto de uma nação do que um indivíduo, ainda que 

paradigmático, inserido de pleno em seu tempo, e sujeito a todas as contradições e matizes 

que se impõem aos sujeitos históricos. Os principais trabalhos dedicados a Rodrigo Diaz estão 

conjugados às mais convincentes elucubrações idealistas e nacionalistas. Contudo devemos, 

como historiadores, humanizar heróis, desmistificar mitos, ressaltar a face humana do 

indivíduo revestido com uma aura sagrada. Até mesmo o termo herói, tão empregado no 

decorrer desta pesquisa, merece uma consideração mais específica em nossa proposta. Não 

será empregado o termo no mesmo sentido utilizado pela historiografia tradicional ibérica, 

pelo qual o homem revestido de tal atributo é tido como um ente que paira acima de seus 
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contemporâneos. Muito pelo contrário, devemos considerar o herói como um representante 

dos seus pares. Segundo Ernst Curtius, o herói é uma pessoa que conjuga os atributos de uma 

sociedade1.  

É com a preocupação de entender o herói como um indivíduo que responde aos 

anseios da sociedade que conduziremos nosso trabalho. Não são as ações isoladas que 

conferem o reconhecimento social a um indivíduo, mas sim o valor que lhe é atribuído pelo 

grupo em função de seu “carisma”, conceito que abordaremos no decorrer desta pesquisa. É a 

sociedade a genitrix de valores, e é daí que nascem os heróis, da coletividade que se vê 

representada neles. Georges Duby já assinalava que uma obra, uma narrativa ou um poema 

sobre um dado indivíduo — no seu caso, Guilherme Marechal — só teria importância se 

pudesse informar sobre a coletividade2. A partir de uma vida podemos compreender uma 

sociedade, um sistema político e os valores de determininado seguimento social3. 

Ademais, parece-nos difícil abordar uma trajetória de vida como um processo linear 

com etapas precisas de evolução, como se o indivíduo desde o início de sua vida contivesse os 

“germes” de seu sucesso futuro. Como bem notou Pierre Bourdieu, nos tradicionais relatos 

biográficos tende-se a considerar uma vida como um todo, tratando-a como um “conjunto 

coerente e orientado que pode e deve ser apreendido como expressão unitária de uma 

‘intenção’ subjetiva e objetiva, de um projeto”. O relato de uma vida pautava-se em sucessões 

cronológicas ordenadas e inteligíveis, dotando-lhe de sentido e razão dos quais se extraía a 

lógica das transformações vividas4. 

A notoriedade, por exemplo, dos homens narrados em muitas biografias eleva-os 

muito acima de seus pares, e acabam por representá-los como ícones a-históricos, como mitos 

cujo renome se transmitiria à posteridade sem mudanças em seu perfil. As ações dos heróis 

nas biografias correspondiam a um plano predeterminado ora pelo destino ora pela vontade 

suprema do indivíduo, que suplantaria as adversidades mantendo sua marcha em direção a um 

desfecho glorioso. O sociólogo critica ainda a crença na existência de etapas de 

desenvolvimento necessárias articuladas por conexões coerentes entre os vários estágios que 

comporiam uma trajetória, contentando-se o biógrafo com uma “ilusão retórica” amplamente 

difundida pela tradição literária.5 

                                                 
1 CURTIUS, Ernst. Literatura européia e idade média latina. São Paulo: Edusp-Hucitec, 1996, p. 223. 
2 DUBY, Georges. A história continua.Rio de Janeiro: Zahar-Ed. UFRJ, 1993, p. 139. 
3 Ibid., p. 139. 
4 BOURDIEU, Pierre. Ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos & abusos da história oral.  6 
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 184. 
5 Ibid., p. 185. 
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Bourdieu verifica que os relatos biográficos tendem a se filiar a uma espécie de 

“modelo oficial de apresentação oficial de si”, baseando-se em uma fórmula de apresentação e 

representação que implica certas censuras a momentos específicos da vida. Segundo o 

sociólogo, “tudo leva a crer que as leis da biografia oficial tenderão a se impor muito além das 

situações oficiais”, envolvendo aquele que a redige e as possíveis “manipulações” que venha 

a realizar no intuito de impor uma ordem à cronologia dos eventos narrados, ao processo de 

investigação das informações e às conexões que estabeleça entre os acontecimentos6.  

Devemos compreender que “o real é descontínuo, formado de elementos justapostos 

sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis de serem apreendidos porque surgem de 

modo incessantemente imprevisto”7. Sem previsibilidade e sem sucessões coerentes de 

acontecimentos não há trajetória, no sentido de uma certa “predestinação” do personagem 

histórico ou caminho lógico a ser percorrido. Trajetória aqui são as experiências sociais 

vividas por entes históricos que pelejam dia-a-dia, mesmo que suas vontades não sejam os 

motores destas ações. A trajetória de vida é parte da inserção em uma dinâmica social, nos 

conflitos e nas cooperações que a constituem.  

 

A. Das fontes utilizadas: 

 

A pesquisa baseou-se principalmente em fontes literárias dedicadas às ações de 

Rodrigo Diaz de Vivar. As fontes diretamente ligadas à trajetória do Cid dividem-se em dois 

grupos: as latinas e as fontes em língua vulgar. O Carmen Campidoctoris e a Historia 

Roderici são fontes latinas compostas durante a vida do herói castelhano. O Cartulário 

Cidiano é composto pelo conjunto de documentos de doações de terras, de diplomas régios e 

documentos jurídicos nos quais Rodrigo figura ora como testemunha, ora como doador. 

A fonte denominada Carmen Campidoctoris, Cântico de Campeador é, até a presente 

data, a mais antiga narrativa conhecida dedicada a Rodrigo Diaz de Vivar, e está preservada 

em um único manuscrito depositado na Biblioteque Nationale de Paris. O documento chegou 

à França proveniente da região da Catalunha no século XVII, tendo sido copiado, por volta de 

1200, em Rippoll8, mosteiro de grande importância cultural que manteve profundos vínculos 

com as terras francesas9. O códice em que está o poema conserva ainda outras duas 

                                                 
6 BOURDIEU, op. cit., p. 189. 
7 Ibid., p. 185. 
8 HORRENT, Jules. Historia y posia em torno al”Cantarde mio Cid”. Barcelona: Ariel, 1973, p. 98. 
9 DUBY, Georges. O domingo de Bouvines: 27 de julho de 1214. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 200. 
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composições, porém é o Carmen Campidoctoris que se encontra infelizmente incompleto10. 

As últimas estrofes foram raspadas do manuscrito sem deixar vestígio de letras ou palavras 

que pudessem fornecer informações sobre o desfecho do poema11. Restaram, no entanto, 

cento e vinte linhas divididas em trinta e duas estrofes de quatro linhas, além da primeira linha 

da trigésima terceira estrofe12.  

Segundo Ernst Robert Curtius, o Carmen se insere em uma antiga tradição poética 

laudatória, tendo sido elaborado na passagem do século XI para XII, talvez em 110013, 

período seguido à morte do herói. Já o reconhecido filólogo Ramón Menéndez Pidal acredita 

que a obra seja mais antiga, possivelmente produzida em 109014. Por sua vez, Jules Horrent 

defende que o Carmen Campidoctoris tenha sido redigido mais tarde, entre junho de 1093 e 

junho de 109415. 

Podemos avançar em nossas proposições e analisar os vestígios que o passado ibérico 

nos deixou com o trabalho do anônimo biógrafo do Campeador, responsável pela Historia 

Roderici. A proposta desta fonte é não deixar os feitos do castelhano cair nas sombras do 

esquecimento. A obra é datada aproximadamente de 1110 por Ramón Menéndez Pidal16, já 

que para Jules Horrent a data mais provável da composição da prosa latina seria a segunda 

metade do século XII17. 

Outra fonte que se dedica exclusivamente a narrar os feitos de Rodrigo de Vivar é o 

Cantar de Mio Cid, poema escrito em língua vulgar e com certeza a obra mais conhecida 

dentre as dedicadas ao cavaleiro castelhano. Devemos notar que esta fonte está plenamente 

marcada pelas particularidades da dinâmica histórica do norte peninsular, o que nos impede 

de compartilhar a perspectiva de que o Cantar de Mio Cid seja um representante da literatura 

tributária das influências diretas da etnia germânica. O Cantar de Mio Cid não se confunde 

com obras como o Beowulf ou a Canção dos Nibelungos. O poema é fruto de uma cultura 

peninsular característica das regiões montanhosas que nunca foram totalmente controladas 

nem por romanos nem por suevos, visigodos ou árabes. Foram os povos da Cordilheira 

Cantábrica, ou melhor, seus descendentes, os produtores desta epopéia, e não a tradição dos 

                                                 
10 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 2v., p. 879-880. 
11 Ibid., p. 880. 
12 Ibid., p. 877. 
13 CURTIUS, op. cit., p. 220. 
14 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 877-879. 
15 HORRENT, op. cit., p. 122. 
16 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 904. 
17 HORRENT, op. cit., p. 134. 
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visigodos, como acentua Otto Maria Carpeaux18. O elemento guerreiro e tudo aquilo que 

circunda o Cantar, como os laços de lealdade e o valor de honra não são exclusividade 

germânica. Inúmeros outros povos compartilharam, à sua maneira, estes componentes, como 

romanos e gregos, destaca Ernest Curtius19. 

O Cantar de Mio Cid enquadra-se num gênero literário medieval denominado canção 

de gesta, de narrativas cantadas que contavam as façanhas de reis e nobres, em especial 

daqueles cuja memória vincula-se aos grandes feitos de combate. Tais composições épicas 

eram receptáculos da memória coletiva de diversas regiões20, sendo elaboradas por bardos ou 

menestréis que se apresentavam em feiras ou nas cortes aristocráticas de onde podiam extrair 

grande parte das histórias que narravam21.  

O Cantar de Mio Cid compartilha elementos constitutivos com outras obras deste 

gênero, como a Canção de Rolando, que possivelmente a influenciou22. O poema, como o 

conhecemos atualmente, é uma cópia incompleta de um manuscrito feita no século XIV23. O 

primeiro fólio foi arrancado da composição, que ainda apresenta outras lacunas no decorrer de 

sua narrativa24. Estes vazios deixados pelo tempo e pela má conservação das obras medievais 

chegaram a ser supridos pelo empenho do grande filólogo espanhol, Ramón Menéndez Pidal. 

Tal reconstituição se processou com base em um longo estudo que constatou a presença nas 

crônicas espanholas de fragmentos de antigas gestas perdidas muito mal prosificadas25. Há 

alguns poemas que foram inseridos nas crônicas sem qualquer prosificação, e existem 

parcelas de poemas inteiramente rimadas compondo textos em prosa. Inserto na Primeira 

Crônica Geral de Espanha e na Crônica dos Vinte Reis, os fragmentos do Cantar supriram os 

espaços vazios do manuscrito26, sendo um trabalho reconhecido e validado por filólogos e 

historiadores espanhóis, apesar de determinadas reconstituições não terem podido retornar na 

sua forma versificada, como na parte inicial do poema. 

                                                 
18 Ibid., p. 252. 
19 CURTIUS, op. cit., p. 223-230. 
20 BLOCH, Marc. A sociedade feudal.2. ed. Lisboa: Edições 70. s.d., p. 110-119. 
21 CARPEAUX, op. cit., p. 255. 
22 HORRENT, Jules. Historia y poesía en torno al «Cantar del Cid». Barcelona: Ariel. 1973., p. 341-374. 
23 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Crítica del texto. In: ________. Cantar de Mio Cid: texto, gramática y 
vocabulario. 5 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1976, p.16. 
24 Ibid., p. 2. 
25 Ibid., p. 31. 
26 Ibid., p.34 
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O estado da língua da obra remonta a um castelhano arcaico, possivelmente de fins do 

século XII e princípios do século XIII27. Por muito tempo chegou-se a datar o poema de cerca 

de 1140, como acreditava e defendia Menéndez Pidal. Sua autoridade reconhecida arrastou 

consigo toda uma geração de estudiosos para esta hipótese. Porém, os estudos das últimas 

décadas verificaram o equívoco da datação de Pidal. Não é possível sustentar que o autor do 

Cantar de Mio Cid, como está no manuscrito de Per Abatt, tenha conhecido o herói em vida 

ou que tenha vislumbrado alguma vez suas façanhas.  

O compositor anônimo, se é que foi um único poeta que elaborou esta gesta, travou 

contato com testemunhos indiretos da vida e da obra do Campeador, mas pelo menos duas 

gerações o separam no tempo do cenário em que viveu Rodrigo Diaz de Vivar. Há a 

possibilidade de terem sido dois jograis os responsáveis pela obra, dada a insistência e a 

precisão na descrição geográfica de alguns lugares de cavalgadas do Cid, como na região de 

Medinaceli e Santo Estevão de Gormaz28, terras situadas no sul de Castela e zonas de 

fronteira onde as batalhas do Campeador, ou outras semelhantes a elas, foram travadas. Além 

dos elementos da toponímia, o estado do castelhano fornece indícios para se comprovar as 

regiões mencionadas como berço da canção épica cidiana29. 

Outras fontes narrativas compõem o corpus documental desta pesquisa. O Liber 

Regum, cronicon navarro-aragonês nos auxilia na atividade de “rastrear” as relações entre o 

Cid Campeador e a realeza de Navarra e de Aragão. O texto se encontra no manuscrito 

pertencente à Biblioteca Universitária de Saragoça30, sendo parte integrante do códice 

chamado Cronicon Villarense31. A fonte parece ter sido composta entre os anos de 1194 e 

1211, em língua aragonesa e navarra32. A Crónica Najerense (ou Miscelania Leonesa) é uma 

obra elaborada em meados do século XII ou talvez princípios do XIII33, uma narrativa que 

tem início pela Criação, passa pela dominação romana na Península Ibérica, pelo domínio dos 

Visigodos e pela conquista dos Árabes, concluindo com a formação dos reinos ibéricos do 

período da Reconquista, as suas lutas contra o Califado, contra as Taifas e entre eles próprios, 

centrando todo este último movimento no reino de Leão e Castela. A Historia Silense é uma 

                                                 
27 VALDEÓN BARUQUE, Júlio. La consolidación del núcleo castella-leonés (siglos XI-XIII). In: TUÑON DE 
LARA, Manuel (dir.). Historia de España IV: feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-
XV). Barcelona: Labor, 1994, p. 92. 
28 ALMEIDA, Maria do S. Poema do Cid. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1988, p. X. 
29 LAPESA, Rafael. Historia de la lengua española. Madrid: Gredos. 1981., pp. 188-189. 
30 COOPER, Louis. El Liber Regum. Saragoça: Fernando el Católico. 1960, p. 7. 
31 Ibid., p. 7-8. 
32 COOPER, op. cit., p. 4. 
33 ESTÉVEZ SOLA, Juan A. Introducción. In: ________. Crónica Najerense. Madrid: Akal, 2003, p. 8. 
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fonte datada de 111034, tradicionalmente atribuída a um monge anônimo do mosteiro de São 

Domingos de Silos35. O texto, incompleto, pretendia narrar os grandes acontecimentos do 

reinado de Afonso VI; todavia por motivos não muito precisos o autor não concluiu sua 

obra36. 

Até o século XIV o reino de Aragão não contava com nenhuma grande narrativa 

histórica, quando um monge desconhecido, pertencente ao mosteiro de San Juan de la Peña, 

veio a suprir esta lacuna37. Por seus antecedentes históricos e antigüidade, este mosteiro gozou 

de grande consideração, tornando-se depósito da memória e de documentos aragoneses que o 

configuraram como um intérprete autorizado do passado deste reino38.  Tende-se a atribuir, 

apesar das controvérsias, a autoria da Chronica Pinantense ou Crónica de San Juan de la 

Peña — respectivamente um texto latino e sua tradução para língua vernácula, o aragonês — 

ao Frei Pedro Marsilio, Marfilo, ou Marculfo, monge de San Juan39. Quanto à datação da 

fonte, parece ter sido redigida após o ano de 1336 ou 137040.  

A Crónica Anónima de Los Reynos de Taifas descreve o panorama político no interior 

dos vários reinos muçulmanos, além de conter um fragmento de Ibn Alcama, que compôs 

uma obra referente à presença do Campeador e às suas atividades nas terras valencianas e 

proximidades41. Foi composta aproximadamente em fins do século XII, e é uma compilação 

de outras fontes narrativas andaluzas42. Las memórias de ‘Abd Allah é uma obra redigida pelo 

rei de Granada Abd Allah, deposto pelos Almorávidas no século XI43. Abd Allah foi uma 

testemunha ocular dos eventos que ocorreram na Península Ibérica. Por último, Bayan al-

Mugrib, reconstituição feita por Leví-Provençal do texto original perdido de Ibn Alqama, 

testemunha a tomada de Valença pelo Cid. 

Outras fontes, de cunho jurídico, constituem, em grau subsidiário o corpus documental 

utilizado nesta pesquisa. O Liber Iudicorum (Forum Iudicum) ou, na versão castelhana, Fuero 

Juzgo, corresponde à preservação, por séculos a fio, de parte da estrutura jurídica visigótica na 

                                                 
34 PÉREZ DE URBEL, J., RUYZ Y ZORRILLA, A. G. Estudios: ________. Historia Silense. Madrid: CSIC. 
1959, p. 9. 
35 Ibid., p. 10-11. 
36 Ibid., p. 11. 
37 Estudio Preliminar. In: Historia de la corona de Aragon (la más antigua de que se tiene noticia) conocida 
generalmente con  el nombre de Crónica de San Juan de Peña, impresa ahora por primera vez y publicada por 
la Excelentíssima Diputacion Provincial de Zaragoza. Saragoça: Impreta del Hospício, 1876, p. VI. 
38 Ibid., p. VI. 
39 Ibid., p. VIII. 
40 Ibid., p. IX. 
41 MAILLO SALGADO, Felipe. Introducción. In: ________. Crônica anomoma de los reyes de taifas. Madrid: 
Akal, 1991, p. 8 
42 GARCIA GOMEZ, Emílio. 4. ed. El siglo XI em 1ª. persona. Las “memorias” de ‘Abd Allāh, último Rey Zīrí 
de Granada destronado por los Almorávidas (1090). Alianza: Madrid, 1988, p. 
43 Ibid., p. 
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península44. Merecerá considerável destaque as suas partes relativas às leis militares 

promulgadas pelo rei Wamba. Outro texto legal utilizado é um fragmento do Fuero de 

Cuenca, em especial no que se refere às punições contra os regicídas45. Por fim, recorreremos, 

ainda que brevemente, à compilação da liturgia visigótica ou moçárabe, o Liber Ordinum, que 

nos auxiliará na compreensão das práticas religiosas vigentes durante as primeiras 

manifestações do rito romano que se introduz na Península Ibérica a partir do século XI46. 

 

B. Breve resenha dos conteúdos dos capítulos. 

 

CAPÍTULO 1: O VASSALO: 

 

O primeiro capítulo detém-se na análise da inserção do Cid na corte castelhana, na sua 

formação como guerreiro e fiel servidor do rei Sancho II. Duby havia indicado47 a 

importância da criação na corte régia como um elemento de prestígio, capaz ainda de 

favorecer as ascensões sociais, econômicas e políticas daqueles que desenvolvem uma 

camaradagem militar mais íntima com a figura do monarca. Esta fidelidade e a habilidade de 

Rodrigo Diaz para o combate propiciaram a obtenção do cargo de alferes, condutor do 

exército real. O Cid Rodrigo participou das guerras empreendidas por seu senhor contra 

outros grandes senhores cristãos, inclusive os irmãos deste, após a partilha do reino de Leão, 

Castela e Galícia. Com a morte de Sancho II, Rodrigo Diaz tornou-se vassalo de Afonso VI, 

rival e irmão do monarca falecido. Entre os anos de 1080 e 1082, confrontou-se com parte da 

nobreza de corte de seu senhor, tanto em campo de combate quanto na própria cúria régia. As 

tensões políticas surgidas deste cenário contribuíram profundamente para a perda de prestígio 

de Rodrigo Diaz diante de seu rei, que, unidas a não observância das suas obrigações políticas 

levaram a sua expulsão do reino.  

 

CAPÍTULO 2: O MERCENÁRIO: 

 

                                                 
44 Discursos. In: Fuero Juzgo en latin y castellano: cotejado con los mas antiguos y preciosos códices. Madri: 
Ibarra-Imprensa da Cámara, 1815, p.xxxvi-xxxix. 
45 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 802. 
46 Présentation. In: FEROTIN, Marius. Le Liber Ordinum: em usage dans l’église wisigothique et mozarabe 
d’Espagne du cinquième au onzième siècle. Roma: Edizione Liturgique, 1996, p. 10-11. 
47 DUBY, Georges. Guerreiros e camponeses: os primórdios do crescimento econômico europeu (séc. VII-XII). 
Lisboa: Estampa. 1980, p. 49. 
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 Um primeiro aspecto essencial digno de destaque e de crítica é o fato de que alguns 

autores considerem o Cid como uma espécie de campeão da cristandade contra o Islã, 

perspectiva anacrônica posto que sua ação não se inseria no espírito da Cruzada empreendida 

além Pirineus. Como considerar, por exemplo, a atuação do Cid como mercenário a serviço 

do rei muçulmano de Saragoça? Este confronto mereceu um epíteto específico engendrado 

por uma historiografia tradicional – o de Reconquista – idealizada inicialmente como uma luta 

dos reinos cristãos do norte da Península Ibérica para retomar as terras do antigo reino dos 

visigodos48. Porém, certos autores identificaram nos povos cantábricos os motores desta 

luta49, ressaltando que este mito de continuidade da realeza visigótica com a astur-leonesa (e 

posteriormente castelhana) foi uma criação do século XIII, contemporânea ao acirramento da 

oposição entre cristãos e muçulmanos50. Este cenário de conflito foi ideal para indivíduos 

desenraizados como o Cid. Saragoça acolheu Rodrigo como comandante militar de suas 

terras. O Campeador não foi desterrado sozinho; seus servidores mais próximos, aqueles que 

viviam e dependiam dos seus recursos, mantiveram-se em seu séqüito armado. Este conjunto 

de guerreiros habilidosos auxiliou-o na preservação da independência de Saragoça frente aos 

poderios cristãos e muçulmanos. 

 

CAPÍTULO 3: O CONQUISTADOR DO LEVANTE ESPANHOL: 

 

 Este período corresponde às primeiras manifestações de autonomia de Rodrigo Diaz 

de Vivar frentes aos poderes políticos cristãos e muçulmanos. Estabelecido este contexto, a 

análise iniciou-se pela conquista do Levante pelo Cid, campanha militar que demonstrou sua 

grandiosidade de chefe carismático e de vigoroso guerreiro. Este evento apóia a compreensão 

da articulação do herói com aqueles que o cercavam, seus fiéis vassalos e o grupo de soldados 

profissionais que o acompanhou nesta empreitada, independentemente de qualquer 

subordinação aos potentados ibéricos. Tal façanha se vinculou, além de aos fatores referentes 

às ações de Rodrigo, à debilidade dos Reinos de Taifas. As rivalidades entre os aristocratas 

islâmicos e as dissensões étnicas tradicionais contribuíram para o enfraquecimento do poderio 

muçulmano ibérico, formando o ambiente propício aos avanços cristãos, como o empreendido 

pelo Cid Campeador. 

 

                                                 
48 MENENDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4. ed. Madrid: Espasa-Calpe. 1947. V.1, p. 77. 
49 BARBERO, Abílio, VIRGIL, Marcelo. Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Barcelona: Ariel. 1974, 
passim. 
50 VALDEÓN, op.cit., p. 71. 
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CAPÍTULO 4: O SENHOR DE VALÊNCIA:  

 

Aproveitando a debilidade política e militar dos reinos cristãos e muçulmanos 

próximos ao Levante, Rodrigo obteve o domínio direto sobre a região de Valência, 

desenvolvendo um poder à imagem e semelhança daquele característico dos monarcas e 

condes ibéricos. Impôs seu poder e autoridade aos habitantes da região, nobres e plebeus, que 

foram submetidos à autoridade do Cid, mas de forma progressiva, pois teve que, pouco a 

pouco, desarticular as autoridades nativas para daí se tornar senhor efetivo do Levante 

espanhol. Também precisou controlar, pela força, além da aristocracia, a população local, 

simpatizante dos invasores Almorávidas. A conquista militar de Valência demandava 

constante manutenção, pelos motivos já destacados e pela pressão dos próprios Almorávidas. 

Outros poderes também intentaram derrubar a autoridade de Rodrigo. Os reis de Aragão e o 

conde de Barcelona confrontaram, em determinadas circunstâncias, o “herói” castelhano. 

Estabilizado o poderio do Cid Campeador, seu prestígio social, político e econômico 

prosperou, despertando o interesse da alta nobreza ibérica (Aragão, Navarra e Barcelona). 

 

C. Hipóteses do trabalho: 

 

É a seguinte hipótese central que norteia esta pesquisa: 

 A caracterização, narrativa e biográfica, do Cid Rodrigo incorpora e configura as três 

principais expressões e condições intrínsecas à nobreza ibérica do século XI, isto é, o seu 

caráter concomitantemente senhorial, vassálico e guerreiro profissional, o que faz do 

Campeador uma síntese dos atributos aristocráticos da sociedade e do período em questão. 

 Como hipóteses secundárias, que convergem para a anterior, destacam-se: 

 1) O caráter senhorial do Cid se expressou pelo domínio sobre o território valenciano, 

onde interveio na estrutura administrativa e jurídica, por mobilizar homens para suas 

empreitadas e por ter a capacidade de julgar e punir dentro da região conquistada; 

 2) O caráter vassálico do Cid se expressou pela relação que manteve com os monarcas 

de Leão e Castela, por ter sido “nutrido” na corte destes e por servi-los em funções específicas 

do aparato estatal destes reinos; 

 3) O caráter de guerreiro profissional (mercenário) se expressou pela prestação de 

serviços militares, em troca de soldo, aos soberanos muçulmanos das terras orientais da 

Península Ibérica. 
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 4) A guerra era o elemento articulador das características do Cid Campeador, tanto os 

elementos senhorial, vassálico e de guerreiro profissional estavam intimamente vinculados a 

este fenômeno, favorecendo o desenvolvimento do prestígio social, da estima diante do 

suserano e contribuindo para o processo de enriquecimento e ascensão social do herói 

castelhano e demais indivíduos que se portaram de maneira similar. 
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1. O Vassalo Rodrigo em Castela 

 

1.1. Tensões Políticas em Leão e Castela 

 

 As grandes façanhas de Rodrigo Diaz de Vivar, realizadas em terras andaluzas, 

principalmente no que se refere ao cerco e à conquista de Valência, são tratadas como 

elementos integrantes da trajetória do herói castelhano. Era como se o guerreiro estivesse 

predestinado à grandeza e reconhecimento dos seus pares sociais e suas vitórias estivessem 

concatenadas num movimento de sentido único e pré-determinado que culminaria no enlace 

final de sua vida. Os poemas e as narrativas visam, justamente, descrever sua caminhada em 

meio às batalhas e às guerras, com este perfil. Por exemplo, no Carmen Campidoctoris as 

vitórias obtidas na tenra juventude já eram elogiadas pelos grandes dignatários do reino, 

sendo um prelúdio do que estava por vir51. No Cantar de Mio Cid, em um momento de grande 

adversidade, Rodrigo é confortado pelo anjo Gabriel, que o estimula a ir adiante, pois ele seria 

recompensado52. A Historia Roderici, por sua vez, exalta-o pela sua linhagem e pelas suas 

ações virilmente executadas53. 

 A maneira como estes relatos foram concebidos, no entanto, demandam a atenção do 

historiador. Os escribas que fixaram estas memórias na imobilidade das letras e do suporte da 

escrita compuseram os textos tendo em mente uma visão “teleológica” da vida do Cid 

Campeador. Acreditavam que suas atividades políticas e militares o levaram 

progressivamente a um inevitável ápice que muitos já conheciam. Ele era uma figura notória 

do passado destes homens que escreviam e ouviam tais histórias. Contudo, não houve 

correlação direta e necessária entre os êxitos e as conquistas, uma ação não levaria 

obrigatoriamente a outra. A vida de Rodrigo de Vivar foi muito mais complexa. Os eixos 

sociais que trilhou foram muito dinâmicos e o cenário em que viveu, combateu e negociou era 

mutável. A roda da fortuna poderia situá-lo em outra posição, independente do ímpeto com o 

que construía sua trajetória. 

 É com a preocupação de evitar tais “armadilhas” que devemos guiar nossa pesquisa e 

considerar a dinâmica social global na qual o Cid Rodrigo se inseria, estabelecendo uma 

                                                 
51 Carmen Campidoctoris. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 4 ed. España del Cid. Espasa-Calpe: Madrid, 1947, 
p. 881. 
52 Cantar de Mio Cid. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (org.). 5 ed. Cantar de Mio Cid. Espasa-Calpa: Madrid, 
1977, p. 406. 
 53 Historia Roderici. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 4 ed. España del Cid. Espasa-Calpe: Madrid, 1947, p. 
919-920. 
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espécie de quadro geral do contexto histórico peninsular. Conhecer o “ecossistema”54 dos 

nobres, guerreiros, clérigos e monarcas cristãos e muçulmanos constitui-se em alternativa para 

superar os desafios impostos pela sedução da pena dos escribas. Portanto, iniciaremos a 

análise pela consideração do momento histórico vivenciado nas terras situadas acima da linha 

do Douro, terras estas circunscritas entre o Atlântico, o Mar Cantábrico e o norte dos Pirineus.  

 

1.2. A Unificação de Leão e Castela 

 

Uma das perspectivas desta pesquisa supõe a caracterização dos reinos ibéricos — e 

demais formações político-territoriais, como os condados — como Estados. Num sentido mais 

amplo, empregado pela ciência política, Estado é uma “organização territorial permanente e 

unitária essencialmente referida à demarcação espacial” 55, com a capacidade de intervir na 

realidade política, social e econômica de uma dada região. Sua intervenção passa pela 

legitimação e pela legalidade de sua existência e ação. Relacionado diretamente à definição de 

Estado, encontra-se o conceito de soberania, a capacidade de “decidir de maneira definitiva e 

eficaz em todo conflito que altere a unidade de cooperação social-territorial”56. É por meio da 

soberania que o Estado se impõe sobre outros poderes existentes no seu território. 

Alguns pensadores, como o próprio Hermann Heller, consideram pouco preciso o uso 

do conceito de Estado em se tratando das formações políticas que precederam o Estado 

moderno monárquico, dada a ausência dos requisitos indicados acima, considerados 

indispensáveis para a sua existência. Contudo, o próprio Heller destaca que um dos elementos 

constitutivos da realidade estatal é a resistência à sua intervenção57. A articulação social e 

política realizada pelo Estado não é estática, depende das variáveis sociais que implicam na 

adaptação de sua intervenção. Para o período delimitado pela pesquisa, o século XI mais 

precisamente, torna-se necessário incorporar a contribuição da Antropologia Política para 

precisar o conceito de Estado que nos informa. 

Em relação à Idade Média, em especial para o período Feudal, poder-se-ia configurar o 

Estado como Segmentário58, com base na caracterização proposta por Aidan Southall. A 

estrutura territorial e o exercício do poder neste modelo de Estado são compartilhados por 

elementos homólogos, embora hierarquizados no interior de um dado território. Este modelo 

                                                 
54 GUERREAU, Alain. O feudalismo: um horizonte teórico. Lisboa: Edições 70, s.d., p. 232-244. 
55 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 244. 
56 ibid, p. 289. 
57 Ibid, p. 285. 
58 SOUTHALL apud BALANDIER, Georges. Antropologia política. São Paulo: Difel, 1969, p. 145. 
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de Estado é caracterizado por uma soberania territorial reconhecida, mas limitada ao aplicar-

se às regiões afastadas do centro de seu exercício, pelo compartilhamento do poder, por um 

centro administrativo especializado cuja força se esbate na medida em que se distancia do 

epicentro de poder. A autoridade central não detém o uso exclusivo e legítimo da capacidade 

de coação, mas constitui-se como uma estrutura piramidal marcada por níveis distintos e 

variados de subordinação das elites locais. As autoridades subordinadas têm tanto mais 

chances de agir com autonomia quanto mais ocupam posições periféricas. 

Considerados os elementos acima aduzidos, e a especificidade do mundo cristão 

ocidental da Idade Média — em especial os reinos ibéricos — destaca-se que a feudalidade 

constituiu-se em elemento essencial do aparato estatal, criando vínculos de solidariedade 

social e política entre os grandes senhores. Assim, a caracterização deste fenômeno e da 

trajetória do cenário peninsular é de grande importância para esta pesquisa, já que se 

pretendemos compreender o quadro das relações políticas na qual se inseria o guerreiro 

castelhano Rodrigo Diaz de Vivar. 

Como bem destaca José Mattoso, um problema básico constitui a definição do 

conceito (ou conceitos) de Feudalismo. Primeiramente, apresentaremos a visão do historiador 

belga F. L. Ganshof, que se preocupou com a manifestação institucional e jurídica desta 

prática social. Ganshof identificou duas modalidades –  uma concepção ampla e uma estrita59 

- servindo esta última como modelo teórico para as relações sociais instituídas no seio da 

aristocracia. O Feudalismo corresponderia, assim, a um conjunto de instituições que 

envolvem as obrigações mútuas de cooperação e obediência estabelecidas entre homens 

livres, cristalizando-se no dever do vassalo de servir militarmente a seu senhor, e no deste 

último de protegê-lo. Esta relação seria intermediada por um elemento material denominado 

feudo60, o que constituiria o feudalismo em seu sentido estrito, a feudalidade ou relação 

feudo-vassálica. Esta prática social envolveu a união de duas atividades, o juramento de 

fidelidade prestado a um senhor e a concessão do benefício que implicaria a prestação de 

serviço ao doador. Esta constituição social se originaria do desmembramento do poder Estatal 

carolíngio e teria versões análogas em outras regiões.  

A existência destas relações institucionais no âmbito peninsular foi, contudo, 

repudiada por um longo período pelos historiadores ibéricos. A tese de Alexandre Herculano 

— que negava a presença do feudalismo em sentido estrito — foi acompanhada por muitos 

outros historiadores portugueses, como Paulo Merêa, Gama Barros, Marcelo Caetano e 

                                                 
59 GANSHOF, F. L. O que é feudalismo?Lisboa: Europa-América, 1959, p. 11-12. 
60 Ibid, p. 12. 
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Torquato de Sousa Soares61. O principal expoente da historiografia espanhola desta 

perspectiva foi Cláudio Sanchez-Albornoz, que negava a presença de instituições feudais em 

solo ibérico; no máximo, verificava o emprego de alguns termos feudais usados de forma 

muito superficial e inexata62. A Catalunha, contudo, seria uma exceção na Península Ibérica, 

pois em fins do século XI e princípios do XII já havia se desenvolvido plenamente a sua 

“pirâmide feudal”63. 

Para José Mattoso, a historiografia ibérica teria se equivocado ao negar a vigência do 

Feudalismo em solo peninsular por desconsiderar as diferenças regionais deste fenômeno 

social64. Para ele, este conceito tão renegado possuía grande importância para a melhor 

compreensão da realidade medieval peninsular65. Um motivo para “habilitar o Feudalismo” 

decorreu da percepção de que não se deve considerar o modelo francês (da Gália) como um 

paradigma e as demais manifestações como deformações66. É necessário notar a existência de 

uma diversidade de expressões do Feudalismo, de várias modalidades em que o elemento 

material (feudo ou benefício), por exemplo, poderia constituir-se não de um patrimônio 

fundiário, mas assumir o caráter de uma função, como o governo de uma circunscrição 

territorial ou, ainda, de um rendimento fixo67. O rito que unia os homens poderia ser simples 

ou muito elaborado, envolvendo ou não a exposição minuciosa dos direitos e deveres de cada 

parte interveniente no acordo68. 

Para reconhecer uma dada realidade histórica como sendo plenamente feudalizada 

devemos identificar não apenas sua prática institucionalizada, mas sua influência nas atitudes 

coletivas do tempo e do espaço no qual se inseria. Como bem destacou José Mattoso, “só se 

pode chamar de feudal a uma civilização na medida em que as instituições feudais, isto é, 

aquelas que se baseiam no contrato vassálico, determinam formas globais das relações 

econômicas, políticas, sociais e mentais”69.  

Em fins do século X e princípios do XI, o Califado de Córdoba promoveu as mais 

duras ofensivas no coração das terras asturianas, arrasando Leão e o Santuário de Santiago de 

                                                 
61 MATTOSO, José. Fragmento de uma composição medieval. Lisboa: Estampa, 1987, p. 115. 
62 SANCHEZ ALBORNOZ, Cláudio. España: un enigma histórico. Buenos Aires: Sudamericana, 1956, 2.v., p. 
7 
63 BONNASSIE, Pierre. Del Ródano a Galícia: génesis y modalidades dle régimen feudal. Estructuras feudales y 
feudalismo en el mundo mediterráneo. Barcelona: Crítica, 1984. 12-13. 
64 MATTOSO, José. Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Lisboa: Estampa,  
1989, p. 50. 
65 MATTOSO, José. Fragmento de uma composição medieval. Lisboa: Estampa, 1987, p. 115. 
66 Ibid., p. 116. 
67 Ibid., p. 117. 
68 Ibid., p. 117. 
69 Ibid., p. 118. 
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Compostela com as expedições punitivas de Almançor. Entretanto, não se restringiam às 

questões de ordem externa as causas das turbulências na monarquia Astur-Leonesa. A 

aristocracia, ciosa de sua autonomia e poderes próprios, questionou o domínio de seus 

monarcas, ocasionando guerras intestinas que se sucederam constantemente até a 

estabilização do conflito político ocorrida em torno de 102070, quando as manifestações de 

insubordinação se tornam muito mais esporádicas. José Maria Minguez destaca que esta 

estabilização decorreu da efetiva feudalização do Estado Leonês. Leão que, por um longo 

período, procurara preservar a potestas publica, inadequada à nova realidade social e política 

ibérica, foi palco da difusão das relações feudais no seu aparato administrativo. 

A inserção das relações de tipo privado na estrutura dos Estados cristãos ibéricos foi 

uma realidade constatável em teses diversas71. A apropriação das prerrogativas originárias dos 

poderes públicos por parte dos grandes senhores do norte peninsular foram marcas do 

processo de feudalização, cenário em meio ao qual iria desenrolar-se o “drama histórico” 

vivenciado pelo “herói castelhano” Rodrigo Diaz de Vivar. Os diversos especialistas 

discordam no que se refere à cronologia daquele fenômeno. Pierre Bonnassie, por exemplo, 

identifica como marco inicial da plena feudalização das terras leonesas e castelhanas a década 

de 112072, com o fim da guerra civil iniciada após a morte de Afonso VI (1109). Todavia, 

Minguez estabeleceu o início do feudalismo no noroeste da Península Ibérica em princípios da 

década de 102073. 

Apesar da ausência das expressões “feudo” e “vassalagem” nas fontes do período, 

Minguez afirma que não se pode negar a existência do feudalismo ibérico. A soberania régia 

foi partilhada, após o período em questão, por múltiplas instâncias autônomas em meio às 

quais as funções governamentais foram privatizadas por grandes senhores ibéricos74. As 

grandes casas condais, como Monzón e Carrión, consolidaram a autoridade sobre seu 

território à revelia da monarquia leonesa. 

Devemos ainda considerar a perspectiva de João Bernardo, que notou que as relações 

feudais surgiram “como uma forma transformada das relações familiares”75. As solidariedades 

estabelecidas entre as grandes casas senhoriais acompanharam o processo de debilitação 

estatal, tomando como modelo os próprios sistemas familiares, reconstruídos 
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“artificialmente”. Foram, portanto, fenômenos paralelos o enfraquecimento dos poderes 

públicos,  a desarticulação das estruturas familiares e a expansão das relações vassálicas. 

Consideradas estas premissas teóricas, partimos para a caracterização do “mundo do 

Cid Rodrigo”. É de grande relevância analisar o ambiente político de origem do Campeador, 

notando aí os principais eixos em que se articulavam sua sociedade e seu grupo social. Com 

este objetivo, delimita-se a década de trinta do século XI como um período de rearranjo nas 

distribuições de poder nos reinos cristãos, mais precisamente entre os reinos de Leão e 

Castela. O ano de 1037 marcou o fim da Dinastia Leonesa e a ascensão da Dinastia Navarro-

castelhana. O recém-constituído reino de Castela suplantou, neste ano, a casa real leonesa na 

Batalha de Tamarón.  

A concorrência entre os dois monarcas iniciara um conflito que arrastou consigo os 

principais representantes da nobreza do norte peninsular. Definimos como conflito todo 

choque entre indivíduos ou grupos pelo controle do acesso a recursos escassos (poder, 

riquezas e prestígio) que, no âmbito político, envolvem disputas relativas ao exercício da 

autoridade e do comando76. O conflito, exacerbando-se, pode levar à guerra, um confronto 

armado entre grupos rivais com fins políticos ou econômicos77. Estes dois últimos elementos 

foram conjugados pelos contendores leoneses e castelhanos. 

O rei de Castela, Fernando I, tendo derrotado Vermudo III, de Leão, obteve 

plenamente o domínio sobre os reinos de seu rival. Esta realização não se deveu apenas a uma 

vitória militar e à morte do imperador leonês no conflito; parte da legitimidade do novo rei 

passava pela aprovação e apoio prestado pela nobreza leonesa e por seu casamento com a 

irmã de Vermudo. O matrimônio contraído com um membro da casa real transmitiu ao novo 

monarca os direitos sobre Leão, tornando possível sua unção e sagração como rei e a 

investidura do título dos antigos reis de Leão, o de imperator, imperador. Esta função, 

idealizada de forma obscura78, procurava garantir a supremacia do rei leonês sobre os demais 

monarcas ibéricos, o que na prática se manifestava muito mais como uma expressão 

ideológica do que como uma realidade concreta que permitisse sua plena execução. Aqui, 

ideologia é entendida como “um conjunto de idéias e de valores respeitantes à ordem pública 

e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos”. 79 
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Consideremos as opiniões divergentes de dois renomados estudiosos que dissertaram 

sobre o tema. Menéndez Pidal acreditou que o uso do termo imperator, imperante e demais 

expressões correlatas deu-se tanto no sentido de posse de uma terra, de mando, de comando 

ou de governo sobre um dado território80 quanto para nomear o senhor supremo das terras 

cristãs peninsulares. Para este pesquisador, tais expressões foram utilizadas, paralelamente, 

até a predominância da segunda acepção, plenamente consolidada como ideologia coerente 

que visava subordinar os grandes senhores territoriais ibéricos à monarquia leonesa81.  

Para Sanchez Albornoz, a consolidação da noção imperial leonesa nunca se constituiu 

totalmente, e nem o emprego dos vocábulos acima indicados foi garantia de sua cristalização. 

Raramente os governantes leoneses serviram-se deste título enquanto viviam, e seus filhos 

tampouco se referiram aos regentes já falecidos com estas expressões82. A tese albornoziana 

nunca encontrou elementos que confirmassem a ideologia imperial como uma crença 

constituída de longa data, sólida e compartilhada pelo conjunto da cleresia ou da nobreza no 

norte peninsular83.  

Império (imperium) é um termo técnico empregado numa realidade caracterizada pela 

supremacia do privado sobre o público. Segundo Norberto Bobbio, com a dissolução do 

Estado antigo e o surgimento dos reinos romano-germânicos as relações políticas sofreram 

profundas transformações84. Os vocábulos latinos não se adequavam mais às novas práticas 

sociais85, e as “categorias fundamentais do direito público europeu, de que se valeram durante 

séculos os juristas para a construção de uma teoria jurídica do Estado, passaram a derivar do 

direito privado”86. Imperium representa o poder de comando sobre os súditos87, expressão 

constantemente encontrada na Historia Roderici, como será observado no decorrer da 

dissertação. Por sua vez, dominium é entendido como poder patrimonial do monarca sobre o 

território do Estado88. Sendo assim, o “império” era apenas a capacidade de mobilizar homens 

segundo os interesses do príncipe, do conde e dos seus funcionários. 

A efetiva indistinção entre a esfera pública e a privada decorre do caráter 

patrimonialista assumido pelas instituições e pelo poder neste período da Idade Média, 
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tomando a forma de uma “dominação que, originalmente orientada pela tradição, se exerce 

em virtude de pleno direito pessoal”89. A autoridade de um chefe em face de seus 

subordinados é regida pelos costumes, pela tradição ou por disposições jurídicas90, 

fundamentando-se também no livre arbítrio do detentor deste poder91. No século XI, esta 

estrutura estava arraigada em várias esferas da sociedade cristã ibérica, manifestando-se ainda 

— mas à sua maneira — em terras muçulmanas ibéricas, como veremos a seguir. 

O poder detido pelo senhor é limitado pelos fatores citados acima, com a tradição ou o 

direito regulando a sua relação “sacralizada” com seus comandados. Esta subordinação e 

autoridade92 têm influência sobre as estruturas políticas, sendo um fundamento para a 

construção de uma realidade estatal93. É uma dominação realizada para fora do ambiente 

doméstico do senhor, é uma extensão desta que se faz presente na sociedade por meio de seus 

servidores. Tais agentes administram e regem segundo os interesses de seu senhor superior. 

Esta forma de dominação é caracterizada pela tênue distinção entre o público e o privado94, 

sendo a esfera política “tratada como assunto puramente pessoal do senhor, e a propriedade e 

o exercício de seu poder político como parte integrante de seu patrimônio pessoal”95. 

Estas assertivas não implicam, todavia, na total exclusão do ideal imperial leonês. 

Talvez ela tenha existido de maneira muito difusa e imprecisa entre a nobreza medieval 

ibérica, o que possibilitava a predominância do sentido mais amplo de imperium, comando 

sobre homens. É provável que em determinadas situações em que o panorama político se 

apresentasse propício esta ideologia ganhasse um contorno menos nebuloso.  

 

1.3. Atomização dos poderes no Califado Omíada: 

 

Os anos trinta do século XI foram, para o Estado muçulmano ibérico, um período de 

efetiva desarticulação territorial e de sua estrutura política. A incapacidade de manter a 

preponderância da autoridade central e de impor as suas prerrogativas sobre o território califal 
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como um todo possibilitou as manifestações autonomistas dos grandes senhores provinciais e 

comandantes militares. Os novos senhores que aí surgiram foram se acantonando em distritos 

onde já haviam desenvolvido suas mais profundas redes de clientelas e fincado sua autoridade 

sobre a população local. Silves, por exemplo, mantinha-se, desde princípios do século XI, sob 

a influência da família árabe dos Banu Muzayn, descendentes do cadí  Muhammad b. Said b. 

Muzayn. A terra de Ossónoba, por sua vez, foi dominada pela família dos Banu Harun, 

família de origem autóctone (1026), representando os interesses desta região96. Podemos, 

contudo, antecipar que o fim do Califado foi, em parte, fruto dos conflitos sociais e políticos 

desenvolvidos em seu território. 

A atomização dos poderes políticos e territoriais no al-Andalus foi motivo de 

interpretações de muitos historiadores, que destacaram antes do mais a presença de vários 

étnicos no mosaico que era o Califado de Córdoba. Desde a inserção da Península Ibérica no 

mundo islâmico ocorreram várias correntes migratórias de árabes e berberes, e seu 

assentamento em determinadas regiões teve lugar segundo o interesse do novo poder dirigente 

da península. Estes dois grupos étnicos, por sua vez, dividiam-se em inúmeras tribos e clãs, 

sendo alguns deles rivais entre si de longuíssima data97. Os elementos indígenas, por outro 

lado, não deixaram de existir no início do domínio califal, revelando-se em manifestações de 

rebeldia98. Em suma, o território califal abrigava, em seu interior, uma complexidade sócio-

cultural que precisa ser considerada. 

Em poucas linhas, podemos destacar que parte do fenômeno de fragmentação 

territorial e dos conflitos entre os membros da aristocracia muçulmana era decorrente do 

grande estado de tensão étnica e tribal. Pierre Guichard ressalta a importância das 

animosidades entre os diversos grupos, originada de uma antiga concorrência, e do choque 

causado pelas divergências culturais entre berberes, árabes e autóctones, que se intensificaram 

nos momentos finais do Califado. Para M. Barceló, a distribuição populacional destes agentes 

históricos em porções específicas do território andalus respeitava esta separação étnica99, que 

no futuro produziria principados independentes e rivais entre si. As análises arqueológicas 

forneceram alguns dados sobre a fixação de etnias ou tribos a partir de vestígios de cultura 

material e, principalmente, pela forma de assentamento destes. Já para P. Guichard, os 
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resquícios dos nomes gentilícios na toponímia andaluza, mais precisamente valenciana, 

informam sobre o predomínio de determinadas tribos em certos pontos do território califal, 

como a concentração de elementos berberes nas porções orientais peninsulares100. 

Por outro lado, Kennedy Hughs opõe-se à explicação dos conflitos pela rivalidade 

étnica, apresentando como alternativa as disputas de poder em um território cujo poder central 

havia se enfraquecido101. Os antagonistas, para este historiador inglês, estavam 

profundamente arabizados. Já Abílio Barbero e Marcelo Vigil acreditam que os movimentos 

autonomistas praticados pela aristocracia visigoda foram preservados após a queda do reino 

de Toledo e transmitidos às estruturas políticas e sociais califais. Apesar da arabização, estes 

elementos pré-islâmicos fundiram-se com os invasores devido à similaridade de algumas 

práticas sociais correntes em ambas as partes102. Os vínculos interpessoais construídos entre 

os aristocratas visigodos tiveram livre curso, e se fundiram com práticas sociais árabes 

similares. A coesão do Estado visigodo, nos últimos tempos, se fundava na “dependência 

pessoal sacralizada, expressa, sobretudo, pelo juramento de fidelidade, que tinha um valor 

político”. Barbero e Vigil sustentam que a aristocracia visigoda firmou um pacto de fidelidade 

com os novos senhores da Península Ibérica, pacto este que preservava a mesma natureza do 

seu antecessor. As relações de dependência política dos grandes senhores godos convertidos 

ao Islã se manifestavam agora por meio de relações pessoais de clientela existente na 

sociedade islâmica.  

Na perspectiva de Pierre Guichard, o Estado omíada era fortemente centralizado e 

atuava em muitas esferas sociais e econômicas, o que impedia a formação de vínculos 

semelhantes ao das sociedades cristãs do norte peninsular, não havendo, portanto, neste caso, 

estruturas de tipo feudal. No seu estudo de caso, Valência, Guichard não encontrou “indício 

da existência de instituições comparáveis ao feudo e a vassalagem”103. Todavia, impõe-se 

uma consideração. Os elementos identificados como feudais por Barbero e Vigil não 

poderiam, segundo Guichard, encontrar terreno propício para se manifestarem devido à 

intervenção de um poder central forte104. Mas, no momento em que o Califado não encontrou 

mais forças para fazer prevalecer sua comunidade de vontade política, social e econômica, 
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talvez a partir daí este substrato de “natureza feudal” pudesse se libertar das amarras impostas 

pela pujança do Estado cordobês. A força dos omíadas foi se atenuando no decorrer do século 

XI. Com as dissensões no seio do grupo fundador do Califado e das populações submetidas à 

sua autoridade o poder central de Córdoba foi paulatinamente enfraquecido e desmembrado. 

Juntamente com a contribuição das querelas étnicas e tribais, outros componentes históricos e 

sociais favoreceram a desarticulação do poder estatal omíada.  

O Estado califal perdeu a capacidade de intervir na realidade, não mais conseguindo 

dirigir a cooperação de todos os seus membros. Tal capacidade seria condição sine qua non 

para a efetivação do seu poder e, conseqüentemente, do seu funcionamento como entidade 

plena de autoridade, habilidade da qual foi, progressivamente, privado. O seu poder de 

intervenção na realidade social e política tornou-se incapaz de se manifestar sobre o território 

onde estava instalado, de impor seu reconhecimento àqueles que viviam nele. Ficou debilitado 

em decorrência da desarticulação promovida pela regência amirí. Por mais paradoxal que 

pareça, as medidas do hajib (ou prefeito do palácio omíada), que intentavam fortalecer o 

Estado califal, possuíam dentro de si os germes da desestabilização política que se seguiu 

após 1008105. 

Esta realidade conturbada se deve, em parte, às reformas empreendidas pelo hajib 

Almançor, que afastou completamente os membros da família califal dos negócios de Estado, 

cerceando qualquer pretensão de intervenção destes ou de seus simpatizantes106. Uma amostra 

de sua política foi a repressão das vozes discordantes e subversivas no seu regime, levando à 

execução figuras políticas do Califado ou mesmo membros da parentela real.  

Abrigava al-Mansur o temor de que suas tropas regulares, as quais formavam em 
princípio um grupo homogêneo, se pusessem de acordo para tratar de arruinar seu 
poderio, ousando coligarem-se para resistir a ele quando lhes ordenava algo que 
haviam de cumprir de boa ou má vontade. Após examinar este fato com olhos bem 
despertos, chegou à conclusão de que suas tropas deveriam estar compostas de 
gentes de diferentes tribos e de elementos heterogêneos para que, se um dos grupos 
intentasse rebelar-se, pudesse suprimi-lo apoiado nos demais.107 

 

A estrutura militar organizada segundo a distribuição populacional nas circunscrições 

administrativas foi substituída por grupamentos berberes e de mercenários que tornavam a sua 

manutenção extremamente pesada para as finanças do governo108. O velho sistema em que o 
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ardor neófito de cada muçulmano constituía a base do êxito militar foi progressivamente 

substituído pela profissionalização das forças militares califais.  

Por outro lado, sentia a necessidade de reformar seu exército e acrescentá-lo com 
maior número possível de soldados, para poder penetrar em território inimigo e 
semear nele a devastação que quisesse.109 

 

Esta última medida marcou profundamente a organização militar muçulmana do 

período subseqüente, pois desvinculava o exército das necessidades estritamente estatais em 

benefício da manutenção de poderes pessoais ou familiares. Assim, a base de sustentação 

popular foi extirpada, solapando a identificação das camadas populares com os seus 

governantes.  

A autoridade afirmada por Almançor e por seu filho al-Malik sustentava-se em suas 

iniciativas e capacidades individuais. A lealdade das tropas berberes e mercenárias  era 

tributada a eles e não ao aparato administrativo e político de Córdoba, revelando-se um dos 

fatores que contribuíram para a sua fraqueza no período seguinte. Sem a força militar na 

estrutura califal, os membros da casa real não encontraram outro alicerce de estabilidade para 

o al-Andalus. Não havia bases de apoio externas e nem internas que pudessem garantir a 

sobrevivência da organização. A realidade política estava fragmentada em vários grupos 

rivais entre si que permaneceram em confronto após sua emancipação do poder central.  

Todo poder estatal, pela necessidade de sua existência e manutenção, deve se apoiar 

numa justificação jurídica. Entretanto, ele deve valer-se de uma autoridade legítima que tenha 

a capacidade de obrigar todos os súditos à sua vontade110. Porém, desde a ascensão de 

Almançor os herdeiros da casa real passaram para segundo plano no que se refere à gestão dos 

negócios de Estado. A cada sucessão ao trono, um novo e ineficiente califa era apresentado, 

revelando-se impotente para conter as ondas de sublevação e de transformações institucionais. 

A tênue legitimidade e poder dos últimos governantes omíadas favoreceu a sua deposição 

numa velocidade apenas comparável com as eclosões de revoltas populares.  

O núcleo de poder nos últimos tempos do Califado era uma pálida expressão do que 

fora com Abd al-Raman III e Almançor. Ele estava enfraquecido e incapacitado de manter o 

seu pretendente no trono omíada, contribuindo com a fratura do regime. Assim, os grupos que 

se opunham à autoridade califal foram progressivamente firmando seu poder nas regiões onde 

atuavam como representantes do próprio poder central. Indivíduos pertencentes às esferas 
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regionais paulatinamente privatizaram suas funções públicas, transmitindo-as aos seus 

descendentes e opondo-se aos poderes vizinhos111. 

Assim se expressou o rei Abd ‘Allah de Granada sobre os reflexos das medidas 

levadas a cabo por Almançor: 

Quando concluiu-se a dinastia ‘amiri e a população ficou sem imã, cada caíde alçou-
se com sua cidade ou se fez forte em seu castelo (...). Não tardaram estes caídes em 
rivalizarem entre si pela obtenção de riquezas, e cada um começou a cobiçar os bens 
do outro.112 

 

Caíde, vocábulo originário do árabe caid, designa magistrado que conjuga funções de 

juiz, chefe militar e exator — cobrador de impostos e contribuições113. Funcionários públicos 

arrogaram-se para si e seus descendentes as prerrogativas que pertenciam ao Estado. Cada 

servidor que pudesse concentrar em suas mãos a maior quantidade de poder, riquezas e 

comando sobre homens tornava-se, progressivamente, senhor de grandes porções de 

territórios. Eles tratavam os poderes de origem estatal e os territórios que deveria administrar 

como parte integrante de seus patrimônios pessoais, marca de profunda patrimonialização da 

sociedade andaluza. 

Morto Hixam III, o último califa, e após várias rebeliões e embates, entre grupos, pelo 

trono, o Califado Omíada de Córdoba deixou de ser uma realidade (1031). O enfraquecimento 

do Estado Califal favoreceu a autonomia das circunscrições administrativas, com a 

aristocracia progressivamente se firmando como detentora de um poder outrora público, 

algumas vezes transmitido de geração em geração114. A fragmentação em dezenas de estados 

foi a conclusão de um processo de atomização territorial plenamente iniciado nas duas 

décadas anteriores. As estruturas políticas surgidas destes eventos foram as denominadas 

Taifas, cujos governantes foram identificados pela historiografia como muluk al-tawaif, reis 

de partidos ou grupos115. Apesar de encabeçarem os governos destes novos centros de poder, 

os reis de Taifas encontravam muito pouco reconhecimento entre as populações submetidas, 

que não lhes reconheciam legitimidade na direção dos negócios públicos116. Sem garantia de 

apoio dos seus súditos, estes reis requisitaram, para a manutenção de seu poder, tropas 

mercenárias ou a proteção dos reinos cristãos ibéricos em expansão. 

                                                 
111 KENNEDY, op. cit., p. 167. 
112 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 83. 
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114 KENNEDY, Hugh. Os muçulmanos na Península Ibérica. Lisboa: Europa-Améica. 1999, p. 157. 
115 ibid., p. 153. 
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Esta nova configuração possibilitou o processo de expansão de Leão e Castela sobre o 

Al-Andalus enfraquecido. Entretanto, os primeiros anos de governo de Fernando Magno não 

foram marcados pelo ímpeto expansionista contra o solo muçulmano ibérico117. Somente na 

década de cinqüenta do século XI, aproveitando-se da instabilidade política islâmica, o 

imperador passou a pressionar as Taifas militarmente e/ou com tributos anuais (páreas), 

fazendo suas fronteiras retrocederem significativamente. Estes reinos compravam a paz dos 

seus algozes com a transferência de riquezas para os cofres cristãos. 

A fronteira sul estendeu-se com base em uma grande agitação de guerreiros, 

camponeses e religiosos. O que outrora fora feito esporadicamente por grupos independentes 

de trabalhadores rurais em busca de novas terras, ou por guerreiros em busca de pilhagens de 

verão, tornara-se, com Fernando I, um movimento mais organizado, com maior intervenção 

do Estado castelhano-leonês. Este novo monarca inaugurou aquilo que o historiador José 

Mattoso acredita ser o verdadeiro movimento de Reconquista118, diferente das ações 

promovidas pelos primeiros reis de Leão, identificadas como expedições de saque ou defesa 

sem qualquer finalidade de anexação territorial profunda. A “Reconquista Régia”, ou 

verdadeira Reconquista, teria servido “depois de modelo aos historiadores modernos para 

conceberem toda a luta anti-islâmica à sua imagem e semelhança”119. Assim, este modelo 

torna-se inadequado para explicar todo um fenômeno complexo se aplicado a outras 

temporalidades na Península Ibérica. 

 

1.4. A parentela do Cid Campeador 

 

1.4.1. Sua ancestralidade 

 

Fortalecido com as riquezas andaluzas e com a dilatação de seu patrimônio territorial, 

o rei Fernando I manteve sob controle o seu reino, tendo mais recursos para distribuir entre os 

seus fiéis servidores. Preocupou-se, contudo, com litígios fronteiriços com seus irmãos, 

monarcas de Navarra e Aragão120. Diego Lainez, pai de Rodrigo Diaz, tomou partido de 

Fernando I nestes confrontos. As terras de Diego Lainez no povoado de Vivar, situado nas 

proximidades de Burgos, encontravam-se muito próximas a Navarra. Seria difícil para um 

                                                 
117 MATTOSO, José. Portugal no reino astur-leonês. In: __________. História de Portugal: antes de Portugal. 
Estampa: Lisboa, s.d., p. 476. 
118 Ibid., p. 476. 
119 ibid., p. 476. 
120 Respectivamente Sancho IV e Ramiro I 
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nobre na fronteira não se envolver no conflito. Algumas fortalezas próximas estavam 

submetidas à autoridade de Navarra, que avançava sobre território castelhano, tornando-se 

uma ameaça ao poder de Fernando I. A tomada destes castelos por castelhanos121, dentre eles 

Diego Lainez, foi efetuada devido à sua importância estratégica na fronteira (1055). 

Diego Lainez, pai de Rodrigo Diaz, o Campeador, sitiou, por sua grande e robusta 
virtude, os castelos de Navarra que são ditos Ubierna, Urbel e La Piedra. Também 
combateu com os navarros dos castelos mencionados no campo de batalha e os 
venceu, obtendo sobre eles assim incontestável triunfo.122 

 

 
O controle de zonas estratégicas na porção oriental do reino foi uma forma de 

Fernando Magno garantir sua autonomia frente ao reino de seu irmão mais velho, Garcia de 

Navarra. Neste período foi travada entre Castela e Navarra uma guerra pelo controle de 

porções importantes da fronteira. Definimos este fenômeno como um conflito exacerbado123 

caracterizado pela luta armada entre grupos organizados, conforme Bouthoul124. Verificamos 

que a sua eclosão estava diretamente ligada às disputas políticas entre Estados rivais, o que se 

coaduna perfeitamete com a perspectiva de Carl Von Clausewitz de que a guerra é um 

instrumento de atuação política125, ainda que possa se manifestar em função de outros 

objetivos. 

Os castelos mencionados eram postos avançados cujo controle era essencial não 

somente para fins defensivos, como também para efetuar possíveis ataques a seus inimigos 

próximos. O Estado castelhano-leonês não agia orientado somente por ações de nível interno; 

seu poder se manifestava para fora de seu território a fim de preservar sua existência frente às 

outras entidades políticas concorrentes, conforme proposição de Heller126. Tal como seu pai 

havia feito (Sancho III, o Grande, de Navarra), seu irmão (Sancho IV) poderia avançar sobre 

Leão, atravessando o coração das terras da antiga Castela (1032-1033)127. A guerra levada a 

cado tensionava “não é a anulação completa do contendor, mas sim a modificação de algumas 

                                                 
121 MINGUEZ, op. cit., p. 176 
122 Didacus autem Flaynez, pater Roderici Didaci Campi docti, magnaet robusta uirtute tulit nauarris castrum qui 
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Rodericus Didaci eiusdem filius successit in paternalis iuris sorte. Historia Roderici, op. cit., p. 920. 
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de suas motivações”128, ou seja, o afastamento das pretensões narravas fronteira entre os já 

mencionados reinos. 

Podemos identificar então esta luta pelos castelos de fronteira como uma luta pelo 

poder travada entre distintas unidades estatais. O poder de Estado é aquele que intervém na 

realidade social e é fruto da cooperação causal de todos os seus membros129. É o resultado de 

todas as ações e reações politicamente relevantes e é capaz de organizar e ativar, de maneira 

autônoma, a cooperação social-territorial, ou pelo menos tem esta pretensão130. O controle 

deste poder pode gerar conflitos no interior do território de um dado Estado — como uma 

guerra civil, que será vista neste capítulo —, ou mesmo entre realidades estatais distintas. O 

exemplo citado parágrafos acima, o da guerra entre Leão e Castela, girava em torno desta 

concorrência pelo poder em questão. 

Além da participação do pai de Rodrigo de Vivar nas batalhas entre Leão-Castela e 

Navarra, outra forma de vínculo social existia entre um membro da sua família e a casa real. 

O pai de Diego Lainez, Laín Nunez, foi um dos cortesãos do reino. A genealogia apresentada 

pela Historia Roderici refere-se a este nome como sendo o do avô do Campeador. Segundo 

Menéndez Pidal, seria a mesma pessoa presente nos documentos cartoriais redigidos nos anos 

de 1045, 1047, 1056 e 1063131, quando Laín Nunez se tornou um dos principais personagens 

da corte de Fernando I132. Em geral, são parcos os registros que se conservaram sobre a 

família do Campeador, mas eles nos sugerem um vínculo estreito com a casa real. Não 

possuía o mesmo destaque que as grandes famílias condais de Monzon e Carrión133, mas a sua 

contribuição na guerra contra Navarra pôde ter colaborado para o seu reconhecimento social e 

político. Pelo seu ramo materno, podemos identificar seu avô (Rodrigo Álvarez) e seu tio-avô 

(Nuno Álvarez). Eles foram, respectivamente, os detentores dos castelos de Luna, Muratelo, 

Celorigo e Amaya, que estavam situados na fronteira norte de Castela com Navarra134. 

Esta parece ter sido a parentela de Rodrigo de Vivar contemporânea ao seu 

nascimento. A Historia Roderici nos fornece algumas outras informações sobre a estrutura 

familiar do Campeador, que assume, nesta fonte, um caráter conjugal. Trata-se, segundo João 

Bernardo, de um tipo de estrutura familiar que se configura pela reunião de duas gerações — 
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pai, mãe, filhos e filhas solteiros135. Não era um modelo característico de todos os grupos 

familiares da nobreza, já que convivia com outras modalidades. A informação de que 

dispomos é extremamente superficial, todavia demonstra que o núcleo familiar era constituído 

pelo herói castelhano, seus pais, seus irmãos e irmãs136. Estes últimos não mereceram 

qualquer registro histórico, a não ser a brevíssima menção na Historia Roderici.  

Infelizmente nos escapa o nome da mãe do herói castelhano, exceto por uma menção 

nas Mocedades del Cid, poema também denominado como Cantar de Fernando I. Chegou até 

nós uma sua antiga forma em verso datada de princípios do XIV, que pouco depois foi 

inserida em prosa na Crónica de Castilla e na Crónica de 1344137. Para Moreno Saéz, esta 

fonte parece guardar estreito vínculo com a gesta chamada Cerco de Zamora, uma espécie de 

complementaridade, já que ela faz referência à partilha do reino de Leão e Castela138. Trata-

se, as Mocedades del Cid, de uma fonte datada do século XIV segundo Enrique Moreno Saéz, 

totalmente alheia à situação social em que Rodrigo Diaz de Vivar vivera, distante não só no 

tempo como também na cultura. O nome Teresa Nuñez, atribuído à mãe do Cid, insere-se no 

que acreditamos ser uma tentativa de suprir as poucas referências do passado mais longínquo 

do Campeador, destacando que a maioria das fontes narrativas se dedicam efetivamente à sua 

vida adulta.  

Na sua árvore genealógica, mal notamos a presença de nomes femininos. Dentre os 

dois que aparecem, um indica um casamento no interior da família de seu pai, ocorrido duas 

gerações antes de Diego Lainez. O outro nome, Tereza, refere-se à esposa de Rodrigo 

Alvarez, tio materno da mãe incógnita do Campeador. Apesar da reconstituição do ramo de 

sua mãe ser muito breve, o biógrafo anônimo da Historia Roderici nos revela o quão 

importante ele era, sendo constituído por grandes senhores da fronteira possuidores de 

castelos e vilas139. 

O casamento endogâmico indicado na Historia Roderici não significou inexistência do 

impedimento desta modalidade de matrimônio pela Igreja. A proibição de matrimônios no 

interior da parentela até o sétimo grau está presente em determinações jurídicas desde o 

período visigótico140. O Forum Iudicum dedica algumas leis ao tema141, procurando regular as 
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relações parentais, inclusive na sua versão em língua vulgar, o Fuero Juzgo142. No caso em 

questão o matrimônio foi instituído entre tio e sobrinha, entre Nuno Lainez e Eylo143, e pode 

nos revelar a preocupação com a manutenção do patrimônio familiar em processo de 

fragmentação. José Mattoso faz notar ainda que, apesar das proibições, este tipo de união 

visava à preservação da propriedade familiar em um mesmo grupo restrito, preocupando-se 

também em assegurar a aliança entre famílias aparentadas, em evitar as alienações demasiado 

onerosas decorrentes dos dotes que as filhas que casavam longe tinham de pagar, em manter o 

prestígio e perpetuar as tradições familiares”144. Destacamos que não era prática, nos séculos 

X e XI, a transmissão de bens familiares a uma única descendência, ou, pelo menos, não era 

tão difundida no conjunto da nobreza ibérica.  

Esta memória familiar pôde penetrar nos primórdios da ancestralidade, encontrando o 

mais ilustre e o mais antigo membro da família, aquele que fundou, fixou e legitimou seu 

poder naquela porção de terra castelhana. Laín Calvo é o nome do mais antigo personagem 

descrito na narrativa sobre o herói castelhano. Existe outra fonte que destaca esta origem, o 

Liber Regum, que reafirma a ancestralidade do Cid ligada a Laín Calvo. 

Então se acordaram e estabeleceram dois juízes para que estes legislassem: um tinha 
o nome Nuno Rasuera e outro tinha o nome Laín Calvo. Da linhagem de Nuno 
Rasuera veio o imperador de Castela, e da linhagem de Laín Calvo veio mio Cid, o 
Campeador.145 

 
As prerrogativas e privilégios dos grandes senhores baseavam-se não apenas nos 

elementos materiais que sustentavam a sua distinção social em relação a uma ampla camada 

de camponeses e também de outros membros da aristocracia. A posse de um patrimônio 

fundiário, a obtenção de proventos diretos ou por meio das exações sobre os produtores rurais 

— capazes de sustentar um guerreiro, sua família e seus servidores — foi um dos 

componentes constitutivos de sua autoridade e destaque social. Mas não bastava ter recursos 

capazes de promover um modo de vida “nobre”. O que legitimava consideravelmente os 

grandes guerreiros era o direito obtido pela sua ascendência ilustre146. Laín Calvo cumpre esta 

função: foi uma figura “histórico-lendária” dos tempos primitivos de Castela, símbolo de uma 
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região, ou melhor, de um grupo social empenhado na sua autonomia e no reconhecimento do 

seu poder frente à monarquia leonesa. 

Requisita-se, portanto, ao Campeador a sua inserção na nobreza. L. Génicot configura 

este grupo como a camada superior da sociedade, orgulhosa de sua antigüidade e riqueza, de 

seu papel público, de sua autoridade e de seu caráter belicista. A inserção neste grupo supõe 

um modo de vida que o diferenciava do restante da sociedade, incluindo “habitação que 

possui alguma característica militar, mobília de materiais, formas e cores originais, 

vestimentas caras, festas de aparato, funerais solenes, túmulos monumentais, todos elementos 

da ‘civilização material’ ilustrados pelas artes e detalhados pelos testamentos”147. Não se 

tratava de uma categoria social homogênea e totalmente impermeável a novos membros, varia 

o grau de acessibilidade de região para região e segundo o tempo. A nobreza se inseria, ainda, 

em uma rede de relações político-sociais denominada vassalagem, que hierarquizava seus 

componentes a partir de uma série de obrigações mútuas e reciprocidades convenientes ao 

grupo. 

Outra referência constante das narrativas da Historia Roderici e do Liber Regum 

vincula-se ao fundador da linhagem do Campeador. Estes textos ressaltam que o caráter da 

estirpe do herói castelhano era o da patrilinhagem, modalidade familiar característica de fins 

do século XI e princípios do XII, na Península Ibérica. Contudo, não podemos afirmar que 

fosse uma organização padrão, pois convivia com a matrilinhagem (elemento materno como 

referência na estruturação familiar). Os séculos X ao XII constitui-se em período de transição 

entre estas estruturas. No caso do Cid podemos notar a importância do ramo paterno, que 

requisita para si a legitimidade e as suas prerrogativas sociais. 

Segundo Perez de Urbel, Laín Calvo seria um dos antigos juízes de Castela, um 

personagem ligado à insubordinação da velha região castelhana contra o poder de Leão — e 

de sua jurisdição supostamente imobilizada pela Lex Wisigothorum — em oposição às 

pretensamente dinâmicas decisões legais castelhanas, fundadas nas tradições orais, nos 

costumes ancestrais ou nas necessidades cotidianas destes povos de fronteira (fazañas)148. 

Este juiz, ancestral do Cid Campeador, fundaria a nobreza de sua família. Todavia, as 

primeiras menções à sua existência só apareceram nas fontes do século XII149, século de 

composição da Historia Roderici. A origem do mito não é assunto desta pesquisa, que nos 
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interessa apenas como fator de caracterização da nobreza familiar cidiana. Ser nobre dependia 

muito da existência, fictícia ou não, de um antepassado venerável que era o epicentro da 

linhagem e o transmissor do sangue, da propriedade, da autoridade e do prestígio de um 

guerreiro. 

Não há certeza quanto à veracidade desta árvore genealógica do Campeador, da 

mesma maneira que não se pode confirmar a existência factual de Laín Calvo. Contudo, o que 

verificamos, na primeira metade do século XI, é que o ramo materno do herói castelhano 

parece possuir uma posição social mais elevada do que o ramo paterno. O anônimo redator da 

Historia Roderici, mesmo omitindo o nome da mãe do guerreiro, nos informa da importância 

que tinha o seu sangue e o que concretamente ele significava para o seu tempo. Deste lado da 

árvore genealógica estavam presentes os indivíduos detentores de funções públicas de 

destaque concedidas pelo rei, nobres muito próximos à pessoa de Fernando I. Nesta sucinta 

referência ao ramo materno podemos atestar a preservação da importância da matrilinhagem 

para o grupo do Cid Campeador, que contribuía para a definição de seu status social. 

A configuração da linhagem de Rodrigo de Vivar nos instrui sobre algumas formas de 

vínculo social e político tecidos entre a monarquia e outras casas nobres. Não parece que tais 

cargos implicassem no controle dos castelos referidos anteriormente, à revelia da autoridade 

monárquica. A grande envergadura desta família não se igualava à alta posição das famílias 

condais castelhanas já destacadas. Notemos que a ascendência desta família pôde muito bem 

decorrer da importância estratégica que a fronteira oriental castelhana tinha naqueles tempos 

de conflito de Fernando I com o rei navarro. 

 

1.4.2. O Cid Campeador membro da família real 

 

Um outro elemento de enobrecimento de um aristocrata como Rodrigo de Vivar era o 

vínculo estabelecido com a família real castelhano-leonesa. Seus avôs, se dermos crédito às 

fontes, possuíam um laço estreito com a corte real. Seu avô paterno parece ter sido cortesão 

de Fernando Magno. O jovem Campeador foi inserido na família artificial construída em 

torno da família monárquica, “toda aquela na qual não existem, ou em que não existem 

exclusivamente, relações de descendência de um antepassado comum, real ou presumido, nem 

relações de afinidade”150.  Rodrigo de Vivar era um dentre muitos outros filhos dos fiéis 

homens do reino, o que demonstra a particular atração exercida pela família real, que impunha 
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a submissão aos membros da nobreza151, se é que tal prática não expressa a pressão dos 

nobres por benefícios decorrentes do íntimo contato com a família real. 

Não temos muitos dados sobre a relação do pai do Campeador com a monarquia, mas 

podemos deduzir que o fato de ter combatido em favor do rei nas fronteiras com Navarra 

contribuiu para a inserção do Cid no palácio real. Para Menéndez Pidal, após a morte do pai, 

Rodrigo passou a viver junto com o primogênito do imperador, o infante Sancho152. Mas não 

sabemos ao certo se o falecimento de Diego Laínez ocorrera antes da presença de seu filho no 

grupo dos nobres educados na Aula Régia. Menéndez Pidal sugeriu que tal situação ocorreu 

em 1058. Desconhecemos também as circunstancias em torno de seu falecimento. A pouca 

informação concreta de que dispomos é de que foram transferidos os direitos e as 

prerrogativas paternas para o jovem Rodrigo153. Não há qualquer menção à data ou 

circunstância do falecimento. A Historia Roderici também não se preocupa em relatar o fim 

de sua incógnita mãe, como se o biógrafo só se importasse com a narração do que considerou 

essencial à formação do “ser herói”. 

Sabemos muito pouco sobre a presença do jovem Rodrigo na corte de Fernando 

Magno. Verificamos que Sancho Fernandez, o futuro rei de Castela, foi celebrado pelas fontes 

mais antigas dedicadas ao Campeador como aquele que mais o estimava. Apesar destes 

louvores, e da afirmação constante da lealdade de Rodrigo para com o herdeiro Sancho, 

podemos estar diante de um artifício narrativo que visava enobrecer a memória do herói. A 

Historia Roderici  nos transmite a seguinte situação: 

Sancho, rei de toda Castela e dominador da Hispânia, cuidadosamente nutriu e 
cingiu este Rodrigo Diaz cavaleiro. Quando o rei Sancho dirigiu-se a Saragoça e 
lutou com o rei Ramiro de Aragão em Graus e ali o assediou e matou, então o rei 
Sancho conduziu consigo Rodrigo Diaz e ele o teve presente no seu exército e no 
seu triunfo. Deste modo, após ter obtido o triunfo, o rei Sancho retornou a Castela. 

 

O rei Sancho estimava tanto Rodrigo Diaz com tão grande predileção e grande amor 
que o nomeou príncipe sobre todo seu exército. Assim cresceu e  tornou-se um 
homem guerreiro fortíssimo e Campeador na Aula do rei Sancho, combateu e fez. 
Em todas as guerras que o rei Sancho fez com o rei Afonso, em Llantada e em 
Golpejara, venceu a ele; então Rodrigo Diaz obteve o prestígio do rei Sancho e 
destacou-se e se tornou o melhor entre os cavaleiros do exército do rei. 154 

                                                 
151 BERNARDO, op. cit., p. 167. 
152 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 127. 
153 Historia Roderici, op. cit., p. 920. 
154 Hunc autem Rodericum Didaci Santius, rex tocius Castelle et dominator Hyspanie, diligenter nutriuit et 
cingulum militie eidem cinxit. Quandoquidem Sanctius rex ad Cesaraugustam perrexit etc um rege Ranimiro 
aragonensi in Grados pugnauit, ibique eum deuicit atque occidit, tunc Rodericum Didaci Sanctius rex secum 
duxit, illumque in exercitu suo et in suo triumpho praesentem habuit. Post habitum uero huiusmodi triumphum, 
Sanctius rex reuersus est ad Castellam.// Rex autem Sanctius adeo diligebat Rodericum Didaci multa dilectione 
et nimio amore, quod constituit eum principem super omnem militiam suam. Rodericus igitur creuit et factus est 
uir bellator fortissimus et Campi doctus in aula Regis Sanctij. In omnibus autem bellis que Sanctius rex fecti cum 
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 Analisando esta obra, verificamos que a narrativa correspondente à vida do Cid na 

corte de Sancho é muito breve se comparada à da sua estada na corte de Afonso VI. É 

verossímil que Rodrigo Diaz de Vivar tenha sido, de fato, o principal cortesão de Sancho II, 

ocupando ao seu lado uma posição de destaque. Neste tempo, os indivíduos mais próximos 

dos centros de poder obtinham maior prestígio social. A criação dos filhos dos vassalos nas 

casas de seus senhores era uma forma de obtenção de uma especial posição diante dos outros 

nobres155. 

 Tais práticas, atestadas também por Sanchez Albornoz, além de propiciarem prestígio 

e riquezas geravam ainda a inserção destes jovens nos valores de seu estrato social. Em um 

mundo no qual o público e o privado interpenetravam-se, estas relações sociais, mescladas à 

estrutura estatal, transformaram-se em uma das bases de sustentação da realidade política no 

medievo. Admitindo-se um indivíduo num determinado grupo ele devia ser instruído para se 

tornar apto a comungar com a visão de mundo da agremiação de que participava156. A 

instrução promovida na corte régia ganhava uma tonalidade peculiar, pois criava intimidade 

no seio do grupo dirigente pela convivência com os governantes do reino. 

 Não temos conhecimento acerca de como se procedeu a cerimônia de adubamento do 

Campeador, pois não há nenhuma menção na Historia Roderici e no Carmen Campidoctoris. 

Cogita-se a possibilidade de que tenha passado pelo rito de beijar a mão do seu protetor 

(osculum manuum), mas se esta referência aparece na vida de Rodrigo ela só é encontrada 

numa fonte muito tardia, no Cantar de Mio Cid, mesmo assim se referindo à sua vida adulta e 

após a conquista de Valência157. Desconhecemos qualquer outra informação — a não ser a 

narrativa em questão —, além daquela que afirma que Sancho II o cingiu cavaleiro. 

 A inserção na “família artificial” da realeza fez o herói castelhano integrar o futuro 

núcleo de poder do reino. Ali, Rodrigo de Vivar aprendeu os saberes necessários para a 

colaboração ou execução das atividades políticas da monarquia. A arte da montaria e a 

preparação para o ofício das armas se vinculavam às virtudes mais reconhecidas da nobreza. 

Era fundamental que estes servidores estivessem aptos para cerrar fileiras com seu suserano. 

A criação na casa do seu senhor propiciava maior estabilidade dos vínculos de cooperação 

entre os homens e para a execução das ações estatais.  

                                                                                                                                                         
Aldefonso rege in Plantata et in Uulpegera, et deuicit eum, tunc Rodericus Didaci tenuit regale signum regis 
Sanctij, et preualuit et meliorauit se in omnibus militibus regis exercitus.Historia Roderici, op. Cit.., p. 921. 
155 DUBY, Georges. Guerreiros e camponeses: os primórdios do crescimento econômico europeu (séc. VII-XII). 
Lisboa: Estampa. 1980, p. 49. 
156 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2004, p. 169-170. 
157 Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1159. 
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 João Bernardo ressalta que nestas relações sociais a inserção dos indivíduos na corte 

régia auxiliava na sua projeção social, pois era aos nobres cortesãos que o soberano mais 

freqüentemente fazia concessões158. Os vassalos prestavam serviços de natureza genérica que 

na maioria das vezes implicavam em atividades militares, como ilustra a Historia Roderici. 

Era uma obrigação fundamental que também se manifestava na execução dos desígnios reais 

no interior do território do monarca. “Aqueles que desempenhavam cargos, como agentes da 

coroa, nas várias partes do reino eram também mantidos em estreita relação com as 

instituições do palácio”159, como se verá nos próximos parágrafos. E esta inserção do Cid na 

corte do futuro rei Sancho II foi de fundamental relevância para os conflitos que se seguiram 

após a morte do imperador Fernando I, em 1065. 

 O costume de educar os jovens filhos dos vassalos diretamente ligados ao rei no 

palácio era a pedra angular do edifício feudal. Foi por meio dela que as estruturas sociais, em 

especial a instituição monárquica, se construiu e se perpetou. A vassalagem e a comensalidade 

do rei formavam o núcleo de poder do Estado castelhano-leonês, grupo responsável pela 

imediata execução dos desígnios régios. É provável que aqueles que coabitavam nas 

dependências da corte, que se alimentavam junto ao seu suserano fossem mais submissos às 

ordens de seu senhor. Estariam imediatamente preparados para realizarem os serviços devidos 

ao monarca160. O Campeador, assim, foi inserido no interior da família de seu protetor, 

submetido à sua potestas. 

 

1.5. A partilha do reino de Leão-Castela e a Guerra Civil 

 

 Parcas como as informações sobre a vida do Campeador educado na Aula Régia, as 

fontes sobre a partilha do reino de Leão-Castela nos fornecem escassos e superficiais dados. 

Conhecemos a existência de um testamento, instituído pelo imperador no ano de 1063, que 

determinava a divisão territorial do reino entre os três filhos, e também a divisão dos tributos 

obtidos das Taifas. As fontes dedicadas ao herói castelhano são omissas quanto a este evento, 

reservando-se apenas a menção das lutas entre Sancho II e Afonso VI. 

 O primeiro registro histórico do fracionamento de um reino na Península Ibérica data 

dos tempos do rei Sancho III de Navarra, pai do imperador Fernando I. Sancho III, tendo 

casado com a filha do último conde de Castela, deteve o direito sobre este condado. Obteve 

                                                 
158 BERNARDO, op. cit., p. 166. 
159 Ibid., p. 166. 
160 HELLER, op. cit., p. 289. 
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ainda o domínio sobre Aragão e os condados de Sobrarbe e Ribagorza, situados próximos aos 

Pirineus, e sobre o condado de Barcelona, constituindo, junto a Leão, um dos principais 

núcleos de poder cristão no norte peninsular. Combateu ao sul contra os sarracenos. 

Entretanto, seu principal embate se produziu com o imperador leonês. Tal feito efetivou suas 

pretensões sobre Castela. O conjunto de seu patrimônio territorial foi partilhado entre seus 

filhos após a sua morte. O primogênito obteve o conjunto das terras originais de seu pai; o 

filho do meio, Fernando, ficou com o condado de Castela, que foi elevado a reino; Ramiro 

obteve Aragão, juntamente com os condados de Sobrarbe e Ribagorza. 

Esta fragmentação do patrimônio régio na Península Ibérica se manifestou muito 

tempo depois desta prática ter sido abolida em território francês. Na Hispânia deste período 

procurou-se frear a divisão das terras da nobreza, que até então minava a manutenção do 

poder dos grandes proprietários rurais. O maiorasgo foi uma medida que visava transmitir a 

um único descendente o conjunto do patrimônio familiar, mas demorou a ser efetivamente 

praticado. Esta forte tendência de fracionamento de terras por heranças não deixou incólume a 

família real navarro-castelhana. A natureza da família real não se distinguia em qualidade das 

demais famílias nobres, sendo tão somente a principal família dentre elas. Era a que detinha o 

maior patrimônio fundiário, riquezas e camponeses submetidos, e era também aquela com 

maior capacidade de mobilizar clientes em sua causa161. A monarquia relacionava-se com o 

seu patrimônio assim como o restante da nobreza, tratando as terras do reino como se fossem 

particulares. José Maria Minguez destaca que tal atitude representa um grau avançado de 

patrimonialismo alcançado na Península Ibérica162, tópico já mencionado por Ramón 

Menéndez Pidal. 

O mesmo evento ocorrido em Navarra se sucedeu em Leão e Castela. A partilha se 

efetuou, em 1065, com a morte de Fernando I. O primogênito do imperador tomou posse das 

terras de Castela, Afonso obteve as terras imperiais de Leão, enquanto o mais novo, Garcia, 

tornou-se rei da Galícia. As filhas do falecido imperador tornaram-se senhoras de mosteiros e 

de suas rendas, e estavam impedidas de contraírem matrimônio. Esta última medida tendia a 

ser usada para evitar maiores danos ao patrimônio familiar, pois a possibilidade de se gerar 

novos descendentes ampliava o risco de disputas sucessórias e por herança. Sanchez Albornoz 

fez notar que é possível que Fernando I tenha assentado seu primogênito em Castela como 

parte da tradição sucessória ibérica. Agindo como seu pai — que transmitiu a seu filho mais 

                                                 
161 BERNARDO, op. cit., p. 265-266. 
162 MINGUEZ, op. cit., p. 177. 
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velho a coroa navarra — Fernando Magno fixou Sancho em Castela163. Este era seu 

patrimônio pessoal, herdado de sua mãe. Leão, todavia, que abrangia as terras galegas, era 

patrimônio da família da rainha Sancha e foi fracionado entre seus filhos mais novos. 

No que se refere à partilha do reino, vários historiadores ibéricos especularam sobre as 

motivações que levaram à sua consumação. A visão albornoziana destaca que esta prática foi 

adotada anteriormente em Navarra durante o reinado de Sancho III. Esta fragmentação ocorria 

respeitando-se as regras de sucessão de bens daquele tempo, segundo as quais o primogênito 

herdaria o conjunto das propriedades paternas e os demais repartiriam entre si o patrimônio 

oriundo do ramo materno. Já para Alexandre Herculano, o fracionamento territorial decorria 

da dificuldade de administrar uma porção de terras tão grande. Para Herculano o feudalismo 

não existia na Península Ibérica, e este seria um recurso indispensável para a manutenção da 

autoridade régia sobre todo o reino, já que sua repartição diminuía a dificuldade de governá-

lo164. Assumindo posição diferente, Maravall — partidário da existência do feudalismo — 

defende que não houve o fracionamento do reino, mas sim uma gestão compartilhada entre os 

filhos do finado imperador, e que este uso comum do poder real gerou tensão entre os 

herdeiros165, iniciando a guerra para unificação do poder e não da terra. 

 A partilha de Leão e Castela não foi seguida, no entanto, imediatamente, de confrontos 

militares entre os monarcas dos territórios divididos. A guerra entre os reis irmãos se iniciou 

após a morte da rainha Sancha, em 1068, levando à luta diferentes grupos senhoriais. Os 

confrontos se efetuaram entre os reis, seus aliados e aqueles criados em sua domesticidade. 

Não vamos encontrar nestas guerras nenhum espírito nativista ou patriótico, mas sim 

indivíduos vinculados entre si por meio de um contrato de lealdade e auxílio mútuo, mais ou 

menos durável segundo os interesses de ambas as  partes constituintes.  

Chamamos aqui de leoneses os indivíduos ou grupos familiares aliados ao rei de Leão, 

de castelhanos os colaboradores do rei de Castela e de galegos os partidários do rei da Galícia 

— muito mal descritos, por sinal, nas fontes relativas a este acontecimento. Contrariando a 

perspectiva de Menéndez Pidal, não nos parece razoável a identificação de determinados 

condes castelhanos como traidores — como os de Carrión e de Monzón —, pois não havia 

uma causa nacional a ser defendida nem uma fraternidade de grupos que possuíssem uma 

mesma origem territorial e lingüística. A união entre os homens não se fazia necessariamente 
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por sua origem geográfica, mas sim por meio de acordos pessoais segundo as necessidades 

dos que os firmavam.  

Não possuímos quase nenhum relato imediato referente à eclosão da guerra. Seu início 

foi descrito de forma mais prolixa por fontes narrativas tardias. As demais fontes são pouco 

detalhistas sobre esta turbulenta época. O Liber Regum, cronicon navarro-aragonês de fins do 

século XII, narra o conflito: 

O rei dom Fernando teve três filhos: o rei dom Afonso, o rei dom Sancho e o rei 
dom Garcia, aqueles que repartiram o reino; e teve duas filhas, a infanta dona Urraca 
e a infanta dona Elvira. O rei dom Sancho e o rei dom Garcia combateram-se, ambos 
irmãos, em Santarén em Portugal, e o rei don Sancho capturou o rei dom Garcia e o 
aprisionou em Luna, e ali o fez morrer acorrentado, e com os grilhões o sepultaram 
em São Isidoro de Leão. 166 

 

A Crónica Najerense nos traz o seguinte relato sobre a partilha promovida por 

Fernando Magno: 

Assim, a Afonso, a quem estimava acima de todos, o colocou a frente dos Campos 
Góticos e submeteu a seu poder todo o reino de Leão. Também a Sancho, seu 
primogênito, fez rei de Castela. A Garcia, o menor, pôs a frente da Galícia. Quanto 
às suas filhas, transferiu todos os mosteiros de todo seu reino para que vivessem até 
o fim de seus dias sem enlace conjugal. 167 

 

Tal como no Liber Regum, o autor da Najerense foi direto à descrição da partilha, 

preocupando-se somente com o nome dos envolvidos. No entanto, o responsável pela redação 

da crônica procura apresentar uma explicação plausível (para seu tempo) para a escolha de 

Afonso para o domínio sobre Leão, hipótese transmitida a outras narrativas que se seguiram a 

partir daí. A estima do falecido imperador por Afonso é um vestígio pouco operacional para o 

historiador, já que esta possibilidade só é indicada em fontes tardias. As fontes 

contemporâneas aos eventos se silenciaram sobre o assunto. Nem a Historia Roderici, nem o 

Carmen Campidoctoris se aprofundam ao abordar este tema, limitando-se a indicar a 

existência das guerras entre os reis irmãos. O redator da Crónica Najerense menciona a 

existência de um único cativeiro do rei Garcia de Galícia por Sancho de Castela. Para outras 

fontes, todavia, a prisão se produziu duas vezes, uma primeira quando Garcia foi exilado no 

reino de Sevilha, e em seguida encarcerado em terras de Leão e Castela, após a primeira 

libertação. 

                                                 
166 Est rei don Ferrando ouo tres fillos: el rei don Alfonso et el rei don Sancho e tel rei don Garcia, el que 
dixieron de las particiones; et ouo dos fillas, la ifant dona Urracha et la ifant dona Albira.  Combatieron se el rei 
don Sancho & el rei don Garcia, amos ermanos, em Sant Aren em Portogal, e priso el rei don Sancho al rei don 
Garcia e misolo en Luna en la preson, & alli lo fizo morir em los fierros, e com los fierros lo soterroron em Sant 
Ysidre de Leon. Liber Regum, op. cit., p. 34. 
167 Crónica Najerense. In: ESTÉVEL SOLA, Juan A. Crónica Najerense. Madrid: Akal, 2003, p. 171. 
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Novamente podemos caracterizar a guerra como meio de alcaçar um determinado 

objetivo político. A guerra, segundo Carl Von Clausewitz, destinava-se a forçar o adversário a 

submeter-se à vontade de uma das partes contendoras168, que implicava, neste caso, na 

retirada do rival do campo de batalha e, conseqüentemente, da arena política. Por meio da 

força física procurava-se abater o inimigo, “a fim de torná-lo incapaz de toda e qualquer 

resistência”169, obtendo, como objetivo, o seu desarmamento. Ambos os filhos de Fernando 

Magno tentaram impor suas vontades uns sobre os outros.  

Com o rei Garcia afastado da disputa, Sancho e Afonso firmaram entre si um 

armistício que se mostrou muito pouco durável. O começo de todos os embates é creditado a 

Sancho II, a seu desgosto com o resultado da partilha do reino e à instigação de alguns de seus 

cortesãos. Existe um documento, originário do Cartulário de Arlanza (compõe o Cartulário 

Cidiano) que chama a atenção pela identificação da conjuntura do momento. O documento, 

datado de 28 de outubro de 1065, corresponde a uma doação de Álvar Núñez ao mosteiro de 

Arlanza, na qual são objetos da concessão várias herdades em Quintanilla del Agua, Pinilla de 

Moros, Barbadillo del Mercado, etc170. Encontramos as seguintes expressões para nomear os 

filhos de Fernando I: “rex Sancio Castella regente” e “Adefonso Legione imperante” 171.  

No Cartulário não há outros documentos que empreguem estas fórmulas, porém sua 

menção nos faz cogitar sobre o possível “desnível” entre os filhos de Fernando I. Não há a 

nomeação do rei García de Galícia, questão que não chega a impressionar Menéndez Pidal, 

que notou a sua ausência em outros documentos, de 1066 e 1069, do Cartulário de Arlanza172. 

Esta não é a única fonte que omite o rei da Galícia. A Historia Roderici e o Carmen 

Campidoctoris limitam-se a fazer menção aos soberanos de Leão e Castela. Apesar de sua 

tendência autonomista, a Galícia não constituía uma unidade política propriamente dita até 

então, diferentemente do antigo condado castelhano que gozava, havia inúmeras gerações, do 

reconhecimento de suas pretensões políticas. 

Talvez possamos considerar uma espécie de distinção em dignidade entre as zonas 

tornadas independentes. O foco de poder mais antigo consolidara as pretensões astur-leonesas 

sobre o noroeste peninsular. Castela, por sua vez, que era um poder ainda emergente no 

cenário político cristão ibérico, tornou-se reino após a partilha dos bens do rei navarro 

Sancho, o Grande. Talvez a distinção de poder entre um e outro decorresse de critérios de 
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169 Ibid., p. 7. 
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172 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 828. 
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antiguidade e tradição, com Castela submetida à autoridade do reino de Leão. O 

descontentamento de Sancho por sua relativa inferioridade hierárquica pode ter sido um fator 

relevante, como sugerem as narrativas tardias, juntamente com as instigações de seus 

cortesãos mais influentes. 

Atentemos, novamente, para o fato de que o título de imperador no reino leonês era 

muito impreciso, não significando desde a sua origem uma ideologia imperial plenamente 

constituída. A autoridade do monarca de Leão foi ocasionalmente contestada por outros 

grandes senhores ibéricos. Algumas vezes o emprego do título imperial ocorria em um nível 

muito restrito e incipiente, oscilando segundo os reinados em terras leonesas. Todavia, é 

possível que após a morte de Fernando I tal titulatura significasse a pretensão de imposição da 

autoridade leonesa sobre o restante dos territórios cristãos ibéricos. É possível que uma 

parcela pequena da nobreza leonesa estivesse interessada novamente na manutenção do 

domínio leonês sobre as regiões recentemente repartidas em herança. 

Além da possível disputa pela posição imperial, causas materiais poderiam ter 

suscitado também a desavença entre os filhos do falecido imperador. O fracionamento das 

receitas das páreas, gerada pela partilha dos reinos, diminuía consideravelmente os tesouros 

reais. Com menores recursos móveis e imóveis, um suserano tinha uma capacidade menor de 

mobilização de seus vassalos. O conflito entre Sancho de Castela, Afonso de Leão e Garcia de 

Galícia, além de visar à plena autonomia de seus reinos e a intenção de suplantar seus rivais, 

supunha o anseio de restabelecimento do patrimônio paterno, a base material da diferenciação 

política e social mantenedora da autoridade monárquica sobre o conjunto da nobreza. Deve 

ser notado que o grupo que aderia à causa do núcleo de poder estatal era móvel e muito fluído, 

variando seus participantes ocasionalmente, sendo por isto importante manter a largueza para 

com este componente social e político para garantir sua colaboração. 

A Historia Roderici limita-se a elogiar sucintamente o êxito militar dos exércitos 

castelhanos sobre os leoneses. A Crónica Najerense, por sua vez, distancia-se 

aproximadamente uns cem anos dos eventos que registra. Entretanto, a Najerense é uma 

compilação de fontes mais antigas, anteriores ao século XI, contemporâneas a ele e 

posteriores. A participação do Cid nos confrontos entre Sancho II e Afonso VI parece advir 

não de uma narrativa em prosa, mas em verso. Na Najerense, os diálogos entre o rei Sancho e 

o Campeador apresentam metrificação que indicaria uma origem jogralesca173. Os 

testemunhos mais extensos deste período são aqueles transmitidos pela tradição oral, como o 
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Cantar de Sancho, o Forte, e o Cerco de Zamora. Porém, quando foram fixados por escrito 

nos séculos seguintes, muito de seu conteúdo deformou-se. As fontes árabes se omitem em 

relação a estas guerras fratricidas. Mesmo tardias, as citações do Liber Regum são recursos 

indispensáveis para situar a repercussão dos acontecimentos.  

A nova fase na guerra civil pôs em vantagem Sancho II, que havia tornado o rei 

Afonso VI seu prisioneiro e, em seguida — cedendo às súplicas de sua irmã Urraca —, exilou 

seu irmão Afonso em Toledo, na corte de Al-mamun. A Najerense interpretou a decisão do rei 

castelhano como uma mensagem transmitida em sonho por São Hugo de Cluny, que o avisou 

do castigo terrível que sofreria caso Afonso de Leão não fosse libertado. As conseqüências da 

aparição de São Hugo são assim descritas: 

Quando se fez dia, levantou-se da cama agitado; ordena a seu irmão que se apresente 
ante ele rapidamente e ameaça colocá-lo em mais grave custódia, a não ser que 
depressa se retirasse de seu reino. Temendo tal coisa, fugiu acompanhado 
unicamente de um cavaleiro, seu aio Pedro Ansúrez, a Toledo, onde recebido com 
alegria por Al-mamun, rei de Toledo, ficou nove meses com ele com todas as 
honras. 174 

 

O Liber Regum  relata o mesmo, mas de forma mais breve: 

E então combateu o rei dom Sancho com o outro irmão, o rei dom Afonso, em 
Golpejera próximo a Carrión, e o rei dom Sancho capturou o rei dom Afonso, e 
então o soltou para que saísse da terra, e assim o fez. E foi para Toledo, que 
pertencia aos mouros. 175 

 

Repetiu-se o mesmo tratamento dado a Garcia de Galícia na primeira fase das 

querelas. As motivações da libertação de seu irmão não passaram pela intervenção de um 

santo cluniacense que, na década de setenta do século XI, ainda não era popular da Península 

Ibérica. Os últimos capítulos da crônica tratam justamente da transição do rito moçárabe para 

o romano, favorecido pelos contatos políticos com o mosteiro de Cluny promovidos por 

Fernando I e, efetivamente, por seu filho Afonso VI. A explicação para este sonho do rei de 

Castela é compreensível em meio ao cenário social e religioso desenvolvido pela penetração 

das concepções transmitidas pelos religiosos vindos de além-Pirineus. A Najerense explica 

uma decisão tomada em meados do século XI com base em uma perspectiva religiosa de fins 

do século XII. 

Foi breve a duração da supremacia de Sancho. Em Zamora eclodiu uma rebelião em 

favor do rei leonês exilado, levando o rei castelhano a iniciar uma expedição punitiva. A 

                                                 
174 Crónica Najerense, op.cit., p. 177. 
175 E pues se combatie estrei don Sancho con l’otro  so ermano, el rei don Alfonso, en Golpillera prueb de 
Carrion, e prisolo el ei don Sancho al rei don Alfonso e pues solto lo que.s exiesse de la tierra, & assi lo fizo. 
Liber Regum, op. cit., p. 
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decisão desta revolta partiu dos antigos partidários de Afonso VI — antigo núcleo de poder do 

reino de Leão — e contou com a colaboração da irmã Urraca. A campanha de Sancho não foi 

concluída com êxito, pois ele faleceu durante o cerco à cidade (1072). A Historia Roderici 

não menciona as circunstancias da sua morte, apenas relata que após ter morrido seu senhor o 

Cid foi recebido como vassalo por Afonso VI. O Carmen Campidoctoris menciona, 

superficialmente, que a morte de Sancho II ocorreu de forma dolosa: 

Ele não querendo, Sancho honra 
Queria dar a melhor a ele, 
Se o rei não tivesse sofrido morte tão brusca, 
Que não poupava a ninguém. 

 
Após a sua morte dolosamente consumada, 
O rei Afonso tomou a terra; 
Pela qual o irmão devotara inteiramente 
Entregou Castela. 176 

 

Outras fontes também não deixam de indicar morte por dolo. A Historia Silense, a 

Crónica Najerense e o Liber Regum concordam com a existência de uma ação dolosa 

praticada por um dos partidários de Afonso VI em Zamora. A Silense não nomeia o assassino 

do rei castelhano. Entretanto, Belido Adolfo é, segundo a tradição, o responsável pela morte 

de seu rei. Para o Liber Regum: 

E então o rei dom Sancho sitiou sua irmã, a infanta dona Urraca, em Zamora, e ela 
falou com um seu cavaleiro e fez matar a seu irmão, o rei dom Sancho, e o matou 
Belido Adolfo por traição. Quando foi morto o rei dom Sancho, em Zamora, o rei 
Afonso retornou à terra, que estava em Toledo, e foi rei de Castela. 177 

 

Para a Historia Silense: 

(…) (os Zamoranos) enviaram um cavaleiro de grande audácia que matou 
dolosamente o rei Sancho. Que de muito imprevisível adversidade é transpassado 
pela lança, verteu a vida juntamente com o sangue. O mesmo, certamente, que tão 
audazmente o golpeou, de acordo com o que fora aconselhado, de curso rápido a 
cavalo foi recebido pelos habitantes amuralhados que abriram a porta (da cidade). 178 

 

                                                 
176 Illo nolente, Sancius honorem/ dare volebat ei meliorem,/ nisi tam cito subiret rex mortem,/ nulli parcentem. 
Carmen Campidoctoris, op. cit., p. 881. 
177 E puesest rei don Sancho cerco a so ermana, la ifant dona Urracha, en Zamora, & ella faulo con un so cauero 
e fizo la matar a so ermano, el rei don Sancho, e matolo Bellit Adolfez a traicion. Quando fo muerto el rei don 
Sacnho en Zamora, torno en la tierra el rei don Alfonso, qui era en Toledo, e fo rei de Castiella. Liber Regum, 
op. cit. , p. 34. 
178 Semurenses, Adefonsi regis presidio muniti, repulsam domini sui non ferentes, misso magne audacie militie, 
dum circumsederet eos, Sancium regem dolo interfecerunt. Qui nimirum ab eo lancea inopinate ex aduerso 
perfosus, vitam pariter cum sanguine fudit. Idem uero qui eum tam audaciter percussit, sicuti consilium fuerat, 
curso rapidissimi equi, apertis portis, ab opidanis incolumis receptus est. Historia Silense, op. cit., p. 121. 
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O exército castelhano surpreendido se dispersou, restando os mais fiéis servidores que 

resgataram o corpo do soberano e o sepultaram no mosteiro de Oña. Esta determinação já 

havia sido feita alguns anos antes, tendo Rodrigo participado, junto com outros nobres 

castelhanos, como testemunhas do testamento de Sancho II, em 1066179. Mas a conclusão da 

guerra entre os filhos de Fernando I impôs grande perturbação à ordem social. As fontes 

contemporâneas silenciaram, mas as outras descrevem a ocorrência da chamada “Jura de 

Santa Gadea”, juramento prestado por Afonso VI diante da nobreza leonesa, castelhana e 

galega, no qual negou ser mentor da morte de seu irmão.  

O estudioso espanhol Ramón Menéndez Pidal dá como certa e inquestionável a 

efetuação deste ato. A tradição situa o Cid Campeador como o cortesão que impôs a execução 

do juramento, o que teria gerado a desavença entre ele e o novo monarca. Destacamos outra 

interferência das gerações posteriores que interpretaram as situações passadas segundo suas 

exigências morais e sociais. Parte desta crença se produziu num período em que o poder 

político do reino de Castela se consolidava e se sobrepunha ao reino de Leão, cristalizado nas 

últimas produções cronísticas em língua latina.  

Outra questão que se impôs a este estudo foi o próprio princípio norteador do trabalho 

de Ramón Menéndez Pidal. Sua contribuição científica e erudição são inegáveis para aqueles 

dedicados aos estudos de filologia, lingüística e historiografia ibéricas. Sua vastíssima obra é 

leitura indispensável a qualquer interessado no passado peninsular, o que não o isenta de 

expressões de “partidarismos” e de preconceitos. A Jura de Santa Gadea, por exemplo, é um 

dos elementos dados como certos em sua visão nacionalista, ou melhor, pró-castelhana da 

História. A sua posição foi extremamente apaixonada na defesa de Castela. O reino 

castelhano, em sua perspectiva, era o guia da unificação ibérica e líder na luta contra o invasor 

muçulmano. 

A defesa do solo pátrio manifesta-se claramente em seu trabalho. A Jura de Santa 

Gadea, prestada por Afonso VI e imposta pelo fiel vassalo do rei castelhano, é um destes 

episódios gravados nas fontes que precisa ser analisado com ressalvas, devendo ser 

compreendido segundo a lógica do tempo em que foi produzido, com o cuidado de não se 

aplicar a um período anterior visões dos períodos posteriores. O juramento do novo monarca 

parece ter sido uma preocupação dos homens que não viveram no século XI, naqueles dias de 

guerras civis.  

 

                                                 
179 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 828. 
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1.6. Uma nova organização política em Leão e Castela 

 

Afonso VI, saindo vitorioso desta guerra intestina, pôde unificar todo o patrimônio 

familiar. Das fronteiras com Navarra até o litoral do Condado Portucalense sua autoridade foi 

reconhecida como sendo a principal e única capaz de intervir na realidade social segundo as 

demandas que pressionavam o reino recentemente reconstituído. O primeiro sintoma da 

presença do novo governante se fez sentir no interior da estrutura estatal castelhano-leonesa.  

Com a guerra finalizada, um processo de redistribuição de poderes no reino passou a 

se efetuar. Era necessário aplacar os antigos desafetos, sem desagradar às antigas alianças. 

Estas medidas não anularam o que havia se desenhado: a nobreza fiel a Sancho II distanciou-

se parcialmente dos altos círculos de decisão política e das doações de riquezas e terras 

promovidas pelo novo monarca. As decisões e a aplicação das deliberações dos governos 

dependiam da cooperação dos seus integrantes mais próximos e privilegiados.  

Numa estrutura social e política mantida com base na vassalidade, o impacto da nova 

ordem foi profundo. Nestas circunstâncias, verificou-se que os fiéis servidores do novo rei 

tornaram-se os maiores receptores de dádivas, obtendo assim maior dignidade, honras, 

riquezas e funções públicas de grande envergadura. Contudo, a antiga nobreza castelhana, 

aquela que constituía o círculo dos colaboradores de Sancho, não se encontrava alheia à nova 

administração e governo. Alguns dos antigos nobres do falecido rei obtiveram também 

grandes funções advindas do poder de Afonso VI. 

Outros nobres possivelmente não se enquadraram nesta ordem que se instaurava, e é 

plausível presumir que alguns dos fideles de Sancho II não obtiveram as maiores graças do 

novo monarca. Um dos elementos constitutivos da oposição ao núcleo de poder poderia ser 

formado pelos castelhanos apartados dos principais postos de comando do reino e da 

distribuição de benesses que o contato com o rei poderia propiciar. Este descontentamento 

pode ser rastreado pelas fontes elaboradas muito tempo depois do período em questão, como o 

Cantar de Mio Cid180. 

Contudo, o Cid não estava apartado do convívio com o rei; chegou a receber missões 

de relevância e serviu de testemunha em vários diplomas régios. Há um maior número de 

documentos com registros do Cid de Vivar redigidos durante o governo de Afonso do que do 

período em que ele servia a Sancho II. Rodrigo de Vivar perdeu o cargo de condutor das 

hostes régias, o que foi interpretado por Menéndez Pidal como um ato de repúdio do rei 

                                                 
180 MINGUEZ, op. cit., p. 181. 
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Afonso VI, temeroso do belicoso cortesão de seu irmão, para quem perdeu inúmeras batalhas 

durante a guerra civil. Porém, o que ambos não notaram foi a grande rotatividade de 

indivíduos neste cargo.  

Pode não haver nada de excepcional nesta substituição. O que passou desapercebido a 

estes autores foi o fato de que a vitaliciedade nas funções públicas não foi obtida por toda a 

nobreza, preservando-se, em muitos casos, o seu caráter originariamente público. O rei 

poderia determinar quem ocuparia uma dada posição na estrutura administrativa e política 

conforme o seu interesse e necessidade. Neste período da história peninsular, o monarca 

mantinha o poder de dispor destes cargos, cerceando a possibilidade da sua privatização. 

O cargo de armiges regis ou alferes variou algumas vezes em Leão e Castela. Pela 

documentação contida no Cartulário Cidiano podemos constatar que havia revezamento 

constante dos portadores de tal função. Na carta de arra do Cid e sua futura esposa — 19 de 

julho de 1074 — podemos encontrar como portador desta função Rodrigo Gonçalvez181. Em 

26 de março de 1075, num documento referente ao pleito entre o bispo Arias de Oviedo e o 

conde Vela Ovequiz pelo mosteiro de São Salvador de Tol, consta a assinatura de Fernando 

Laiñez182. Na carta de doação de Afonso VI ao mosteiro de Cardeña encontramos ocupando o 

cargo de alferes Gonçalo Diaz, em 8 de dezembro de 1072183. Já no Concílio de Burgos, num 

documento datado de 8 de maio de 1080, identificamos o nome de Rodrigo Gonçalvez184, que 

pode ser o mesmo que ocupou o cargo em julho de 1074, demonstrando a possibilidade da 

recondução à função. Em 21 de julho de 1087, em Burgos, numa carta de concessão de 

imunidade às terras do monge Fredilando de São Milão, o cargo estava ocupado por Álvaro 

Garciaz.185 

As rivalidades entre leoneses e castelhanos não atingiram a dimensão que Minguez e 

Menéndez Pidal lhe atribuíram. Por exemplo, os casos dos nobres Diego Múnio Gonçalvez e 

Gonçalo Salvadorez podem muito bem constatar o oposto. Estes indivíduos podem ser 

identificados em três documentos do Cartulário Cidiano referentes ao reinado de Sancho II de 

Castela: nas doações do rei castelhano ao mosteiro de Silos, em 26 de abril de 1067186, a 

Vermudo Gutierrez e sua esposa Godina, em 1º de janeiro de 1068, na cidade de Burgos187, e 

                                                 
181 Cartulário Cidiano, op. ci., p. 840. 
182 Ibid., p. 850. 
183 Ibid., p. 833. 
184 Ibid., p. 858. 
185 Ibid., p. 860. 
186 Ibid., p. 829. 
187 Ibid., p. 829. 
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na concessão ao bispo Simeón e à Sé de Oca, em 18 de março de 1068188.Entretanto, a partir 

do reinado de Afonso VI estes nobres foram alçados à função de conde, como bem podemos 

verificar a partir da carta de confirmação de privilégios ao mosteiro de São Milão, em 16 de 

junho de 1074189. 

García Ordóñez, por sua vez, foi outro nobre castelhano que ascendeu na corte do rei 

Afonso VI de Leão e Castela. Este personagem foi duramente atacado por Ramón Menéndez 

Pidal, que o identificou como um traidor de seu povo ao transferir sua lealdade do rei falecido 

ao suposto usurpador do trono. Na mencionada carta de arra190, encontramo-lo já como conde, 

cargo que manteve até o fim da vida. Ficou responsável pelo controle e administração de 

Nájera, território situado na porção oriental do reino de Castela. 

Consideremos agora as demonstrações de boa vontade do rei para com o herói 

castelhano praticadas nos anos que se seguiram à guerra fratricida. O Campeador contraiu 

matrimônio, por intermédio do próprio Afonso VI, com Ximena Diaz, filha do conde Diego 

de Oviedo, membro da antiga nobreza asturiana. Esta mulher integrava a parentela do 

monarca. Menéndez Pidal supõe que fosse prima de Afonso, sendo assim Ximena portadora 

do sangue real, tendo sua descendência a possibilidade de concorrer às sucessões ao trono 

familiar. No entanto, o que põe em dúvida a posição de Pidal é a questão que suscita o termo 

nepta para identificar a esposa do Campeador. A acepção desta expressão é ampla, podendo 

corresponder à neta e sobrinha191, mas indica a ligação de um indivíduo a um determinado 

grupo familiar. 

A entrega de Ximena Diaz procedeu-se com a oficialização do matrimônio por meio 

de uma carta de arras. Arras, termo que veio do latim arrha, significa o sinal dado ao 

vendedor de alguma coisa, arrhas, penhor192. Em caso de arrependimento daquele que as 

concedera, desfeito o acordo o penhor seria mantido em poder daquele que o recebera; 

partisse deste a iniciativa do rompimento, as arras seriam devolvidas em dobro193. No tempo 

do Campeador estas correspondiam a uma doação que o esposo fazia à esposa. Rodrigo Diaz 

entregou suas propriedades, vilas, herdades, ouro, prata, cavalos, mulas, lorigas, armas e 

móveis ornados por meio de um documento escrito, cuja oficialização foi intermediada por 

dois nobres de Leão e Castela, os condes Pedro Ansúrez e García Ordóñez194. O acordo, 

                                                 
188 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 829. 
189 Ibid., p. 834. 
190 Ibid., p. 835-840. 
191 SARAIVA, F. R. dos Santos. Dicionário latino-português. Rio de Janeiro: Garnier, 1993., p. 776. 
192 Ibid., p. 106. 
193 ENCIPLOPÉDIA Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, 2v., p. 438. 
194 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 836-839. 
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realizado segundo o costume de Leão, determina a entrega da metade dos bens do esposo à 

cônjuge195. 

O matrimônio fazia parte do jogo político dos reis medievais, tendo a função de 

consolidar as boas relações entre famílias e de aplacar antigas discórdias196. O casamento do 

Cid com a filha do conde de Oviedo procurou aplacar a animosidade que presumivelmente 

imperava, mas configurava-se também como um ato normal o rei casar seus vassalos 

independentemente do conflito que pudesse existir entre este e seu suserano. Isto fazia com 

que as partes envolvidas na questão assumissem obrigações mútuas condizentes com o 

ordenamento social e político desse tempo. A “entrega de mulheres” visando o 

estabelecimento de um laço matrimonial foi objeto da política de concessão de dádivas dos 

grandes senhores.  

Em 23 de julho de 1075 encontramos outra demonstração de Afonso VI que revela sua 

atitude apaziguadora de ânimos exaltados entre os castelhanos, se é que eles existiram na 

intensidade em que Menéndez Pidal afirmou. Possivelmente em Burgos, o rei Afonso de Leão 

e Castela concedeu carta de privilégios às terras de Rodrigo Diaz de Vivar197. 

Sob o império da beata trindade, eu Afonso, rei de Castela, faço privilégio por 
escrito ao meu fiel Rodrigo Diaz a todas as herdades e behetrias que pertencem a ti e 
a teus parentes ou às quais intente aumentar, para que as tenhais ingênuas de algum 
ímpeto de nosso saião e meirinho, para que não entre incólume em Vivar ou em 
outro lugar meu saião e meirinho, não por fonsado, nem por furto, nem por 
fornicação, nem por anuda, nem por casteleria, nem por nenhuma fazendicula de 
serviço que o rei arroje, mas de tudo possuas tu e teus filhos e teus netos que 
nascidos forem de tua progênie sem nenhuma opressão.198 

 

O patrimônio de Rodrigo Diaz assumiu uma condição especial que supunha a 

obtenção de privilégios que o eximiam da ação dos funcionários régios (saionis ac merino). 

Estes ficavam impedidos de cumprirem seu dever em terras imunistas ou, segundo a 

expressão do documento, ingênuas, ingenuas. As propriedades de Vivar estavam isentas das 

cobranças de impostos e da administração da justiça real, garantindo ao senhor imunista a 

capacidade de impor sua justiça e receber os tributos fiscais199. Esta medida é característica da 

                                                 
195 MENENDEZ PIDAL, op. cit., p. 210. 
196 DUBY, Georges. Domingos de Bouvines: 27 de julho de 1214. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 156. 
197 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 852-853. 
198 Sub inperio beate trinitatis Ego Alfonsus rex Castelle facio prebillegio sub escriture a fideli meo Roderico 
Didaci ex omnes hereditates et benefetrias que tibi pertinente t de parentibus tuis uel de quibus aumentare 
intuens, vt haueas illas ingenuas sine ullo inpetu nostri saionis ac merino, scilicet vt non intret supertis in Bibar 
uel alibi meum, Saionem et merino, non per fonsato nec per furto nec per fornjcio nec per amjuda nec per 
castelleria nec per nula fazendicula serbicio que a rex pertinet,  sed ex toto posideas tu et filij tui et nepotes tui 
seu qui ortus fuerint ex tua progênie sine nulla ospresione. Cartulário Cidiano, op. cit., p. 852. 
199 Privilégios de inmunidad. In: BLEIBERG, Germán (dir.). Diccionario de historia de Espana. Madrid: Revista 
de Occidente, 1968, p. 343. 
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realidade feudal200. Encontramos ainda no mesmo fragmento o termo behetrias, benefetrias, 

que corresponde às concessões territoriais de Leão e Castela, sendo também conhecidas como 

benefactoria ou benfetria201. Esta concessão é parte do processo acelerado pela promulgação 

do Fuero de Leon. Afonso VI, como seus predecessores, reconheceu as pretensões de seu 

vassalo — fideli meo Roderico Didaci — por meio do privilégio, prebillegio, conforme 

expressão do documento. 

O conjunto destas medidas perpetradas pelo rei Afonso VI é parte das manifestações 

de uma sociedade feudalizada. Obrigações recíprocas são estipuladas e aceitas por ambas as 

partes, sendo mulheres, terras, objetos e cargos os elementos de intermediação entre os 

nobres. Porém, a par desta sua feição de elemento agregador, positivo para a manutenção da 

ordem social e política, havia outra que contribuía para a discórdia neste tecido social. A 

concessão de dádivas estimulava a concorrência no interior da rede vassálica, fomentando a 

discórdia e a inveja entre seus integrantes202. E assim ocorreu na corte de Leão e Castela. 

Eclodiram, neste meio de competitividade, as campanhas “difamadoras” promovidas pelos 

“invejosos” que dirigiram suas queixas ao monarca contra Rodrigo Diaz de Vivar, abalando a 

sua relação com o rei e desestabilizando o vínculo vassálico. A manifestação das intrigas se 

expressa da seguinte forma no fragmento do Carmen Campidoctoris: 

Certamente nem desconsiderou amar a ele, 
querendo exaltar mais que os outros, 
enquanto os membros da corte 
procuravam invejar a ele 
 
dizendo ao rei: “Senhor, o que tu fazes? 
Contra ti próprio operas mal; 
enquanto permites Rodrigo exaltar, 
desagrada a nós. 
 
Seja notado por ti, nunca te amará, 
aquele que foi cortesão de teu irmão 
sempre contra ti procuraria males 
e os prepararia”. 203 

 

O Carmen não precisa o nome dos responsáveis pela campanha contra o Cid nem a 

época em que começaram a se manifestar, mas a Historia Roderici narra os eventos que 

propiciaram a sua ocorrência. O primeiro se vincula à cobrança dos tributos no reino 

                                                 
200 Privilégios de inmunidad, op. cit., p. 343. 
201 Encomendación. In: BLEIBERG, Germán (dir.). Diccionario de historia de Espana. Madrid: Revista de 
Occidente, 1968, p. 1250-1251. 
202 DUBY, Georges. Guilherme Marechal: ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro: Graal. 1995, p. 66. 
203 Certe nec minus capit hunc amare,/ Ceteris plusquam volens exaltare/ donec ceperunt ei invidere/ compares 
aule,// dicentes Regis: “Domine, quid facis?/ Contra te ipsum malum operaris:/ Cum Rodericus [l. -cum] 
sublimari sinis,/ Displicet nobis// Sit tibi notum te nunquam amabit,/ Quod tui fratris curialis fuit,/ Semper contra 
te mala cogibit/ Et preparebit”.Carmen Campidoctoris, op. cit., p. 881-882. 
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muçulmano de Sevilha (1078), manifestando-se a função econômica da guerra, fenômeno que 

era então “uma aventura sazonal, empreendimento de depredação, espécie de colheita regular 

e intrépida”204. A ameaça de uma guerra era o suficiente para viabilizar a extorsão, pelo maior 

poderio militar, de riquezas do adversário mais frágil. As Páreas — cobrança de tributos 

pelos reinos cristãos às Taifas — são um exemplo desta prática na Península Ibérica. Sua 

cobrança reforçava a submissão de algumas Taifas a alguns Reinos Cristãos. 

O herói foi enviado à cidade para cumprir os desígnios reais, porém logo foi 

informado de uma expedição vinda do reino de Granada, segundo a Historia Roderici. Os 

invasores granadinos estavam acompanhados por importantes vassalos de Afonso, dentre eles 

Garcia Ordoñez. Ele foi identificado, pela tradição e pelo Cantar de Mio Cid, como o maior 

inimigo de Rodrigo Diaz, o responsável principal pela difamação do Campeador diante do rei. 

O embate dos exércitos de Granada e Sevilha culminou com a derrota dos granadinos, sendo 

Garcia Ordoñez capturado e ultrajado pelo herói castelhano, juntamente com outros nobres 

vassalos de Afonso. Este episódio parece ter contribuído consideravelmente para a 

fomentação das intrigas contra o Cid na corte de Afonso VI. 

A animosidade entre os governantes de Taifas ganhou um contorno particular com a 

participação dos agentes cristãos. A disputa entre Sevilha e Granada atravessava algumas 

décadas, fruto, em parte, das antigas rivalidades étnicas e tribais, vinculando-se também às 

disputas políticas e econômicas. As memórias do rei Abd Allah de Granada, apesar de não 

comporem nem uma única linha sobre a refrega entre sevilhanos e granadinos em Cabra, nos 

transmite valiosas informações sobre o contexto geral deste embate.  

É possível fazer uma comparação entre a Historia Roderici e o texto do rei granadino, 

analisando a visão cristã e a visão muçulmana sobre a relação política entre as Taifas e os 

reinos de Leão e Castela. O rei Abd Allah descreve explicitamente a ameaça sofrida pelo seu 

reino, comandada pelos cristãos e apoiada pelo seu odioso rival al-Mutamid de Sevilha205. A 

submissão foi repudiada, porém a coação militar limitou a resistência dos poderes ismaelitas. 

Os termos utilizados pela fonte cristã denotam a inserção dos governantes de Taifas na 

estrutura feudal ibérica. São descritos como vassali de Afonso VI, protegidos por este, 

devedores de lealdade e, principalmente, obrigados a pagar o tributo anual conhecido como 

páreas. 

Entretanto, as ações cristãs podem ter, no texto granadino, uma tonalidade mais 

agressiva devido à situação difícil em que seu autor se encontrava. Abd Allah de Granada 

                                                 
204 DUBY, Georges. Domingos de Bouvines: 27 de julho de 1214. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 156. 
205 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 153-154. 



 59

estava exilado no norte da África sob a custódia dos Almorávidas. Estes últimos, convocados 

pelos grandes senhores sarracenos, capturaram alguns soberanos e enviaram-nos a força para 

além do Estreito de Gibraltar. Esta medida radical foi tomada com o intuito de punir aqueles 

que haviam colaborado com os governantes infiéis do norte. 

A extorsão cristã sobre o Al-Andaluz é evidente, e o próprio rei de Granada narrou a 

presença de uma embaixada castelhano-leonesa chefiada pelo moçárabe Sisnando Davidez, 

que negociava o estabelecimento de um acordo entre os dois regentes206. Nesta fonte 

muçulmana está preservado o discurso de legitimação dos ataques cristãos sobre as Taifas: a 

luta pela retomada das terras outrora pertencentes aos reis cristãos. O mito de continuidade da 

monarquia visigótica nos reinos da Reconquista, em especial no reino de Leão, era cultivado 

por uma parcela pequena da nobreza e da cleresía ibérica. Não é possível saber se a 

monarquia partilhava esta idéia, mas sabemos que outros círculos a nutriam, como o do 

monge escriba responsável pela redação inacabada da Historia Silense207. 

 

1.7. Rompimento da vassalagem: o Cid Rodrigo Diaz exilado 

 

Os ecos da batalha de Cabra não ofendiam imediatamente a autoridade do rei Afonso 

VI. Porém, para os cortesãos derrotados o episódio convertera-se em um ultraje, estando 

diretamente ligado às chamadas campanhas anti-cidianas que Menéndez Pidal tanto acusava. 

No entanto, entre este acontecimento e o momento em que o herói caiu em desgraça decorre 

um lapso de tempo considerável. Possuímos o registro de outro episódio usado contra o Cid 

Rodrigo. O evento, transcorrido após a Batalha de Cabra e descrito na Historia Roderici, 

revela quão ousadas foram as ações de Rodrigo nesta época: 

O rei Afonso dirigiu-se à terra dos sarracenos com seu exército, com a crença de 
que os venceria, ampliaria e pacificaria o seu reino. Rodrigo, todavia, naquele 
tempo ficou enfermo em Castela. Os sarracenos logo vieram e atacaram um castelo 
que é chamado Gormaz, onde não tomaram pouco despojo.  
 
Quando, porém, Rodrigo ouviu isto,  movido por sua grande ira e tristeza disse: 
“Perseguirei os ladrões, e provavelmente os agarrarei”. Apoiado por seu exército e 
junto com seus cavaleiros bem munidos de armas, na região de Toledo saquearam e 
devastaram a terra dos sarracenos; virilmente tomou, entre homens e mulheres, em 
número de VII mil, levou-lhes todos os bens e riquezas, e consigo os conduziu para 
sua cidade. 208 

                                                 
206 Las “memorias” de ‘Abd Allah, op. cit., p. 158-159. 
207 Historia Silense, op. cit. , p. 120. 
208 (...), rex Aldefonsus ad sarracenorum terram sibi rebellem cum exercitu suo statim perrexit, ut eam debellaret 
et regnum suum amplificaret et pacificaret. Rodericus autem tunca temporis in Castella remansit infirmus. 
Sarraceni uero interea uenerunt et irruerunt in quendam castrum qui dicitur Gormaz, ubi [non] paucam predam 
acceperunt.// Cvm autem hoc audiret Rodericus, nimia motus ira et tristitia ait: “Persequar latrunculos illos, et 
forsitan eos comprehendam”. Congregato itaque exercitu suo et cunctis militibus suis armis bene munitis, in 
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As expedições islâmicas, citadas acima, são manifestações do total estado de 

instabilidade e turbulência em que se encontrava o reino de Toledo. Grupos independentes 

atacavam à revelia da autoridade central, demonstrando o alto grau de debilidade do soberano 

toledano daquele ano, al-Qadir. A política de impor pesados tributos e de reduzir 

progressivamente as terras das Taifas minava os fundamentos materiais desta autoridade. 

Cada vez mais reduzidos os seus recursos financeiros, era também cada vez menor a 

capacidade destes reinos de manter a ordem em seus territórios, tornando-os mais dependentes 

do caro e ameaçador auxílio militar cristão. 

Um outro aspecto que poderia ser ressaltado deste episódio, e da respectiva resposta de 

Rodrigo aos invasores ismaelitas, seria o cumprimento do dever vassálico promovido pelo 

castelhano. Ora, além de se abster de fazer o mal ao seu senhor, o vassalo deveria 

obrigatoriamente realizar a defesa de seu superior e de seus interesses. A expedição punitiva 

do Campeador seria parte de uma de suas obrigações como servidor, mas a realidade é muito 

complexa, escapando às finalidades de uma ideologia como a da feudalidade. 

Ressalte-se que tais terras não se situavam no âmbito das fronteiras do reino, mas 

estavam sob a proteção do rei Afonso VI. Assolando as terras sob a proteção do rei, o Cid 

Rodrigo se expôs aos comentários de seus opositores. Arrasando as terras toledanas, o 

Campeador feriu o acordo que seu senhor havia firmado com o rei de Toledo. Desta forma, 

Rodrigo de Vivar interferiu na política externa do seu suserano, e contribuiu para a maior 

instabilidade das terras fronteiriças do sul. Assim, o herói castelhano interveio negativamente 

no horizonte da ação de Afonso de Leão e Castela. 

A iniciativa do Campeador caracterizou-se como qualquer atividade militar de 

pequena escala deste tempo. Era extremamente comum a grandes senhores, auxiliados por 

seus servidores, lançarem-se em razzias independentes a fim de capturar os habitantes das 

terras de além fronteira, submetendo-os à escravidão e pilhando os bens móveis aí existentes. 

Em resumo, estes senhores da guerra buscavam fins essencialmente econômicos que visavam 

à ampliação de suas riquezas. Porém, a ousadia dos feitos de Rodrigo e as discórdias na corte 

favoreceram a sua desgraça perante o rei. A concorrência pelos favores reais e as ações 

precipitadas levaram ao desterro do Cid Campeador. A Historia Roderici se expressa da 

seguinte forma: 

                                                                                                                                                         
partes Toleti depredans et deuastans terram sarracenorum, inter uiros et mulieres numero. vii. Milia, omnesque 
substantias et diuitias eis uiriliter abstulit secumque in domum suam attulit. Historia Roderici, op. cit., p. 923. 
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Quando o rei Afonso e os maiores da corte ouviram esta ação de Rodrigo, 
receberam-na duramente e com pesar, e deste modo os acusadores e os cortesãos 
invejosos disseram o ocorrido ao rei unanimemente: “Senhor rei, Vossa Alteza 
sabeis o que motivou Rodrigo a fazer isto em suas terras, de modo que todos nós 
juntos seríamos destruídos e aí morreríamos pelos habitantes e os saqueadores 
sarracenos”. Assim, o rei injustamente ficou comovido e irado pelo mau e invejoso 
conselho, e o baniu de seu reino. 209 

 

No Carmen Campidoctoris: 

Tendo ouvido os ditos dos difamadores, 
o rei Afonso, tocado de ciúme intenso, 
temendo perder o trono da honra,  
por causa de seu temor, 
 
todo amor em ira se converteu, 
ocasiões contra ele se queixou, 
expondo o pouco que conheceu 
e o muito que não conheceu. 
 
Da terra determina exilar o homem: 
A partir daí ele mesmo procurou dominar os Mouros pela guerra, 
a pátria dos Espanhóis devastar, 
e as cidades destruir. 210 

 

Como bem destacou José Mattoso, o amor correspondia ao ideal de solidariedade 

feudal211. Sendo assim, as atitudes do Cid Rodrigo feriram a solidariedade que mantinha com 

o seu senhor superior, e as queixas dos antagonistas do Campeador surtiram o efeito desejado. 

Não sabemos como procedeu ao repudio o rei Afonso VI, e nem que ritos ou simbolismos 

foram utilizados para marcar a ruptura dos laços que o uniam a seu vassalo. As duas fontes 

destacadas ressaltam o papel da ira do rei como expressão do desprezo a seu servidor. A ira 

constituía uma oposição radical à expressão do amor. Enquanto um era sinônimo de 

proximidade, o outro significava a total repulsa pelo monarca do seu vassalo. Afirmamos, 

mais uma vez, o quanto à relação pessoal se imiscuía na estrutura política daquele tempo. 

Como a expulsão de nobres da estrutura estatal pela desaprovação do monarca passava pelo 

crivo dos conselhos de outros vassalos, a balança poderia inclinar-se contra o vassalo se os 

conselheiros da corte possuíssem alguma pendência contra ele. Não está explicita esta idéia na 

Historia Roderici ou no Carmen Campidoctoris. Todavia, na parte inicial do Cantar de Mio 

                                                 
209 Vt autem rex Aldefonsus et maiores sue curie hoc factum Roderici audierunt, dure et moleste acceperunt, et 
huiusmodi causam sibi obicientes sibique curiales inuidentes, regi unanimiter dixerunt: “Domine rex, celsitudo 
uestra proculdubio sciat, quod Rodericus hac de causa fecit hoc ut nos omnes simul in terra sarracenorum 
habitantes eamque depredantes a sarracenis suggestiones rex iniuste conmotus et iratus, eiecit eum de regno suo. 
Historia Roderici, op. cit.., p. 923. 
210 Quibus auditis susurronum dictis,/ Rex Eldefonsus, tactus zelo cordis,/ perdere timens solium honoris,/ causa 
timoris,// Omnem amorem in iram convertiti,/ occasiones contra eum querit/ obiciendo per pauca que novit/ 
plura que nescit// Iubet e terra virum exulare/ Hinc cepit ipse Mauros debellare,/ Yspaniarum pátrias vastare,/ 
urbes delere. Carmen Campidoctoris, op.cit., 883. 
211 MATTOSO, José. Fragmento de uma composição medieval. Lisboa:Estampa, 1987, p. 119. 
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Cid, reconstituída por Menéndez Pidal, é assinalada a intervenção dos castelhanos derrotados 

em Cabra como fomentadores da discórdia. 

É também nesta reconstituição do Cantar que se encontra a menção a uma carta 

enviada pelo rei decretando o desterro de Rodrigo Diaz de Vivar. É uma fonte tardia, cujo 

extrato original integrava uma crônica bem posterior ao referido evento. O ano de 1081 foi o 

do rompimento do vínculo vassálico. O Cid sofreria as conseqüências da sua alevosia212, e por 

ordem real seria desterrado, estando, conseqüentemente, apartado dos benefícios e proteção 

do rei Afonso VI. Tomou caminho para Barcelona, segundo a Historia Roderici, indo em 

seguida para Saragoça, onde serviu como mercenário. Estes foram os efeitos provocados pelas 

disputas políticas e sociais no interior da corte régia de Leão e Castela.  

Os confrontos políticos ocorridos na Península Ibérica, no século XI, eram 

intimamente dependentes das práticas sociais correntes entre a aristocracia. Analisando os 

conflitos deflagrados — nos anos de 1035, 1055 e 1068-1072 —, podemos notar que as 

riquezas materiais imóveis e móveis eram as metas principais dos grupos concorrentes. As 

riquezas e os demais bens eram meios de mobilização de aliados para a causa defendida pelos 

chefes das entidades políticas e seus colaboradores mais íntimos. O poder advinha da 

capacidade de comandar homens. Os avanços sobre território inimigo e a tomada de uma 

praça forte, em um dado ponto da fronteira, integravam-se a uma gama de ações que visavam 

à preservação do poder por parte dos grandes líderes peninsulares. A guerra, além de cumprir 

a sua função econômica, fazia parte do jogo político medieval. O êxito neste campo dependia 

da participação de agentes de apoio e da superioridade frente aos inimigos.  

Tal observação é pertinente no que tange às guerras entre os filhos do imperador 

Fernando I. Independentemente dos juízos de valor transmitidos pelas fontes acerca dos 

participantes, o que constatamos no final da guerra é uma típica ação política. O novo rei, 

Afonso VI, visando manter-se no poder, aceitou os vassalos de seu irmão e antigo monarca. 

Não era de interesse do novo regente governar em meio à tensão entre os novos e antigos 

companheiros de corte. A prodigalidade foi um meio de alcançar o controle dos possíveis 

focos de descontentamento.  

Contudo, os conflitos são um dos elementos constitutivos da realidade política. No 

interior do aparato estatal castelhano-leonês o conflito apresentou-se sob a forma de 

descontentamento por parte da nobreza ligada ao antigo rei. O Cid Rodrigo Diaz de Vivar 

pode ser um exemplo desta situação, como uma ameaça à preservação da nova ordem 

                                                 
212 Esta expressão será analisada no Segundo Capítulo desta dissertação. 
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monárquica. O conjunto das suas ações militares nas fronteiras ao sul do reino e as vitórias 

contra os membros da corte de Afonso VI demonstravam a inaptidão do Cid em comungar 

com a visão de mundo do novo governante. Questões pessoais, no quadro do Feudalismo, 

puderam se converter em problemas de Estado. Assim, podemos concluir que seu desterro foi 

parte do constrangimento213 que se impunha aos vassalos submetidos a majestas de Afonso 

VI. A infidelidade de Rodrigo o opunha ao grupo do qual participava. Limitado em sua 

capacidade de opor-se a seus detratores, ou se adaptava, submetendo-se, ou sofria a punição, 

que veio na forma do exílio.  

 

1.8. Antes de cruzar a fronteira em direção ao desterro: 

 

O documento tardio — o Cantar de Mio Cid — fornece uma versão mais prolixa e 

dramática do exílio de Rodrigo Diaz e de seu melancólico preparativo para a saída das terras 

de Castela junto com os seus. O poeta anônimo dotou a cena de forte apelo emotivo, pois o 

público alvo desta composição deveria se comover com a situação de desamparo em que se 

encontrava o herói épico. Para um indivíduo de sua época o único ponto de apoio social e 

político, neste momento, situava-se entre a sua parentela e seus companheiros de armas, fortes 

núcleos de inserção social, ambiente no qual os indivíduos poderiam encontrar proteção e 

defesa. A demonstração de fidelidade por parte daqueles que compunham a mesnada é 

paradigmática para a sociedade que ouvia atenta a história recitada pelo jogral. Esta virtude 

tornou-se ainda mais destacada nesta circunstância que envolve uma grande incerteza em 

relação ao futuro. A decisão proferida por Álvar Fáñez em nome de todo o grupo é 

sintomática: 

sempre vos serviremos como leais amigos e vassalos.214 

 

Reafirma-se o compromisso instituído entre os homens livres, mesmo em maus 

momentos. Em tempos difíceis, as obrigações e deveres firmados nos pactos deviam mostrar-

se ainda mais necessários. Esta é a atitude esperada pelo senhor de seus homens e, como bem 

destacou Marc Bloch, o termo “vassalo” seria também sinônimo de “amigo”215. O dever do 

vassalo seria acompanhar o seu senhor em todos os momentos de sua vida216. O uso do verbo 

                                                 
213 BOURDIEU, op. cit., p. 166. 
214 siempre vos serviremos como leales amigos e vasallos. Cantar de Mio Cid. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 
Cantar de Mio Cid: texto, gramática y vocabulário. 5 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1977, 3v., p. 1025. 
215 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. 2 ed. Lisboa: Edições 70, s.d., p. 245. 
216 ibid., p. 246. 
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servir, em castelhano medieval, no sentido de efetuar as obrigações do ofício vassálico (em 

latim servitium217), e do adjetivo leal, que ressaltaria os substantivos amigos e vasallos, 

compõem o vocabulário da ideologia feudal. Demonstrando a coesão entre Rodrigo de Vivar 

e aqueles que o rodeavam, o jogral, em sua liberdade de composição, elaborou os últimos 

momentos no solar familiar em Vivar para caracterizar a figura do herói por meio do 

comportamento de seus servidores. A prova de que o Campeador seria um bom senhor é 

confirmada pela assistência de seus bons vassalos. 

Este trecho da narrativa sobre o guerreiro castelhano não está presente no manuscrito 

de Per Abatt. A única cópia do cantar de gesta que conta as aventuras do Campeador está 

mutilada, faltando-lhe o primeiro fólio e alguns versos. A reconstituição do texto foi 

empreendida por Ramón Menéndez Pidal, que aproveitou fragmentos do épico contidos na 

Crónica de los Veinte Reyes. Para este filólogo espanhol o poema foi composto por uma 

testemunha direta das façanhas de Rodrigo Diaz, datado então em torno de 1040218. 

Entretanto, historiadores como Júlio Valdeón Baruque especulam uma época mais tardia, 

como fins do século XII ou princípios do XIII219, como época de sua elaboração, tese mais 

aceita atualmente entre aqueles dedicados aos estudos medievais ibéricos220. Sendo assim, a 

perspectiva contida no cantar de gesta e sua visão social compõem uma releitura das lendas 

acerca do Campeador; algumas delas foram reescritas e determinadas passagens da trajetória 

de vida do herói foram interpretadas por outras gerações. A poesia permite este tipo de 

liberdade, e a intervenção do poeta na matéria histórica é empreendida para transmitir 

mensagens inteligíveis aos ouvintes das épocas posteriores. 

O fundo histórico que ainda persiste no Cantar de Mio Cid foi remodelado por um 

jogral castelhano que desconhecia a maioria dos cenários de atuação de seu personagem 

central. Palavras foram inseridas no discurso do herói da gesta. O poeta anônimo fez com que 

pessoas contemporâneas ao Campeador fizessem parte de sua mesnada, mesmo que estas não 

constassem nas fontes produzidas durante a vida do guerreiro castelhano ou pouco após a sua 

morte. Uma figura de grande envergadura política como Álvar Fáñez, vassalo do rei Afonso 

VI, foi identificado pelo poeta como seu primo221 e um dos grandes servidores do herói, o seu 

braço direito. Menéndez Pidal toma como certa a sua condição de vassalo do Campeador, 

                                                 
217 Ibid., p. 163. 
218 Crítica del texto. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Cantar de Mio Cid: texto, gramática y vocabulário. 5 ed. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1977, 1v., p. 28.  
219 VALDEÓN BARUQUE. Júlio. La Iglesia y la cultura. In: TUÑON DE LARA, Manuel (dir.). Feudalismo y 
consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-XV).  3 ed. Barcelona: Labor, 1994, p. 92. 
220 FLETCHER, Richard. Em busca del Cid. São Paulo: Unesp, p. 256-257. 
221 su primo cormano. Ibid, p. 1025. 
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apesar de referida numa fonte tardia como o épico castelhano. A Historia Roderici não o 

menciona nem uma única vez, bem como a nenhum dos outros nobres indicados no poema 

como servidores do Campeador. Podemos comprovar a existência histórica de alguns destes 

personagens, como a de Álvar Fáñez, cujo nome  foi registrado em diplomas régios222 e nas 

memórias do rei Abd ‘Allah de Granada, em várias passagens223. 

Entre a existência de Álvar Fáñez e a sua inserção no grupo de fieis guerreiros de 

Rodrigo Diaz há uma longa distância. O “diestro braço” do Campeador224, como bem 

relembra o jogral anônimo, foi governador de Zorita (que en Çorita mandó)225, terra situada 

na fronteira sul do reino de Leão e Castela. Outros contemporâneos, como Álvar Álvarez e 

Álvar Salvadorez, são identificados em documentos junto com o herói castelhano, inclusive 

na carta de arras de 1074226. Muño Gustíoz (el cavallero de pro) atuou como testemunha em 

uma carta de venda de uma vinha que pertencia a Ximena Diaz227. Já Martín Muñoz (que 

mandó en Mont Mayor), atuou como alguacil sob as ordens do moçárabe Sisnando Davidez e 

deixou de figurar em documentos cartoriais no ano de 1094228, data em que, para Menéndez 

Pidal, teria acompanhado no exílio o Campeador229. Galín Garciaz (el bueno de Aragón), 

Félez Muñoz (sobriño del Campeador) e Martín Antolínez (el Burgalés de pro), se existiram 

só deixaram registro no Cantar de Mio Cid230 ou nas crônicas que se inspiraram na épica 

cidiana, e talvez tenham sido apenas uma criação puramente literária. 

Ramón Menéndez Pidal defendeu intensamente a relação destes personagens da gesta 

com Rodrigo Campeador. Para o filólogo espanhol, a simples menção na epopéia já seria 

prova suficiente para se constatar tal situação. O poema tem um forte apelo emotivo, se 

comparado com a sobriedade da Historia Roderici. Para Menéndez Pidal haveria ainda uma 

complementaridade entre a prosa latina e o jogral em romance: o primeiro seria mais 

descritivo, tratando de toda a vida do Cid Rodrigo, de sua genealogia e de seu papel na corte 

de Sancho II e Afonso VI; já o segundo daria mais vazão ao aspecto mais íntimo e familiar do 

herói, numa linguagem mais viva e impressionante. As duas fontes unidas abarcariam então a 

totalidade da personalidade de Rodrigo de Vivar, sendo o Cantar de Mio Cid aquela que mais 

                                                 
222 Cartulário Cidiano, op. cit.. p. 840. 
223 Abd ‘Allah., p. 226. 
224 Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1056. 
225 Ibid., p. 1054. 
226 Vocabulário. In: Cantar de Mio Cid: texto, gramática y vocabulário. 5 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1977, 2v., 
p. 438, 442. 
227 Ibid., p. 767. 
228 Ibid., p. 746-751. 
229 Ibid., p. 751. 
230 Vocabulário, op. cit., p. 686; 749. 
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nos aproximaria do verdadeiro “eu”  do Campeador, servindo como ponte confiável para 

chegarmos ao mundo e ao íntimo do guerreiro castelhano. Entretanto, a boa impressão que 

este poema nos causa pode constituir-se em armadilha para o historiador dedicado ao tema, 

sobretudo em função da enorme influência exercida por Menéndez Pidal. 

A maneira como este primeiro passo para o exílio foi concebido deve ser considerada, 

e não devemos somente nos ater às suas características pretensamente factuais. O conselho 

reunido em Vivar, segundo o poema, refere-se a uma idealização, a uma expectativa por parte 

do próprio jogral e de seu público acerca de como deviam se comportar os fiéis servidores em 

um momento de crise vivido por seu senhor. Se nos ativermos mais à cena relatada, 

notaremos a importância atribuída aos discursos, como àquele que teria sido proferido pelo 

Álvar Fáñez da poesia: 

convosco iremos, Cid, por ermos e por povoados, 
aqui nunca vos faleceremos enquanto estejamos vivos e sãos 
convosco despenderemos as mulas e os cavalos 
e os haveres e os panos 
sempre vos serviremos como leais amigos e vassalos231. 

 

Era fundamental considerar, neste momento, quem acompanharia o seu senhor no 

exílio, quem manteria de pé a palavra firmada com o seu suserano e permaneceria em seu 

serviço em terras estranhas. Como não poderia ser diferente, como indicamos acima, a 

idealização da poesia consideraria válida a omissão de qualquer nome que tivesse se recusado 

a acompanhar o seu superior: a figura idealizada do Cid relacionava-se também com 

companheiros idealizados.  

Nem sempre a fidelidade e a amizade mantinham-se intactas, e a solidariedade teria 

tanto mais chances de ser rompida quando um senhor se encontrasse privado de dádivas a 

oferecer aos seus seguidores. A proteção e a manutenção, tão caras neste vínculo, estariam 

comprometidas se aquele que deveria efetuá-las não estivesse em condições plenas de fazê-lo.  

Em termos mais realísticos poderíamos dizer que foram postos à prova os laços que uniam o 

Campeador aos seus homens. Se um conselho foi convocado para saber quem acompanharia o 

herói no desterro é porque havia a possibilidade de que a mesnada fosse abandonada por 

alguns de seus membros, fato que devia ser do conhecimento de seu senhor.  

A Historia Roderici não demonstra ou descreve preocupação desta natureza, mas 

podemos deduzir que estas apreensões não passassem desapercebidas ao meio social do Cid 

Rodrigo. Contudo, o cantar de gesta omite determinadas informações referentes ao desterro 
                                                 
231 convusco iremos, Çid, por yermos e por poblados,/ ca nunca vos fallesçeremos em quanto seamos bivos e 
sanos/ convusco despenderemos las mulas e los cavallos/ e los averes e los panos/ siempre vos serviremos como 
leales amigos e vasallos. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1025. 
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do guerreiro castelhano que são de grande relevância para esta pesquisa e que auxiliaram na 

criação da lenda cidiana entre seus contemporâneos e futuras gerações. Um indivíduo ou 

grupo que não tivesse como se manter e se proteger deveria buscar amparo de alguma 

maneira.  

Ele saindo de Castela veio até Barcelona com seus amigos entregues à tristeza.232 
 

A Historia Roderici latina faz menção, de forma sucinta, a uma breve estadia de 

Rodrigo de Vivar na corte condal de Barcelona. Mas o ponto final da jornada do Campeador 

não se encontrava em terras cristãs no leste da Península Ibérica, mas em terras muçulmanas 

próximas ao Levante espanhol e à Catalunha. Foi a Taifa de Saragoça que acolheu o 

desterrado castelhano, e o seu soberano recrutou-lhe para o especial serviço que estava 

capacitado a oferecer, o de armas. Foi a partir dele que o Cid Campeador pôde pôr em prática 

as ações que legariam seu nome à posteridade, combatendo em terras andaluzas, refúgio dos 

desenraizados e renegados. 

 

 

                                                 
232 Ille autem de regno Castelle exiens Barcinonam uenit, amicis suis in tristitia relictis. Historia Roderici, op. 
cit., p. 923. 
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2. O MERCENÁRIO CASTELHANO: 

 

2.1. A ação exterior a Leão e Castela: 

 

Este foi, seu lugar à dúvida, o período da vida de Rodrigo Diaz de Vivar mais 

conturbado, e a complexidade impõe determinadas dificuldades aos historiadores. Muitos 

foram os processos históricos que ocorriam simultaneamente, determinando e interferirando 

nas atitudes do guerreiro castelhano. Vemos aqui de maneira explícita como simples tomadas 

de decisões individuais podem não atingir o desfecho desejado, impondo retrocessos ou 

avanços nos objetivos em momentos de grande turbulência. 

O ímpeto belicoso de Rodrigo, além de estar condicionado por sua formação social e 

política, era dependente da conjuntura em que se inseria. Não havia, neste movimento, para 

nenhum ideal nacional ou plano transcendente em prol de um senso patriótico que orientasse a 

ação do Campeador. Ele procurou tomar partido em relação aos grupos que pudessem trazer-

lhes algum benefício, buscando, no momento mais difícil da sua trajetória de vida, a proteção 

e o prestígio de grandes soberanos ibéricos, cristãos ou muçulmanos. Foi em terras islâmicas 

que Rodrigo encontrou abrigo e alternativa de manutenção. 

A estada em uma Taifa proporcionou refúgio para um vassalo que caiu em desgraça, 

onde pôde dedicava ao ofício militar tão valorizado pelos soberanos islamitas. Possivelmente 

neste ambiente encontrou condições para fazer seu nome, ou melhor, sua alcunha. Os 

documentos mais antigos preservam apenas seu epíteto latino: Campeador (Campidoctor ou 

Campeator). A expressão Cid, Çid, é, sem sombra de dúvida, mais conhecido que os termos 

do latim ou romanceados, mas não foi empregada aparentemente enquanto o guerreiro estava 

vivo. Cid é a versão romanceada do vocábulo árabe sayyid, que designa senhor. Pode ser que 

tenha sido adotada durante sua presença em Saragoça, no sentido de senhor de guerreiros.  

A obra que o torna notório por este nome é o Cantar de Mio Cid. Podemos supor que 

o emprego da expressão deveu-se ao lugar de produção do poema, São Estevão de Gormaz e 

Medinacelli, terras da fronteira meridional do reino de Castela que possivelmente no século 

XI, visto ou ouvido falar das muitas façanhas do Campeador. Encontramos em outras fontes 

outras versões do termo — Cit ou Çith — em documentos produzidos algumas gerações 

depois da morte do Cid Rodrigo e em terras não castelhanas. De toma maneira, verificamos 

com isto o impacto das ações militares do Campeador em territórios muito próximos — 

Saragoça, Aragão e Catalunha — que formaram o teatro de operações do castelhano. 
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2.2. Soldados profissionais ibéricos: 

 

2.2.1. A guerra entre as Taifas e a intervenção de guerreiros profissionais: 

 

A única fonte que trata da presença de Rodrigo em Saragoça como guerreiro 

profissional é a Historia Roderici, já que nem o poema latino Carmen Campidoctoris, nem 

Cantar de Mio Cid se referem ao tema. Nenhuma fonte cronística cristã independente 

posterior preservou vestígios das ações de Rodrigo durante a década de 1080; não existe 

nenhum texto árabe conservado que nos fale da atuação do castelhano exilado em Saragoça. 

Teremos que nos ater a prosa latina sobre esta empreitada do Campeador. Uma primeira etapa 

para compreender esta situação é cotejar informações de outras fontes. O serviço profissional 

efetuado por cristãos para reis muçulmanos não era uma particularidade do Cid Rodrigo, nem 

era uma invenção de sua geração. 

O relato promovido pelo rei Abd ‘Allah de Granada, em fins do século XI, é de grande 

valia para o historiador, já que sua composição abarca um longo período de tempo que se 

inicia em torno do ano mil da era cristã. Os primeiros comentários acerca da utilização de 

corpos de guerreiros remunerados à serviço de um poder estatal pode ser situado no período 

de regência do hagib Almançor, durante a reforma do exército califal e na reforma na 

administração do Estado Omíada. Como destacamos no capítulo anterior, uma primeira 

preocupação do hagib seria a de centralizar o poder político e militar para evitar 

manifestações de oposição a sua autoridade.  

(...) fez vir ao al-Andaluz aqueles senhores, guerreiros e soldados berberes de cujo 
espírito militar e valor tinha notícia. Ao mesmo tempo, difundida entre as gentes a 
notícia da guerra santa, acudiram ao reunir-se com ele desde a Berberia oriental 
cavaleiros cujas façanhas, virtudes e valentia são fartas em notícias, e com os quais 
poder al-Mansur organizar contra os cristãos campanhas nas que eles formavam o 
núcleo mais sólido do exército; núcleo no qual, chegado o momento do combate e 
do encarniçamento da lida, podia depositar maior confiança.233 
 

Além das tropas mercenárias ibéricas, foram empregadas forças beligerantes de 

origem berbere, como a tribo Ziri da qual o próprio rei Abd ‘Allah foi membro, além de 

outros grupos tribais assentados no solo peninsular234. Contudo, Almançor não teria sido o 

único naquele tempo a fazer uso deste tipo de expediente, o monarca granadino nos relata o 

                                                 
233 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op cit., p. 82 
234 KENNEDY, Hugh. Os muçulmanos na Península Ibérica: história política do al-Andalus. Mem Martins: 
Europa-América, 1999, p. 164. 
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processo de autonomização das terras de Elvira, cujos habitantes não estavam dispostos a 

aceitar a autoridade de um poder alheio às suas fronteiras naturais235.  

Os habitantes de Elvira estavam há muito estabelecidos na região, criando uma 

identidade em oposição aos grupos vizinhos e formando, segundo a visão de Hermann Heller, 

uma unidade de ação para a proteção desse espaço assim como para a sua eventual 

ampliação236. A intensidade do contato com a vizinhança e, principalmente, com o ainda 

vigente governo amirí tornava necessário uma “organização territorial permanente e unitária 

essencialmente referida à demarcação espacial, organização a que se dá o nome de Estado”237. 

Para garantir a existência da referida região foi necessário o uso da coação física, do poder 

militar como recurso de Estado no intuito de preservar seu poder político238. 

Em meio à história desta região, encontramos as primeiras manifestações de 

convocação e emprego de milícias estrangeiras em nome de uma dada localidade239. É 

também pelo relato do rei Abd ‘Allah de Granada que conhecemos a fórumla usada nas 

negociações para que estes grupos interviessem a favor de Elvira. Neste caso, as milícias 

convidadas a ingressarem na referida região aceitaram prestar serviços militares em troca de 

dinheiro e residência240.  

(...) enviaram ao mencionado Zāwī mensageiros que lhe expusessem a crítica 
situação em que se achavam com estes termos: “Se antes de hoje viestes para fazer 
guerra santa, nunca terás melhor ocasião que esta de agora, pois não faltam almas 
que devolver à vida, casas que defender e honra a ganhar. Dispostos estamos a nos 
associarmos a vós com nossas pessoas e bens, de tal sorte que nós lhes 
concederemos o dinheiro e a residência, em troca de que nos protejais e 
defendais”.241 

 

Os berberes em questão, ao conhecerem as condições políticas e sociais da localidade, 

perceberam o ganho potencial na ocasião: não havia grupo rival próximo que pudesse se opor 

às suas ações, e a população local era desunida demais para fazer resistência às maiores 

exigências que pudessem impor. Com este ambiente o grupo tribal pode fincar raízes 

profundas no local e promover um processo de submissão do território242. Debilitados, os 

habitantes não puderam fazer frente aos avanços das milícias berberes que progressivamente 

foram ocupando as fortalezas e castelos da região, que a partir encontraram caminho livre 

para a submissão total da área onde haviam se instalado. 

                                                 
235 Las “memorias” de ‘Abd Allāh., p. 84. 
236 HELLER, op. cit., p. 244. 
237 Ibid., p. 244. 
238 Ibid., p. 251-252. 
239 Las “memorias” de ‘Abd Allāh., p. 85. 
240 Ibid., p. 85. 
241 Ibid., p. 85. 
242 Ibid., p. 85. 
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Ibn Abi Amir estava então em guerra contra meu avô, chio de animosidade e 
hostilidade. Al-Muzaffar lhe havia feito anteriormente grandíssimos favores, tais 
como não os havia recebido de nenhum de sua casta; mas o pagamento que recebeu 
de Ibn Abi Amir foi que este teve a audácia de invadir as terras de Almería e aceitou 
as ofertas de serviço dos Catalães [Ifrany], aos quais prometeu grandes somas de 
dinheiro.243 

 

O temor de Almançor com as revoltas nesta região244 indica a existência de um 

fenômeno de autonomização em estágio avançado. Este regente, ciente da dificuldade que se 

impunha aos corpos milicianos do al-Andaluz convocava a presença de grupamentos de 

guerreiros estrangeiros, que as memórias do rei granadino indicam como sendo de oriente 

catalã (Ifranŷ)245. Além do reforço berbere, cristãos também foram empregados para 

participar da pacificação do al-Andaluz e da repressão a elementos externos causadores de 

desordens nas fronteiras das terras islamitas ibéricas. O uso deste tipo de exército patrimonial 

também se explica pela pressão que os poderes cristãos exerciam sobre os reinos islâmicos  

que empregavam tropas cristãs como mercenários246. O monarca de Granada verifica o perigo 

potencial do emprego destas milícias devido à sua natureza arredia às ordens de seus 

contratadores, em especial quando estes se mostram demasiadamente debilitados.  

Não tardou, sem dúvida, em entrar em dissensão no exército. Os soldados viram 
com inquietação a retirada de Muyahid, e os Catalães, cheio de cobiça, formularam 
exigências impossíveis de satisfazer. Ibn Abi ‘Amir teve, pois, que desistir da 
campanha.247 

 

A manutenção de um exército mercenário exigia a disponibilidade de elevadas somas 

pelo príncipe oriundos de impostos e taxas arrecadadas aos súditos com o apoio dos 

mercenários. Como destaca Weber, tanto no Ocidente quanto no Oriente os monarcas eram 

freqüentemente apoiados por tropas mercenárias que se uniam a ele por solidariedade de 

interesses248. Tais tropas poderiam ser etnicamente estranhas às terras que iriam defender, 

“não podendo, portanto, nem procurar nem encontrar contanto mútuo com os súditos”249. Por 

isto, havia a preferência por empregar estrangeiros para compor os exércitos mercenários, 

prática corrente, em nosso caso, a partir de Almançor. 

As milícias catalãs, cujo líder ignoramos, combateram por dinheiro — no tempo de 

Almançor — contra o sedicioso Al-Muzaffar250. Entretanto, a turbulência e a cobiça destas 

                                                 
243 Las “memorias” de Abd Allah, op. cit., p. 116 
244 Ibid., p. 84; 116. 
245 Ibid., p. 116. 
246 GARCÍA DE CORTÁZAR, op. cit., p. 105. 
247 Ibid., p. 117. 
248 Ibid., p. 244. 
249 Ibid., p. 244. 
250 Ibid., p. 116-117. 
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tropas eram vistas, por Abd ‘Allah, como ameaça à sociedade que deveriam auxiliar. O outro 

grupamento militar que o soberano granadino cita em sua obra era natural do solo ibérico, 

mas não das terras cristãs da Catalunha, de Leão, Castela, Galícia, Navarra ou Aragão. 

Encontramos na narrativa menção a um certo chefe de guerreiros chamado Abū-l-Rabī‘,  de 

origem moçárabe. Este guerreiro profissional foi convocado pelo referido Al-Muzaffar, avô 

do último rei de Granada em meados do século XI. É o único documento preservado até 

nossos dias que cita este personagem, e demonstrar o grau de militarização do al-Andaluz. 

Sabedor Al-Muzaffar deste acordo, prevendo ainda maiores contrariedades e não 
tendo nenhuma pessoa de confiança, mandou chamar Abu-l-Rabi, o cristão, que em 
outros tempos havia sido secretário para o exército de mercenários [katib hasam], 
havia conhecido o judeu e havia trabalhado sob suas ordens. A negociação se 
efetuou em segredo, após ter recebido o soberano cartas do cristão, que respondeu de 
seu punho e letra.251 
 

 

O emprego de tropas berberes é uma referência do uso de estrangeiros para combater 

em nome de um soberano. Contudo, o caso do moçárabe nos revela que, apesar das medidas 

centralizadores e repressoras de Almançor, as manifestações de insubordinação em seu 

território não estavam plenamente freadas. Tais medidas tomadas pelo hajib e tais 

circunstâncias podem revelar uma pressão anterior que obrigasse à maior dureza nas atitudes 

do regente cordobês. As tropas regulares não bastavam para prover a ordem califal, era 

preciso fazer uso de um exército de mercenários (kātib hašam)252. O emprego deste cristão 

andaluz servia ainda como instrumento para reprimir o filho rebelde do referido Al-Muzaffar, 

Mazan. É uma amostra da turbulência política vigente sem solo muçulmano. 

Não era o dinheiro a única forma de remuneração dos mercenários, sendo possível o 

pagamento em espécie pelos serviços prestados253. Neste caso de prestação de serviço militar 

não está explícita a perenidade do acordo, mas o que verificamos é que a tribo convidada a 

contribuir na defesa de Elvira acabam suplantando seus habitantes, sobrepujando os arredores 

e tomando progressivamente as fortalezas e castelos situados nos limites da região254. Era este 

um dos perigos de se confiar demasiadamente em poderes estrangeiros para a manutenção da 

ordem interna de estruturas estatais. 

Encontramos abertamente no texto do rei Abd ‘Allah de Granada a expressão em árabe 

kātib hašam, exército de mercenários. No fragmento citado, está clara a idéia de acordo, de 

contrato entre duas partes em troca de serviço militar. A intermediação do elemento material 

                                                 
251 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 145-146. 
252 Ibid.,  p. 145. 
253 WEBER, op. cit., p. 243. 
254 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 85. 



 73

móvel, riqueza ou dinheiro, pode ser verificado no texto em questão. Os direitos e deveres de 

ambas as partes eram mantidos enquanto a remuneração estivesse sendo efetuada, a fidelidade 

era efetivamente comprada e não havia qualquer conotação que revelasse uma relação 

personalizada. A atividade de guerreiro profissional baeava-se na compra de serviços 

militares, remuneração. Os catalãos foram personagens freqüentes nestas circunstâncias, deste 

o já citado tempo do Califado Omíada, e muitas vezes intervieram nas guerras entre as Taifas 

no decorrer do século XI. 

Outra modalidade de exército patrimonial foi fruto também de uma tentativa dos 

príncipes de se tornarem menos dependentes da instável lealdade das tropas mercenárias. 

Paralelamente ao emprego de soldados profissionais, ainda vigorava, mas em menor escala, o 

recrutamento de súditos pelos príncipes patrimoniais “nas massas não-possuidoras ou pelo 

menos não-privilegiadas”255. A antiga realidade militar, todavia, já havia se degradado, 

abrindo espaço ao uso de guerreiros pagos à soldada e não a uma “camada senhorial”, como o 

ocorrido nas terras cristãs ibéricas. 

O reino de Granada recorreu, mais uma vez, ao uso de corpos de guerreiros 

estrangeiros poucas gerações após os eventos vinculados ao tempo do hagib Almançor, tendo 

o poderio berbere plenamente instaurado, estabilizado e ameaçado por grupos rivais internos e 

externos. Durante o reinado de Habūs ibn Māksan, de Granada, este rei se preocupou em 

manter o território protegido dos reinos vizinhos, e assim intentou ampliar os efetivos do 

exército (aŷnād), tomr medidas para aumentar os grupamentos regulares (ŷayš) e consolidar 

sua disciplina militar256. Levando-se em conta o grau de militarização dos reinos de Taifas, tal 

situação revela o alto nível de tensão política e militar no al-Andaluz. Parece que havia a 

tentativa, por parte de algumas Taifas, de não dependerem tanto de poderes externos na sua 

manutenção. Entretanto, como vimos, estes esforços dos soberanos muçulmanos eram 

insuficientes nas incessantes guerras com os seus rivais fronteiriços. As providências tomadas 

para a manutenção da independência das Taifas revelaram infrutíferas: apesar de alguns 

reinos não precisarem de apoio militar remunerado, outros reinos se submeteram ao poderio 

dos pujantes reinos cristãos como Leão e Castela. 

 

2.2.2. A serviço de Saragoça: 

 

                                                 
255 WEBER, op. cit., p. 244. 
256 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p.  92-93. 
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Acima indicamos a existência de indivíduos que tiravam proveito do estado de 

constante conflito existente entre as Taifas. Já nos referimos à ida de Rodrigo de Vivar às 

terras de Saragoça após uma rápida passagem pelo condado de Barcelona. A partir de então, a 

função do Campeador era a de defender as terras do mencionado reino, protegendo sua 

integridade territorial e política de ataques externos e de possíveis inimigos internos. Não 

encontramos na Historia Roderici a utilização explícita do termo mercenário, mercenarius, ou 

qualquer outra expressão que desempenhasse esta função, mas isto não nos impede de 

caracterizarmos o guerreiro castelhano como tal. O vocábulo mercenário atualmente possui 

um sentido pejorativo, de interesseiro, venal257, mas também é detentor de outro significado. 

Mercenário também é aquele que trabalha por salário, soldo, soldada258 ou mercê (merx). É 

nesta segunda acepção do vocábulo que se encaixa Rodrigo Diaz de Vivar na corte de 

Saragoça. 

Richard Fletcher também concorda em identificar Rodrigo Diaz de Vivar como 

mercenário259, posto que “era dono de si e lutava visando seus próprios lucros”260, e ainda 

reconhece que o vocábulo tem, na língua inglesa conotação pejorativa261. O sentido negativo 

poderia advir da nova circunstância social do Cid Rodrigo, já que prestava serviço militar a 

um soberano maometano. Entretanto, isto não é identificado de maneira alguma na Historia 

Roderici. O convívio de um cristão com um rei de uma outra religião não o depreciaria, nem o 

diminuiria frente aos seus pares sociais ibéricos. Já em tempos de Almançor, guerreiros 

catalãos contribuíram nas campanhas militares contra outros cristãos ou contra muçulmanos 

rivais de seus contratadores. Havia interesse de parte dos indivíduos contratados pelos reis de 

Taifas em manter o pacto financeiro com eles. Os lucros que adviriam desta relação eram de 

grande importância para os guerreiros cristãos nobres e plebeus. No tempo do Campeador, a 

animosidade pretensamente natural entre islamitas e cristãos não era tão corrente. Existia uma 

flexibilidade de contatos que permitia a convivências entre os dois grupos culturais e 

religiosos, garantindo a autoridade dos primeiros e a lucratividade dos segundos nestes 

tempos de guerras endêmicas. 

Ramón Menéndez Pidal considera depreciativa a caracterização do seu Campeador 

como um condottiero. Expressão originária do italiano, derivada de condotta, tropa de 

mercenários, significava na Idade Média chefe de mercenário ou soldados profissionais, de 

                                                 
257 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, p. 1121. 
258 SARAIVA, p. 730. 
259 FLETCHER, op. cit., p. 14. 
260 Ibid., p. 14. 
261 Ibid., p. 14. 
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bandoleiros262. O filólogo espanhol critica outros pesquisadores, como Masdeu e Dozy263, por 

atribuírem este termo a Rodrigo Diaz de Vivar, opinião que feriria a sua figura heróica tão 

exaltada nas crônicas e poemas castelhanos. Tal atitude, configura uma espécie de cidofobia 

que perde de visa a dimensão da missão cristã do herói castelhano264. 

Para Menéndez Pidal a idéia contida em condottiero, mercenário, configura uma 

dedicação à luta sem qualquer ideal, em troca de soldo265, algo que se coadunava com a ação 

do Campeador266. O castelhano não havia se vinculado espontaneamente, mas sim devido às 

imposições do desterro, e só depois de ter sido repudiado em Barcelona267. O Cid de 

Menéndez Pidal, ao pactuar com os Ibn Hud, não fazia “senão continuar, em nome próprio, 

idênticas relações que com o mesmo rei de Saragoça havia sustentado com o de Castela, 

Sancho II, quando foi ajudar na batalha de Graus contra o rei de Aragão”268. Considera ainda 

uma insensatez tratar Rodrigo como um mercenário sem pátria, pois este, mesmo exilado, 

tinha em consideração a “Castela gentil” e o rei que o exilara injustamente269.  

As páginas seguintes configurarão um quadro diferenciado. Considerar que o 

castelhano exilado preservaria um ideal de auxílio político aos reis muçulmanos sem qualquer 

ambição econômica é descolar demais o personagem das necessidades básicas reprodução da 

época. A guerra era uma atividade dos atores políticos medievais. Nada mais natural que 

dispor desta habilidade em um momento em que faltam recursos próprios de subsistência. 

Menéndez Pidal pareceu cair na mesma armadilha de Dozy, a de julgar determinados valores 

morais segundo a ótica contemporânea e não a pertencente ao do próprio objeto de estudo270. 

O primeiro monarca muçulmano a quem o Cid Rodrigo serviu foi o rei Almuctadir de 

Saragoça que veio logo a falecer. Mas o breve contato com o castelhano reservou-lhe um 

lugar na Historia Roderici271. Ao falecimento deste soberano seguiu-se a fragmentação de 

seus domínios em duas partes, divididas entre seus dois filhos. As terras da região de Dênia e 

Lérida passaram para o poder de Alfagit e os territórios paternos de Saragoça ficaram a cargo 

de Almuctaman, sendo este último àquele com quem Rodrigo tratou por mais tempo. A 

narrativa latina assim se refere a estas circunstâncias: 
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Este Almuctaman estimava muito Rodrigo e o preferiu e o exaltou sobre seu reino e 
sobre toda sua terra, usando do conselho dele em toda as coisas.272 

 

O uso da forma verbal latina deligebat no sentido de “estimar”, “eleger por afeição” 

seria indício de que Campeador desfrutaria de grande respeito junto ao seu contratador num 

nível privado. A forma verbal preposuit, prepor, preferir, designar alguém para assumir a 

direção de qualquer negócio poderia sugerir a relevância do herói castelhano na corte de 

Saragoça e a sua proeminência no comando do exército desta Taifa. Já a forma verbal 

exaltauit, “exaltar”, implicaria o destaque que Rodrigo Diaz possuía naquele reino, algo que 

seria complementado pelo fato de Almuctaman consultá-lo em todos os negócios de Estado, 

além da importância que o conselho (consilio) do Campeador recebia da parte deste soberano. 

O termo consilium, “conselho”, caro à linguagem ideológica feudal, designa uma relação 

social muito aproximada das praticadas nutridas entre nobres cristãos, reunião, conselho para 

deliberar sobre certas decisões a tomar273.  

A relação do Cid Campeador com o rei de Saragoça e a proeminência na corte deste, 

que a Historia Roderici tanto afirma, foi objeto de questionamento por Richard Fletcher, que 

considerava a referência um exagero inofensivo do cronista274. Segundo este historiador, “não 

há razão para crer que al-Mu’tamin visse Rodrigo como algo mais que um comandante de 

tropas e conselheiro para assuntos militares”275. Todavia a proximidade entre ambos parece 

efetiva segundo a prosa latina. No texto redigido pelo rei Abd ‘Allah de Granada encontramos 

um registro das deliberações tomadas entre o avô deste com o já citado mercenário moçárabe. 

Por fim chegou Abu-l-Rabi, procedente de Denia, de onde havia residido desde os 
tempos da morte do judeu. Al-Muzaffar descarregou nele imediatamente o peso dos 
negócios e lhe informou de sua situação. Então Abu-l-Rabi lhe disse: “Estou seguro 
de que estas gentes chamaram seu filho, e que nada lhe impedirá. Em tais condições 
tu não podes lutar ao mesmo tempo com a plebe e a aristocracia. A meu juízo, a 
industria que deverá usar é contemporizar e enviar a buscar a teu filho, escrevendo-
lhe de teu punho e letra que lhe perdoa, que lhe prefere a qualquer outro homem de 
governo que te conviria, e que o tem primeiro termo para suceder-te e herdar seu 
trono. Se fizer isto, aplacarás os corações desta gente e ganharás sua simpatia. E 
logo, uma vez que tenhas a teu filho diante, poderás eleger o que deves fazer com 
ele e proceder com calma neste negócio. Em todo caso, suporta-o próximo é melhor 
que suportá-lo suas maldades à distância, porque, seja qualquer o sítio que vá, não 
estarás coberto de seus enganos”.276 
 
(...) a esposa de Wasil a desdenhava por uma servente que ela tinha e a maltratava 
por sua culpa; enche a mulher ao mesmo tempo de ciúme e de indignação por haver 
sido expulsa da casa de Maksan, que não tardou em apresentar-se a Abu-l-Rabi, o 
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cristão, e em dizer-lhe: “Eu sou escrava de al-Muzaffar. Que veja por si mesmo, 
porque se trama contra ele de tal e qual maneira...” E lhe explicou em detalhe todas 
as conjuras que se urdiam. 
Abu-l-Rabi foi imediatamente ver o hagib e disse-lhe muito contente: “Veja que 
grande fortuna se te apresenta para poder dispersar todas estas gentes. A mulher de 
Wasil me contou tais e quais coisas. Não te disse...?” [lacuna]277 

 

O relato de Abd ‘Allah se centra — apesar da lacuna final — mais uma vez nas 

intrigas na corte granadina ocorrida no tempo da regência de al-Muzaffar. Nesta passagem, a 

esposa de Wasil — após sofrer com as intrigas produzidas entre os parentes, prima do Maksan 

e esposa de al-Muzaffar — delata ao mercenário moçárabe informações sobre os inimigos do 

soberano de Granada. O fato desta mulher se reportar diretamente a Abu-l-Rabi nos sugere 

que indivíduos como o referido mercenário tinham livre acesso às cortes de Taifas, e se 

reportavam diretamente aos seus reis. 

Não diferem de maneira alguma o tratamento dispensado ao moçárabe e ao castelhano. 

Vemos, no relato preservado pelo rei granadino, o alto grau de prestígio que os chefes de 

mercenários encontravam entre os senhores dos reinos muçulmanos, sendo postos à frente dos 

negócios políticos destes reinos. Entendemos, pelas situações de fundo, o porquê dos 

guerreiros profissionais serem tão valorizados no al-Andaluz. As tensões nas cortes, a pressão 

que tais circunstâncias exerciam sobre os monarcas tinham efetiva capacidade de minar a 

autoridade deles. A desconfiança nos membros da própria família e em seus dependentes 

constituía uma ameaça interna à estabilidade das Taifas. A cobiça de príncipes herdeiros 

como Maksan e as disputas entre os membros do alto-escalão do governo, tendo como 

instigadores esposas e famílias, poderiam, de alguma maneira, favorecer a confiança dos 

monarcas nos guerreiros profissionais. 

Estes elementos unidos aos conflitos produzidos também na periferia das zonas de 

influência das Taifas contribuíam para convocação de soldados profissionais que tinham em 

suas mãos o destino dos reinos que deveriam guardar. Alcaides cada vez mais autônomos, 

transformavam-se em gravíssimas ameaças à autoridade dos senhores muçulmanos. Deste 

ambiente surgiu a importância dos mercenários e a exaltação destes indivíduos por seus 

contratadores. Tal como o moçárabe, Rodrigo Diaz de Vivar deveria ser informado de todos 

os acontecimentos em Saragoça. A manutenção do poder dos reis de Taifas dependia da 

afinidade entre o guerreiro profissional e seu contratador. 

Concordamos com a proposição de Q. Whright ao notar que a guerra não se manifesta 

apenas em âmbito político, mas pode possuir também motivações econômicas278. Na 
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Península Ibérica a guerra também era uma atividade. Georges Duby atentou que“o dinheiro 

era o nervo da guerra e a vitória ia para os príncipes mais capazes de buscá-la onde ele se 

escondia”279. Dinheiro, na paz para a esmola dos pobres e humildes de Deus, na guerra para 

erguer fortificações, reparar outras, montar exércitos, pagar pela fidelidade de seus vassalos e 

outros comandados dos exércitos dos príncipes. 

Apesar do caráter predominantemente financeiro, a formação de um exército de 

mercenários implica em uma maior complexidade. Podemos ver sim a relação entre 

mercenário e senhor contratador como uma relação associativa para a troca280, na qual o 

primeiro dispõe de sua força de trabalho de guerra e o segundo de recursos para obter tal 

habilidade. Como bem destaca Max Weber, a troca comercial implica na ausência de 

confraternização pessoal281 

Apesar das assertivas acima, devemos lembrar que, como bem destacou Bourdieu, 

existe uma distância entre a proposição teórica e a realidade de onde ela é extraída282. 

Devemos, pois flexibilizar os conceitos empregados. Com esta preocupação, torna-se 

importante perceber a peculiaridade das realidades sociais medievais ibéricas. Segundo a 

perspectiva de Max Weber, “o exército principesco tem caráter patrimonial por ser o exército 

puramente pessoal do príncipe e, portanto, está a disposição dele contra os próprios súditos 

politicamente dominados”283. Tal consideração ressalta a vinculação pessoal desenvolvida 

com a prática patrimonialista. 

Se existe uma margem para a elaboração de um contato pessoal, torna-se então 

plausível a possibilidade do Campeador ter sido valorizado na sociedade de Saragoça da 

maneira com foi descrito na Historia Roderici. Cogitamos, então, que a relação entre 

contratador e soldado profissional poderia ultrapassar a esfera impessoal se aproximar 

profundamente de uma relação de natureza feudal. As similaridades indicadas nas expressões 

latinas destacadas podem muito bem comprovar tal proposição. A procura por um grande 

senhor configura a busca de proteção por parte do castelhano exilado. Um grande provedor 

como Almucadir e seus sucessores teria condições suficientes para prover as necessidades do 

Cid Campeador. 
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Pode até tratar-se de um exagero produzido por um escriba responsável pela 

preservação da boa memória do Campeador, mas devemos considerar que este guerreiro trazia 

consigo uma tradição, um conjunto de práticas sociais perpetuadas havia muito tempo nas 

terras cristãs ibéricas. As terras muçulmanas não estavam hermeticamente fechadas às 

influências culturais, políticas e sociais de seus contemporâneos cristãos. A longa convivência 

com gerações e gerações de soldados profissionais cristãos poderia transformar a maneira 

como os soberanos muçulmanos lidavam com estes agentes históricos.  

Como bem verificou García de Cortazar, os reinos de Taifas sofriam das mesmas 

debilidades do Califado284. A despeito de sua eficiência administrativa, a força dos reinos 

descansava “em um exército de mercenários, dirigidos por chefes aos quais se trata de 

assentar em feudos e dos que unicamente se espera a prestação do serviço militar e a cobrança 

de impostos, cada vez mais pesados, dos súditos”285. 

Os acordos  foram costurados entre o rei de Dênia e Lérida com os condes da 

Catalunha se realizavam de maneira muito similar. Todavia, apresentam uma aparência mais 

aproximada a uma espécie de aliança, conjugação de interesses por agentes políticos contra 

um inimigo em comum. 

No entanto, o rei Sancho dos aragonenses e pamplonenses, e o conde Berenguer de 
barcelonenses estavam em auxílio e em comitiva com Alfagit. Quando Rodrigo Diaz 
estava com Almuctaman, servia-o fielmente, custodiava e protegia seu reino e sua 
terra; por esta razão o rei Sancho e o conde Berenguer imediatamente invejavam-no 
e eram ardilosos com ele.286 

 

Com o tipo de contato social relatado acima, verificamos a inserção do Cid 

Campeador em meio aos conflitos fratricidas entre Dênia e Saragoça. Enquanto o castelhano 

“servia fielmente” (seruiebat ei fideliter) a Almuctaman287, o irmão deste, Alfagit procurou 

apoio nos poderes políticos cristãos situados a leste da Península Ibérica. Encontramos nesta 

passagem o emprego dos verbos custodiava (custodiebat) que denotaria a atualização de uma 

prática feudal. O historiador espanhol Cláudio Sanchez Albornoz verifica que, desde os 

tempos dos visigodos, o dever do guerreiro encomendado se manifestava pela obrigação de 
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efetuar custodia e vigilantia dos príncipes a eles ligados288. A forma verbal “protegia”, 

protegebat, é geralmente identificado com o dever de proteger os encomendados pelos 

príncipes289, mas aqui é tratado como um dos serviços prestados pelo Campeador ao rei 

muçulmano de Saragoça. 

Entre os anos de 1081 e 1082, o rei Alfagit de Dênia estava numa comitiva (comitatu) 

para negociar a colaboração e o auxílio (auxilium) do rei Sancho de Aragão e Pamplona e do 

conde Berenguer de Barcelona290. O início dos combates entre estes teria sido deflagrado com 

uma expedição a Monteson, situado no território de Lérida291 e que atualmente está inserida 

no território da Catalunha. Estes acordos firmados era outra manifestação de pacto e aliança 

de proteção no qual o príncipe muçulmano pagava pela ajuda contra seus inimigos292.  

O rei Sancho de Aragão enviou núncios para admoestar o Campeador a se retirar da 

região293, coisa que parece ter acorrido apesar da lacuna existente na Historia Roderici294. 

Neste tempo houve conselho entre Almuctaman e Rodrigo, para que pudessem 
restaurar e fortificar um antigo castelo que é dito Almenara, o que é logo feito. 
Depois ainda o certame de malícia entre Almuctaman e seu irmão Alfagit parece que 
nasceu novamente, até que a guerra fosse levada até o fim.295 

 

O clima de tensão ainda pairava no cenário político nesta parte do Levante espanhol, e 

qualquer medida tomada pelos grupos envolvidos nas querelas poderia induzir a parte 

antagônica a começar novas guerras. Von Clausewitz contribiu para nossa compreensão de 

momentos similares a este, ao destacar que para um conflito armado iniciar, é necessário um 

estado pré-existende de grande animosidade, não sendo possível começar subtamente296. O 

movimento que possibilitou o reinício das agressões, segundo a Historia Roderici, foi a 

reedificação do castelo de Almenara pelo Cid sob as ordens de Almuctaman297.  

Alfagit reuniu-se com o conde Berenguer, o conde de Cerdanhense, com o irmão do 
conde Urgelense e com todas as potestades Besaludense, Ampurdense,  
Rosellonense e Carcasonense, e, deste modo, fez com eles conselho, de modo que 
eles todos vieram igualmente com Alfagit e ocuparam o supradito castelo de 

                                                 
288 SÁNCHEZ ALBORNÓZ, Cláudio. En torno a los orígenes del feudalismo: los árabes y el regimen prefeudal 
carolíngio, la caballería musulmana y la caballeria franca del siglo VIII. Buenos Aires: Mendoza, 1942, 3v., p. 
264; 266; 270; 272. 
289 Ibid., p. 267; 280. 
290 Ibid., p. 924. 
291 Ibid., p. 924. 
292 GARCÍA DE CORTÁZAR, op. cit., p. 106. 
293 Historia Roderici, op. cit., p. 924. 
294 Ibid., p. 924. 
295 Interim uero habuerunt consilium inter Almuctaman et Rodericum, ut restaurarent e munirent castrum 
antiquum qui dicitur Almanara, quod autem statim factum est. Deinde adhuc malitie certamen inter Almuctaman 
et fratem eius Alfagit interum uidetur exortum, usque ad bellum peragendum perductum. Ibid., p. 925. 
296 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 13. 
297 Historia Roderici, op. cit., p. 925. 



 81

Almenara que assim fez logo. Ocuparam, portanto, e por muitos dias debelaram até 
que a água acabou para aqueles que estavam no castelo.298 

 

A sua posição estratégica no teatro de guerra poria em vantagem o reino de Saragoça 

frente a seu rival. Uma coalizão foi formada com o rei Alfagit e o conde Berenguer de 

Barcelona à frente da força expedicionária catalã299. No ano de 1082, as forças invasoras 

assediaram o castelo de Almenara até o ponto de seus habitantes exaurirem seus recursos e 

seus suprimentos de água300, elementos vitais para a resistência a um cerco longo. Reduzir as 

forças dos inimigos deixando-os incapazes de prosseguir no combate é parte das ações 

produzidas em uma guerra301. 

A rudeza das condições impostas aos sitiados impeliu-os a pedirem ajuda a Saragoça, 

representada pelo exército do Cid Rodrigo Diaz302. As mensagens enviadas a Escarp, onde o 

castelhano se encontrava, informavam-no sobre as condições desfavoráveis da situação303. Era 

de vital necessidade a reunião do Campeador com seu contratador para se considerar as 

decisões a serem tomadas durante este evento, e para isto foi reunido um conselho (consilium) 

entre o exilado e Almuctaman304. Trocas de correspondências foram feitas entre os 

contendores que objetivavam convencer um ou outro a se apartarem do cenário de guerra que 

se desenhava. Porém, os imperativos deste cenário impediam o recuo das partes beligerantes. 

A importância estratégica desta fortaleza forçava à sua tomada pelos exércitos de Dênia e seus 

aliados, para que ela não interferisse em sua soberania ou na sua integridade territorial. 

Quanto à Saragoça, a intenção era manter a vantagem sobre o reino a qual fazia oposição. 

Tais motivações tornavam os agentes envolvidos irredutíveis em suas posições. 

No já referido poema latino, os preparativos para a batalha são descritos de maneira 

minuciosa, sendo passo-a-passo relatado o aspecto das armas do herói castelhano, ressaltando 

o fulgor e a firmeza do armamento305, e o vigor e a velocidade de sua montaria. Estes aspectos 

embebidos nos cânones de composição romanos foram fruto de um escriba impressionado 
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com as façanhas de Rodrigo Diaz, e suas armas reluzentes seriam os símbolos do brilhantismo 

do herói que as portava em campo de batalha306.  

Rodrigo dirigiu-se ao local do assédio com seus cavaleiros (milites) na intenção de 

repelir os invasores, e os repeliu307. Foram afugentados os exércitos de Dênia que Alfagit 

comandava, muitos morreram e muitos outros foram capturados pelos guerreiros cidianos. O 

espólio da batalha foi obtido e muitas riquezas teriam sido apropriadas por Rodrigo Diaz. 

Muitos catalãos estavam entre os cativos, dentre eles o conde Berenguer e os seus cavaleiros 

(milites), que teriam sido libertados após cinco dias de cativeiro308. O Campeador retornou à 

Saragoça após esta campanha e foi bem recepcionado pelos habitantes e pelo soberano deste 

reino: 

Entretanto, Rodrigo igualmente retornou com Almuctaman à Saragoça e aí foi 
recebido pelos cidadãos da cidade com suma honra e máxima veneração. 
 
Almuctaman certamente exaltou e sublimou Rodrigo nesses dias acima de seu filho 
e acima de seu reino e de toda sua terra, assim como ele parecesse ser quase 
dominador de todo seu reino e enriqueceu-o excessivamente com inumeráveis 
múnus e muitas dádivas de ouro e prata.309 

 

A Historia Roderici sugere uma imensa aceitação da população da Taifa de Saragoça, 

como demonstram as expressões “summo honore” e “maxima ueneratione”. O rei 

Almuctaman parece ter acompanhado a adulação feita ao chefe castelhano, exaltou-o 

(exaltauit) e sublimou-o (sublimauit), “ergueu à maior altura”, o considerou mais do que ao 

seu filho, deu-lhe a responsabilidade sobre suas terras. Apesar dos possíveis exageros por 

parte do escriba anônimo, esta passagem expressa a importância da função de Rodrigo nestas 

terras. Era este o estado social do Cid naqueles dias, um guerreiro profissional, remunerado, 

receptor de múnus (muneribus) e doações (donis). Não recebeu Rodrigo de Vivar honra 

(honor) do rei muçulmano. Mas os termos poderiam servir também para identificar 

estipêndio, stipendium, remuneração proporcionada pelo cumprimento de um dever310. Por 
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exemplo, os termos dons (dona) múnus (munus) referem-se às prebendas ofertadas a Igreja, a 

Deus ou qualquer de seus santos311. 

Os habitantes de Saragoça foram aqueles que recepcionaram o Campeador “com suma 

honra”, o que sugere que estavam sob a sua responsabilidade. Aqui está evidente a 

instabilidade semântica do termo honor nos séculos XI e XII, que deu origem aos vocábulos 

ondra e onor presentes nos textos em língua romance das centúrias seguintes. Na passagem 

destacada, a expressão corresponde a louvor e estima de algum indivíduo devido a sua 

posição ou aos seus grandes feitos (honra). Poderia também significar administração, governo 

sobre um distrito, delegação de poder real com (honor), prática comum às terras cristãs 

ibéricas feudalizadas312, sem qualquer correspondente em terras andaluzas313. 

 

2.3. Instabilidade na condição social frente ao senhor e seu contratador: 

 

2.3.1. A rebelião no castelo de Rueda e a aproximação do Campeador a seu senhor: 

 

Por aproximadamente dois anos o Campeador permaneceu a serviço da Taifa de 

Saragoça. No ano de 1083, uma circunstância favoreceu uma aproximação efêmera entre o 

castelhano exilado e seu senhor superior, que nos revela o grau de instabilidade política do 

cenário andalus.  

Assim passaram-se muitos dias, aconteceu que um certo homem ignóbil, de nome 
Albofalac, que então tinha o castelo de Rueda, que é vizinho de Saragoça, 
apropriou-se do referido castelo que era de direito e de domínio do rei Almuctaman 
e rebelou-se em favor do nome Adafir, que foi tio de Almuctaman, que era 
introduzido pelo seu irmão Almuctadir no referido castelo.314 

 

A insubordinação de um castelão muçulmano — nomeado de Albofalac pela Historia 

Roderici — contra o rei Almuctaman revela como a autoridade destes monarcas são frágeis e 

como os anseios autonomistas podem se mostrar mais vantajosos que a manutenção da 

fidelidade ao seu senhor. A lealdade vacilante deste servidor estava, como a de muitos outros 

contemporâneos seus, à espera de que a debilidade ou a negligência de seu superior lhe 

                                                 
311 MAGNANI, Eliana. O dom entre História e Antropologia: Figuras medievais do doador. In: Signum: Revista 
da ABREM. São Paulo, 2003, nº 5, p. 185. 
312 Adiciones. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Cantar de Mio Cid: texto, gramática y vocabulário. 5 ed. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1977, 3v., p.1220. 
313 GUICHARD, op. cit., p. 137. 
314 Transactis ergo diebus multis, accidit ut quidam homo ignobilis, nomine Albofalac, qui tunc tenebat castrum 
Rote, quod est uicinum Cesaraguste, substraxit se cum predicto castro de iure e de domínio Almuctaman Regis, 
et rebellauit in eo pro nomine Adafir, qui fuit patruus Almuctaman, qui intrusus era a frtre suo Almuctadir in 
predicto castro. Historia Roderici, op. cit., p. 927. 
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permitisse a manifestação de suas pretensões. A fragmentação territorial no al-Andaluz fazia-

se sentir também nas menores instâncias de poder, mesmo com as sucessivas tomadas de 

territórios vizinhos ou absorção de Taifas mais fracas pelas mais pujantes. 

Na era de 1121 (1083 d.C.) são enviados por ele (Afonso VI) para receber Rueda — 
que o rei (Adafir) lhe havia prometido entregar —, o infante Ramiro; primo irmão 
do rei Afonso, filho de Garcia rei de Pamplona, e o conde Gonçalo, e muitos outros 
nobres de Castela315.  

 

Albofalac, entretanto, não capitaneou para si a autoridade que poderia lhe 

proporcionar. Talvez por não possuir a legitimidade necessária para exercer plenamente suas 

vontades, o rebelde entregou a fortaleza que custodiava a Adafir, tio do rei Almuctaman de 

Saragoça. A nova inserção na arena política do Adafir era uma tentativa de dar legitimidade 

ao governo autônomo que então emergia, contudo sua participação neste difícil jogo foi 

extremamente breve, faleceu logo em seguida deixando o senhor de Rueda sem o devido 

lastro que garantisse o prosseguimento de suas intenções. Não havia plano que não pudesse 

malograr em meio a tanta instabilidade e as suas conseqüências eram do conhecimento do 

rebelde de Rueda.  

Rodrigo tomou a iniciativa de travar negociações com o rei Afonso VI de Leão e 

Castela, para que, ao se submeter a ele, se amparasse em sua força política e no poderio 

militar. As represálias que Almuctaman efetuasse serviram como motivações para esta 

medida desesperada de Albolfalac, lembrando que em Sevilha ocorreu situação similar, com a 

traição de Ibn Ammar, antigo fiel servidor do rei Almutamid. Este caso contemporâneo 

culminou com a condenação de Ibn Ammar à morte após ter sido capturado pelo regente de 

Saragoça que o entregou ao monarca sevilhano. 

Impelido pelo momento, Albofalac planejou entregar sua fortaleza ao monarca cristão 

que há muito tempo deseja expandir sua autoridade de forma mais perene até as terras 

situadas no leste peninsular. Esta oportunidade para ambas as partes em negociação parecia 

perfeita, mas os ventos de transformações poderiam alterar as decisões tomadas pelos 

envolvidos e influenciar as deliberações futuras de Afonso VI. Embaixadas cristãs foram 

enviadas à região com o intuito de trazer para sua esfera de influencia o castelo de Rueda. 

Compuseram esta missão o conde Gonçalo Salvadorez e o infante Ramiro de Navarra. 

Notemos que naquele tempo o reino de Navarra estava submetido à autoridade do reino de 

Leão e Castela.  

                                                 
315 Crónica Najerense, op. cit., p. 181. 
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O rei Afonso dirigiu-se imediatamente ao local para por termo aos negócios com 

Albofalac.  A comitiva do reino de Castela, já presente na região, foi convidada pelo alcaide a 

atravessar os portões do castelo, a fim de tomarem posse dele. O que possuía a aparência de 

facilidade demonstrou-se um tormento para Afonso de Leão e Castela: 

Porém, antes que o imperador se aproximasse do castelo, Albofalac permitiu que os 
principais do imperador que entrassem primeiro no castelo, (...), mas quando 
entraram, logo foram revelados o dolo e a traição de Albofalac: entretanto, os 
cavaleiros e os peões que guardavam o castelo feriram os principais do imperador 
com pedras e seixos, e deles muitos nobres pereceram [...]. Porém, o imperador 
retornou ao seu castelo muito triste.316 
 

Os ecos do desastre de Rueda se fizeram notar nas crônicas castelhanas produzidas no 

século seguinte, como, por exemplo, na Crónica Najerense: 

Mas os (habitantes de Rueda) deram emboscada e ao entrarem (os castelhanos)  
separados, um após outro, quase todos ali foram mortos317. 

 

Outro exemplo da preservação da memória do referido evento pode ser encontrado na 

Crónica de San Juan de Peña: 

(...) no ano de nosso senhor M.LXXXIII. tomou Graus; naquele ano mesmo, 
morreram muitos cristãos em Rueda, (...)318 

 

 

Ao saber da infeliz ocorrência de Afonso VI, Rodrigo Diaz se dirige a Castela para 

obter uma audiência com o monarca. Seria, talvez, uma demonstração de solicitude que 

propiciaria o perdão total do vassalo, uma mostra de boa vontade e de preocupação com o seu 

senhor, que passara por tão grande vexação. Entretanto, podemos também considerar que esta 

atitude do Cid Campeador tivesse outra função, a de uma espécie de prestação de contas, 

lembrando que o fato ocorrido realizou-se em terras de Saragoça. Nesta outra perspectiva, a 

ação de procurar o seu rei seria uma tentativa do herói castelhano de se apresentar como 

alguém que não tinha nenhuma relação com o sucedido em Rueda. Queria destacar a todos 

que não havia tomado parte neste atentado contra a pessoa do rei. 

 

2.3.2. Enfraquecimento dos inimigos de Saragoça: 

                                                 
316 Sed antequam imperator ad castrum accederet, permisit Albolfalac príncipes imperatoris prius castrum 
intrarent, ipso autem prope stante; at ubi ingressi sunt, dolus et proditio Albolfalac statim cógnita uidetur: milites 
autem et pedites qui custodiebant castrum, percusserunt príncipes imperatoris lapidibus et saxis, et multos de illis 
nobilibus occiderunt [...]. Imperator autem reuersus est ad sua castra nimium tristis. Historia Roderici, op. cit., p. 
927-928. 
317 Crónica Najerense, op. cit., p. 181. 
318 (...) en el anyo de nuestro Senyor M.LXXXIII. prissó Graus; en el aquel anyo mismo, murieron muytos 
xpistianos en Rueda, (...), Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 52. 
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Desconhecemos por completo quantas vezes o Cid Campeador procurou retornar às 

graças de seu suserano, bem como a forma pela qual seu contratador muçulmano encarava 

este comportamento flutuante. Reconhecemos aqui que a condição de mercenário não se 

opunha radicalmente a de vassalo, não havia contradição entre estas duas condições, mesmo 

em se tratando de uma relação construída com um muçulmano. Já nos referimos 

anteriormente que a atitude de vender o ofício guerreiro a um rei ou à qualquer autoridade 

muçulmana não era uma ameaça a uma relação feudal, pois em muitas outras vezes catalãos 

comandados por Barcelona punham a serviço suas espadas em favor dos soberanos islâmicos.  

O estado vigente de soldado profissional não o tornava menos vassalo de Afonso VI, 

mas esta condição coincidiu com as oscilações da relação do Campeador com seu suserano. 

Apesar de toda similaridade entre ambas as situações, podemos destacar ao menos uma 

especificidadde de diferenciada. Na Historia Roderici, em nenhum momento o escriba 

reconhecia os reis de Saragoça como senhores no sentido técnico do termo, domini. O termo é 

usado apenas para os reis de Leão e Castela. Por influência, segundo Sánchez Albornoz, da 

terminologia visigótica, eram empregados os vocábulos Dominus, Senior e Patronus para 

identificar o senhor de homens que firmara vínculo de subordinação pessoal de tipo nobre319. 

Isto posto, não se configurariam as mesmas relações sociais e políticas entre os reis de 

Saragoça e Rodrigo Diaz de Vivar como as existentes entre este e os reis de Leão e Castela. 

Nos fixaremos, momentaneamente, nas suas atividades realizadas em nome dos monarcas de 

Saragoça. 

A fronteira norte de Saragoça passou a ter a atenção no momento. Exércitos 

comandados por Rodrigo Diaz de Vivar avançaram sobre as terras de Aragão, devastando o 

que aí existia, capturando os habitantes e trazendo-os para Saragoça. Por cinco dias as forças 

de Saragoça e do Campeador atacaram Monzón sem que o rei Sancho Ramirez pudesse 

repelir estes invasores. Pelo menos foi assim que o escriba anônimo escreveu na Historia 

Roderici. 

Tais danos infligidos a Aragão e a Lérida favoreceram a uma nova aliança entre seus 

monarcas. As incursões nestas regiões eram uma ofensa à sua soberania e autonomia, e às 

autoridades do rei Sancho e Alfagib. A debilidade militar destes poderia resultar em 

questionamentos aos seus poderes e à legitimidade em suas terras. Destacando que o dever 

                                                 
319 SÁNCHEZ ALBORNÓZ, Cláudio. En torno a los orígenes del feudalismo: los árabes y el regimen prefeudal 
carolíngio, la caballería musulmana y la caballeria franca del siglo VIII. Buenos Aires: Mendoza, 1942, p.279-
280. 
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destes grandes senhores seria o de manter a paz e a ordem em suas possessões, mostras 

sucessivas de impotência se tornariam sinais favorecedora de manifestações de insubmissão e 

infidelidade dos seus. Defendemos que tais condições seriam ainda mais graves ao frágil 

equilíbrio de poder dos reis de Taifas, que sustentavam sua autoridade local mais pelo poder 

das armas do que pelo reconhecimento da população que submetiam. Pela narrativa da prosa 

latina do Campeador, não parece que os acordos firmados entre Aragão e Lérida fossem da 

mesma natureza daquele que o castelhano exilado tinha com Saragoça, e além disso o texto 

não denota a existência de um contrato entre um guerreiro profissional e seu empregador. A 

atitude dos dois soberanos assemelha-se a uma aliança contra um inimigo comum que deveria 

ser repelido da forma mais rápida possível, pois estaria levando à total desordem política e 

diminuindo as arrecadações obtidas pela tributação das regiões atacadas. Era também um 

golpe nas forças produtivas, já que a mão-de-obra local fora arrancada e levada para terras 

estrangeiras. 

A cabeça de ponte situada muito próxima à fronteira com Aragão, que era Morella 

forçaria o rei Sancho a inserir-se no jogo com o intuito de defender seus interesses diante da 

ameaça iminente da Taifa inimiga. O conflito parece ter ocorrido em algum momento do ano 

de 1084, com a expedição encabeçada pelo soberano aragonês contra a citada fortaleza. A 

expedição acampara nas proximidades das margens do rio Ebro, de onde tiveram início as 

trocas de cartas entre os contendores. Tais medidas buscavam persuadir o seu antagonista para 

que este desistisse de suas intenções. Como o desafiante era o primeiro a fazer uso das cartas 

ameaçadoras, o rei de Aragão começou o duelo de palavras contra o Campeador. Breve foram 

as permutas de admoestações de ambos os atores em cena, que logo deram lugar à luta pelo 

controle do castelo de Morella e pela captura ou expulsão de Rodrigo Diaz.  

No entanto, o rei Almuctaman determinou a Rodrigo Diaz que entrasse juntamente 
com ele, depois de congregados os seus cavaleiros e invadisse depredando a terra de 
Aragão, o que assim fez. Portanto, eles depredaram as terras de Aragão e 
espoliaram-na com suas riquezas e levaram os habitantes da terra consigo como 
muitos cativos. V dias depois da vitória, eles retornaram ao castelo Monteson. 
Entretanto, o rei Sancho de Aragão então estava presente na sua terra e no seu 
domínio, sob hipótese alguma ousou resistir a ele. Feito isto, Rodrigo Diaz invadiu a 
terra de Alfagib, irmão de Almuctaman, e depredou-a. Infligiu muitos danos e 
perdas a ele, principalmente na montanha que é dita Morella e nos seus confins, não 
deixou nenhuma casa naquela terra que não tenha destruído, nem riqueza que não 
pilhou. Portanto, debelou diante do castelo Morella e subiu até a porta do castelo e 
fez grande perda.320 

                                                 
320 Interea Almuctaman rex iussit Roderico Diaz, ut pariter cume o congregatis militibus suis terram 
aragonensem intraret depredandam, quod ita factum est. Terram itaque aragonensem depredati sunt et 
expoliauerunt eam diuitijs suis, et habitatoribus terre quam plures captiuos secum duxerunt. Post. V. uero dies 
cum uictoria reuersi sunt ad castrum Monteson. Sanctius autem rex aragonensis tunc temporis presens era in 
terra sua et in regno, sed nullo modo ausus est ei resistere.// Post hunc factum. Rodericus Diaz irruit in terram de 
Alfagib, fratris Almuctaman, et depredatus este am. Mulga quidem dampna et detrimenta ei intulit, máxime in 
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Outra versão do confronto entre o Campeador e a coroa aragonesa também foi anotada 

na Crónica de San Juan de Peña: 

A XIX.º Calenda de  Setembro fez batalha em Morella e lembrando-se que o Cid 
Ruidiaz parte da morte de seu pai Dom Ramiro em Graus, com o Rei de Castela fez 
batalha com ele, que estava ali, e foi vencido o Cid.321 

 

A conclusão do prélio teve como saldo a vitória do castelhano contra as forças 

aragonesas, com a fuga do rei Sancho Ramírez de Aragão e com o cativeiro de muitos nobres 

que compunham o exército invasor. A Historia Roderici nomeia muitos nobres e as funções 

político-administrativas destes. E fica explícito na comparação entre a crônica aragonesa e a 

prosa cidiana a disparidade da conclusão da batalha. Por questões ideológicas, a preservação 

da memória do evento ocorrido pode ter sido alterado por uma das partes redatoras. A maior 

antigüidade da Historia Roderidici poderia lhe proporcionar mais autoridade que o texto 

aragonês, mas isto não impediria a intervenção do escriba na narrativa. Não dispomos de uma 

terceira versão independente da história para tirarmos as dúvidas. Os estudos sobre o Cid 

tendem a atribuir mais probabilidade a vitória do castelhano. Independente disto, verificamos 

o alto grau de tensão na fronteira norte do reino de Saragoça com o reino de Aragão que 

perdurou longos anos no século XI. 

 

2.4. Oscilação na condição social do Campeador 

 

2.4.1. Os Almorávidas e sua intervenção al-Andalus: 

 

A história deste recente componente inserido na Península Ibérica remonta a algumas 

décadas e estava intimamente vinculada ao processo de expansão do islamismo em território 

sahariano. A presença destes novos agentes históricos em terras hispânicas decorreu do 

próprio quadro de turbulência dos Estados muçulmanos e do crescimento das cobranças 

tributárias e das ameaças expansionistas cada vez maiores dos reinos cristãos, principalmente 

após a tomada de Toledo por Afonso VI, em 1085. 

                                                                                                                                                         
montanis que dicta sunt Maurella, et in finibus eius; non enim reliquid in terra illa domum quam non destruxit, 
neque substantiam quam on abstulit. Debellauerit igitur aduersus castrum Maurella, et ascendit usque ad portam 
castri, et fecit ei maximum detrimentum. Historia Roderici, op. cit., p. 928. 
321 A XIX.º Kalendas Septiembre fizo batalla en Moriella et remembrándose quel Cit Ruidiaz yera seido en la 
muert de su padre Don Remiro en Grados, con el Rey de Castiella hauíe batalla con él, que yera allí, et fué 
vencido el Cit. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 52-53. 
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Alheio a pretensão de analisar profundamente a gênese do poder almorávida, trata-se 

aquide compreender como intervieram na dinâmica sócio-política peninsular. O termo 

Almorávida deriva da expressão árabe ribat, que designa uma comunidade religiosa islâmica 

nascida na terceira década do século XI322. Fundada por Ibn Yasin, esta comunidade se 

localizava próximo à foz do rio Senegal, instalada em uma região hostil que contribuiu à  

constituição do seu costume guerreiro de autodefesa. Em seguida, estas condições 

favoreceram a sua transformação em um poder expansionista em um intervalo muito curto de 

tempo. 

O ribat tinha como principal função a conversão dos incrédulos no profeta Maomé. A 

pregação alcançou grande repercussão e encontrou expressiva adesão por parte de várias 

tribos berberes, para daí se expandir para as regiões mais ao norte da cadeia montanhosa do 

Atlas. No ano de 1059, seu fundador tombou em combate, deixando o comando da sua seita 

para um de seus primeiros discípulos, Abu Bakr ibn ‘Umar323. Após a conquista da liderança 

do grupo, Ibn 'Umar concedeu a autoridade sobre os territórios ao sul do Saara a seu sobrinho 

Yusuf ibn Tashufin. Este último personagem, sem sombra de dúvida, foi a maior expressão do 

movimento Almorávida e aquele que garantiu seu grande ímpeto expansionista. Yusuf 

conduziu seu exército sobre as planícies do Marrocos, onde fundou a cidade de Marraquesch. 

Tomou a cidade de Fez (1074-1075) e, logo depois, Tanger (1075-1076)324. A insignificante 

resistência por parte dos poderes do Magreb se deveu à sua escassa e pouco desenvolvida 

organização política e à existência de múltiplos e minúsculos potentados divididos e rivais 

entre si, o que facilitou a rápida conquista por parte dos Almorávidas325.  

Richard Fletcher considera que a expansão almorávidas foi comparável ao vigor das 

primeiras conquistas islâmicas do século VII326, incorporando uma significativa porção de 

território situado entre o Marrocos e a Argélia. Em um tempo relativamente breve, os 

Almorávidas tornaram-se a maior força muçulmana nas regiões ocidentais do mundo 

islâmico. Foi contando com este vigor que alguns governantes de Taifas enviaram embaixadas 

a Yuçuf na intenção de se libertarem das imposições dos reinos cristãos ibéricos. Em 1079, al-

Mutawakkil de Badajoz escreveu ao líder Almorávida, informando o estado de debilidade no 

Al-Andalus327. Em 1081, enviou uma comitiva para além do Estreito de Gibraltar ratificando 

a primeira súplica. Em princípio da década de 1080, o rei Al-Mu'tamid de Sevilha auxiliou 

                                                 
322 FLETCHER, op. cit, p. 198. 
323 Ibid., p. 198. 
324 ibid., p. 199. 
325 ibid., p. 199. 
326 ibid., p. 199. 
327 ibid., p. 201. 
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Yuçuf em suas conquistas no norte da África Ocidental, mas não conseguiu auxílio contra os 

exércitos cristãos328. Só com a queda de Toledo que Yuçuf encontrou motivação para 

atravessar o mar em direção à Península Ibérica329. 

As conquistas perpetradas por Afonso VI não foram os únicos motivos da mobiliação 

almorávida. Outros fatores contribuíram para esta tomada de decisão. Na verdade, enquanto 

os costumes islâmicos permanecessem respeitados, juntamente com os acordos de paz, os 

cristãos não teriam grande oposição dos dominados. Entretanto, a prática de uma postura 

ofensiva aos preceitos tributários islâmicos instigou as populações andaluzas contra seus 

novos senhores. Os guardiões das leis islâmicas e seus juízes engrossaram o coro das vozes 

discordantes. Eles se queixavam das ações dos reis de taifas que há algum tempo causavam 

inquietação social. Entre os objeto dessas reclamações, os impostos ocupavam lugar 

importante. Para pagar o tributo exigido por Afonso VI, os reis de taifas viram-se obrigados a 

aumentar a carga fiscal sobre seus súditos.  

As novas taxações cobradas daqueles que professavam o Islã feriram suas leis 

religiosas, pois além de pesadas, elas eram consideradas pelos muçulmanos uma ofensa às 

determinações de Deus. Para os dirigentes das Taifas as ações expressavam o desejo de 

Afonso VI de dominar diretamente os reinos muçulmanos restantes. Partindo em ajuda dos 

andaluzes, no ano de 1086, os Almorávidas atravessaram o Mediterrâneo e revigoraram os 

ânimos dos temerosos habitantes do al-Andalus. Rapidamente, Yuçuf e suas forças efetuaram 

campanhas contra Leão e Castela. Venceram o rei Afonso VI na batalha de Zalaca (ou 

Sagrajas)330, logo retornando para o norte da África após a primeira grande refrega. 

A confiança de Yuçuf Ibn Tashufin nos monarcas andaluzes nunca se efetivou 

plenamente. O líder dos Almorávidas tinha consciência de que as suas relações com os reis 

muçulmanos nunca foram fundamentadas no fervor religioso deles, mas na pressão cristã que 

ameaçava a manutenção de sua soberania e de suas prerrogativas reais. Havia, por parte dos 

reis de Taifas, também grande desconfiança quanto aos norte-africanos331, lembrando que as 

antigas rixas étnicas e tribais entre os muçulmanos ibéricos seguiam existindo. Yuçuf foi 

muito cauteloso nas negociações com os príncipes do Al-Andalus, chegando a depô-los 

devido aos seus precedentes de colaboração com os  reinos cristãos ibéricos. Abd Allah de 

Granada, um dos articuladores da presença norte-africana em terras peninsulares, foi 

inicialmente grande entusiasta dos Almorávidas,  porém terminou seus dias como cativo na 

                                                 
328 FLETCHER, op. cit., p. 201. 
329 MITRE, op. cit, p. 186. 
330 Ibid., p. 186. 
331 GARCÍA CORTÁZAR, op. cit., p. 108. 
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África, junto com seus familiares332. Contudo, nem todas as Taifas uniram forças com os 

Almorávidas na luta contra os reinos cristãos. O reino de Saragoça, por exemplo, manteve-se 

afastado dos contatos com os guerreiros do norte da África. 

 
2.4.2. O retorno ao reino de Leão e Castela e o novo exílio: 

 

Acreditamos que um dos períodos mais nebulosos da trajetória de vida do Cid 

Campeador foi entre os anos de 1085 e 1087. Foi uma época de parcas informações que 

prejudicam consideravelmente as análises históricas. Sobre sua presença em Saragoça e suas 

atividades militares em seu nome quase nada podemos dizer, a não ser relatarmos o 

falecimento de Almuctaman e a entronização de seu filho, Almuzahen, a quem a prosa latina 

cidiana faz brevíssimas alusões a seu nome. Na corte do sucessor de Almuzahen o Cid 

continuou, ao que parece, sendo tratado com grande honra e veneração333, entretanto, foi na 

regência deste rei que o Campeador pode retornar a Castela e ser aceito pelo seu senhor, 

Afonso VI.  

Mais uma vez nós dizemos que são superficiais os dados sobre este momento, não 

sabemos as circunstâncias exatas que envolvem a relação com Almuzahen e com a sua volta 

às suas terras cristãs. O Cid Rodrigo serviu a duas gerações de soberanos de Saragoça que, 

com prodigalidade, remuneraram ao exilado castelhano. Este ponto foi demasiadamente 

ressaltado na Historia Roderici, coisa que é extremamente reduzida quanto ao governo de 

Almuzahen. Cogitamos uma deterioração no estatuto do Campeador na Taifa, ao meso tempo 

que as oportunidades em Castela tornaram-se mais atraentes, favorecendo a sua saída do al-

Andaluz. 

Que uma relação profissional fundamentada na pessoalidade era instável isto é 

compreensível, a saída de Saragoça poderia estar vinculada a desavenças ou a pouca afinidade 

entre contratador e contratado. Todavia, Castela foi o seu destino nestes anos. Não sabemos 

quais foram as oportunidades que favoreceram no restabelecimento do vínculo feudo-

vassálico com o rei Afonso VI. Temos certeza de que o vínculo firmado entre as referidas 

partes constituíram mais claramente a prática social daqueles tempos, melhor dizendo, tornam 

mais clara sua identificação. Presumimos que a relação entre que unia o rei Afonso VI e 

Rodrigo Diaz de Vivar como Feudal. Agora dispomos de subsídios para confirmar esta 

afirmativa. As circunstâncias vivenciadas narradas pela Historia Roderici confirmam 

                                                 
332 KENNEDY, op. cit., p. 189. 
333 Historia Roderici, op. cit., p. 931. 
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plenamente a configuração do Regime Feudal, com seus acordos inter-pessoais, com a 

estipulação de direitos e deveres de ambas as partes, com a cessão de terras e autoridade sobre 

elas, além da clara identificação de um conjunto de vocabulários que a caracterizariam. 

A Historia Roderici demora-se longamente nas vitórias militares do herói castelhano e 

nos elogios de seus superiores cristãos e muçulmanos. A única concessão claramente 

caracterizada foi efetuada no reinado de Afonso de Leão e Castela em fins da década de 1070, 

quando o referido monarca ofereceu em casamento Ximena, filha do conde de Oviedo. 

Contudo tal atitude não transmitia qualquer poder ou autoridade sobre alguma porção de terra. 

No ano de 1086 uma doação de terra e castelos foi feita ao Campeador nas regiões fronteiriças 

do reino cristão, sendo uma parte importante da linha de defesa contra os avanços de inimigos 

oriundos do sul peninsular. Estes territórios estratégicos ofereciam ao Cid Rodrigo 

rendimentos obtidos dos seus habitantes destes distritos (alfozes) que não são descritos pela 

narrativa, mas que podemos deduzir o que seriam. Simultaneamente, Rodrigo recebeu 

privilégios e concessões que possivelmente se referiam a imunidades destas terras que as 

salvaguardavam de qualquer intervenção jurídica real ou qualquer tributação que destinasse 

recursos aos tesouros monárquicos.  

Tudo isto foi feito oficialmente, marcado com selo real e transmissível aos 

descendentes do herói castelhano. A natureza jurídica desta medida corriqueira era uma 

constante na época, não sendo incomum como propõe Richard Fletcher. Historiador inglês 

tornou as negociações demasiadamente pessoais e desconsiderou a dinâmica social ibérica. 

Não era uma imposição ao lado mais fraco das negociações, como sugerido por Fletcher334. O 

jogo de forças entre senhor e vassalo deve ser levado em conta, mas dentro de determinados 

parâmetros destacados e explicitados.  

Ramón Menéndez Pidal, por sua vez, não nos proporciona qualquer tipo de 

especulação sobre a doação de Afonso VI ao Campeador. Limita-se a reconhecer 

automaticamente as conseqüências da concessão, identificando como “territórios em que o 

vassalo exercerá uma delegação do poder real, com o desfrute das rendas e impostos que 

pertencem ao senhorio do rei”335. Avançou de maneira mais concreta do que Richard Fletcher 

em relação ao tema, pois se inseriu na corrente interpretativa adequada ao assunto. 

Parte da atividade ligada aos ofícios feudo-vassálicos impunha o dever de proteção por 

parte do vassalo à pessoa de seu senhor superior, bem como interesses e deste. A defesa da 

importante linha oriental do reino de Castela era tarefa do Cid Rodrigo, seu prestígio em 

                                                 
334 FLETCHER, op. cit., p. 206. 
335 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 345. 
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relação ao rei parecia ser considerável, mas não podemos mensurar até quanto, nem sabemos 

que elementos mais imediatos puderam levar ao seu perdão. A conjuntura do período pode 

nos proporcionar indícios indiretos para isto, já que um novo agente histórico ingressou na 

Península Ibérica, os Almorávidas. Neste ponto há uma convergência entre os trabalhos de 

Menéndez Pidal336 e Richard Fletcher337. 

Acreditamos que a vinda deste grupo norte-africano colaborou para o perdão do Cid 

Rodrigo, ou pelo menos favoreceu já que as atividades destes no teatro de guerra ibérico 

deixava os poderes cristãos em desvantagem. A vinda dos Almorávidas foi instigada pela 

pressão territorial e tributária dos reinos cristão ibéricos, mais precisamente após a tomada de 

Taifa de Toledo por Afonso VI. Esta façanha representava a concretização de uma ameaça 

maior contra o al-Andaluz que precisava ser defendido contra qualquer pretensão cristã, como 

veremos no capítulo seguinte. 

Como indicamos nos parágrafos acima, o ofício de mercenário não compunha uma 

contradição para os homens do século XI. Assim, encontramos Rodrigo Diaz de Vivar 

realizando atividades paralelas para o rei Almuzahen de Saragoça. Ao mesmo tempo que o 

Cid obtinha pela guerra mais Estados tributários a seu senhor, ele combatia por seu 

contratador muçulmano. Pelas terras de Albarracín, e outros reinos situados na proximidade 

de Saragoça e o Levante espanhol, o castelhano ia atuando, pressionando seus regentes a 

pagarem tributos a Afonso VI até que este o convocasse a combater ao seu lado. Naquele 

tempo os exércitos dos Almorávidas juntamente com muitos outros reis islâmicos ibéricos 

empreenderam o cerco contra a fortaleza de Aledo, que era próximo do reino de Múrcia. O 

ponto estratégico desta base militar favorecia as investidas coercitivas de cristãos sobre os 

territórios meridionais da Península Ibérica. Governada por Garcia Ximenez338, este castelo 

era um obstáculo a qualquer pretensão de autonomia das terras muçulmanas circundantes e 

permitia intensas intervenções contra os dirigentes e os habitantes locais. 

A ameaça que o castelo de Aledo — “fortaleza encravada no coração do país 

muçulmano”339 — representava era concreta e necessitava ser conquistada pelos muçulmanos 

unificados aos norte-africanos. O rei Abd ‘Allah de Granada nos fornece um relato sobre a 

empreitada dos poderes islâmicos ibéricos contra este símbolo do poderio cristão naquela 

região.  

                                                 
336 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 241. 
337 FLETCHER, op. cit., p. 206. 
338 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 361. 
339 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 206. 
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(…) e nos sítios mais vulneráveis para eles, construímos plataformas de onde montar 
almajaneques e balestas. Não ficou sem pregar nenhuma das máquinas que se usam 
para acometer castelos. Ibn Sumadih veio inclusive com um “elefante” [de madeira], 
aparato insólito que ficou instalado, e que incendiou um tição inimigo lançado desta 
praça.340 

 

O mesmo texto deste rei nos revela a dificuldade dos Almorávidas de organizar as 

dissensões internas entre os monarcas das Taifas e seus subordinados. Muitas foram as 

querelas internas nesta expedição que mais uma vez fornece ao historiador o intenso grau de 

hostilidade entre os soberanos de Sevilha e Granada. Todavia, o objetivo dos Almorávidas 

deveria prosseguir, a ocupação de um espaço estratégico pertencente a um inimigo341 era a 

diretriz fundamental neste momento, para em seguida tentar, gradualmente, reduzir o efetivo 

militar do antagonista, como verificou Von Clausewitz342. 

Embora com um grande número de expedicionários e com o emprego de máquinas de 

assédio, os muçulmanos não encontraram facilidade ao enfrentar os encastelado cristãos que 

resistiram às primeiras investidas inimigas. A maioria dos reis de Taifas comparecem na 

expedição, essencialmente os mais interessados em se livrarem das últimas grandes pressões 

cristãs, como o sevilhano Almotamid, o granadino Abd ‘Allah e o malaguenho Tamín, o rei 

Motacin de Almería e Ben Raxic de Múrcia343, irmão deste último. Porém, outros se 

esquivaram desta empreitada que se resumia na participação dos regentes das terras islâmicas 

ocidentais e centrais da península, os reis das porções orientais não tomaram partido nesta 

missão e consideravam os norte-africanos como uma ameaça maior do que os belicosos 

senhores cristãos. 

Logo, na era de 1126 (1088 d. C.), (Afonso VI) se dirigiu à praça de Aledo 
assediada pelos sarracenos, que fugiram muito assustados de sua chegada344. 

 

Preocupado com o avanço muçulmano, Afonso VI convocou uma força que pudesse 

barrar as ameaças islamitas, e prontamente enviou cartas ao Campeador para que este se 

unisse ao seu exército e o encontrasse em Aledo para combater os Almorávidas e seus 

aliados345. Congregando seu exército, o herói castelhano se dirigiu ao lugar marcado para se 

reunir com seu senhor, contudo um problema ocorreu neste deslocamento das tropas cidianas 

que impediram-no lograr encontrar seu suserano. Este contratempo não prejudicou em nada a 

ofensiva cristã que não precisou iniciar a refrega com seus inimigos. Estes retiraram-se na 

                                                 
340 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 207. 
341 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 32. 
342 Ibid., p. 32. 
343 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 205-206. 
344 Crónica Najerense, op. cit., p. 181-182. 
345 Historia Roderici, op. cit., p. 934. 
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arena de combate antes da chegada de cristãos, as notícias da chegada do exército de Afonso 

VI foram motivações suficientes para a retirada. Destacando também as já citadas 

perturbações internas entre os aliados dos africanos.  

Durante aquela expedição tirou Deus para fora o ódio que se tinham entre si os 
sultões de al-Andaluz. Ademais, seus súditos vinham em tropel a queixar-se de tudo 
ante quem pensavam que lhes apoiaria.346 
 
 

Porém isto não foi levado em conta pelo soberano castelhano-leonês que repudiou 

mais uma vez o Campeador. Os mensageiros de Rodrigo Diaz relataram o equivoco ocorrido, 

mas isto não sensibilizou o rei cristão que pretendia punir duramente seu insubmisso vassalo. 

A pressão dos cortesãos inimigos de Rodrigo parece ter sido mais uma vez relevantes para a 

dura atitude do monarca. Os discursos acusadores centram-se em expressões que denotavam 

uma grave falta aos deveres vassálicos. Termos como “mau” (malus) e “traidor” (traditio) 

atribuídos ao Campeador, segundo o escriba anônimo, estimularam o rei Afonso VI a punir 

seu servidor347. A punição somente poderia ocorrer dentro do território governado pelo rei 

Afonso, fazendo pesar a “Ira Régia” sobre as terras pertencentes ao patrimônio do Cid 

Rodrigo e sua família348.  

Os Castelhanos invejando-o em todas as coisas, acusaram Rodrigo junto a rei, 
dizendo que Rodrigo não era seu fiel vassalo, mas traidor e mau, mentindo e numa 
falsa obdiência, por isto ele não quis vir até o rei, nem auxiliá-lo, de forma que o rei 
e todos os seus fossem exterminados pelos sarracenos. Deste modo, ouvida a falsa 
acusação, o rei agitado e enfurecido de grande ira imediatamente ordenou que se 
tomasse dele os castelos, as vilas e todas as honras que ele tivesse. Assim mandou 
entrar em sua própria herdade, que deteriorou e tomou cruelmente em custódia sua 
esposa e libertos, mandou tomar o ouro, prata e tudo o que de suas vontades pudesse 
encontrar.349 

 

 O confisco dos dons ofertados ao Campeador era outra parte da punição; já as honras 

concedidas, a autoridade sobre as já referidas circunscrições administrativas e seus habitantes, 

bem como as exações que pudessem ser obtidas nestes domínios foram reavidas pelo rei 

Afonso VI. O responsável pela redação da prosa latina subscreve a intensidade da ira do rei 

contra seu vassalo e sempre ressalta a inocência do Cid. 

                                                 
346 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 207. 
347 Ibid., p. 935. 
348 Ibid., p. 935. 
349 Interea castellani sibi in omnibus inuidentes, accusauerunt Rodericum apud regem, dicentes ei quod 
Rodericus non erat ei Fidelis bassallus, sed traditor et malus, mentientes et falso hoc ei obicientes quod ideo ad 
regem uenire et in eius auxilio esse noluit, ut rex et omnes qui cum illo erant a sarracenis interficerentur. Rex 
autem, huiusmondi accusatione falsa audita, motus et accensus ira maxima statim iussit ei auferre castella, uillas 
et omnem honorem quem de illo tenebat. Necnon mandauit intrare sua propriam hereditarem, et, quod deterius 
est, suam uxorem et líberos in custodia illaqueatos crudeliter retrudi, et aurum et argentum et cuncta que de suis 
facultatibus inuenire potuit, omnia accipere mandauit. Historia Roderici, op. cit., p. 935. 
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Mais uma vez o vinculo feudo-vassálico foi rompido pela iniciativa do suserano. A sua 

perenidade dependia do cumprimento do acordo firmado entre as partes; se a função de 

Rodrigo Diaz era de defender as terras do seu senhor e o seu corpo deste e se ele havia 

recebido poder para proteger parte de uma das linhas de defesa do reino de Leão e Castela, era 

imperativo que ele deveria cumprir solicitamente. A entrega das honras era uma imposição de 

um dever a ser cumprido plenamente. Mais do que símbolo da grande consideração social e 

política do herói castelhano, o domínio sobre os castelos e as terras circundantes era um 

elemento que impelia o Campeador a realizar sua parte do pacto feudo-vassálico. Com a posse 

destas fortalezas de fronteira o Cid Rodrigo era obrigado a acompanhar o seu suserano e 

acatar as suas decisões mais imediatamente. O fato de Rodrigo de Vivar não se ter reunido 

com as hostes reais em tempo hábil serviu como matéria-prima para as acusações dos seus 

inimigos.  

A mobilização de tropas nestes tempos não era uma operação fácil, lembrando que as 

condições de deslocamento de milícias eram dificultas pelas condições do terreno espanhol e 

pelo estado de conservação das vias terrestre de circulação, como indicamos em parágrafos 

anteriores. Entretanto, devemos também levar em conta que estes homens habituados a 

expedições de média e longa distância deveriam conhecer os caminhos a serem percorridos e 

quanto tempo levariam para chegar aos seus destinos. O Cid Campeador seria um destes 

expedicionários experientes que havia percorrido uma parte considerável do território 

castelhano ao sair para o exílio, transitando entre uma missão e outra a serviço de Saragoça. 

As antigas campanhas militares que empreendeu na fronteira durante o reinado do rei Sancho 

II de Castela também o teriam instruído suficiente na arte da guerra. 

“Ínclito rei e sempre venerando, meu senhor Rodrigo, teu fidelíssimo vassalo, 
enviou-me a ti, rogando, osculando suas mãos, que recebas na Cúria sua 
manifestação e justificação das acusações; com as qual seus inimigos falsamente 
acusaram meu próprio senhor diante de ti.”350 

 

A dureza da punição do rei Afonso VI foi de conhecimento do Cid de Vivar, que 

tomou a iniciativa de enviar núncios com mensagens de desculpas na intenção de aplacar a 

fúria do monarca de Leão e Castela. A carta remetida às terras castelhanas empregou 

expressões que pudessem sensibilizar o senhor irado, apresentando o Campeador como 

inocente, ou seja, como alguém que não tinha a intenção de descumprir desígnios reais e 

atentar contra a vida do seu rei durante a sua ausência na campanha para a defesa do castelo 

                                                 
350 “Rex inclite semperque uenereande, dominus meus Rodericus, tuus fidelissimus uassalus, me misit ad te, 
rogans, tuas osculando manus, ut in curia accipias suam excond[i]ctionem et excusationem de reptatione, qua 
inimici sui illum fase repatuerunt coram te”. Historia Roderici, op. cit., p. 936. 
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de Aledo. O herói castelhano ao se colocar como “fidelíssimo vassalo” na carta, desculpava-

se por não se ter reunido com o rei contra os seus inimigos, afirmando a inexistência de 

“fraude” ou “dolo” na sua omissão e não comparecimento para o combate.  

A retratação estava acompanha de uma demonstração de submissão de Rodrigo Diaz 

com os termos “osculando suas mãos” (tuas osculando manus), contribuiria para caracterizar 

a imagem do castelhano como servidor do monarca de Leão e Castela, sendo mais do que 

sinal de respeito, mas uma representação do pacto que os uniria. Tais escusas não fizeram 

Afonso VI recuar em sua decisão, mas  dissuadiu-o quanto à manutenção da prisão de Ximena 

e seus filhos. 

Os primeiros aspectos que o Cid Campeador ressaltados no juramento: 

Certamente o senhor meu rei me tinha em tal amor e consideração, na qual antes 
costumou ter a mim.351 

 

Os seguintes, porém apresentam um caráter negativo: 

Porém, nisto o prélio que o rei julgou fazer com o referido castelo dos sarracenos em 
oposição, nenhuma fraudem fiz consigo, nenhum engenho, nenhuma traição e 
nenhuma coisa má, pela qual ao menos revigoro ou ao menos deveria revigorar o 
meu corpo.352 

 

Os efeitos da sua carta não surtiram o efeito desejado pelo Campeador e, segundo a 

Historia Roderici, ele procurou solenemente expor perante a corte cristã sua inocência e 

desafiar aqueles que o acusaram de mau vassalo, ameaçador da segurança do rei e de seus 

comandados. Foram remetidos quatro juramentos que visavam aplacar a fúria de Afonso VI; 

eles constituíam uma modalidade de procedimento jurídico que envolvia em um mesmo 

movimento as desculpas, as admoestações de perdão e um desafio àqueles que difamaram o 

herói castelhano e instigaram o rei contra ele. Percebemos pela leitura dos mesmos que o 

Campeador enfatizava sua inocência e apelava para o perdão de seu suserano, fazia uso de 

expressões que o fizessem ponderar sobre a sua condição antes da ira do Afonso VI que o 

tinha em “amor” e “consideração” (amor e tenor).  

O primeiro juramento parecia indicar que o Cid intentava manter o estado das coisas, 

continuar mantendo o vínculo feudal com o monarca leonês-castelhano e como tal jamais 

procuraria afrontá-lo, descumprir suas ordens ou mesmo por em perigo a vida deste. Neste 

procedimento, Rodrigo afirma categoricamente que o fato de não ter ido a Aledo não 

                                                 
351 Habebat me quidem dominus meus rex in tali amore et tenore, in quali me prius habere consueuit. Historia 
Roderici, op. cit., p. 936-937. 
352 In hoc autem prélio quod putauit rex facere cum sarracenis castellum supradictum obsidentibus, nullam sibi 
feci fraudem, nullum ingenium, nullam omnino traditionem nullamque rem malam, pro qua corpus meum minus 
ualeat aut minus ualere debeat. Ibid., p. 937. 
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constituía em uma ação deliberada fazer mau ao seu senhor. Não recorreu à “traição” 

(traditio), à “fraude” (fraude), nem a qualquer “engenho” (ingenium) e nem realizou “coisa 

má” (mala res). 

“Se eu de antemão, quando tivesse vindo até Mostellim, certamente a ti digo pois 
senão estar enfermo  ou capturado ou morto, em Molina me apresentasse ao rei, e 
atravessasse com ele até Aledo e o ajudasse em seu litígio, se o tivesse com os 
sarracenos, com boa fé e com boa verdade exceto algum mau engenho”353. 
 
“Eu Rodrigo juro a ti cavaleiro que me arrastas dele chegado o rei, que venha a 
Aledo para que aí debelasse com sarracenos do castelo sitiado, mandei cartas por 
boa fé e por boa verdade para ti exceto movi algum mau engenho e alguma má arte 
consigo”.354 
 
“Certamente a ti juro e digo fiz nunca contra o rei cogitei nem fale, nem fiz traição 
nem coisa má, pelo qual ao menos revigore meu corpo, ou onde deva perder minha 
honra ou meu tesouro, bem como pela qual o rei faria sobre mim tal coisa e tão 
grande e tão inaudita desonra, assim como fez”.355 

 

O segundo juramento dá continuidade às escusas declarando que agiu de “boa fé” 

(bona fides) e de “boa verdade” (bona ueritate) e não procurou fazer “engenho” (ingenium) 

contra a pessoa do seu rei, jurando por Deus e seus santos a sua inocência no que se refere a 

Aledo. O Campeador reiterou que jamais agiria de maneira fraudulenta ou traiçoeiramente 

contra seu suserano, nem havia recorrido a artimanhas para prejudicá-lo. Sendo assim, o rei 

Afonso VI de Leão e Castela não teria motivo para puni-lo, todavia, o rei acreditava que ele 

estivesse mentindo, pois, as circunstâncias vinculadas ao evento e a pressão dos seus 

cortesãos instivam-no contra Rodrigo Diaz. 

Não apenas as terras familiares do Campeador foram objeto de ataque do monarca, 

como também os castelos fronteiriços doados a ele e os rendimentos obtidos pelo exercício de 

autoridade advinda da posse destas fortalezas e das terras circundantes. Rodrigo destacou que 

o rei agiu sem razão (sine ratione) ao produzir a desonra (desonor) e o confisco de sua honra 

(honor) e sua pecúnia (peccunia). 

Eu, Rodrigo, juro a ti cavaleiro do rei, que queira lutar comigo, por Deus e seus 
santos, desde o dia em que o recebi como senhor em Toledo, até o dia que soube que 
cruelmente e tão sem razão capturou minha esposa e toda minha honra que tinha no 
reino, foi totalmente tomado de mim, eu não disse nenhum mal, nem fiz algo contra 
ele, pelo qual eu tenha alguma mácula ou que meu corpo valha menos. Sem mérito, 

                                                 
353 Si ego prescissem, cum uenissem usque Mostellim, uerum tibi dico qui nisi essem infirmus aut captus au 
mortuus, in Molina me presentarem regi, et perambularem cum illo ad Alageth et adiuuarem illum in sua lite, si 
eam haberet cum sarracenis, cum bona fide etc um bona ueritate absque ullo malo ingenio. Historia Roderici, op. 
cit., p. 937-38. 
354 “Ego Rodericus iuro tibi militi illi qui me reptas de illo aduentu regis, quo uenit ad Halaheth [u]t ibi debellaret 
cum sarracenis castrum illum obsidentibus, litteras illa[s] per bonam fidem et per bonam ueritatem absque ullo 
malo ingeniuo et absque ulla mala arte sibi missi. Ibid., p. 938. 
355 Vere tibi iuro et dico quia contra regem nunquam cogitaui nec locutus sum, nec feci traditionem nec malam 
rem, pro qua corpus meum minus ualeat, aut unde debeam perdere meum honorem aut meam peccuniam, uel pro 
que rex faceret super me talem et tam magnum et inauditum desonorem, sicuti fecit. Ibid., p. 938. 
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sem razão e isento de todas as culpas, tirou a minha honra, aprisionou minha esposa, 
fez tão grande e crudelíssima desonra a mim!356 

 

 Esta passagem sugere uma grave repreensão pública contra o Cid Rodrigo de Vivar, 

tornando uma situação extremamente vexatória aos olhos de seus contemporâneos já que a 

perda de um senhorio jurisdicional não estava indicando uma mudança no comando de uma 

dada região, mas representava uma punição por dever não cumprido. 

O terceiro juramento foi declarado como os mesmos elementos indicados acima, mas 

acrescentado de discursos que pudessem dissuadir o rei de sua decisão, fazendo-o ver que 

havia feito “grande e inaudita desonra” (magnum et inauditum desonorem). Parece que o 

responsável pela redação dos juramentos desejam que ficasse bem claro ao seu destinatário 

que o prejuízo causado foi de grande proporção contra alguém que sempre o servira de boa 

vontade.  

Sem mérito, sem razão e isento de todas as culpas ofendeu minha honra, e capturou 
minha esposa, tão grande e cruelíssima desonra fez a mim!357 

 

O quarto juramento proclamado por Rodrigo Diaz, tal qual seus anteriores, continuou 

na mesma linha de defesa, somente acrescentando os prejuízos patrimoniais, públicos e 

morais. Classificou a postura de Afonso VI como injusta e sem razão (sine ratione), sendo 

uma afronta desnecessária à sua esposa (captiuauit meam uxorem) e fez uma “grande e 

crudelíssima desonra” (magnum et crudelissimum desonorem).  

Podemos notar nestes juramentos uma transformação nos apelos do Cid de Vivar. 

Verificamos que os primeiros tenderam a ressaltar a sua condição de inocente, bom servidor 

de seu suserano, indicando que o momento que vivenciava não era propicio para atitudes mal 

intencionadas. Antes que qualquer problema pudesse ter vindo à tona, a relação entre o 

vassalo e seu senhor estava marcada pela manutenção do vínculo feudal entre eles. Tais 

circunstâncias então não estariam adequadas com as acusações promovidas na corte pelos 

detratores, mas não foram consideradas pelo irado monarca de Leão e Castela.  

Em parte as declarações dos inimigos do Campeador comoveram o rei Afonso que 

puniu o guerreiro. O escriba procurou sugerir ao leitor do seu texto e talvez ao destinatário 

                                                 
356 “Ego Rodericus iuro tibi Regis illi mecum pugnare uolenti, per Deum et sanctos eius, quia ex eo die in quo 
illum recepi pro seniore in Toleto, usque ad illum diem in quo congnoui quod crudeliter et tam sine ratione 
meam uxorem captiuauit, et totum meum honorem quem in regno suo habebam mihi penitus abstulit, nullum 
malum de eo dixi, neque malum cogitaui, neque aliquid contra eum feci, pro quo malum habeam uel corpus 
meum minus ualeat. Sine mérito, sine ratione et absque omni culpa abtulit mihi meum honorem, et captiuauit 
meam uxorem, tam magnum et crudelissimum mihi fecit desonorem! Historia Roderici, op. cit., p. 939. 
357 Sine merito, sine ratione et absque comni culpa abtulit mihi meum honorem, et captiuauit meam uxorem, tam 
mangnum et crudelissimum mihi fecit desonorem! Ibid., p. 939. 
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original que a ação punitiva ligava-se à intromissão destes antagonistas do herói castelhano, 

que tiravam partido do equívoco deste na campanha em Aledo. A penalidade foi instituída 

pelo rei cristão, o discurso foi dirigido a ele, entretanto, o desafio embutido nos juramentos 

destinava-se aos inimigos de Rodrigo na corte. O litígio proposto pelas armas decidiria qual 

seria a parte correta e exporia publicamente o culpado pelo rompimento do vínculo feudo-

vassalico. O rei Afonso VI deveria indicar um campeão para combater com Rodrigo ou um de 

seus cavaleiros (milites), mas ele não deu atenção ratificando sua posição com relação ao 

herói castelhano. 

Acreditamos que mais pesado que as acusações dos “mestureros” ou “mezlarores”, 

como defende Menéndez Pidal358, o peso do Forum Iudicum — Liber IX, Titulo II, IX — 

tornou-se preponderante na decisão do rei Afonso VI: 

(...) E todo homem, depois que receber o mandado, e acaso não receba o mandado, 
mas que saiba dele de qualquer maneira ou se faz a hoste, e não quer ir logo 
imediatamente para ela, e não for rápido ao lugar, ou no qual tempo; se é homem de 
destaque, como rico homem, perca tudo o quanto tem, e seja expulso da terra; e o rei 
faça de suas coisas o que quiser. E os homens de menor destaque, e os chefes que 
mandam na hoste, e os que as saem, se não forem rapidamente a hoste naquele dia, 
ou naquele tempo que for mandado, e se forem da hoste furtivamente, receba CC 
açoites, e seja terrivelmente ferido, e pague cada um uma libra de ouro ao rei: e o rei 
a dê a quem quiser. E se aquele a quem as coisas der o rei, as perca por algum 
desvio, assim que tornam outra vez em poder do rei, o rei as deve dar a outro, e não 
aquele cujas foram primeiramente, que fugiu da hoste, e não quis ir a hoste.359 

 

Rodrigo Diaz de Vivar não precisou da intervensão de seus inimigos na corte de Leão 

e Castela para sofrer alguma punição de seu monarca. Fletcher, por sua vez, nem chega a 

mencionar as implicações legais do não cumprimento do dever para com seu senhor, 

limitando-se a reproduzir e dar crédito às intrigas dos cortesãos de Afonso VI360. Parece que o 

historiador desconhece as tradições jurídicas da Península Ibérica, já que não considera a 

vigência de determinadas práticas consuetudinárias ou conjunto normativo escrito como o 

Liber Iudicorum — de herança visigótica — os Fueros de Leon — de 1017 ou 1020 —, 

Castrojeriz e Miranda do Ebro. Manteve as justificativas da ira regia com base no nível 

                                                 
358 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 368. 
359 Iam vero si quisquis ille admonitus, uel etiam nec admonitus, et tamem qualibet cognitione sibimet 
innotescente non nescius, aut progredi sattim nouerit, aut in definitis locis atque temporibus parestus esse 
destiterit; si maioris loci persona fuerit, id est, dux, comes, seuu etiam gardingus, a bonis propriis ex toto 
privatus, exsilii relegatione iussus regio mancipetur; ita ut quod principalis sublimitas de rebus eus iudicare 
elegerit, in suae persistat potestatis arbitrio. Inferiores sane vilioresque personae, tiufadi scilicet, omnisque 
exercitus compulsores, vel tempore constituto minime occurrerint, vel proficisci neglexerint, seu de expeditione 
publica quocumque fraudis commento effogiendo se subtraxerint, non solum decentorum flagellorum ictibus 
verberati, sede et turpiter decalvatione foedati, et insuper singullas libras auri congantur exsolvere, quas 
principalis potestatis cui largiri decreverit, suo maneat incunctanter arbitrii. Quod sinon habuerit unde hanc 
compositionem exsolvat, tunc regiae potesti sit licitum huiusmodi transgressorem perpetuae servituti sublicere: 
ut quod de eo suisque rebus ordinare decreverti, habeat sine dúbio potetatem. Forum Iudicum. , p. 127. 
360 FLETCHER, op. cit., p. 209. 
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exclusivamente pessoal. Como já mencionado anteriormente, Rodrigo Diaz vivia numa 

sociedade feudal, era regulado por preceitos que o constrangiam a unir uma prática 

personalizada a uma estrutura estatal. 

O fragmento do Liber Iudicorum é profundamente instrutivo para a compreensão do 

que ocorreu com o Campeador durante o mês de novembro de 1089. Primeiramente, pouco 

importava as motivações para o não comparecimento do Cid Rodrigo na hora e lugar marcado 

pelo seu senhor para a campanha de Aledo: a resposta ao chamado real deveria ter sido 

imediato. A norma é originária das leis militares de Wamba, produzida em conseqüência da 

revolta de Paulo e seus sequazes361. Todo o súdito tinha que acorrer à convocação das guerras 

empreendidas por seu rei, mas aquele que estivesse vinculado por um laço especial com o 

mesmo e que tivesse recebido algo, beneficium, stipendium, atondo, prebenda ou prestimonia, 

jamais deveria negar resposta a seu senhor. 

O guerreiro subordinado detentor de um benefício, ao esquivar-se da obrigação de 

ingressar na hoste régia sofria uma série de punições, mais duras devido à excepcional 

natureza do acordo que tinha com o rei. A pena privação de todos seus bens (a bonis propriis 

ex toto privatus), de flagelação (non solum decentorum flagellorum ictibus verberati), de 

pagamento de uma multa em ouro (et insuper singullas libras auri congantur exsolvere) e a 

pena de exílio (exilii) são as conseqüências dos desvios daquele que veio a chamado de 

vassalo no século XI. O reflexo destas punições não se restringiam ao vassalo, mas assolavam 

também os seus familiares. Suas propriedades eram objeto de confisco e os benefícios 

concedidos pelo rei eram novamente inseridos no interior de seu patrimônio. 

Segundo Max Weber, o poder judicial é exercido de maneira ilimitada sobre aqueles 

inseridos na dominação patrimonial, “como partes integrantes do poder doméstico”362. A 

posição superior que o rei Afonso VI ocupava possibilitava o emprego de poderes de 

proscrição cuja origem era inicialmente doméstica, mas que se expandia para fora deste 

ambiente363. 

Afirmar que esta nova expulsão do reino foi pior do que a primeira é um tanto 

desnecessário, mas se avaliarmos o total da perda do Campeador podemos indicar que sua 

situação era consideravelmente grave. Rodrigo Diaz de Vivar afastou-se das terras de Leão e 

Castela e viu afastar-se de sua pessoa um certo número de cavaleiros. Parece que este novo 

                                                 
361 SÁNCHEZ ALBORNÓZ, Cláudio. En torno a los orígenes del feudalismo:  fideles y gardingos en la 
monarquía visigoda (raíces del vasallaje y del benefício hispanos). Universidad Nacional de Cuyo: Mendoza, 
1942, p. 141. 
362 WEBER, op. cit., p. 240. 
363 Ibid., p. 240. 
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momento da vida do Cid Rodrigo implicava também na perda do vínculo vassálico com seus 

subordinados. Socialmente, entre os cristãos, a condição do herói castelhano decaíra o que 

favoreceu nova estada em terras muçulmanas, pela Historia Roderici, não é possível termos a 

certeza de que o contato com Saragoça estava anulado quando retornara a servir em Castela. 

Agora a autonomia frente aos poderes políticos cristãos havia sido obtida, restando somente 

um contrato comercial com o rei Almuzahen de Saragoça. Menéndez Pidal acredita que neste 

momento o Cid estava sem o apoio do rei de Saragoça.  

O novo estágio da vida de Rodrigo permitia-lhe uma maior liberdade de ação em 

relação a seus inimigos, pois a partir daí ele não possuía — aparentemente — mais qualquer 

obrigação para com seu senhor de Leão e Castela. Seus olhos se voltaram ao Levante 

espanhol terreno onde ele já atuara intensamente nos primeiros anos de desterro. Após o seu 

desentendimento com Afonso VI, Rodrigo foi até o seu castelo em Elso. Talvez tenha sido 

uma possessão sua encravada no leste do al-Andaluz conseguida durante seu serviço em 

Saragoça, sugerindo que, em meio aos reinos de Taifas ou no interior destes era possível a 

existência de domínios independentes, que agiam a revelia ou conivência dos soberanos 

muçulmanos. De qualquer forma, o referido castelo serviu como base de operações do Cid 

Rodrigo nestes primeiros momentos. A partir daí ele empreendeu uma cavalgada pelas 

porções marítimas do Levante até Polop, onde teria encontrado uma caverna com inumeráveis 

tesouros que com certeza serviu como elemento material de obtenção de guerreiros nas suas 

expedições.  

Depois que verdadeiramente o rei retornou a Toledo, Rodrigo voltou a seu castelo 
em Elso, celebrou no mesmo dia o Natal do Senhor. 
 
E assim, tendo celebrado aí a Páscoa, deslocou-se daquele lugar, foi para regiões 
marítimas, enquanto chegou a Polop, onde estava havia uma caverna repleta de 
tesouros, ele a ocupou e fortemente a saqueou e passados poucos dias, submeteu os 
que guerreavam e virilmente se dirigiu a ela. Encontrou nela muito ouro e prata e 
siricum e incontáveis vestes preciosas. Logo enriquecido com o tanto tesouro, dali 
afastou-se, e atravessou que chegou ao porto Tárbena e diante a cidade de Denia, no 
local chamado Ondara, reparou um certo castelo e o fez forte. Estabeleceu 
verdadeiramente jejuou o santo jejum da Quaresma aqui mesmo lugar e celebrou, 
neste local, a Páscoa da Ressurreição de Jesus Cristo Nosso Senhor.364 

 

                                                 
364 Postquam uero rex ad Toletum remeauit, Rodericus metatus est castra sua in Elso; ibidem diem Natalis 
Domini celebrauit.// Celebrato itaque Pascha, mouit se inde, abijt per marítima loca, donec ad Pelope peruenit, 
vbi erat quedam spelunca máxima repleta pecúnia; qui eam obsedit eamque fortiter debellauit, consumatisque 
paucis diebus, deuicit bellantes et uiriliter ingressus este am. Inuenit autem in ea multum aurum et argentum et 
siricum, et uestes preciosas sine numero. Ditatus itaque inuente pecunie sufficientia, recessit inde, et transiuit 
[ac] preuenit ad portum Taruani, et ante urbem denie, in loco qui dicitur Ondia, reparauit quendam castrum 
fecitque eum fortem. Sanctum uero quadragesime ieiunium ibidem ieiunauit, et Resurrectionis Jesu Christi 
Domini Nostri Pascha in eodem loco celebrauit. Historia Roderici, op. cit., p. 940. 
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O deslocamento por estes territórios levou o castelhano até as proximidades de Dênia. 

Não sabemos ao certo as proporções do exército cidiano, uma análise quantitativa poderia 

contribuir muito para se compreender o poder de pressão sobre aquelas terras. A coerção 

segundo a prosa latina não tece qualquer comentário sobre uma resistência dos soberanos daí, 

o escriba faz acreditar que os reis de Taifas não tinham condições de fazer frente à ameaça 

que o Cid representava. O que ainda facilitava as ações do castelhano era jogar com a 

virulenta rivalidade entre os reis muçulmanos que compravam a paz na intenção de deslocar o 

ameaçador cristão para seus inimigos próximos.  

Certamente Alfagib, que então era o rei nestas terras e nela reinava, enviou um 
núncio até ele para fazer e firmar paz, os núncios sarracenos retornaram a Alfagib. 
Rodrigo voltou daquele lugar com seu exército e chegou a região de Valência. O rei 
Alfagib saiu dos confins de Lérida e Tortosa e chegou a Murviedro.365 

 

No entanto, o rei Alfagib sabendo que Alcadir, rei de Valência, firmara paz com 
Rodrigo, muito abalado de pavor, a meia noite de Murviedro e assim atemorizado 
veementemente fugiu das regiões deles.366 

 

 

O redator da Historia Roderici leva a crer que um a um dos soberanos de Taifas  

tornaram-se seus tributários; o rei Alfagib enviou núncio para compactuar com o Campeador 

e retornou às suas possessões. Após o senhor de Lérida, Dênia e Tortosa voltar o corte, 

Alcadir remeteu inumeráveis riquezas ao ameaçador cristão, já que contava ainda com 

rebeliões em seus castelos que o Cid poderia pacificar. O acordo firmado entre o rei de 

Valência e o castelhano exilado atemorizaram a Alfagib de Lérida e Dênia, pois ele via suas 

pretensões sobre o reino de seu rival diminuídas, uma vez que não era o único grupo 

interessado naqueles territórios e concorria com o senhor de Saragoça, com o rei de Aragão e 

o conde de Barcelona. O reino de Aragão não poderia fornecer apoio nestes tempos, restando, 

contudo o apoio do já conhecido inimigo de Rodrigo, o conde Berenguer de Barcelona. 

 

2.5. Conflito de interesses: 

 

2.5.1. O cenário dos conflitos: 

                                                 
365 In quo nimirum loco Alfagib, qui tunc terre illius erta rext et in terra illa regnabat, nuntium pro pace secum 
habenda ad eum misit. Qua uero pace cume o firmiter statuta et firmata, nuntij sarraceni reuersi sunt ad Alfabib. 
Rodericus autem recessit inde cum exercitu suo, et peruenit in partes Ualentie. Rexem autem Alfagib egressus 
est de finibus Leride e Tortoxe, et peruenit ad Murum Uetulum. Historia Roderici, op. cit., p. 940. 
366 Rex autem Alfagib, ut audiuit quod Alcadir rex Ualentie pacificauerat cum Roderico, nimio perculsus pauore, 
media nocte de Muro Uetulo recessit, et sic perterritus uehementer de partibus illis fugijt. Ibid., p. 941. 
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Em fins da década de 1080, nas porções orientais da Península Ibérica, o Campeador 

inicia mais uma vez suas expedições de pilhagem e submissão de territórios islâmicos367. O 

guerreiro castelhano coagia os soberanos muçulmanos com seu poderio militar que crescera 

nos últimos anos. Jogou com a animosidade entre os inúmeros reis de Taifas de tal maneira 

que estes se tornaram dependentes deste aventureiro cristão. A fragilidade destes monarcas foi 

progressivamente agravada com a sangria propiciada pelas exigências de Rodrigo de Vivar. 

Esta debilidade política das Taifas passava pela não aceitação dos reis por parte da população 

submetida nos territórios muçulmanos e pelos constantes embates entre os diversos reinos 

rivais entre si. Apesar de desenvolvidas economicamente e do refinamento de suas cortes368, 

as Taifas eram marcadas pela grande instabilidade institucional369. 

O apoio militar proporcionado por tropas berberes nos primeiros tempos do século XI 

foi contemporâneo ao emprego de auxilio militar cristão para a manutenção dos soberanos 

mouros. Tais circunstâncias revelaram-se pesadas aos grandes senhores islamitas, mais 

pesadas ainda para os habitantes das Taifas que eram aqueles que realmente arcavam com as 

despesas do luxo cortesão e com as exigências financeiras dos soldados profissionais. Esta 

atitude gerava uma espécie de efeito colateral, pois quanto mais se fazia uso de tropas 

estrangeiras, mais os Estados muçulmanos captavam recursos que se efetuava com a extração 

de bens, riquezas e dinheiro dos setores produtivos da sociedade. Este setor social, 

patrocinador da estrutura de sustentação das Taifas, produzia um grande descontentamento 

que, por sua vez, poderia explodir em revoltas que seriam reprimidas pelas mesmas forças 

militares citadas acima370. 

Esta realidade apresentou, em princípios da década de 1090, uma peculiaridade. Neste 

período um corpo militar, chefiado pelo castelhano exilado Rodrigo Diaz de Vivar, 

empreendia campanhas que não respondiam a nenhum soberano mouro, mas servia aos 

interesses próprios deste condutor de guerreiros371. A máquina de guerra tornara-se 

independente de seu antigo contratador, o rei Almuzahen de Saragoça, e assolava as terras que 

antes defendia. Fortaleceu-se a figura do Cid Campeador que expandiu seu poder e ampliou o 

número de guerreiros a ele subordinados372. Suas operações de razia alargaram suas áreas de 

                                                 
367 Historia Roderici. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 
2v., p. 940. 
368 MITRE, op. cit., p. 97. 
369 Ibid., p. 97. 
370 Ibid., p. 93-96. 
371 Historia Roderici, op. cit., p. 940. 
372 Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1060. 
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atuação, avançando sobre muitos outros terrenos que poderiam estar subjugados por outros 

rapinadores cristãos. Nesta década, Rodrigo Diaz de Vivar feriu os interesses dos grandes 

senhores da guerra das terras situadas no leste peninsular373. 

A única fonte que dá conta deste momento da vida do Cid Rodrigo é a Historia 

Roderici, que situa o momento em que as expedições cidianas pressionavam o Levante 

espanhol. Segundo o biógrafo anônimo, o herói castelhano havia se estabelecido nas 

proximidades de Dênia, onde celebrou a Páscoa374. Os monarcas das proximidades tentaram 

firmar um pacto de paz com o guerreiro cristão, enviando vários núncios para negociarem um 

acordo de não agressão que era revertido em uma remessa de bens e riquezas. O Alfagib rei 

de Lérida compactuou com o ameaçador poderio militar deste cristão naquele tempo.  

A partir da região citada, o Campeador saiu ao encontro do rei Al-Qadir de Valência, 

com quem firmou um acordo de paz. Tal circunstância foi registrada por Ibn Alcama que 

forneceu um testemunho da fragilidade dos reis muçulmanos em manter sua autoridade: 

O chefe cristão Rodrigo (Ludriq), alcunhado o Campeador (al-Kabayatur), havia por 
esta época pressionado a garganta de Valência e fazia sentir duramente sua tirania 
impondo à população o pagamento de tributo e obrigando aos citadinos e 
camponeses valencianos a fornecer-lhe víveres. O miserável rei de Valência, al-
Qadir, neto de al-Mamun ibn  Dhi-l-Nun, havia, com efeito, visto como se debilitava 
sua autoridade, e havia feito vir Rodrigo para, graças a sua presença, recobrar algum 
prestígio; mas este, havendo o ferido em suas forças vitais, destruiu-o, deixando-o à 
mercê dos acontecimentos, até que Deus decretou sua morte375. 

 

Este pequeno fragmento apresenta a visão profundamente negativa da presença de 

apoio militar cristão, pois ela não se fazia apenas com sua convocação pelos reis das Taifas. 

Os guerreiros profissionais cristãos se faziam presentes, pressionavam e impunham 

negociações com os grandes senhores destes reinos, forçando o pagamento de tributos para a 

manutenção da autoridade destes últimos e para evitar duras agressões. Os corpos militares 

estrangeiros preservavam a estrutura políticas das Taifas das turbulências sociais internas e 

dos perigos externos, representados pelos reinos rivais e, no caso valenciano, pelos próprios 

soldados profissionais cristãos.  

Esta primeira proposição remete-se, ao menos, à presença do Campeador em Valência 

segundo Ibn Alcama. As expressões dedicadas a Rodrigo e a seu contingente de homens 

revelam o quão foram nocivas aos habitantes valencianos. Os termos como “havia por esta 

época pressionado a garganta de Valência”, “sentir duramente sua tirania” mostram-nos parte 

                                                 
373 Historia Roderici, op. cit., p. 940-941. 
374 Ibid., p. 940. 
375 Bayan al-Mugrib. In: SÁNCHEZ ALBORNÓZ, Cláudio. La España musulmana: según los autores islamitas 
y cristianos medievales. 5 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1978, p. 171. 
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do sentimento da população coagida, identificada pelo autor como os moradores da cidade e 

do campo, o setor produtivo agrícola e artesanal e os comerciantes locais. 

No nível institucional, Ibn Alqama percebeu os problemas acarretados pela estada de 

mercenários, dos tributos que os habitantes pagavam ao tesouro valenciano, que destinava 

uma parcela considerável de suas despesas a estes elementos desestabilizadores de uma 

realidade social já conturbada. Um poder estatal que dependesse de um poder externo 

independente estava fadado a se enfraquecer mais e mais, lembrando que as exigências 

financeiras daqueles que coagiam os muçulmanos ampliavam-se, estimulando a ocorrência de 

desacatos dos habitantes, que se tornaram paulatinamente mais freqüentes ao núcleo de 

poder376. Acrescente-se a esta situação o jogo que o Campeador fazia com os monarcas 

levantinos. A Historia Roderici nos relata o estado de extrema preocupação do rei Alfagib de 

Lérida ao saber das negociações entre Rodrigo de Vivar e al-Qadir de Valência377, mas, 

infelizmente, desconhecemos a posição de outros regentes islâmicos n este cenário, contudo o 

que se passava com Alfagib e al-Qadir já serve para ilustrar a grave crise que pairava sobre 

estes governantes. 

A rivalidade entre os grandes senhores foi estimulada pelo jogo do Cid e cumpria uma 

importante função, nutrir-se, mesmo que indiretamente, dos frutos atraentes do Levante 

espanhol. Esta zona da Península Ibérica que era uma das mais ricas neste período histórico, 

teve seus recursos foram drenados para o tesouro itinerante do aventureiro castelhano que 

atraia para si mais indivíduos interessados em lucrar nas empreitadas militares sobre tão 

prospero território. O poder do Campeador aumentava, mobilizava mais soldados, tanto 

nobres quanto não-nobres, clérigos e leigos. Estas campanhas preocupavam os débeis reis 

mouros, cientes de que, se o castelhano alongasse sua estadia na região, suas autoridades 

poderiam desaparecer. 

Marchando de uma localidade para outra, Rodrigo se apropriava de suas provisões, 

como bem descreve o seu biógrafo anônimo378. A prosa latina registra estes mantimentos 

como sendo abundantes e eram constituídas por cibariae e pecora, respectivamente provisões 

de gêneros agrícolas, mais precisamente trigo, e, o segundo, correspondendo a cabeças de 

gado. Esta ação de Rodrigo demonstra, por meio do emprego destes vocábulos, a preocupação 

do Campeador em proporcionar a seus comandados recursos para sua subsistência, 

                                                 
376 Bayan al-Mugrib, op. cit.., p. 171. 
377 Historia Roderici, op. cit., p. 940. 
378 Ibid., p. 941. 
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mostrando-nos a sua posição de provedor de seus dependentes e remunerados379. O Cid 

Rodrigo com estas atitudes estava desviando os produtos que seriam revertidos para a 

população local e posteriormente para seus soberanos, ou para os protetores destes. O Cid de 

Vivar interferiu na dinâmica política e social do Levante, fazendo agravar o já conturbado 

cenário andaluz. 

O Cid Campeador deslocava-se por vários lugares rapinando forçando uma tomada de 

decisão severa por parte dos reis de Taifas. Dos nomes destes lugares, palco das ações do 

castelhano, só conhecemos alguns: Burriana, Morella, Valência e Dênia380. Para defender a si 

e a estas terras os reis muçulmanos procuraram encontrar amparo em outros guerreiros que 

pudessem fazer frente ao exilado castelhano, já que eles mesmos não dispunham de recursos 

militares para promover tal tarefa. As negociações para cumprir estas intenções não passaram 

desapercebidas pelo guerreiro exilado, e, de alguma maneira, o Cid tomou conhecimento da 

tentativa de firmar um pacto entre Alfagib de Lérida e o cristão rei Sancho de Aragão, os 

condes catalães Berenguer de Barcelona e Hermengardo de Urgel381. 

O rei Sancho de Aragão e o conde Hermengardo de Urgel declinaram da convocação 

de combater a Rodrigo Diaz de Vivar382. Somente o conde Berenguer de Barcelona se dispôs 

a lutar com o exilado castelhano. Segundo Carl Von Clausewitz, destruir as forças do inimigo 

fazia-se necessário383, que consituia uma grave afronta aos príncipes dos territórios invadidos. 

As circunstâncias imperantes conduziram Alfagit e Berenguer a tentarem reprimir as ações de 

Rodrigo, forçando-o a se retirar da região, desalojando-o para os confins do reino ou para o 

exterior384. Von Clausewitz nota também a importância de criar a situação que impelisse o 

adversário a desistir, mostrando a impossibilidade de êxito ou do escessivo custo na 

manutenção da luta385. 

Primeiramente negociou o emprego de sua espada com Alfagib, de quem obteve 

“máxima riqueza” e logo a seguir foi a Saragoça tratar com o soberano Almuzahen386. Estes 

últimos fizeram um conselho (consilium) em Daroca e acordaram sobre a expulsão do 

Campeador. A marca da intensa preocupação de Almuzahen é evidente pela decisão deste de 

pedir a intervenção de Afonso VI de Leão e Castela contra seu vassalo.  

                                                 
379 DUBY, Georges. Guerreiros e camponeses: os primórdios do crescimento económico europeu séc. VII-XII. 
Lisboa: Estampa, 1980, p. 49. 
380 Historia Roderici, op. cit., p. 940. 
381 Ibid., p. 941. 
382 Ibid., p. 941. 
383 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 32. 
384 Ibid., p. 32. 
385 Ibid., p. 33. 
386 Ibid., p. 941. 
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Segundo as memórias de Abd ‘Allah, anteriormente Afonso VI havia firmado acordos 

com os soberanos do Levante e da Marca Superior na intenção de defendê-los dos avanços 

dos Almorávidas: 

Com os que fizeram um tratado foi com o senhor de Saragoça e com os demais 
príncipes do Levante, que se puseram de acordo com sua maldade mediante o 
pagamento de tributos que lhe deviam.387 

 

Desta maneira, reconhecemos a submissão dos reis de Taifas ao monarca de Leão e 

Castela, compreendendo que o soberano cristão tinha o dever de protegê-los de qualquer 

ameaça. Com esta conjuntura nada mais compreensível do que defender a existência de 

antagonismos entre o Campeador e o soberano de Saragoça. A situação de então tornava 

Rodrigo Diaz mais um elemento de perturbação política nas porções orientais da Península 

Ibérica. As tropas cidianas eram um poder político e militar não subordinado a nenhuma 

entidade superior.  

Neste cenário, o monarca cristão não desejava interferir nas ações militares do Cid 

Rodrigo de Vivar388. Talvez esta postura possa sugerir o interesse de Afonso de ter acesso ao 

Levante espanhol por meio de um de seus servidores. Seu pai, o rei Fernando I, tentou 

algumas décadas atrás submeter estas terras, o monarca leonês disputou por elas com os 

demais soberanos cristãos nesta porção da Península Ibérica389. Talvez indiretamente o Cid 

Rodrigo de Vivar estivesse servindo aos interesses de seu senhor. 

As atividades do castelhano minaram progressivamente o poder dos grandes senhores 

muçulmanos que, além de lutarem entre si, precisavam enfrentar um agente que não estava 

submetido a nenhuma autoridade e que congregava um número crescente de homens oriundos 

das terras cristãs. Não sabemos com exatidão em que situação estava o relacionamento do rei 

Afonso VI com o Campeador, somente podemos elaborar conjecturas com os parcos indícios 

transmitidos pelas fontes dedicadas a sua trajetória de vida. A Historia Roderici é mais 

pródiga em narrativas relativas aos momentos que antecederam a empreitada militar no 

Levante. Por esta narrativa em prosa sabemos que os contatos entre o herói e o soberano 

haviam sido rompidos após uma breve negociação falida390. No alvorecer da década de 1090 

as informações sobre este momento com o rei são nebulosas e muito pouco claras, 

possivelmente os eventos mais delicados para se preservar poderiam ter sido abafados pelo 

biógrafo anônimo do Cid de Vivar. 

                                                 
387 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 225. 
388 Ibid., p. 941. 
389 FLETCHER, op. cit., p. 157. 
390 Historia Roderici, op. cit, p. 939. 
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Baseados na lógica, poderíamos defender que a posição do vassalo exilado diante do 

seu senhor não era muito favorável, contudo a negação categórica ou a afirmação categórica 

de que estavam rompidos os laços que o prendiam ao rei de Leão e Castela é muito temerária, 

a situação naquele dado momento era extremamente dúbia. O Campeador não devia mais 

obediência a seu antigo suserano, poderia atuar num território de grande interesse a seu rei, 

mas Afonso VI não interveio contra ele, mesmo que isto fosse imediatamente revertido como 

lucro em seu favor. 

 

2.5.2. O confronto com o conde Berenguer Ramón II: 

 

A fonte de que dispomos para reconstituir estas circunstâncias é a Historia Roderici. O 

Cartar de Mio Cid nos fornece outro testemunho, a sua maneira, do comabate do Campeador 

contra o conde de Barcelona. O Cid Rodrigo já havia se confrontado com do Conde 

Berenguer Ramón de Barcelona na década anterior, e se saído vencedor391. Usar o cantar de 

gesta implica algumas limitações ao analisar a refrega entre o castelhano e o conde catalão: 

(...) chegaram novidades ao conde de Barcelona, 
que mio Cid Rui Diaz corria por toda terra; 
teve grande pesar e tomou como afronta. 
 
O conde é muito fanfarrão e disse uma vanidade: 
“Grandes injúrias me fez mio Cid o de Vivar. 
“Dentro de minha corte me fez grande injúria: 
“feriu meu sobrinho e não o reparou jamais; 
“agora corre as terras que estão em minha proteção; 
“não o desafiei nem recusei amizade, 
“mas qual ele me busca, irei lhe perguntar”. (v. 957-966)392 

 

O embate que se seguiu teve grande importância para a organização dos poderes no 

Levante, como será visto em outro momento da dissertação. O foco central desta parte da 

pesquisa seria identificar os elementos que pudessem indicar a preservação do vínculo feudal 

entre o Campeador e Afonso VI. Antigas teses da historiografia ibérica como as de Alexandre 

Herculano e de Sánchez-Albornoz não reconheciam a existência desta modalidade de vínculo 

pessoal, pois as terras da Península Ibérica, excetuando a Catalunha, não praticavam a 

feudalidade entre os grupos nobres. Nestas perspectivas, não havia o contrato feudo-vassálico, 

não havia determinações para ambas as partes que constituíam o pacto, nem um elemento 
                                                 
391 Historia Roderici, op. cit., p. 925-926. 
392 (...) llegaron las nuevas al comde de Barçilona,/ que mio Çid Roy Díaz quel corrié la tierra toda;/ ovo grand 
pesar e tóvoslo a grand fonta.// El conde es muy follón e dixo una vanidat:/ “Grandes tuertos me tiene mio Çid el 
de Bivar./ “Dentro en mi cort tuerto me tovo grand:/ firióm el sobrino e non lo enmendó más;/ “agora córrem las 
tierras que en mi enpara están;/ “non lo desafie nil torne el amiztad,/  “mas quando él me lo busca, ir gelo he yo 
demandar”. Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1062. 
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material claro que intermediava a relação, que deveria se chamar feudo, ou benefício, 

beneficium. Não havia um ato jurídico registrado na Península Ibérica como em terras de 

além-Pirineus. 

Apesar na compreensível postura dos historiadores acima citados, eles não atentaram 

para as sutis informações de outras fontes medievais peninsulares. José Mattoso procura 

tornar evidente que o desenvolvimento do feudalismo em Portugal e na Espanha se produziu 

de maneira diferente das terras francesas. Tais regiões eram paradigmas teóricos para os 

historiadores como Herculano e Sánchez-Albornoz, mas que não se constituíam como um 

modelo cristalizado e único para determinarmos o que seria ou não feudalismo. Na verdade, 

não devemos entender as outras formações sociais e políticas européias como deformações de 

uma estrutura paradigmática oriunda da Gália Franca. Longe disto, J. Mattoso assinala para a 

necessidade de se notar a penetração das idéias feudais em outras esferas sociais, e que 

elementos forneciam material suficiente para reconhecermos uma sociedade como plenamente 

feudalizada. 

Ciente deste caminho, identificaremos, na fonte Historia Roderici, os vocábulos que 

poderiam constatar a inserção da Península Ibérica no mundo feudal. Não devemos considerar 

palavras isoladas como portadoras de sentido, elas devem ser inseridas no contexto da 

composição da fonte. O deslocamento das tropas catalãs para encontrar Rodrigo e sua 

crescente mesnada e os preparativos para a refrega entre os dois grupos cristãos foram os 

momentos narrados pela prosa latina em que se evidenciam a feudalidade ibérica. 

Começaremos pela troca de correspondência entre o Cid Rodrigo e o rei Almuzahen de 

Saragoça. O escriba responsável pela narrativa informa que o Campeador recebeu uma 

delegação oriunda da Taifa de Saragoça que lhe transmitia a notícia das movimentações dos 

exércitos do Conde de Barcelona para combatê-lo393. Esboçando satisfação (hylari uulto) o 

exilado castelhano respondeu a um dos soberanos muçulmanos que arquitetaram a coalizão 

contra ele em forma de agradecimento394. A carta resposta do guerreiro de Vivar além de se 

referir a Almuzahen como amigo fiel (meo amico fideli)395, declarou estar preparado para 

enfrentar as forças catalãs e que depreciava seus futuros oponentes e os escarnecia 

extremamente. 

Para Richard Fletcher, a atitude de Almuzahen revelaría certa premeditação. Segundo 

ele, “Al-Musta’in de Saragoça fingiu concordar, mas, secretamente, fez vazar para Rodrigo 

                                                 
393 Historia Roderici, op. cit., p. 942. 
394 Ibid., p. 942. 
395 Ibid., p. 942. 
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notícias sobre os planos de seus inimigos”396. Para Ramón Menéndez Pidal, entretanto, o que 

motivou estas ações seria a recusa do rei Afonso em cumprir a sua parte do acordo firmado 

com Saragoça397. Acreditamos que havia a efetiva vontade do rei Almuzahen de se livrar das 

perturbadoras expedições do Campeador. As mensagens enviadas ao castelhano exilado não 

seriam nada mais do que uma proposta de paz. Evitar um conflito com um grupo mais forte 

por meio de acordos e armistícios é parte do jogo político.  

Façamos aqui uma pequena análise do emprego de dois termos caros ao jargão feudal: 

amicus e fides. Estes são os primeiros indícios para chegarmos à constatação da existência de 

uma visão feudo-vassálico da sociedade ibérica. Os vocábulos latinos indicam a reciprocidade 

entre as partes que instituíam o pacto de auxílio mútuo, da responsabilidade de se manter os 

deveres e a fidelidade entre si. O cumprimento das obrigações firmadas e a necessidade de 

que ninguém ameaçasse a integridade do outro, era, logicamente, um imperativo. Era vedada 

qualquer atitude pudesse prejudicar o outro, ou que implicasse proporcionar dano o outro. 

Tais imposições se firmavam com um pacto de fidelidade. Não havia um rito elaborado na 

Península Ibérica como na França, mas as cobranças de fidelidade são índices suficientemente 

seguros para constatar a fidelitas Feudal. 

Por outro lado, esta pesquisa não afirma que os vínculos que a união o Campeador 

com o rei de Saragoça fossem de fato e de direito uma relação feudo-vassálica, ou que 

partilhasse desta natureza. A condição de soldado profissional do Cid Campeador ressaltou a 

condição diferenciada, uma relação mais frouxa e de fácil rompimento. Entretanto, como bem 

destacou José Mattoso, o vigor de uma dada prática social fornece uma tonalidade sua à outra 

prática social contemporânea a ela398, e o feudalismo pode ser constatado pela interferência de 

uma linguagem própria de sua atuação em outras esferas sociais. Os termos muito 

característicos de uma relação interpessoal e política entre os cristãos tenderam a ser 

empregados em vínculos sociais com indivíduos não cristãos, neste caso com rei muçulmano 

de Saragoça. Apesar das relações entre o herói castelhano e Almuzahen não se inserirem em 

uma rede feudal, não se verifica a presença de elementos que se notarão a seguir. Contudo, 

insisto que encontramos pouca clareza neste momento da vida do Cid, no que tange ao 

soberano de Taifa ou ao rei Afonso VI. 

Quanto ao seu confronto com o Conde Berenguer de Barcelona, podemos verificar de 

forma menos confusa a situação em que se encontrava diante do monarca Afonso VI. Antes 

                                                 
396 FLETCHER, op. cit., p. 210. 
397 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 378. 
398 MATTOSO, José. Fragmento de uma composição medieval. Lisboa: Estampa, 1988, p.  
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que o choque no campo de batalha iniciasse, foram promovidas trocas correspondências entre 

os condutores dos exércitos. O que poderia ser encarado como simples ofensas que visassem, 

de alguma maneira, abalar o moral do inimigo, devemos prestar atenção aos elementos que 

compõem cada frase injuriosa. Alguns dias após Rodrigo de Vivar ter recebido as notícias de 

Almuzahen, o castelhano recebeu uma carta (epistola) do Conde Berenguer Ramón, que se 

inicia da seguinte forma: 

Eu, Conde Berenguer de Barcelona, com meus cavaleiros, digo a ti, Rodrigo, que 
vimos epístola que enviaste a Almuzahen, e disseste-lhe para que a mostrasse a 
mesma epístola a nós, ele escarneceu de nós e nos vituperou e nos levou a máxima 
loucura. Outrora, fizeste-nos muitas injúrias, pelas quais deveremos ser contra ti 
inimigos e muito irados; quanto mais por desprezo que por tua carta escarneceste-
nos e desdenhaste-nos, devemos ser inimigos e adversários de ti.399 

 

A Historia Roderici nos remete ao fato do rei Almuzahen der dado a conhecer ao 

conde catalão sobre as ameaças de Rodrigo, confirmando a aliança entre o rei de Saragoça e o 

Conde Berenguer contra o inconveniente guerreiro castelhano. Os verbos utilizados para 

indicar as intenções de Rodrigo e de seu rival parecem sugerir uma repetição ou redundância 

da mensagem contida no texto do escriba anônimo, sendo muito freqüente o emprego de 

verbos que contivessem idéias similares acompanhadas ainda de um complemento que as 

reafirmassem (“Nos escarnecestes e desdenhastes por escárnio”). Porém o que o autor 

anônimo da Historia Roderici poderia ter em mente seria reafirmar o estado de animosidade 

dos contendores, o que justificaria as ofensas da maneira como são feitas. Encontramos 

também elementos que podem sugerir uma grave falta de Rodrigo: 

Na verdade, confiando no teu monte, percebemos que deseja debelar nele, também 
percebemos e reconhecemos que os montes e os corvos e os animais de chifres e 
também as águias e todos os gêneros de feras e aves são teus deuses, pois confias 
mais em augúrios do que em Deus.Nós acreditamos no Deus único que está no meio 
de nós e diante de ti. Saibas certamente a verdade, que amanhã pelo alvorecer, 
querendo Deus, tu nos veras perto de ti. Se te aproximares na planície e te afastares 
de teu monte, serás o mesmo Rodrigo a quem chamam guerreiro e Campeador. 
Entretanto, se não quiseres fazer isto, serias tal qual os castelhanos chamam 
vulgarmente de aleivoso e os francos vulgarmente de bausador e fraudador.400 

 

                                                 
399 “Ego Berengarius comes barciononensium cum meis militibus dico tibi Roderico, quia uidimus tuam 
epistolam quam misisti ad Almuzahen, et dixisti ei quod eam a nobis ostenderet, que nos derisit ac nimium 
uituperauit atque ad maximam insaniam nos excitauit. Antea nobis feceras quam plures iniurias, quibus 
deberemus contra te esse infesti et ualde irati; quanto magis pro derisione qua per epistolam tuam nos spreuisti et 
derisisti, debemus tibi esse inimici et aduersarij.” Historia Roderici, op. cit., p. 942. 
400 Videmus namque quia uma cum tuo monte confidens, in illo uis nobiscum debellare. Videmus etiam et 
congnoscimus, quia montes et corui et cornelle et nisi et aquile et fere omne(s) genus auim sunt dij tui, quia plus 
confideis in augurijs eorum quam in Deo. Nos autem credimus et adorate tradat. Scias uero ueritatem, quod cras 
ad auroram, Deo uolente, uidebis nos prope te et ante te. Si autem exieris ad nos in  plano  et separaberis te a 
monte tuo, eris ipse Rodericus quem dicunt bellatorem et Campeatorem. Si autem hoc factum noueris, eris talis 
qualem dicunt in uulgo castellani aleuoso, et in uulgo francorum bauzador et fraudator. Ibid., p. 943. 
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O fragmento destacado acima inicia seu discurso como intuído de distinguir os 

personagens históricos pelas suas atitudes, crenças e valores. O conde deprecia crenças que, 

neste texto, denotam indícios de manifestações religiosas pré-cristãos ainda praticadas neste 

período medieval. Estas formas de religiosidade popular recebem um tom totalmente 

pejorativo, atribuindo ao Campeador um status de indivíduo que se desviou da verdadeira 

religião e da fé em Deus, constituindo uma espécie de traição a nível religioso. Este é pelo 

menos mais um vestígio de uma noção de traição de um pacto de fidelidade, que ganhou um 

aspecto particular com a penetração da mentalidade feudal. A Feudalidade não é demonstrada 

na Península Ibérica por fórmulas jurídicas contratuais, entretanto pela leitura profunda das 

fontes do período podemos atestar uma estrutura que remetia diretamente à sua presença. 

Segundo Berenguer, enquanto o Campeador confiava nos auspícios das forças da 

natureza, o conde seria um homem temente a Deus, estaria fortalecido nele e seria 

instrumento de sua vingança. Esta oposição demarcada objetivo do pretensioso discurso do 

Conde Berenguer, que buscava legitimar sua ação contra o Cid de Vivar. Um homem fiel e 

virtuoso procuraria ressaltar os seus aspectos religiosos para tornar mais evidentes 

externamente suas intenções mais íntimas. Este jogo de oposições registrado na Historia 

Roderici poderia indicar ao leitor ou público ouvinte desta obra — conhecedor da conclusão 

destes eventos — a presunção de Berenguer frente de um oponente que estivesse realizando 

uma ação lícita e que estivesse sendo injustiçado pelo seu suserano, Afonso VI. 

Seguindo agora para outros termos que foram utilizados por Berenguer Ramón de 

Barcelona podemos destacar com maior intensidade a ideologia Feudal. O escriba redator da 

prosa latina dedicada ao Cid Campeador produziu na composição da obra um discurso 

inicialmente negativo e pejorativo contra o herói castelhano que indica suas faltas aos seus 

deveres feudais. Foram inseridas na boca do conde catalão expressões incisivas, nomeando 

com vocábulos/conceitos explícitos aquele que tivesse incorrido em um grave erro de 

comportamento social e que representasse uma ameaça à ordem social e política vigente. Um 

pequeno grupo de palavras que foram empregadas no texto em latim são oriundas das línguas 

romances que emergiam naquele tempo, excetuando outras, que preservavam a sua clara 

morfologia latina. Entretanto, antes de prosseguir nesta análise do conjunto dos discursos 

seguiremos com fragmentos da mensagem de resposta do Cid Rodrigo de Vivar a seu 

oponente: 
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Eu Rodrigo, juntamente com meus sócios, saúdo a ti, conde Berenguer, e a teus 
homens. Saibas que ouvi tua carta e compreendi a tudo que estava contida nela.401 

 

A carta remetida ao acampamento inimigo expunha o conhecimento de Rodrigo da 

situação. Tornava conhecido aos oponentes que se sabia das negociações com os reis 

muçulmanos do Levante espanhol, e que Almuzahen de Saragoça apresentou a carta destinada 

ao monarca islamita ao Conde de Barcelona e a seus companheiros. Rodrigo, o Campeador, 

ratificou nesta mensagem seu desprezo por seus concorrentes, reafirmando suas ofensas 

contra aqueles com quem iría pelejar dentro breve. Outra situação que informou conhecer foi 

o pacto firmado entre Berenguer e o rei Alfagib de Lérida, de quem havia recebido uma 

vultosa quantidade de riquezas para o conde catalão desalojar o castelhano exilado. 

Tu mesmo também, estando Almuzahen presente, disseste ao rei Afonso que lutasse 
comigo e me expulsasse acorrentado das terras de Alfagib, e, nas referidas terras e 
nenhum modo ousasse esperar; mas renunciastes fazer tudo isto por amor ao rei, e 
não te inquietaste por amor deste que era vassalo dele, por isto procuraste lançar 
desonra a mim e não me desejaste402. 
 
Mentindo com tão grande falsidade que fiz aleive ao foro de Castela, ou bausia ao 
foro da Gália, mentiste por tua própria boca claramente. Na verdade, nunca fiz tais 
coisas: tu mesmo fez isto que está provado em tais traições, isto que tu bem 
conheceste, e muitos, tanto cristãos quanto pagãos, tal como eu digo, reconhecem 
existirem tais traições403. 

 

Podemos verificar como as relações entre cristãos e muçulmanos poderiam ser 

efêmeras. A despeito do considerado sobre a similaridade com a relação feudal, o pacto que 

unia mercenário e contratador parava por aí. A proteção militar fornecida de maneira 

“contratual tinha sempre um caráter provisório: em qualquer momento e sob os mais diversos 

pretextos reaparece a inimizade entre islamitas e cristãos e, com ele, novas exigências no 

pagamento das páreas”404. Por ser uma relação pessoalizada os acordos firmados dependiam 

da afinidade entre as partes. 

Os termos utilizados se encaixam à natureza das construções desta passagem da 

narrativa. Inicialmente, separaremos tais expressões em dois grupos regionais e culturais. 

Podemos identificar nestes vocábulos que veremos uma prática social corrente nos territórios 

                                                 
401 “Ego Rodericus, simul cum meis socijs, tibi Berengario comiti et tuis hominibus salutem. Scias quia tuam 
audiui cartam, et quod in ea continebatur totum intellexi”. Historia Roderici, op. cit., p. 943. 
402 Tu ipse etiam, Almuzahen presente existente, dixisti regi Aldefonso qui[a] mecum omnino pugnasse[s], et de 
terris de Alfagib uinctum me quidem eiecisses, et in terris supradicitis te spectare nullo modo auderum; sed 
Regis amore hoc totum facere dimisisti, et eius amore me actenus non inquietasti, et quia eius eram bassallus, 
idcirco dedecus mihi inferre pepercisti et mihi noluisti. Historia Roderici, op. cit, p. 944. 
403 Me autem falsissime delu[d]endo dixisti, quod feci aleue ad fórum Castelle, aut bauzia ad forum Gallie, quod 
sane proprio ore plane mentitus es. Nunquam enim feci tale quid : ipse autem fecit istud, qui  iam probatus esti in 
telibus traditionibus, quem tu bene congnoscis, et plures tam christiani quam pagani talem qualem ego dico, esse 
proculdubio congnoscunt. Ibid., p. 945. 
404 GARCÍA DE CORTÁZAR, op. cit., p. 106. 
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cristãos ibéricos, Castela e Catalunha. Eles remontariam a uma realidade oral das línguas 

neolatinas que estavam conquistando seu espaço em meio à documentação em língua latina. O 

escrever com as palavras do Lácio já não fornecia embasamento conceitual para a prática 

social então vigente no século XI e XII. A língua falada das comunidades lingüísticas e 

culturais penetrava com força nos textos em um latim que não supria as necessidades dos que 

estavam inseridos na sociedade feudal ibérica. 

Notamos o quão similar estavam culturalmente e socialmente os homens originados de 

Castela e da Catalunha. As declarações entre ambas às partes contendoras não são dirigidas 

apenas aos seus líderes, mas também aqueles que constituem o fiel séqüito deles. “Eu com 

meus cavaleiros” e “Eu juntamente com meus sócios”. A honra ferida da cabeça do grupo 

interferia imediatamente na honra dos seus componentes, a carta do Campeador era aberta a 

todos unidos ao conde Berenguer de Barcelona, sua mensagem destinava-se a todos os 

cavaleiros (milites) do referido conde. A declaração do Cid Rodrigo era a expressão viva e 

concordante de todos os sócios (socii) do castelhano. Miles e socius, termos detentores do 

mesmo significado social405, foram equivalentes — não se distinguindo pelas regiões que os 

utilizam — em relação a vassalos de nobres406. 

A preocupação do anônimo redator da Historia Roderici em demarcar a fala dos 

personagens através da inserção de termos romances é evidente. Distinguiremos agora estes 

termos, e seu valor negativo, empregados em Castela daqueles utilizados na Catalunha dos 

quais o Cid Campeador foi acusado. Aleve, alevosia, como “os castelhanos chamam”. 

Derivaria da palavra gótica lêvjan407, que deu origem ao aleve e alevosia medieval, que por 

sua vez originou o aleive e aleivosia no português de nossos tempos. Seu uso deduziria uma 

preservação de alguns vocábulos visigóticos na porção ocidental da Península Ibérica, que 

manteve entre seus habitantes e no falar coloquial até ser absorvido pela ideologia feudal, que 

deu um contorno específico a este vocábulo e para aqueles relacionados a ele. A expressão 

significa traição, fraude, deslealdade, e o indivíduo que a pratica é o alevoso, o aleivoso, o 

falso, o pérfido408. O Cid foi acusado pelo Conde de Barcelona como sendo, nos termos 

castelhanos, um homem desleal não cumpridor de seus deveres como vassalo, desleal.  

No que tange às expressões vigentes nas porções orientais da cristandade ibérica, na 

Catalunha, a terminologia diferia na forma, não na sua proposição e precisão conceitual. 

                                                 
405 MATTOSO, José. Infanções, rico-homens e cavaleiros: nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII. 
Lisboa: Camões, 1998, p. 41. 
406 Ibid., p. 41. 
407 Alevosía o traición. In: BLEIBERG, Germán (dir.). Diccionario de historia de España. 2 ed. Madrid: Revista 
de Occidente, 1968, 1v., p. 114. 
408 ENCIPLOPÉDIA Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998., op. cit,. , p. 163. 
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Adequava-se a fala cotidiana, restringia-se aos hábitos dos grupos dirigentes catalãs. O 

conceito, precisado na linguagem da ideologia feudal, penetrou na linguagem jurídica e foi 

assentada nos suportes de escrita, como a Historia Roderici. O equivalente catalão de alevosia 

é bauzia, perjúrio, juramento falso ou violação de juramento, bausia no língua catalã 

moderna409. O agente desta falta é bauzador, perjuro, desleal e infiel. Estas são as palavras 

usadas pelos catalãos, denominados na fonte latina em prosa como francos, francorum410. Foi 

acrescido ao discurso do Conde Berenguer o termo latino fraudador, fraudator, embusteiro, 

como complemento para reafirmar as ofensas contra o Campeador. Não bastava ao autor da 

prosa latina indicar ofensas com as palavras catalãs, era preciso ressaltar com um 

complemento o sinônimo de bauzador, fraudator, para intensificar as declarações de não 

cumprimento dos deveres vassálicos do Cid Campeador. 

Parece que o agrupamento dos vocábulos acima destacados sugere não apenas uma 

equivalência da terminologia, mas também complementaridade. Não somente indica a falta 

cometida ou a nomeação daquele que incorreu nela, mas tem a ver com a interiorização 

conceitual destes termos pelo escriba e pelo leitor que promoveria a decodificação do texto 

latino. As palavras, a narrativa, a forma que ela apresenta, são índices para o reconhecimento 

da ideologia medieval deste período histórico. A língua essencialmente destinada à escrita era 

o latim que carecia de determinados vocábulos e conceitos para descrever a realidade 

circundante. A língua latina precisava ser complementada por expressões oriundas da fala 

cotidiana. Esta complementação unia-se à estrutura da composição da fonte produzindo um 

significado compreensível ao leitor. 

As declarações do Conde Berenguer contra Rodrigo de Vivar e deste a seu oponente, 

factuais ou não, demonstram a penetração das idéias feudais no século em que estes 

personagens históricos viviam. Um inimigo acusava o seu rival com os elementos referentes à 

quebra da fidelidade vassálica, ao não cumprimento dos deveres do vassalo. Entretanto, no 

caso da Historia Roderici, serviriam justamente ao contrário. Tais acusações virulentas do 

conde Berenguer de Barcelona primaram mais pelo vigor retórico do que pela criação de uma 

correlação entre os vocábulos negativos e as circunstâncias a eles vinculados. Destacamos 

mais uma vez que existe uma certa nebulosidade neste período da vida do Campeador. Não 

conhecemos com certeza como estava a relação do herói castelhano com o seu suserano, mas 

                                                 
409 DICCIONARI de la llengua catalana. 12 ed. Barcelona: Enciclopédia catalana, 1991, p. 222. 
410 Tanto a Historia Roderici, quanto o Cantar de Mio Cid, identificam os catalãos aos francos, outras fontes do 
mesmo período fazem a mesma alusão, caracterizando isto a recordação da época em que a Catalunha estava 
submetida ao domínio francês. Vocabulário. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 5ed. Cantar de Mio Cid: texto, 
gramática y vocabulário. Madrid: Espasa-Calpe, 1977, 2v., p. 695. 
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Rodrigo Diaz de Vivar defendeu-se das acusações promovidas pelo catalão, elencando que 

componentes provariam o desvio de conduta por parte do conde.  

Contra a soberba do desafiador catalão, Rodrigo descrevia em resposta as atitudes que 

comprovariam a falta do conde. O herói castelhano depreciou o contato mantido por 

Berenguer com o rei Almuzahen de Saragoça e, posteriormente, com o rei Alfagib de Lérida. 

Apenas nestas situações o guerreiro exilado considerava como perfídia, juntamente com as 

negociações e as acusações contra sua pessoa. A incapacidade destas partes de enfrentarem 

sozinhas seu oponente — em especial Almuzahen de Saragoça — e a aliança entre estes 

grupos para deter seus avanços caracterizaria um ato de traição (traditio). Estas condições 

ainda se agravariam com a tentativa de se buscar apoio do rei Afonso VI de Leão e Castela 

para intervir contra Rodrigo de Vivar. Os reis muçulmanos citados e o conde catalão teriam 

instigado o suserano do guerreiro castelhano a combatê-lo. 

A última assertiva implicaria em uma mobilização deliberada contra a preservação de 

um vínculo feudo-vassálico ainda vigente. Os inimigos do Campeador estariam incentivando 

o rei de Leão e Castela a quebrar o laço que o unia a Rodrigo Diaz. O monarca foi incentivado 

a não cumprir a sua parte no pacto que firmara com o Cid, ou seja, enfrentá-lo e combatê-lo 

ao invés de protegê-lo. Se Afonso VI tomasse tal atitude incorreria em uma grave falta à 

ideologia feudal, contudo como isto não ocorreu, a quebra não foi realizada. Porém, a sua 

ameaça, ou melhor, a instigação por parte dos rivais do Campeador já os caracterizaria como 

alevosos, bauzadores e fraudatores, na perspectiva do anônimo escriba da Historia Roderici. 

O resultado desta vitória do Campeador preparou o terreno das suas empreitadas que 

se seguiram. A derrota de Berenguer Ramón repercutiu entre seus contemporâneos, pois 

afastou a Catalunha das disputas políticas e territoriais no Levante espanhol que, por sua vez, 

não se viu mais pressionado no flanco oriental. Castela estava às voltas com as campanhas 

contra os Almorávidas, tornando sua influência sobre as taifas orientais muito tênue, as 

meditas que logrou empreender rapidamente perdiam o efeito. O cenário que Rodrigo 

vislumbrava era favorável para suas expedições militares, que progressivamente foram 

mudando o seu perfil, perdendo os ares de milícia dependente da remuneração de seus 

contratadores. Verificaremos, a seguir, em que se transformaram as movimentações das 

hostes cidianas. 
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3. O CONQUISTADOR DO LEVANTE ESPANHOL: 

 

3.1. Preparativos para mais avanços: 

 

 A conquista de Valência fio configurada como um dos maiores feitos de Rodrigo Diaz 

de Vivar. Talvez seja a principal faceta atribuída ao herói castelhano nas fontes históricas. A 

grande empreitada que foi a tomada da cidade de Valência e a submissão dos territórios 

circundantes constituiu-se em um fenômeno de grande importância para o tempo do 

Campeador. A preservação de sua memória pelas gerações posteriores está estreitamente 

ligada à envergadura atribuída às suas façanhas militares. É possível que este último aspecto 

de sua biografia tenha sido tão marcante a ponto de se sobrepor às demais qualidades 

registradas nas narrativas elaboradas após o seu falecimento. O Cid Rodrigo “senhor” fica 

muitas vezes secundarizado, menosprezando-se a sua feição de “príncipe” de um território. 

Precisamos compreender a conjuntura que correspondia ao período em que ocorreu a 

sujeição do Levante, o seu panorama político, o seu cenário econômico e as suas debilidades. 

Por sua vez, a mobilização de homens que o Cid Rodrigo promoveu para tomar Valência 

estava diretamente vinculada a uma série de processos de ordem demográfica, econômica e 

política correntes em terras cristãs. A grande envergadura que os dois movimentos assumiram 

alguns dos componentes que indicam o crescimento demográfico vivenciado pelo mundo em 

que o Cid e seus guerreiros estavam inseridos, como será verificado mais adiante. 

 Vários outros elementos concorreram para a magnitude e o ímpeto guerreiro da 

tomada do Levante espanhol. Dentre eles, destaque-se a prosperidade econômica andaluza 

que animava os grandes senhores cristãos da guerra, que periodicamente assolavam as ricas 

terras do sul. Quando estes chefes de guerreiros — dentre os quais o Cid Campeador — 

reuniam condições para capturar os territórios islâmicos, tinham atrás de si um mundo em 

expansão e tinham diante de seus olhos riquezas inumeráveis, terras produtivas e poderes 

políticos debilitados por longos anos de conflitos. Consideremos, brevemente, as condições 

econômicas e políticas levantinas que tanto animaram reis, condes e marqueses em suas ações 

bélicas. O território que Rodrigo de Vivar e seus exércitos adquiriram pela força detinha 

consideráveis recursos financeiros e impressionantes contradições internas. Estas duas últimas 

partes constitutivas do mundo do Campeador precisam ser analisadas no contexto anterior ao 

início das campanhas cidianas, na preocupação de identificar o cenário em que elas se 

inseriram e os momentos chaves para a tomada de decisão de submeter as regiões orientais da 

Península Ibérica.  
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3.2. Ações autonômas do Campeador: 

 

3.2.1. Negociando com Barcelona: 

 

A vitória sobre o conde de Barcelona afastou a intromissão de outro poder cristão 

sobre as terras levantinas, forçando a desistência de seu protetorado. Berenguer Ramón II, 

saindo debilitado e humilhado da refrega, negociou com o Campeador, que teve poder de 

impor condições desfavoráveis a seu antagonista, submetendo-o a um pagamento pesado para 

seu próprio resgate411. Entregou reféns, seus familiares, como garantia de que as exigências de 

Rodrigo fossem realmente cumpridas. O conde situou-se em posição muito inferior, 

experimentando a aspereza do cativeiro. Berenguer perdeu uma parte de seu tesouro, de seu 

patrimônio e dos tributos conseguidos com a coação de Valência e demais reinos 

muçulmanos. 

Mas, quando Rodrigo recuperou a saúde depois de poucos dias, os Dom Berenguer e 
Giraldo Alaman, que para a sua redenção deram LXXX. mil marcos de ouro a 
Valência, firmaram um pacto.Todos os outros capturados deram, pela vontade de 
Rodrigo, inumeráveis riquezas pela sua redenção, já sob certo número deveriam ser 
entregues, os capturados acordaram-se e deram a palavra. 
  
Imediatamente retornados às próprias terras e, deste então, enviaram máxima 
abundância de ouro e prata e os filhos e os parentes pela redenção instituída(...).412 

 

Como mencionamos no capítulo anterior, acreditamos que as atividades guerreiras 

cumpriam também uma função judicial, eram uma espécie de litígio que deveria definir o que 

cabia ou não às partes envolvidas. O campo de batalha constituía-se como um tribunal que 

tinha como juiz a figura de Deus. O vitorioso era aquele investido de razão e direito, e o 

derrotado a parte desprovida de direito, que arcaria com os custos que este processo judicial 

poderia trazer. Além das perdas materiais e humanas no prélio, o derrotado estava obrigado a 

se desfazer de uma parcela de suas riquezas para obter sua liberdade — caso capturado — e 

para evitar futuras agressões. Debilitar financeiramente o inimigo era de suma importância, 

                                                 
411 Historia Roderici, op. cit., p. 947. 
412 At ubi Rodericus sui corporis sanitatem post paucos  dies recepti, cum domno Berengario et Giraldo Alaman, 
quatenus ob redemptionem suam .LXXX. milia marcas de auro Ualentie sibi darent, pactum instituit. Ceteri 
omenes captiui ad libitum Roderici pro sua redemptione innumerabiles pecunias, iam sub numero certo 
significatas, se sib daturos, obligauerunt ac promiserunt// Mox ad propria reuertuntur , et inde tandem auri et 
argenti maximam copiam et filio set parentes, pro redemptione iam instituta, donec eam persoluerent, in pignore 
uolentes secum afferentes, ad Rodericum, cum his qui secum ducebant, festinatione non pigra remeauerunt, 
sibique omnia danda et complenda in sua posita presentia se proculdubio dixerunt. Ibid., p. 947. 
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pois, além da pilhagem que a refrega poderia proporcionar, o pagamento de tributos para se 

comprar a paz constituía-se numa rentosa fonte de recursos financeiros413.  

Quando o vencido estava fortemente subjugado a ponto de se encontrar sob custódia 

do vencedor, a entrega de uma “redenção” era o único meio para tornar à condição de livre. 

Apesar do tom religioso que a expressão redenção, redemptio, detém atualmente, ela é 

também possuidora de um significado mais mundano, a ação de remir ou redimir, auxílio 

capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflitiva ou perigosa414. Seu teor por ser também o 

de tomar algo de renda ou de aluguel, adjudicação, compra, comprar uma sentença ou juiz, 

soma dada para resgatar alguma coisa415. O termo é sinônimo de resgate, derivado de regatar, 

recaptare, reexcaptare, ato de livrar alguém do cativeiro ou seqüestro, remir, liberar416. Era a 

quantia necessária para se livrar um prisioneiro ou saldar uma dívida, salvação, libertação417. 

Por este meio a libertação do conde Berenguer Ramón II, de Barcelona, foi obtida, e não 

como o Cantar de Mio Cid narrou: 

Disse mio Cid: coma algo,conde, 
“pois se não comerdes, não verás cristãos; 
“e se vos comerdes eu pagarei um dom  
“a vos, o conde, e dos fidalgos 
“quitaremos vossos corpos e os daremos de mão”. 
Quando isto ouviu o conde, logo ia se alegrando: 
“Se fizeres isto, Cid, o que falastes, 
“tanto quanto eu viva, serei a partir daí maravilhado”.418 

 

A construção da épica cidiana fornece um perfil menos furioso do que do irado 

Campeador diante de seus inimigos da Historia Roderici, o que não isto significa que suas 

atitudes fossem menos vigorosas ou menos enfáticas. O Rodrigo Diaz de Vivar do cantar de 

gesta é um comedido guerreiro que combatia por não ter outra maneira de ganhar a vida, 

exercitando sua virtude nos momentos que ela se fazia necessária. Misericordioso, talvez 

tenha sido este o adjetivo valorizado no tempo de composição do Cantar de Mio Cid, 

elemento que mostrasse a superioridade moral evidenciada após a superioridade militar. Este 

atributo humano é impressionante até mesmo para nossos dias — a atitude benevolente para 

com o rival — e cativou a tal ponto a Ramón Menéndez Pidal que o fez considerá-la 

superetimá-la na reconstituição da figura o herói castelhano.  

                                                 
413 DUBY, Georges. Domingo de Bouvines: 14 de julho de 1218. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p.  
414 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit., p. 1467. 
415 SARAIVA, op. cit., p. 1009. 
416 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit., p. 1492-1493. 
417 Ibid., p. 1493. 
418 Dixo mio Çid: comed, comde, algo,/ “ca si non comedes, non veredes cristianos;/ “e si vos comiéredes he los 
cuerpos e darvos e de mano.”/ Quando esto oyó el comde, yas ivã alegrando:/ “Si lo fiziéredes, Çid, lo que 
avedes fablado,/ “tanto quanto yo biva, seré dent maravillado”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1065. 
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Qualquer fonte sobre o Cid Campeador é permeada de ideologia, de construção, de 

determinação o perfil “psicológico”, modelando o caráter e a índole de qualquer indivíduo. O 

historiador esbarra em fórmulas de composição, em deformações proporcionadas pelo tempo, 

pelo esquecimento, pelo desconhecimento e/ou pelo gosto do público ouvinte ou leitor. O 

responsável pela elaboração das narrativas possuia ainda a capacidade de interferir 

conscientemente na matéria histórica, tem a liberdade de alterar determinadas situações, 

exagerar alguns pontos da composição ou suprimir outros, sempre de acordo com os objetivos 

da composição, da finalidade de que ela estaria imbuída. Assim, se ao faceta misericordiosa 

de Rodrigo Diaz presente no Cantar de Mio Cid parece estranha ao mundo ibérico do século 

XI, ela nos faz compreender a importância do herói para as gerações seguintes e o seu lugar 

nos acontecimentos históricos relacionados ao cenário oriental da Península Ibérica. 

O impacto produzido pelas exigências do castelhano exilado auxilia na configuração 

do cenário político do leste peninsular. Limitado em seus recusos financeiros, a capacidade do 

inimigo de empreender uma nova expedição e de procurar uma revanche se via reduzida. Com 

menor base material disponível a mobilização de guerreiros para as atividades agressivas 

sofria um forte desestímulo. Os bens móveis originários das terras muçulmanas — tributos em 

numerário, objetos em geral, como tecidos, gêneros alimentícios de origem animal ou vegetal 

—serviam de moeda de barganha para se obter apoio para as empreitadas militares. Com o 

abrupto rompimento do fluxo destes bens para os cofres de Berenguer de Barcelona, a 

possibilidade de pôr em funcionamento a máquina de guerra catalã esbarrava em sérios 

obstáculos. 

Reduzido os recursos financeiros do conde catalão, o passo seguinte de Rodrigo de 

Vivar após a batalha foi se dirigir a Sacarca, localidade situada nas terras de Saragoça, onde 

permaneceu por dois meses419. Depois foi a Daroca, onde adoeceu e remeteu cartas por seus 

mensageiros ao rei Almuzahen de Saragoça, acerca do qual conteúdo o redator da Historia 

Roderici não nos informa420. Todavia, a ida desta embaixada à corte de Saragoça serve, na 

referida prosa latina, como um cenário, uma ambientação para ressaltar as primeiras 

manifestações de interesse dos grandes senhores cristãos em tratar politicamente com o 

castelhano exilado. Nesta conjuntura, vemos descortinar-se um novo papel proposto ao conde 

Berenguer. Antes, era adversário irredutível do castelhano, capaz de declarar as mais 

virulentas juras de vingança, de vociferar as mais duras ameaças antes do prélio com seu 

                                                 
419 Historia Roderici, op. cit., p. 948. 
420 Ibid., p. 948. 
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inimigo. Transcorrido um tempo não precisado na fonte, uma nova postura do catalão é 

destacada. 

Na corte do rei Almuzahen, Berenguer Ramón II chamou à sua presença os servidores 

do Campeador, a fim de que estes transmitissem ao seu senhor as novas intenções do 

catalão421. Firmar paz e amizade com o Cid era o conteúdo da proposição do conde, que foi 

repudiado pelo castelhano assim que recebeu os mensageiros422. Furiosamente, desconsiderou 

qualquer possibilidade de realizar acordos de cooperação com seu inimigo; uma aliança com 

tão ferrenho oponente parecia soar até ofensivo ao Campeador “construído” na prosa latina. 

Foi preciso a intervenção de seus pares para aplacar esta tão forte animosidade. O círculo 

mais fechado de seus servidores, aquele que detinha voz para aconselhar os passos e as ações 

do senhor guerreiro possuía argumentos para frear a cólera do Cid Rodrigo. 

Certamente, Rodrigo por nada queria saber, negou ter paz com ele e negar ser seu 
amigo. Então, seus cavaleiros e primates disseram-lhe: “O que é isto? Que mal o 
conde Berenguer fez algum dia a ti, para tu não desejar ter paz com ele? Certamente, 
ele foi vencido e superado, derrotado e capturado; o tivestes poderosamente em tua 
mão, e todas os seus tesouros, e tomou virilmente as riquezas e não firmaste paz com 
ele? Então tu não rogas o mesmo, mas ele te rogou ter paz contigo”. Enfim, aceitou 
o conselho de seus cavaleiros nobres e prometeu que firmaria toda a paz com ele 
inteiramente.423 

 

Desistir ou ser forçado a desistir das riquezas obtidas por meio dos acordos firmados 

com os soberanos muçulmanos foi um duro golpe na política de páreas do conde Berenguer. 

Os efeitos econômicos desta derrota criavam grandes problemas para o conde, que não 

representava mais o poder militar supremo nas porções orientais na Península Ibérica. O 

conde de Barcelona perdera muitos reinos tributários para Rodrigo Diaz, que se configurava 

como uma ameaça à sua autoridade. O castelhano avançara sobre terras cada vez mais 

próximas das possessões territoriais catalães, e poderia comprometer a integridade política 

daqueles condados. O “expansionismo” cidiano neste período foi realizado à revelia dos 

grandes senhores cristãos, e era objeto de grande preocupação. 

Tal circunstância mostra-nos como um poder político poderia não estar vinculado a 

uma realidade estatal, e aspirar, porém, à capacidade de organizar e por em atuação a 

                                                 
421 Historia Roderici, op. cit., p. 948. 
422 Ibid., p.948. 
423 Rodericus uero, audita pro nichilo habens, suum amicum esse et cum illo pacem habere se omnino negauit. 
Cui sui milites et primates dixerunt: “Quid est hoc? Quid mali unquam fecit tibi comes Berengarius, quod tu non 
uis pacem habere cum illo? Ipsum quidem deuictum ac superatum, uinctum atque captum in manu tua 
potencialiter tenuisti, omnesque suas gazas et diuitias eidem uiriliter abstulisti, et non uis pacem cum illo? Non 
enim psum tu rogas, sed ille te rogat quod tecum pacem habeat”. Militum itaque nobilium suorum consilio 
demum adquieuit, et cum eo pacem habiturum se omnio promisiti.. Ibid., p. 948. 
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coorperação social-territorial conforme às suas intenções424. Os objetivos, entretanto, só 

poderiam ser plenamente alcançados por um poder político que tivesse condições de se tornar 

um poder estatal425. Naqueles anos iniciais da década de 1090, Rodrigo detinha tão somente 

um comando sobre seus homens que, mobilizados e motivados, auxiliavam o castelhano na 

realização de suas vontades. Era um poder itinerante, sem qualquer vínculo perene com uma 

dada localidade. 

“Embora se considere que a política não é senão a continuação da guerra, o que a 

caracteriza é precisamente o emprego de outros meios; a parte mais importante de toda 

política é integrada pelos esforços para evitar o conflito existencial entre amigo e inimigo”426. 

O armistício entre Rodrigo Diaz e Berenguer Ramón II foi apenas um dos acordos que vieram 

a ser firmados nestas partes da Península Ibérica. O cenário desta década favoreceu as 

costuras políticas, num panorama em que o guerreiro exilado cumpria, a seu modo, o papel de 

um moderador e de um intermediário. 

A derrota catalã chamava a atenção dos soberanos cristãos das proximidades para o 

Cid Rodrigo e seus eficientes guerreiros, confirmando esta nova força militar como mais um 

poder a ser respeitado e cortejado pelos seus similares. O conde Berenguer Ramón, mesmo 

tendo sido fragorosamente subjugado em campo de batalha — além de ter sido obrigado a 

pagar por sua liberdade e abdicar de suas pretensões sobre as Taifas do Levante — precisava 

pactuar com o seu rival castelhano. É possível cogitar-se que a segunda derrota diante dos 

exércitos de Rodrigo Diaz apresentou ao conde barcelonês a necessidade de apaziguar os 

ânimos beligerantes, fazendo-o procurar conciliação com o castelhano exilado após os duros 

eventos precedentes. 

O Cid Rodrigo se mostrou como algo mais do que um simples soldado profissional; 

como guerreiro e chefe de homens, detinha recursos para exercer uma participação política 

ativa. O Campeador concentrava capital político e instrumentos materiais de ação política, e 

era instruído na lógica política de uma dada dinâmica427. Este domínio foi algo mais do que 

necessário para sua atuação no jogo político destas partes peninsulares. A partir da vitória no 

confronto com o conde de Barcelona, Rodrigo de Vivar apresentou-se como portador de 

percepção e de expressão política428, impondo-se no seleto grupo dos grandes guerreiros que 

negociavam em posição de superioridade com os rivais. 

                                                 
424 HELLER, op. cit., p. 248. 
425 Ibid., p. 248. 
426 Ibid., p. 249. 
427 BOURDIEU, op. cit., p. 164. 
428 Ibid., p. 165. 
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A aliança aqui constituída retirou a possibilidade de um iminente ataque por parte do 

Campeador às terras do conde Berenguer. Neste período histórico marcado pela constante 

mobilização da sociedade para a guerra e pelas freqüentes refregas entre os grandes senhores 

políticos, os acordos eram costurados no intuito de cessar os atos que pudessem deflagrar uma 

batalha. Os debilitados condados catalães pareciam não possuir disposição para guerrear neste 

momento. Como mencionamos anteriormente, sem recursos materiais a organização de 

expedições belicosas estaria comprometida. Encontrando-se enfraquecido, fazia-se imperativo 

para Berenguer Ramón II possuir menos um inimigo com que tivesse que lutar.  

Estabelecido o acordo, o Campeador não era mais um adversário; passava a fazer 

parte, então, do no grupo dos possíveis aliados do conde, favorecendo assim a obtenção de 

tempo para a reestruturação e reestabelecimento político das terras de Barcelona e arredores. 

Findadas as negociações, cada um se retirou para seus territórios. O conde Berenguer, 

atravessando o rio Ebro, chegou a Barcelona. Já o Cid Rodrigo foi para Burriana, de onde 

seguiu para Yuballa (Cebola), região pertencente às terras valencianas, celebrando aí a Páscoa 

do ano de 1090429. 

 

3.2.2. Nova convocação do rei Afonso VI: 

 

A vitória sobre o conde Berenguer Ramón II de Barcelona, mesmo sendo um feito de 

grande importância para o rearranjo das forças políticas no leste peninsular, por si só não 

tinha a capacidade de revelar um futuro promissor para o Campeador. As novas circunstâncias 

que vieram em seguida atestam o contrário, mostrando o quão instável era a posição do Cid 

Rodrigo. Primeiramente, a calmaria parece se apossar da vida de Rodrigo de Vivar nos anos 

de 1090 e 1091, cuja perenidade dependia das oscilações no cenário político que o 

circundava. Talvez este novo momento apresentasse uma melhoria nas condições da vida 

política do castelhano. Na Historia Roderici, um novo panorama se abria de maneira 

favorável para o guerreiro exilado, algo que poderia ter mudado sua condição perante o seu 

senhor, o rei Afonso VI. 

Naquele local, trouxeram a ele as cartas da rainha esposa do rei Afonso e de seus 
amigos, que declaram que o rei Afonso queria travar guerra contra os sarracenos e 
com todos eles, e ordenou que não ousasse ter duvida quanto a isto. Na verdade, os 
sarracenos capturaram Granada e todos os seus confins. O rei por esta razão vai lutar 
contra os sarracenos. Por estas cartas, os amigos dele deliberaram que ele deveria ir 

                                                 
429 Historia Roderici, op. cit., p. 949. 
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em veloz curso até o rei contra os sarracenos com seu exército e com todo seu 
exército deveria ir ao encontro do rei; e assim recuperaria a graça e o amor do rei.430 

 

A defesa contra a pressão na fronteira Sul de Leão e Castela tornava-se uma 

emergência imediata. A ameaça dos Almorávidas pesou de maneira tão grave que obrigou 

Afonso VI a convocar o seu vassalo exilado. Por meio de sua rainha, Constança, e de seus 

servidores imediatos, o Campeador foi novamente chamado à presença do seu senhor, 

tornando-o mais uma vez agente político de seu suserano. Abria-se uma nova oportunidade 

para cair nas graças do rei de Leão e Castela. Em Liria, sob os conselhos dos seus vassalos, 

Rodrigo decidiu responder às ordens reais e partir para se reunir com as hostes cristãs431. 

Diferente das passagens anteriores, aqui nós encontramos as circunstâncias que favoreceram o 

contato do Cid com seu rei. A narrativa do retorno do Cid Campeador a Castela foi contado 

de forma abrupta pela Historia Roderici, parecendo que o escriba preocupou-se em redigir de 

maneira mais elaborada como teria sido a nova convocação de Rodrigo para se unir ao rei. 

O anônimo redator da Historia Roderici ressaltou, de forma sutil, o estado que estava a 

relação de Afonso VI com Rodrigo. A breve passagem denotaria o alto grau de animosidade 

entre as partes, destacando que os eventos desenrolados pela campanha de Aledo ainda 

estavam vindo à superfície. A intermediação dos dois pela rainha e seus correligionários pode 

ser interpretada como permanência da tensão entre senhor e vassalo. Seria, então, uma 

negociação pela obtenção de um poderoso reforço na luta contra os norte-africanos. Os êxitos 

militares no Levante e arredores poderiam ser motivos a serem considerados. Rodrigo se 

tornava necessário para o rei. 

A participação no jogo político da corte demanda a seus integrantes a adesão às suas 

regras e ao investimento nele432. A entrada no jogo político é um investimento na 

lucratividade que ele pode proporcionar433, tornando-o objeto de intensa disputa434. A crença 

do Cid em encontrar novas condições favoráveis o impeliu a regressar pelas ordens do rei 

Afonso VI. Devemos também acrescentar a obrigatoriedade do vassalo de ingressar no corpo 

militar do rei quando este realizar a convocação. 

                                                 
430 Quo in loco regine regis Aldefonsi uxoris et amicorum suorum littere ad eum pertulerunt, que significauerunt 
ei regem Aldefonsum contra sarracenos ire etc um eisdem bellum inire omnino uelle atque dsposuit proculdubio 
habuisse. Jam enim Granatam et omnes fines eius sarraceni ceperant. Hec nimium erat causa quare rex contra 
sarracenos pugnare ibat. Per litteras namque istas consuluerunt ei amici eius, quod, remota omni occasione, sub 
ueloci cursu ad regem [contra] sarracenos cum exercitu suo iam pergentem iret, et in bello illo una cum rege 
esset, etc um omni exercitu suo Regis exercitui illum adiuuando se insereret, et sic regis gratiam et amorem 
proculdubio statim recuperaret. Historia Roderici, op. cit., p. 949. 
431 Ibid., p. 949-950. 
432 BOURDIEU, op. cit., p. 172. 
433 Ibid., p. 173. 
434 Ibid., p. 173. 
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Em Martos, nas terras de Córdoba, o Cid Rodrigo reencontrou-se com o rei Afonso 

que o recebeu na paz e com honra435. A reaproximação do herói castelhano com seu senhor 

em Martos perdurou até a expedição real cessar sua marcha e fixar o acampamento nas terras 

montanhosas de Libriela. Todavia, a prosa latina — dedicada a Rodrigo — não esclarece os 

motivos dos desentendimentos do protagonista com o rei Afonso. Dá-se a entender que a nova 

indisposição do rei com o Campeador estaria relacionada à fixação do seu acampamento, que 

estaria muito próximo à tenda de Afonso VI436. E tal situação foi encarada como uma grave 

ofensa pelo senhor de Leão e Castela que, instigado pelos seus conselheiros, enfureceu-se 

novamente contra o Cid Rodrigo durante a espera pelo confronto com os Almorávidas437. 

O exército do rei permaneceu cerca de sete dias estacionado preparando-se para a 

refrega contra os exércitos almorávidas. Porém, o combate tão aguardado não se efetivou. Os 

norte-africanos afastaram-se do cenário de batalha438, fazendo adiar o derradeiro embate entre 

cristãos e muçulmanos, tornando a presença do Campeador desnecessária no esforço de 

guerra de Leão e Castela. Sabendo deste ocorrido o exército real desmobilizou-se, o rei 

Afonso VI deslocou-se à nova sede do seu reino, Toledo439. Atravessando o rio Guadalquivir, 

ocupou o castelo de Ubeda, enquanto Rodrigo e seus cavaleiros acampavam junto à margem 

do rio. 

Retornando a Toledo até o castelo que é dito Ubeda, que está sobre o rio 
Guadalquivir, Rodrigo tomou a dianteira de seu exército e fincou acampamento 
junto ao rio e tornou a assentar os seus. Igualmente, o rei irado e lançou não brandas 
palavras duramente a Rodrigo, o rei refutou muitas e várias causas, mas não 
verdadeiras. Veementemente agitado e insuflado de ira, por que ele desejou capturá-
lo. Rodrigo ponderando e plenamente conhecendo determinados signos, toda gritaria 
das palavras do rei pacientemente suportou. E assim tendo chegado à noite, não sem 
pavor, Rodrigo afastou-se e logo voltou a seus acampamentos. Muitos de seus 
cavaleiros então deixaram Rodrigo e se transferiram aos acampamentos do rei; e 
assim abandonado pelo seu senhor Rodrigo, e se juntaram ao serviço do rei..440 

 

A Historia Roderici põe em destaque que apesar de o rei castelhano e Rodrigo estarem 

na mesma localidade e muito próximos um do outro, a reunião sob uma mesma “mesa” não se 

efetuou. No retorno da campanha não realizada, senhor e vassalo não estabeleceram entre si 

                                                 
435 Historia Roderici, op. cit., p. 950. 
436 Ibid., p. 950. 
437 Ibid., p. 950. 
438 Ibid., p. 950. 
439 Ibid., p. 951. 
440 Ad Toletum itaque rediens, usque ad castrum qui dicitur Ubeda, quod est super aluem castra sua figi atque 
statui suis precepit. Ibidem rex iratis et non blandis uerbis Rodericum aspere tradidit; multis quidem et uarijs 
causis sed non ueris eum redarguit. Adeo sane contra illum uehementer motus et accensus est ira, quod illum 
capere decreuit ac uoluit. Quod Rodericus perpendens et plenarie signis certis congnoscens, omnia Regis 
uerborum conuitia pacienter sustinuit. In eadem itaque superueniente nocte a rege, non sine pauore, Rodericus 
recessit et ad sua castra statim redijt. Plures uero militum suorum tunc Rodericum reliquerunt et ad castra Regis 
se transtulerunt; derelicto itaque Roderico domino suo, regis seruitio se contulerunt. Ibid., p. 951. 
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qualquer contato. Quando, entretanto, este contato se realizou, se fez sob a forma de 

convocação do Cid para responder por suas ações diante do grande senhor cristão. 

Irado, o rei Afonso VI repreendeu Rodrigo Diaz de Vivar duramente. O cronista 

anônimo da prosa latina, apesar de reconhecer como incisivas as acusações contra Rodrigo, 

não relata quais foram, limitando-se a informar que o Cid ouviu a repreensão sem dizer 

qualquer palavra. A única atitude que o guerreiro castelhano poderia tomar era a de se retirar; 

de noite saiu do castelo e se dirigiu a seu acampamento441. Não está claro se foi decisão 

tomada por Rodrigo Diaz esta saída ou se foi resultado imediato dos acessos de ira do seu rei.  

A prosa latina nos relata a saída de muitos cavaleiros de seu séqüito para a corte de 

Afonso VI. O conflito entre senhor e vassalo, nestas passagens da Historia Roderici, denotam 

a maior agressividade nas ações de Afonso VI, pois o ponto que ela chegou e a força que 

alcançou levou ao rompimento dos vínculos vassálicos não só entre o rei e o Campeador, mas 

também entre este e muitos de seus cavaleiros442. O poder político do rei de Leão e Castela 

manifestava-se pleno com sua presença física diante dos seus comandados, principalmente 

quando contava com o apoio de parcelas representativas de seus colaboradores políticos. Com 

sua corte, no sentido de conjunto dos principais servidores políticos, impelia suas vontades 

apoiado na força dos seus vassalos mais importantes.  

O rei e sua corte mostraram-se fortes o suficiente para desconstruir o vínculo político 

de Rodrigo Diaz de Vivar e os seus servidores, ou melhor, desautorizar a manutenção dos 

laços que prendiam estes atores entre si, tornando legítima a saída de cavaleiros de seu séqüito 

e evitando assim a ocorrência de uma infração da prática social e política que configurava as 

relações feudais. O rei detinha autoridade para tornar lícita a supressão dos vínculos 

vassálicos e de outros agrupamentos sociais.  

O Cid, ingressando novamente no jogo político de Leão e Castela, procurou obter os 

lucros que esta participação poderia lhe proporcionar; todavia, o saldo positivo não era a única 

conseqüência que esta relação podia oferecer. Agora via-se prejudicado pelo afastamento443 

deste jogo tão acirrado. Novamente, o Campeador foi excluído do relacionamento político de 

seu suserano, tornou-se um dissidente, situação que o marginalizava444.  

 

3.2.3. Negociação com Saragoça e Aragão: 

 

                                                 
441 Historia Roderici, op. cit., p. 951. 
442 Ibid., p. 951. 
443 BOURDIEU, op. cit., p. 173. 
444 Ibid., p. 184. 
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O ano de 1091 revelou-se extremamente duro para o Cid Campeador, a despeito de 

seus êxitos militares passados. Mais uma vez caíra em desgraça e alijado do círculo político 

de Leão e Castela, o Cid viu-se de novo apartado do convívio com o seu suserano, de seu 

prestígio político e social e separado do grupo inserido da esfera de proteção e benesses de 

Afonso VI. Enquanto o rei se dirigia a Toledo, o desgostoso guerreiro encontrava-se mais 

debilitado politicamente e com o número de cavaleiros reduzidos. Rodrigo Diaz recuou até o 

Levante espanhol mais uma vez. Afastou-se das terras de Valência e se fixou em 

Benicadell445. Ocupou o castelo da região, o reparou e fortificou, dotou-lhe de nele provisões 

e o deixou a cargo da proteção de seus guerreiros, cavaleiros e peões. 

O Cid Campeador ocupou territórios que pareciam estar sob o domínio frouxo dos reis 

de Taifas levantinas, localidades entregues à própria sorte ou subjugadas e controladas pela 

aristocracia aí presente. Tais poderes autônomos reclamaram para si as rédeas do jogo 

político, mas não contaram com recursos militares próprios. Quando obtiveram com algum, 

eram insuficientes para promover a própria defesa. Neste contexto, mais um castelão 

muçulmano se rebelou contra o seu senhor superior. No ano de 1092, um castelo pertencente à 

Saragoça era tomado pelas forças desagregadoras deste cenário.  

Neste local, na verdade, um homem veio, que o castelo Borja vizinho a Tudela 
mandou dar a si furto totalmente. 
 
Logo feito conselho, sua gente logo admitiu ir contra o castelo de Borja, e eis que de 
súbito um núncio veio pelo rei Sancho dos aragoneses ao rei Almuzahen de 
Saragoça e anunciou-lhe estar muito aflito e oprimido.446 

 

A fortaleza de Borja, cuja localização era à Oeste da cidade de Saragoça, constitua-se 

como uma ameaça à integridade do território do reino de Saragoça e precisava ser posta mais 

uma vez sob os interesses do rei Almuzahen. Com esta preocupação, Rodrigo foi outra vez 

convocado a prestar auxílio militar nestas terras. Com alguns dos seus homens, Rodrigo Diaz 

chegou de noite à corte de Almuzahen, que lhe expôs o ocorrido em Borja447. As condições 

impostas por Rodrigo para solucionar o problema pareciam desagradar o soberano de 

Saragoça, mas este foi aconselhado pelos altos dignatários do reino a aceitar as proposições 

do castelhano exilado448. O Campeador não se portava mais como um protegido estrangeiro 

em sua corte, mas com um guerreiro independente e ciente de seus anseios pessoais, do que 

                                                 
445 Historia Roderici, op. cit., p. 951. 
446 Hoc autem in loco ad eum quidam homo uenit, qui castrum Borge uicinum Tutele sibi furto penitus dare 
promisit.// Inito itaque consilio, contra castrum Borge cum gente sua statim ire capit, et ecce subito Almuzahen a 
rege Sanctio aragonensium esse u[ald]de coactum et opressum eidem nuntiauit. Ibid., p. 951-952. 
447 Ibid., p. 952. 
448 Ibid., p. 952. 
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poderia oferecer e do que poderia exigir em negociações com os grandes senhores cristãos ou 

muçulmanos. Desconhecemos as exigências feitas pelo Cid Rodrigo, da mesma forma que 

desconhecemos a conclusão do assunto de Borja. 

Contudo aos acampamentos não quis voltar, mas permaneceu no lugar que estava, 
tendo ouvido os maiores e melhores da cidade de Saragoça que vieram a ele. Ele que 
procurou ter amor e amizade e paz com o seu rei, suplicaram muitas obsecrações.  
Almuzahen e Rodrigo viram-se mutuamente e firmaram paz entre si.449 

  

A Historia Roderici nos fornece a conclusão do acordo entre as partes, não algo 

referente a uma campanha punitiva contra Borja, mas um pacto que se visava a pacificação 

das animosidades entre as partes reunidos nas negociações. Firmou-se “amor, amizade e paz”, 

“amorem et amicitiam et pacem”, entre Rodrigo Diaz de Vivar e o rei Almuzahen de 

Saragoça, expressões similares às que foram empregadas para designar o acordo entre o 

castelhano e o conde Berenguer de Barcelona. Deduzimos aqui que a chamada do Cid à corte 

muçulmana cumpria dois papéis: o de servir militarmente a Almuzahen — papel este 

cumprido em muitas outras ocasiões — e o de aplacar a inimizada entre ambos. Talvez este 

acordo costure-se mais do que um contrato de auxílio bélico, foi provável que pela própria 

movimentação autônoma de Rodrigo Diaz pelas porções orientais da Península Ibérica força-

se o soberano de Saragoça a compactuar com o castelhano exilado. Mais uma vez, a 

prioridade de se restringir o número dos eventuais inimigos a menos pode ter pesado 

consideravelmente nesta conjuntura.  

No entanto, naquele tempo Rodrigo logo chegou com o seu exército a Saragoça, e aí 
atravessou um rio e fixou seus acampamentos no lugar que é dito Fraga. 

 
Tendo ouvido aquilo, o rei Sancho de Aragão unido ao seu filho rei Pedro congregou 
um imenso exército. Congregado o exército, ordenou fincar suas tendas ao longo do 
lugar que é dito Gurrea. O rei e seu filho logo enviaram legados pacíficos a Rodrigo 
referentes à delegação de amor e paz.450 
 
  

De Saragoça, o Cid Campeador partiu para Fraga, situada a Norte da referida Taifa. A 

toponímia nos fornece uma idéia da natureza do terreno onde estava localizada, Fraga, do 

latim fragum, significando rocha escarpada, penhasco, penedo ou pedra grande451. Situado 

                                                 
449 Verumptamen ad castra redire noluit, sed in loco eodemin quo erat permansit; quo audito maiores et meliores 
Cesaraugustane urbis ciues  ad eum uenerunt. Illum nimirum, ut cum rege sua amorem et amiciciam et pacem 
habere uellet, multis obsecrationibus efflagitauerunt. Factum est autem, quod Almuzahen et Rodericus uiderunt 
se ad inuicem, et firmauerunt inter se firmissimam pacem. Historia Roderici, op. cit., p. 952. 
450 Tunc autgem Rodericus iam cum exercitu suo ad Cesaraugustam peruenit, ibique aluem transiuit, atque castra 
sua in loco qui dicitur Fraga fixit.// Quo audito, rex Sanctius aragonensis uma cum filio suo Petro rege inmensum 
exercitum congregari precepit. Congregato itaque exercitu, tentoria sua in loco qui dicitur Gorreia Figere 
protinus iussit. Rex autem et filius eius tunc miserunt ad Rodericum legatos pacíficos, amoris et pacis legationem 
ferentes. Ibid., p. 952. 
451 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit , p. 807. 
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provavelmente ntre o reino de Aragão e Saragoça, assumia, de certo, um caráter de 

fortificação ou castelo erigido sobre uma montanha ou elevação. Pode parecer uma colocação 

nebulosa, contudo, dada a natureza do terreno entre a Cordilheira Cantábrica e o Monte Perdu, 

cogita-se ser este uma espécie de marco fronteiriço das terras de Saragoça com o território 

aragonês.  

A proximidade com o reino de Aragão fez as noticias chegarem velozmente à corte do 

rei Sancho. Junto com o seu filho Pedro Sanchez, o rei de Aragão congregou seu exército e 

deslocou-se até as terras de Gurrea, onde fixou acampamento e enviou mensagens ao 

Campeador. A proposta de firmar um acordo de amor e paz entre o senhor de Aragão e o 

castelhano exilado era de grande importância para o rei aragonês. Anos atrás, ambos já 

haviam se confrontado como inimigos em campo de batalha; agora a situação era diferente. A 

sugestão de celebração de um pacto parece ter funcionado da mesma maneira como havia 

ocorrido com o conde de Barcelona e o rei Almuzahen de Saragoça. Reduzir o campo inimigo 

tornava-se fundamental numa realidade conturbada; transformá-lo em aliado era reunir mais 

um forte exército pronto para ser empregado nos momentos difíceis.  

Os ecos desta aliança também foram registrados na fonte aragonesa Crónica  de San 

Juan de Peña: 

(...) E rendeu louvor e graças a Deus pela vitória que obteve. Voltou a sitiar a dita 
cidade, a qual, sabendo da vitória dos mouros, caída em desespero, triste e condoído, 
depois de oito dias rendeu-se subitamente ao dito rei Dom Pedro no ano de Nosso 
Senhor MXCIIII. VI.º Calendas de Dezembro. Este rei Dom Pedro recebeu o Cid 
Rui Diaz em comenda e lhe prometeu ajudar no que precisar.452 

 

Expressa-se, aqui, um equívoco permeando um relato fidedigno acerca das 

circunstâncias que envolveram as negociações abertas entre Rodrigo Diaz de Vivar e a 

monarquia de Aragão. Como fonte mais antiga, a Historia Roderici situava-se mais próximo 

no tempo dos eventos que narra e pretende preservar. A Crónica de São Juan de Peña, por 

sua vez, situa-se a quase três séculos do mundo do Campeador. Pelo que já se analisou da 

crônica, verifica-se que sua base repousa em muitos eventos oriundos da tradição oral, o que 

permitiu mudanças consideráveis defazagens até o momento em que tais assuntos foram 

assentados sobre um suporte de escrita. 

                                                 
452 Et rendió lohors et gracias á Dios de la victoria que hauía obtenido, tornóse á sitiar a la dita ciudad, la qual 
sabiendo la victoria de los moros, caída en desperacion , triste et dolenta, depues de ocho dias rendióse 
sueltament al dito rey Don Pedro en el año de nuestro senyor MXCIIII. VI.º Kalendas Decembre. Aquesti rey 
Don Pedro recibió al Cit Ruidiaz en comanda et prometióle de ayudar do lo huuis menester. Crónica de San Juan 
de Peña, op. cit., p. 60. 
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Não sabemos se parte da pauta tratada na negociação com o rei de Aragão era 

constituída de algum comentário sobre os últimos acontecimentos em Borja. Podemos supô-

lo, dado o atual estágio de informações obtidos com a Crónica de San Juan de Peña e com o 

Liber Regum. 

No ano 1118, o Imperador (Afonso I de Aragão) se apoderou de Daroca, Calatayud, 
Tarazona e todos os lugares de rio de Borja e que fazia parte  de Tudela.453 
 
Foi muito bom (o rei Afonso I) e muito leal e muito esforçado e fez muitas batalhas 
com mouros e os venceu; e conquistou Saragoça dos mouros, e Daroca e Calatayub 
e rio de Taraçona e rio de Borja e Tudela, com outras muitas.454 

 

As fontes relatam a conquista de Saragoça por Afonso I, o Batalhador, rei de Aragão 

no século XII. A crônica e o cronicon narram a concretização dos interesses da monarquia 

aragonesa sobre o território da Marca Superior. Após longos anos de tentativa de impor a 

autoridade aragonesa, somente em fins da década de 1110 a empreitada seria efetuada. Desde 

pelo menos o reinado de Ramiro455, as hostes de Aragão participaram de duras refregas pela 

submissão das regiões à Oeste de suas terras. Na primeira metade da década de 1090, os 

interesses sobre a zona eram mantidos como assuntos estratégicos trazidos à baila em 

momentos de menor perturbação do equilíbrio político-militar entre os potentados vizinhos. 

Qualquer novo evento surgido nestas áreas era motivo de reuniões e acordos políticos que 

delimitavam as atribuições das partes envolvidas. 

Saindo do encontro com o soberano aragonês o Cid retorna a Saragoça, onde 

confirmou a paz que havia firmado com Almuzahen456. Esta é outra descrição breve sobre a 

vida política do Campeador. Pouco pode ser extraído desta passagem, mas podemos arriscar 

laçar alguma luz sobre este espaço nebuloso. Este fragmento se insere no conjunto de relações 

políticas vivenciadas nos últimas décadas, mas ganhou um contorno próprio com a presença 

do exilado castelhano. O reino de Aragão e o condado de Barcelona sempre tiveram interesses 

sobre a região do Levante e as terras de Saragoça. O reino de Leão e Castela procurou em 

várias situações expandir sua influência sobre estas terras. Mas a debilidade política da região 

e o confronto sucessivo entre os agentes acima citados possibilitaram as operações do 

Campeador, que se tornou um poder a ser sempre considerado nas decisões políticas dos 

grandes senhores cristãos e muçulmanos.  

                                                 
453 El año 1118, se apoderó el Emperador, de Daroca, Calatayud, Tarazona y todos los lugares del rio de Borja y 
de hácia la parte de Tudela. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 68. 
454 Fo muit bueno e muit leal e muit esforçado e fizo muitas batallas con moros e uenciollas; e conquerio 
Zaragoza de moros, e Darocha & Calatayub e rio de Taraçona & rio de Borga & Tudela, con otras muitas. Liber 
Regum, op. cit., p. 38. 
455 Ver Capítulo 1. 
456 Historia Roderici, op. cit., p. 952. 
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Firmando um pacto com todos os principais soberanos do Levante, da Marca Superior 

e da Catalunha, o Cid Campeador limitava a ação de todos, defendendo-os de possíveis 

agressões nutridas. As alianças costuradas punham freios nas manifestações dos interesses 

pessoais de cada um dos personagens: o reino aragonês foi impedido de manter sua expansão 

sobre Saragoça, a derrota de Barcelona forçou a abdicação de seus interesses sobre o Levante 

e o reino de Saragoça cedeu parcelas de suas terras ao castelhano e ainda teve que pagar 

tributos para contar com seu poderio militar. Passo-à-passo Rodrigo de Vivar inverteu o 

panorama que lhe estava desfavorável. 

Tendo firmado aliança com os mais poderosos senhores cristãos das terras 

peninsulares orientais o Cid Rodrigo logrou transformar seus inimigos em colaboradores 

políticos. Livrou-se de qualquer ameaça que pairava sobre sua retaguarda. Nutriu-se 

diretamente das reservas financeiras de Saragoça, tornando esta Taifa, mais do que uma 

contratadora de seus serviços, um quase tributário. Seu poder itinerante presentificava-se onde 

se fazia necessário. Sua sede de poder era sua corte, seus mais próximos servidores e os 

soldados que o acompanhavam. Esta mobilidade, bem como as escolhas acertadas de Rodrigo, 

favoreciam seus sucessos e a presença no cenário adequado. Tornou-se uma força militar 

móvel e independente que lidou com as circunstâncias que foram surgindo diante de si, 

agregando agentes que outrora foram seus inimigos. 

 

3.2.4. O Campeador nas terras de Castela: 

 

Autonomia deve ser a palavra empregada para caracterizar a vida do Cid Rodrigo 

Campeador nestes primeiros anos da década de 1090. Alheio à qualquer a autoridade secular a 

quem prestar obediência, Rodrigo de Vivar desconhecia freios que pudessem dissuadi-lo das 

ações que se realizaram nos primeiros meses de 1092. O quadro até aqui configurado destaca 

a trajetória oscilante da vida do castelhano exilado, ressaltando o progressivo desligamento 

dos laços que o unia ao rei Afonso VI de Leão e Castela. Queríamos dizer que tal fenômeno 

possuía um aspecto negativo que o próprio herói castelhano procurou remediar, escusando-se 

com o seu senhor em diversas situações, evitando confrontá-lo militarmente. Todavia, outro 

aspecto se evidenciava em todo estes eventos: a autonomia de decisões do próprio Rodrigo 

Diaz de Vivar. 

Esta independência e autonomia das ações e decisões do Cid Campeador foi algo 

construído e parcialmente dependente das direções tomadas pelo castelhano em momentos 

chaves de sua vida. Se não prestava contas a um senhor superior, estava, deste modo, isento 
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de qualquer obrigação de evitar determinadas situações que o forçasse a responder por suas 

ações como outro indivíduo que estivesse sob a jurisdição de seu suserano. O Campeador 

encontrava livre o caminho para agir como bem entendia. Tinha condições de fazer respeitar 

suas decisões, tanto por meio dos recursos financeiros que passou progressivamente a deter 

quanto pela força guerreira que conseguiu coligar em sua volta. Conjugando então estes 

elementos, pode por em prática uma expedição militar contra os inimigos, empreendendo sua 

jornada contra a fronteira oriental do reino de Castela. 

Tendo saído finalmente de Saragoça, invadiu as terras de Calahorra e de Nájera com 
máximo e inumerável exército, que estavam no reino do rei Afonso e sob seu 
império. 

 
Virilmente debelando com grande força e capturou Alverith e Logronho. 
Furiosamente e impiedosamente fez um fogo excessivamente grande e rapina muita 
lastimável, e terrível e cruel e vasto irremediável incêndio com chama por todas as 
terras. Devastou com terrível e cruel depredação e destruí toda a já referida terra e 
tomou suas posses e riquezas e todos seus espólios, e os tinha junto a si. Saído assim 
deste local, com enorme milícia chegou ao castelo que é dito Alfaro, que virilmente 
debelou e no mesmo lugar capturou.457 

 

Assolou duramente as terras de Najera e Calahorra, regiões submetidas ao imperium 

do rei Afonso VI. O assalto às porções orientais do reino castelhano não foi uma escolha 

aleatória do Cid Rodrigo. Deixadas sob a responsabilidade do conde García Ordóñez, eram o 

alvo perfeito da fúria vingativa do Campeador. Empreender uma “invasão”, no sentido 

técnico militar, constituía um caminho compreensível no intuito suprimir as forças do 

inimigo458, atacando os pontos mais vulneráveis de seu território, “de modo a prejudicá-lo ao 

máximo possível”459. Esta realização, segundo Von Clausewitz, estaria configurada 

plenamente com a função política de uma expedição militar460. 

Mais uma vez o nome do conde castelhano aparece envolvido em momentos de 

tensões na Historia Roderici. Após vários anos, estes dois guerreiros puderam se confrontar 

em campo de batalha. Desde o confronto em Cabra, os dois personagens não se viam frente a 

frente numa situação de extrema hostilidade. Os murmúrios instigadores nos salões reais de 

Afonso VI contra o Cid Rodrigo de Vivar não são, na prosa latina, atribuídas a seu rival; o 

                                                 
457 Egressus tandem de Cesaraugusta, cum Maximo et innumerabili exercitu intrauit terras de Calagurra et de 
Nagera, qui erant in regno Aldefonsi et sub eiusdem império.// Tunc autem viriliter debellando, et Aluerith et 
Lucronium cepit. Ingentem nimirum atque mestabilem et ualde lacrimabilem predam, et dirum et impium atque 
uastum inremediabili flamma incendium per omenes terras illas seuissim[e] et inmisericorditer fecit. Dira itaque 
ímpia depredatione omnem terram prefatam deuastauit et destruxit, eiusque diujtijs et pecunijs atque ominibus 
eius spolijs eam omnino denudauit, et penes se cuncta habuit. Egrediens itaque de loco illo, cum ingenti militia 
peruenit ad castra qui dicitur Alfarum, quod uiriliter debellauit et ilico cepit. Historia Roderici., op. cit., p. 953. 
458 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 36. 
459 Ibid., p. 36. 
460 Ibid., p. 36. 
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texto não nomeia qualquer indivíduo envolvido. A fonte que tratar desta animosidade 

irreversível, o Cantar de Mio Cid, de forma mais detalhada chega a citar o nome de García 

Ordóñez em determinadas circunstâncias, mas tais “falas” configuram-se como recursos 

literários que o jogral anônimo usou para ressaltar o nível das intrigas palacianas contra o 

herói do poema. 

Ainda que satisfeito o rei, muito desagradou a Garcia Ordóñez: 
“Parece que na terra dos mouros não há vivo homem, 
“quando assim faz por sua maneira o Cid Campeador!” (v. 1345-1347)461 
 
Pesou ao conde dom Garcia e mal era irado; 
com dez de sés parentes reservadamente dava sua opinião: 
“Maravilha é do Çid, como sua honra cresce tanto! 
“Na honra com a honra que ele tem nos seremos aviltados; 
“por tão facilmente vencer reis do campo, 
“como se os encontrasse mortos aduzir-se os cavalos, 
“por isto que ele faz nos o desprezaremos”. (v. 1859-1865)462 

 

Rodrigo Diaz de Vivar atacou as terras protegidas pelo conde Garcia, capturou as 

regiões de Alverith e Longronho, depredando e incendiando tudo que lá existia463. O próprio 

redator da Historia Roderici recorreu a expressões que evidenciassem a maneira dura com que 

Rodrigo agiu, demonstrando o quão terrível poderia ser o castelhano exilado. Ocupou o 

castelo de Alfaro, onde aguardou pela primeira movimentação de seu inimigo. As ações do 

Cid tinham a intenção de chamar a atenção do seu rival, forçando-o a entrar na arena de 

combate o mais rápido possível. O conde Garcia, se foi realmente o principal instigador da 

fúria do rei Afonso, teria que se defender no prélio que se desenhava. 

As notícias dos eventos recentemente ocorridos chegaram ao conde em lugar não 

determinado pela prosa latina464. García Ordóñez enviou cartas ao Cid Campeador ordenando 

que saísse de onde se encontrava, oferecendo um prazo de sete dias que, se concluído, poderia 

vir a converter em uma retirada pacífica numa propiciada pela derrota em campo de batalha.  

García Ordóñez convocou aqueles que respondiam diretamente a sua pessoa, seus 

conselheiros, seus vassalos: 

O conde Garcia Ordóñez congregou todos os seus parentes e potentes: potestades e 
príncipes, que estavam dominados todas as terras que estão pela cidade que é dita 
Zamora até Pamplona. Congregado assim imenso e inumerável exército de 
cavaleiros e peões, o supradito conde unido com sua multidão de gente chegou até o 
lugar que é dito Alverith. Além de ir pávido e formidoloso à guerra com Rodrigo e, 

                                                 
461 Maguer plogo al rey, mucho pesó a Garci Ordóñez:/ “Semeja que en tierra de moros non a bivo omne,/ 
“quando assí faze a su guisa el Çid Campeador!”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1077. 
462 Pesó al comde don García, e mal era irado;/ con diez de sos parientes aparte davan salto:/ “¡Maravilla es del 
Çid, que su ondra creçe tanto!/ “En la ondra que él ha nos seremos abiltados;/ “por tan biltradamientre vençer 
reyes del campo,/ “por esto que él faze nos abremos enbargo”. Ibid, p. 1095. 
463 Historia Roderici, op. cit., p. 953. 
464 Ibid., p. 953-954. 
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deste local, espantado retornou muito agitado e atemorizado com seu exército a sua 
terra.465 

 

A citação dos lugares preservados na Historia Roderici nos dão a noção da extensão 

do poder político do conde. Zamora, cidade responsável pela manifestação de insubmissão ao 

rei Sancho II de Castela, e de fidelidade ao rei Afonso VI, constituia um importante pólo 

político nas terras leonesas. Já a cidade de Pamplona, situada nas terras de Navarra, 

representava não apenas a ausência de limitações territoriais na ordenção desta organização 

política. As relações políticas eram essencialmente pessoais e familiares neste período 

histórico. Destaca-se, ademais, a subordinação em que se encontrava a nobreza navarra 

naqueles tempos: grupos oriundos daquelas terras foram inseridos nas redes de subordinação e 

dependência controladas pela monarquia castelhano-leonesa, diretamente ou por seus 

representantes nas diversas partes do reino. 

O conde pôs no jogo a sua parentela, que o acompanhava nas empreitadas sociais e 

políticas. Assim como a parentela do Cid Campeador no Cantar de Mio Cid466, a de Garcia 

Ordóñez via-se inserida em um mundo no qual os deveres de um membro eram 

compartilhados por todo o grupo familiar, núcleo que constituía a base do mais forte apoio 

nas situações mais decisivas. Os parentes seguiam o destino de um de seus integrantes mais 

representativos. Em momentos de guerra, ou, como neste caso, de vendetta, de pendências 

entre o Campeador e o conde Garcia, a parentela se unia no esforço para a batalha. A 

resolução de pendências pessoais em uma refrega militar revela o alto grau de feudalização da 

sociedade, pois o aparato jurídico que poderia intermediar o litígio não foi de forma alguma 

acionado. Aquele que saísse vitorioso na refrega era a parte reconhecida em seu pleno direito 

de agir. 

Reunido com seus parentes e vassalos, o conde saiu no encalço do Campeador. 

Cumpridos os sete dias propostos, encontrou Rodrigo a espera “como uma pedra imóvel”, 

impávido, claro em sua decisão de avançar sobre seu inimigo467. Rodrigo Diaz evacuou o 

castelo de Alverith, não deixou qualquer subordinado custodiando a fortaleza. Usou todos os 

seus comandados contra a expedição punitiva do conde Garcia Ordóñez, partindo com força 

                                                 
465 Comes autem Garsias Ordoniz congregauit omenes parentes suo set potentes: potestates et principes, qui 
dominabantur omni terre illi qui est ab urbe que dicitur Zamora usque in Panpilonam. Congregato itaque 
inmenso et innumerabili militum et peditum exercitu, supradictus comes una cum eadem gentium multitidine 
usque ad locum qui dicitur Alverith peruenit. Vltra itaque ire etc um Roderico bellum inire nimium pauens et 
formidans, ex loco isto ad terram suam una cum exercitu suo exterritus incunctanter remeauit. Historia Roderici, 
op. cit., p. 954. 
466 Ver Capítulo anterior. 
467 Historia Roderici, op. cit., p. 954. 
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total na batalha encarniçada. A gana da vitória deveria ser imensa para o Cid Campeador, pois 

os danos que afligiu antes, durante e depois do confronto foram intensos, segundo o anônimo 

redator da Historia Roderici468. Não se importou nem um pouco em atacar e derrotar um 

representante do rei Afonso VI. As terras não eram de Garcia Ordóñez, estavam sua custódia, 

eram de propriedade do rei, mas não foram poupadas da ira do guerreiro exilado. Ateou fogo 

em toda a terra e não deixou casa alguma em pé469. 

Concluída a vitória sobre o conde castelhano, que foi novamente capturado, o Cid 

mostrou que não dependia mais de qualquer outro senhor para efetuar suas expedições 

bélicas. A partir daí, suas ações serão autônomas, feitas à revelia do rei de Saragoça ou de seu 

antigo suserano. São os seus desejos e objetivos que vigorarão a partir de agora. Repatriou o 

conde García Ordóñez e seguiu para Saragoça470, daí dirigiu suas atividades militares sobre o 

Levante, principalmente sobre a Taifa de Valência. Antes de iniciarmos nossa análise sobre os 

efeitos das ações do Campeador, configuraremos a situação que vigorava no Levante 

Espanhol e em seu principal reino, o de Valência. 

 

3.3. O Levante Espanhol e a queda do rei de Valência: 

 

O Levante espanhol situa-se na porção oriental da Península Ibérica. Suas fronteiras 

atuais compreendem as províncias de Castellón de la Plana, Valência, Alicante e Múrcia. São 

terras banhadas pelo Mediterrâneo e pelo Golfo de Valência, a leste, e em sua retaguarda 

encontram-se a Serra de Segura (ao sul) e a Serrania de Cuenca (ao norte), parte constitutiva 

da Cordilheira Ibérica. Na Bacia Mediterrânica, a leste do continente, encontram-se as Ilhas 

Baleares (Ibiza, Maiorca e Minorca)471. No século XI esta região, então muçulmana, 

encontrava-se em um efervescente desenvolvimento econômico. As terras valencianas, por 

exemplo, possuíam uma produção rural que gerava excedentes agrícolas, contava também 

com uma pujante atividade mercantil e uma importante organização portuária.  Este sistema 

de portos, por sua vez, contribuía para a efetuação de contatos comerciais com terras de além 

mar, como o Norte da África, as ilhas mediterrânicas e os demais portos a leste e a oeste da 

região levantina. 

                                                 
468 Historia Roderici., op. cit., p. 954. 
469 Ibid., p. 954. 
470 Ibid., p. 954. 
471 ENCIPLOPÉDIA Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, 15 v., p 3572. 
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A prosperidade do Levante se deve em parte por se situar numa zona climática 

mediterrânica que permitiu os cultivos vinícolas, de oliveiras, cereais e leguminosas472. Tais 

atividades foram propiciadas pela irrigação artificial, como em Múrcia e Valência. Esta zona 

geográfica se destacou pela produção de cerâmicas, dentre as quais as de origem valenciana 

foram consideravelmente apreciadas desde o período califal473, bem como sua manufatura de 

papel474. Estes produtos eram escoados no interior e fora dos mercados levantinos por meio de 

três rotas terrestres que se conectavam com Córdoba, ligando “Pechina e Almeria, Múrcia e 

Valência, esta última rota se prolongando ao longo da costa levantina até Tortosa”475.  Outro 

elemento de ligação entre as diversas regiões foram as rotas fluviais e marítimas que se 

distribuíam a partir de Múrcia e  passavam ao longo da costa até a embocadura do rio Ebro. 

Este caminho atravessava Alicante e Denia, ligando algumas cidades importantes, 

notadamente Játiva, ao sul, e Tortosa, ao norte. Também fazia a integração com a cidade mais 

populosa do Shark al-Andalus, Valência (Balansiya), que conheceu um progresso ainda maior 

após a queda do califado omíada.  O desenvolvimento econômico prosseguiu da época do Cid 

até o período que antecede o retorno definitivo da região à Cristandade476. 

O caso valenciano é um exemplo de grande valor para se compreender este período 

histórico de grandes convulsões sociais e políticas. O futuro rei da Taifa de Valência, Al-

Qadir, fora anteriormente o soberano de Toledo, até que  Afonso VI de Leão e Castela 

conquistou este reino muçulmano, em 1085. Al-Qadir, no entanto, foi entronizado em 

Valência pelo rei castelhano-leonês. O último rei toledano — desgastado pelas pressões 

sociais de suas terras e fustigado pelas exigências tributárias e territoriais dos reinos de Leão e 

Castela — abriu mão de seu trono em favor de seu aliado cristão. Al-Ma'mun Yahyà b. Di-n-

Nún, avô de al-Qadir e antigo monarca toledano, já havia firmado aliança com os poderes 

cristãos do norte, submetendo-se, desde o ano de 1065, a Fernando I de Castela, que o 

protegia dos perigos internos do reino e dos seus rivais muçulmanos. Este pacto prolongou-se 

até o reinado de al-Qadir, que se retirou do cenário toledano de crise instaurado havia muitos 

anos, tornando seu governo insustentável. Comprometendo-se a protegê-lo, Afonso VI o 

transferiu para o Levante, onde ele poderia servir aos interesses do rei castelhano-leonês 

perante outros regentes de Taifas. 

                                                 
472 LÉVY-PROVENÇAL, E. Histoire de l’Espagne musulmane: le siècle du Califat de Cordoue. Paris: G.-P. 
Maisonneuve & Cie, 1953, p. 265-266. 
473 ibid., p. 312. 
474 LEWIS, Bernard. Os árabes na história. 2d. Lisboa: Estampa, 1996, p. 101. 
475 LÉVY-PROVENÇAL, op. cit., p. 320. 
476 Ibid., p. 348-349. 



 138

Prestou juramento de fidelidade em Valência no dia da morte de seu pai, na sexta-
feira 9 de safar do ano 478 (6 de junho de 1085). Continuou sua soberania nela (na 
cidade) [e] pronunciou a jutba em seu nome sobre o almimbar [da mesquita aljama] 
de Valência, até que al-Qadir b. Di n-Nún entregou Toledo (Tulayatula) a Afonso 
[VI] e se veio a Valência. 
 
As gentes de Valência temiam que Afonso lhes proporcionasse os meios para tomá-
la, então a entregaram. Depuseram a este emir, [Abu 'Amr], e, como se disse 
recentemente, deixaram al-Qadir entrar nela. 
 
[Também] se diz, entretanto, que al-Qadir havia posto como condição a Afonso que 
[este] o faria senhor de Valência; como conseqüência Afonso, fiel a sua palavra, 
cumpriu o estipulado e o fez entrar em Valência a viva força nesta data [em du l- qa 
'da] do ano 478 (fevereiro de 1086). 
 
O reinado de Abu 'Amr em Valência foi de nove meses. Al-Qadir continuou  nela 
até que o cádi Ibn Yahhaf se rebelou contra ele e o matou.477  

 

Esta passagem nos faz refletir sobre algumas questões. A primeira delas diz respeito ao 

vínculo firmado entre os reis Afonso e Al-Qadir, tratava-se de uma aliança, “a forma mais 

íntima de cooperação entre Estados. Elas vinculam a ação dos Estados nas circunstâncias e 

nos modos previstos pelo acordo ou trato que as institui” 478. A aliança entre o rei cristão e o 

muçulmano era um compromisso que satisfazia necessidades políticas e militares, e que 

visava a realização dos interesses de ambas as partes. Afonso VI possuía grande interesse na 

região de Valência pelos motivos econômicos destacados no início deste capítulo, e 

salvaguardou a preservação do soberano toledano que se viu distanciado da profunda 

turbulência política e social das terras do reino de Toledo. 

Podemos notar, neste caso, que os problemas de ordem política e social que afetaram o 

extinto califado se faziam presentes nas unidades territoriais surgidas de seu ocaso. As Taifas 

eram Estados frágeis, vinculados a poderes debilitados que dependiam muitas vezes da 

interferência dos vigorosos reinos cristãos peninsulares. Na ausência de um poder militar 

capaz de garantir a sua autoridade em seu território, os governantes das taifas pactuavam com 

os grandes senhores cristãos que os protegiam de ameaças internas e externas. Valência, por 

sua vez, apresenta outro problema que torna ainda mais débil o governo do novo rei. Al-

Qadir, apesar de ter origem berbere como os grupos dirigentes valencianos, era um elemento 

vindo de fora do contexto social e políticoa levantino, configurando-se como um instrumento 

dos interesses de Afonso VI, de Leão e Castela, na região oriental da Península Ibérica.  

A colaboração das elites valencianas na substituição do núcleo de poder anterior a Al-

Qadir parece ter sido efetuada na intenção de preservar os benefícios proporcionados pela 
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participação nas estruturas governamentais. O temor causado pela repercussão da tomada de 

Toledo contribuiu claramente para a iniciativa de derrubar o governante valenciano — cujo 

destino desconhecemos — e de entronizar o antigo rei toledano acima referido. Podemos 

verificar também, na última passagem citada, que a capacidade de intervenção das elites 

políticas valencianas era muito forte479. A aristocracia de Valência depunha os seus 

representantes de acordo com a pressão social e segundo as necessidades imediatas. A 

aceitação do novo governante mostrou-se diretamente vinculada à manifestação da pressão 

externa representada pelo reino de Leão e Castela. Era primordial a presença de forças 

militares para manter a submissão deste grupo social e dos demais habitantes valencianos. 

O rei Afonso se fez presente através de seu governante títere, objetivo nutrido outrora 

por seu pai Fernando I, o Grande480. Era restrito o apoio interno em Valência, e a sustentação 

do poder régio se fazia pela sua subordinação a Leão e Castela, fonte externa de seu poder. 

Afonso VI interferia no governo de al-Qadir por meio das tropas de seu legado Álvar Fañéz, 

que lhe recordava suas obrigações para com o monarca cristão e mantinha o respeito pela 

autoridade local. No entanto, Valência compartilhava as mesmas fraquezas dos outros reinos 

islâmicos, potencializadas pela forma como se procedeu à sucessão ao trono, somada aos 

descontentamentos da sociedade e dos senhores valencianos. Os anos seguintes agravaram a 

fragilidade de al-Qadir. Confrontava-se sucessivamente com manifestações de insatisfações 

populares e de parte da aristocracia local. A morosidade das ações de Afonso para efetuar a 

defesa de sua autoridade frente aos habitantes o levou a firmar um pacto com o castelhano 

exilado Rodrigo Diaz de Vivar (1092). Segundo Ibn Alqama: 

O miserável rei de Valência, al-Qadir, neto de al-Ma'mun Ibn Dhi-l-Nun, havia, com 
efeito, visto como se debilitava sua autoridade, e havia feito vir Rodrigo para, graças 
à sua presença, recobrar algum prestígio; mas este, tendo lhe ferido em suas forças 
vitais, o destronou, deixando o à mercê dos acontecimentos, até que Deus decretou 
sua morte481.  
 

O pacto firmado entre o chefe cristão e o rei valenciano foi consideravelmente lucrativo 

para o primeiro, e para o segundo significava uma garantia de proteção e manutenção da sua 

autoridade frente às ocasionais ameaças externas e às explosões de sublevação em seus 

domínios. Contudo, em Valência a conjuntura política e social era de profunda instabilidade, 

favorecendo a debilidade da monarquia de al-Qadir, quadro agravado pela sua dependência 

visceral de auxílio militar externo usada para tornar operante o seu poder. O rei valenciano 
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tinha, à sua disposição, grandes recursos financeiros, mas que não foram revertidos na 

consolidação das estruturas políticas da região. Outro componente que agravava ainda mais 

sua situação era a falta de qualquer legitimidade no exercício de suas funções,  fenômeno 

comum também nas demais taifas e que auxiliou no surgimento de conjurações em Valência. 

O escritor valenciano Ibn Alqama testemunhou as atribulações deste período e fez 

notar o quanto era frágil o poder do rei al-Qadir em momentos de crise. Em 1092, a agitação 

em Valência entrou numa fase crítica aguda na qual a participação da aristocracia local foi de 

extrema importância. A oportunidade para a sedição revelou-se com a saída do chefe 

castelhano Rodrigo Diaz da cidade, juntamente com a maioria de seus comandados, enquanto 

um destacamento cristão permaneceu de guarda482. Aproveitando-se do reduzido número de 

soldados cristãos moçárabes, os grandes senhores locais se insurgiram contra o poder do rei 

valenciano, paralelamente à eclosão de revoltas populares contra o soberano483. A viga de 

sustentação do neto de al-Ma'mun era o apoio efetivo prestado pelas forças militares 

estrangeiras pertencentes ao Cid Rodrigo Diaz. A incapacidade de intervir contra as 

perturbações sociais valencianas, e de mobilizar a aristocracia local a seu favor, somou-se ao 

descontentamento de comerciantes, artesãos e agricultores, aqueles que contribuíam para o 

sustento dos gastos administrativos, militares e da ostentação da corte valenciana. 

O governo desmoronou, a agitação social se intensificou e as milícias não 

conseguiram conter a onda avassaladora de rebeliões dentro da cidade. A estrutura arquitetada 

para gerir e organizar a sociedade só teria condições de funcionamento enquanto pudesse 

efetivar um poder sobre todos aqueles que habitavam o seu território e pudesse contar com a 

colaboração dos mesmos484. O domínio de al-Qadir caminhou numa linha muito tênue entre a 

ordem e a desagregação da sua autoridade; era difícil para este governante se equilibrar em 

tão frágil realidade. A possibilidade que ele tinha de ser deposto era tão real quanto a de 

qualquer outro rei de Taifa em solo andalus. 

O Estado valenciano não dispunha de instrumentos que fizessem funcionar o conjunto 

de suas vontades, aquelas que lhe proporcionariam estabilidade. O núcleo de poder da Taifa 

de Valência revelou-se fraco para conter as forças opositoras do status quo. O poder do 

Estado valenciano só poderia existir com a cooperação de seus membros, devendo ser capaz 

de organizar-se para fora e para dentro de seu território, situação que progressivamente 

revelou-se inviável. Também não dispunha de grupos de colaboradores suficientemente fortes 
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que pudessem cercear as operações de grupos concorrentes ao núcleo de poder485. Parte da 

explosão de descontentamento popular pode ter sido incitada também pelos grupos de grandes 

senhores interessados no monopólio político da cidade, que tiraram proveito da magnitude da 

insubordinação dos populares. Um novo grupo poderia ascender em substituição ao monarca 

desafiado, mas antes al-Qadir deveria ser afastado definitivamente da arena política para não 

haver futuras reivindicações.  

“O poder do Estado só aparece quando o núcleo de poder manifesta sua própria 

comunidade de vontade e de valores diante de seus aderentes e colaboradores mediante 

persuasão ou coação”486, capacidade perdida rapidamente em Valência quando a tropa de 

mercenário do Cid se retirou. Somente a presença física do Campeador tornava o Estado 

valenciano soberano, ou seja, conferia-lhe  “capacidade jurídica e real de decidir de maneira 

definitiva e eficaz em todo conflito que altera(sse) a unidade de cooperação social-

territorial”487. Sem esta força, al-Qadir não teve quaisquer condições de suplantar a 

perturbação que se instaurara. 

O conflito possuía característica predominantemente política, considerada como esfera 

política na qual as tensões e as disputas pelo controle dos instrumentos de representação 

social se efetuam488. Para a população valenciana em geral a “desordem” era a sua maneira de 

expressar o repúdio às exações impostas pelo governante. Ibn Alqama assim descreve, este 

cenário confuso e de “calamidade”. 

O monarca, aconselhado por seus partidários, enviara suas mulheres e tesouros para 

duas de suas fortalezas (Segorbe e Olocau) até que a revolta fosse abafada, enquanto ele se 

refugiou numa choupana nos arredores da cidade489. Aproveitando-se deste momento, o 

cadí490 Ibn Yahhaf, um grande personagem político da cidade, procurou certificar-se de que a 

possibilidade de retorno de al-Qadir não se concretizasse, determinando a sua captura. Assim 

escreveu Ibn Alqama: 

Uma vez que al-Qadir estava em suas mãos, Ibn Yahhaf deu ordem para o matarem. 
O encarregado da execução foi um jovem da (família) Banu al-Hadidim, aparentado 
com o antigo magnata toledano desta família, que o matou com sua própria mão, do 
mesmo modo que al-Qadir fizera com seu parente Abu Bakr ibn al-Hadidi. A cabeça 
da vítima, posta no alto de um bastão, foi exposta nos mercados e ruas. Ibn Yahhaf 
se apropriou dos bens que al-Qadir tinha em Valência, e o cadáver do rei foi lançado 
em uma lagoa. Um homem, de ofício comerciante, se ocupou de enterrá-lo, e, 
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cobrindo-o com uma esteira velha, o fez passar por uma das portas, e o deu terra, 
sem mortalha491.  

 

Esta passagem reafirma a perspectiva de que a aristocracia valenciana tinha poder 

suficiente para destituir seu governante. Parte das decisões políticas nos castelos e reinos 

muçulmanos dependia da consulta e aprovação dos principais cidadãos da região492. No que 

se refere à situação do rei valenciano, a conjuntura se agravara, pois al-Qadir atuava como um 

“tentáculo” de um agente estrangeiro que ameaçava os privilégios dos dirigentes locais. O rei 

de Valência não era um representante dos interesses das elites valencianas e como tal deveria 

ser anulado politicamente. Na visão de Hermann Heller “o poder do Estado é tanto mais firme 

quanto maior for o voluntário reconhecimento que se empresta por quem o sustente”493. O 

reconhecimento voluntário, legitimidade, deste poderia estar ancorado na tradição ou na 

crença nutrida pelos seus súditos494, sem isto, a legalidade não encontraria terreno seguro para 

se sustentar. 

Outro ponto a se mencionar é o fato de que um dos quesitos que estimularam a 

sublevação dos aristocratas do lugar foi a cobiça nutrida por um de seus integrantes. Pelo 

menos, é o que deixa transparecer alguns parcos registros históricos deste período. Quanto à 

população da taifa, podemos dizer que al-Qadir, como representante de um governante 

cristão, era o responsável pelos pesados tributos que desrespeitavam os preceitos islâmicos, o 

que e isto já era motivo suficiente para iniciar uma insurreição. 

Nesta sociedade marcada profundamente por uma estrutura de poder patrimonialista, 

em que a separação entre as atribuições e interesses políticos era extremamente tênue495, 

levando a confusão com os desejos pessoais do governante. Segundo Max Weber, o exercício 

do poder do senhor patrimonial dependia de seu livre-arbítrio, interferindo os interesses 

pessoais príncipe na sociedade496. Sendo o representante político de seus pares, o cadí Ibn 

Yahhaf tomou para si a responsabilidade de guiar os notáveis e de intervir nos negócios 

públicos da Taifa de Valência. 

O dramático fim de al-Qadir foi um marco nas novas relações políticas no Levante. 

Este novo cenário era um caminho aberto para os pretendentes mais poderosos ao trono 

vacante. O cadi Ibn Yahaf, citado como responsável intelectual pela morte do antigo 

soberano, era um representante da facção que buscava o poder. A sua ascensão se devia às 
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relações construídas antes, durante e depois da turbulência na Taifa de Valência. Esta facção, 

como toda organização política ou “partido”, possuía suas diretrizes voltadas para a tomada 

do poder497, não apenas na defesa dos interesses econômicos de seus membros, como 

destacaria Bourdieu, “mas também pela defesa e o desenvolvimento da própria 

organização”498. O grupo político encabeçado por Ibn Yahhaf paulatinamente obteve o poder 

de Estado em Valência. 

O cadí valenciano era, segundo Ibn Alqama, o “chefe do partido” que derrubou al-

Qadir, assim, como todo aquele que domina o partido e tem interesses ligados à existência e à 

persistência desta instituição e aos ganhos específicos assegurados por ela, encontram na 

liberdade, que o monopólio da produção e da imposição dos interesses políticos instituídos 

lhes deixa, a possibilidade de imporem os seus interesses de mandatários como sendo os 

interesses dos seus mandantes, na perspectiva de Pierre Bourdieu499. O que não quer dizer que 

expressassem totalmente os interesses que deveria representar, pois “os primeiros tem o 

monopólio dos instrumentos de produção dos interesses políticos, quer dizer politicamente 

expressos e reconhecidos, dos segundos”500. 

A mobilização dos grupos que o apoiaram durante o começo da grave crise foi 

primordial para seu êxito501. Uma medida tomada antes da morte de al-Qadir foi a convocação 

de apoio militar muçulmano situado nas proximidades. Esta força, instalada em Múrcia, 

correspondia a um poderoso movimento vindo da África e se constituiu num dos principais 

componentes históricos no contexto do século XI. 

Quando Ibn Aisa se apoderou de Múrcia e impôs sua autoridade sobre os territórios 
que dela dependem, convieram o cadí Abu Ahmad   Yafar ibn Adb Allah ibn 
Yahhaf, o magistrado (sahib al-ahkam) Ibn Wayib e os demais valencianos que 
tomavam parte no governo da cidade, em convidar o general Muhammad ibn Aisa 
para que viesse a Valência e este lhes enviou um grupo de almorávidas mandados 
por Ibn Nasr502.  

 

Conforme à atitude de al-Qadir, o cadí valenciano convocou, para se sustentar 

politicamente na cidade sublevada, um interventor externo. Uma autoridade sem capacidade 

de se sustentar por conta própria poderia fazer uso de apoio estrangeiro para viabilizar ainda 

que fosse difícil a manutenção desta situação503. Todavia, diferentemente da situação sob o 

soberano assassinado, o apoio fornecido era originário de um grupo religioso compatível com 
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os habitantes do Levante. Como indicado por Fulvio Attina, o fator ideológico é de grande 

importância na constituição das Alianças; tanto em tempo de paz e em tempo de guerra504. 

Este elemento reforça as relações entre os membros da aliança “criando a convicção da 

utilidade da união de seus próprios recursos e da superação de eventuais divergências”505. 

A aliança firmada como os Almorávidas forneceu vantagens políticas e militares, 

fortalecendo o novo grupo dirigente506, que pode contar com o apoio militar de seus 

colaboradores507. A estabilidade na região foi assim estabelecida, inserindo este território na 

esfera da influência política e religiosa dos Almorávidas. A decisão tomada não se resumia às 

intenções pessoais de um único indivíduo, mas resultou da negociação dos membros das 

principais famílias locais e dos mais importantes políticos da região508. A guarnição 

almorávida presente pacificou Valência e abriu caminho para a restauração do Estado sob a 

autoridade do cadí. Substituindo o falecido monarca, Ibn Yahaf se portou qual um soberano, 

revestido de símbolos de poder e rodeado de uma guarda pessoal fiel à pessoa do governante.  

Ibn Yahhaf tomou desde então ares de verdadeiro príncipe; fixou soldos aos 
soldados do exército regular e a seus funcionários; manifestou a arrogância dos 
soberanos, e se rodeou de uma pompa real, com olhos fixos na feliz carreira do cadí 
Muhammad ibn Ismail ibn Abbad; mas sua pretensão era injustificada e sua sorte 
não perdurou. Sentava-se em seu conselho, rodeado de vizires, alfaquis e 
dignatários, tendo ante si os oficiais da corte. Quando montava a cavalo, o precedia 
soldados negros e de agentes que lhe abriam caminho, e seguido dos soldados da 
milícia, (...).509 

 

Há breves passagens no texto em que Ibn Alqama deixa transparecer uma certa aura de 

ilegitimidade atribuída à autoridade de Ibn Yahaf no exercício da função que então 

desempenhava. Ibn Alqama nos revela também que estas bruscas transformações não 

passaram desapercebidas pelo Campeador. Os grandes senhores territoriais islâmicos 

dependiam profundamente dos principais representantes políticos, como os chefes das 

principais famílias locais, os juízes das leis islâmicas e os conselhos de anciãos para 

angariarem legitimidade junto aos principais habitantes locais510. Ocorria aqui uma 

convergência de interesses de indivíduos inseridos no interior de uma mesma formação social, 

de um mesmo habitus511 vigente ao logo de muitas gerações na Taifa de Valência, e que 

favoreceu consideravelmente as relações políticas neste reino. 
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O Cid, pouco tempo após o começo da rebelião, recebeu a notícia sobre Valência e al-

Qadir.  

Tendo saído de Saragoça com seus exércitos, tomou o caminho de Valência, 
enquanto caminhava, um certo núncio acorreu a ele, e lhe contou que as gentes 
bárbaras dos sarracenos chegaram às regiões orientais e furiosamente as devastaram, 
e se dirigiram até Valência, mas não conseguiram dominá-la, a quem o rei Alcadir 
de Valência pereceu por traição de todos os homens de Valência, gentes bárbaras 
destruíram-no, e deste modo despertaram o mau executado, e ao mesmo finalmente 
denunciou.512 

 

Recebidas estas novas, obtidas por meio dos partidários do falecido rei, Rodrigo de 

Vivar iniciou os preparativos para a incursão sobre a cidade e marchou com suas tropas 

naquela direção.  

Desde este último fez sair continuamente, a partir de então, esquadrões de cavalaria 
em incursões contra Valência, pondo esta cidade em grave aperto e matando aqueles 
de seus habitantes de que se apoderava. Encontrava-se a seu lado bom número de 
personagens do séqüito do rei assassinado.513 

 

O castelhano enviou mensageiros com declarações de felicitação ao cadí pelo seu 

sucesso. Mas o seu interesse central repousava sobre o trigo que se encontrava nos celeiros da 

cidade514. Este produto era parte da remuneração fornecida pelo falecido al-Qadir em troca 

dos serviços militares de Rodrigo, de acordo com o pacto instituído entre eles515. O novo 

governante esquivou-se e afirmou que Valência pertencia, a partir de então, à esfera de 

influência do Emir dos Muçulmanos que, por sua vez, a protegeria das pretensões cristãs.. O 

discurso do cadí valenciano para o Campeador não era apenas direcionado ao cristão, mas 

vinha de acordo com os anseios dos valencianos muçulmanos, fazendo a distinção entre 

amigo e inimigo pelos viéis religioso. 

O castelhano viu esvair-se diante de seus olhos qualquer possibilidade de reaver seus 

pertences na cidade. Foi dispensado pelo cadí valenciano de maneira desdenhosa. Ibn Alqam 

relata que o Campeador anunciou a Ibn Yahhaf que iria cumprir o juramento solene prestado 

ao soberano morto e o vingaria, fustigando os responsáveis pelo regicídio. Terminadas estas 
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negociações, Rodrigo Diaz dá início ao assédio, afirmando que não se afastaria da cidade 

enquanto também não fizesse justiça a al-Qadir516. 

Agindo por fidelidade ao falecido rei al-Qadir, apoiado pelos antigos colaboradores 

políticos deste e procurando assegurar os seus ganhos financeiros e a manutenção do 

pagamento por seus serviços militares profissionais, o Cid Campeador iniciou o duro assédio 

sobre Valência. Apostar em uma ética “cavaleiresca” na compreensão da empreitada de 

Rodrigo contribui para nos aproximarmos da maneira de pensar e agir dos homens do século 

XI, lembrando que as relações entre os homens se firmavam por meio de compromissos 

pessoais. Que o fator material tinha grande peso neste momento, é inquestionável, mas 

devemos pensar que ele servia como intermediador do pacto entre o Cid Rodrigo e o rei al-

Qadir.  

Este primeiro cerco foi uma pequena amostra do vigor guerreiro do Cid e de sua 

mesnada. Acompanhado nesta empreitada pelos antigos membros da corte de al-Qadir, 

Rodrigo feaz sentir em pouco tempo o peso de seu cerco. Esta primeira coação foi breve, 

seguida de uma trégua para negociações com os sitiados. Ibn Alqama testemunhou o ocorrido, 

e menciona que Rodrigo logo enviou cartas sugerindo que os Almorávidas fossem expulsos, 

em troca da promessa de apoio ao cadí e auxílio na defesa contra seus inimigos, preservando-

o como governante local517. Ibn Yahhaf ponderou sobre as mensagens, já que os norte-

africanos limitavam sua autonomia518.  

Forjar alianças significava também definir atribuições entre os grupos acordados, tal 

definição que implicaria, conseqüentemente, limitações ao poder de ação de ambas as partes, 

principalmente daquela mais frágil e dependente da relação pactuada519. Ibn Yahaf dependia 

ao extremo das forças militares almorárivas, já que eles eram os garantidores da autonomia do 

cadí e da ordem social valenciana após a rebelião. Por outro lado, o sítio perpetrado pelo 

castelhano se intensificara. 

No mês de julho, quando os frutos devem ser colhidos, Rodrigo fixou seus 
acampamentos junto a Valência. Começou a dicipar os frutos a seus cavalos e 
destruiu as casas que estavam fora da cidade deles. Quando os habitantes de 
Valência percebesseam isto, enviaram no mesmo lugar legados, rogando e 
suplicando foram firmar paz com ele e permitisse que Moabitas habitassem com 
eles. Ele negou ter paz, caso não se separassem dos Moabitas e expulsá-los a todos 
da cidade, aqueles que não quiserem fazer isto, mas se encerraram na cidade.520 

                                                 
516 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 173. 
517 Ibid., p. 173. 
518 ibid., p. 173. 
519 ATTINA, op. cit., p. 19. 
520 Mense autem iulio, cum messes sunt coolligende, Rodericus fixit castra sua iuxta Ualentiam. Messes quidem 
illorum cume quis cepit comedere, eorumque domuns forinsecas destruere. Cum autem Ualentie habitatores hoc 
perspicerent, ad illum legatos ilico miserunt, eum rogantes nimiumque exorantes, quatinus eis pacificus esset et 
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Entraram em conflito as forças de Rodrigo de Vivar e as defesas valencianas, 

organizadas por Ibn Yahaf521. Mesmo não ocupando o poder de maneira legítima, a sua luta 

contra influências cristãs proporcionavam o reconhecimento popular e fazia acorrer à sua 

causa uma parte considerável dos habitantes da Taifa. O Campeador era uma ameaça não à 

maneira de viver dos muçulmanos, no sentido de representar uma ameaça às práticas 

religiosas islâmicas, mas sim ao sustento material destes indivíduos. O castelhano era 

sinônimo de pesadas exações acrescidas às já custosas taxações existentes. Como os demais 

soldados profissionais de seu tempo, era oneroso para a população que deveria proteger522. A 

legitimação do novo líder impunha-se neste momento de crescente ameaça externa, e o seu 

poder se erigia como oposição às pretensões dos grandes líderes cristãos sobre o solo andalus. 

Não foi apenas o conflito com as forças militares cristãs — representadas por Rodrigo — que 

contribuíram para a sua projeção política, Ibn Yahaf possuía a já mencionada colaboração 

militar almorávida. Este apoio efetivo foi proporcionado pelos novos agentes históricos 

surgidos no período, os Almorávidas, cuja origem e inserção no cenário ibérico será analisada 

a seguir. 

 

3.3.1. Primeiras pressões sobre Valência: 

 

Os Almorávidas eram vistos como salvadores pela população muçulmana, que 

colaborou com os exércitos africanos. Comerciantes, artesãos ou mesmo alguns aristocratas 

auxiliaram ativamente na resistência contra as campanhas dos exércitos cristãos. No caso 

valenciano, podemos encontrar a intervenção africana logo no início do caos social na cidade. 

A proximidade da cidade de Múrcia, conquistada pelos norte-africanos, abria uma 

possibilidade para sua intromissão no panorama político de Valência. As forças do general 

Muhammad Ibn Aisa foram convidadas, no início da revolta, a entrar na cidade levantina, 

inserindo-a na esfera de influência de Yuçuf Ibn Tashufin. O resultado imediato foi 

tranqüilizar a população local e pacificar a turbulência que imperava. O terreno acalmado, Ibn 

Yahaf pôde por em prática sua intenção de ascender ao núcleo de poder valenciano. Os 

destacamentos almorávidas colaboraram com o novo estado instaurado na Taifa de Valência.  

                                                                                                                                                         
moabitas una cum eis habitare permiteret. Ille uero nullo modo eis pacificum se esse permisit, nisi moabitas a se 
disiungerent et ab urbe eos omnino eicerent; quod utique ille facere noluerunt, sed se in urbe incluserunt. 
Historia Roderici, op. cit., p. 956. 
521 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 173. 
522 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel. La época feudal. In: ARTOLA, Miguel (dir.). Historia de España 2. 
Madrid: Alianza, 1999, p. 105. 
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Na verdade, em certo lugar da região de Valência, que é dito Vila Nova, debelou a 
este lugar fortissimamente e a capturou, logrou tomar todos os bens e as riquezas 
que encontrou nela e a espoliou totalmente. Neste tempo lutou com outra cidade da 
região, Alcudia, e debelou e a capturou. Os homens que habitavam no lugar desta 
região, submeteram-se e subjugaram-se imediatamente ao seu domínio e seu 
império.Ele imediatamente subjugou a si no seu domínio e reintegrou em paz os 
livres no seu lugar com todas as suas coisas.523 
 
Além disto os homens habitantes da cidade de Valência percebendo isto, ficaram 
muito atemorizados, em verdade, logo expulsaram aos Moabitas de sua cidade e se 
subjugaram segundo o estatuto mandado de Rodrigo e sob o império deste. O 
mesmo permitiu morarem em Dênia livres e viverem quietos em paz.524 

 

Porém, quando a cidade foi ameaçada pelo assédio militar das mesnadas do 

Campeador, ela se viu apartada dos domínios almorávidas, contando somente com 

destacamentos deixados em Valência. A guerra promovida por Rodrigo Diaz não objetivava a 

destruição da cidade nem o aniquilamento de sua população. A expedição procurava atuar 

como um instrumento de dissuasão do ímpeto do inimigo assediado. A manutenção da aliança 

entre Almorávidas e Valência não sobreviveu, pois Cid Campeador teve a chance de, “através 

de táticas particulares (oferta secreta de vantagens a alguns membros, por exemplo) corroer a 

coesão entre os aliados”525 dos norte-africanos. As vantagens sugeridas pelo Campeador no 

início da contenda e as limitações impostas pela aliança com os norte-africanos contribuíram 

para a erosão do pacto entre os muçulmanos. Talvez a desvantagem da aliança tenha sido 

realmente levada em conta pelo cadí de Valência. 

As condições impostas pela pressão das hostes cidianas comprometeram a coesão da 

aliança, a estabilidade do governo de Ibn Yahhaf, seus privilégios e os de seus colaboradores. 

Além disto, os problemas de abastecimento de gêneros alimentícios afligiram terrivelmente a 

população que havia contribuído para a ascensão do cadí. Tais fatores foram levados em 

consideração na capitulação pelo regente de Valência. Conforme o acordado, a região 

permaneceria independente, afirmando-se sendo o Campeador como um protetor. 

Este momento das relações entre o Cid Rodrigo e os valencianos não é muito claro 

na Historia Roderici. A cidade e as regiões pertencentes a ela deveriam estas submetidas ao 

poder de Rodrigo de Vivar. A expressão latina império, imperium, não é um mero 

                                                 
523 Ille uero quandam Ualentie partem, que dicitur Uilla Noua, adeo fortissime debellauit quosque eam cepit, 
omnibus diuitijs et pecunijs quas in ea inuenit eam funditus expoliauit. Interim autem alteram urbis partem, que 
appellatur Alcudia, debellauit et cepit. Homines uero qui in loco huius partis habitabant, sumiserunt se et 
subiugauerunt se continuo sub domínio et império suo. Ille autem iam sibi subiugatos in dominibus suis et in 
loco suo cum omnibus rebus suis líberos in pace restituit. Historia Roderici, op.cit., p. 956. 
524 Ceteri autem homines urbis Ualentie habitatores hoc perspicientes, ualde conterriti sunt; moabitas uero statim 
et secundum statutum Roderici mandatum ab urbe sua expulerunt, et sub eiusdem império se subiugauerunt. Ipse 
uero usque ad Deniam liberos et pacíficos manere et quietos uiuere permisit. Historia Roderici, op. cit., p. 957. 
525 ATTINA, op. cit., p. 19. 
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preciosismo do escriba anônimo, mas é plena de significado: autoridade, comando ou 

poder526. Diferentemente do que procedeu em Alcudia, onde sua autoridade política se 

efetivou sobre o território — expressado pelo termo domínio, dominium, conjugado com 

imperium —, Valência preservou sua independência das decisões do castelhano. Na 

perspectiva da Antropologia Política, o que ocorreu foi a obtenção de um aparato político 

eficaz em grande escala detentor de meios para  organizar politicamente um espaço ampliado, 

“impondo sua supremacia à microssociedades com as quais se acha em relação”527.  

Valência não era um território pertencente a Rodrigo Diaz de Vivar: tinha condições 

de decidir sobre o seu destino, mas dentro de determinadas limitações. Desta maneira, era 

permitido aos notáveis, juntamente ao cadi Ibn Yahaf, solicitarem o auxílio de seus pares 

muçulmanos fora do Levante. Rodrigo deu permissão para os valencianos enviarem 

mensageiros a Yuçuf. Enquanto isto, o Campeador se dirigiu aos valencianos nos seguintes 

termos, segundo a Historia Roderici: 

Homens de Valência, eu darei a vós um prazo até o mês de agosto e um armistício. 
Em verdade, se neste tempo Yuçuf vier e vos socorrer e me expulsar vencido destas 
terras e vos libertar de meu império, servi a ele e estejam sob o império dele. Se isto 
não conseguirem fazer isto, sirvam a mim e sejam meus528. 

 

Ainda segundo a Historia Roderici, apesar de o Cid de Vivar teria recebido um 

ultimado do senhor dos Almorávidas, deu pouca importância às suas ameaças. Durante a 

trégua firmada, Rodrigo Diaz saiu em expedição a outras áreas, subjugando e pilhando, como 

em Villena, próximo a Benicadell529. Uma operação militar, segundo Von Clausewitz, nunca 

é contínua, sendo marcada por constantes pausas no conflito530. A realização de uma trégua 

não constitui um paradoxo na guerra, correspondendo a ação militar “a menor parte de tempo 

e a inação todo o resto”531. Ainda concordando com a perspectiva do filósofo da guerra, pode 

ser constatado também que estes momentos de pausa no conflito garantem tempo para ambos 

os contendores sanarem os problemas que tenham532. 

Enquanto os Almorávidas não chegavam, o Campeador e suas tropas se dirigiram a 

regiões próximas assolando e saqueando tudo de valor que poderia haver nestas terras. A 

Taifa pouco se interessava em manter o armistício com o castelhano, estando, portanto, 

propensa a romper os acordos com ele. Nesta situação pôde acontecer que durante o prazo 

                                                 
526 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit., p. 922. 
527 SOUTHALL, op. cit., p. 145. 
528 Historia Roderici, op. cit., p. 957. 
529 Ibid., p. 957-958. 
530 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 20. 
531 Ibid., p. 20. 
532 Ibid., p. 23. 
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estabelecido para o armistício uma das partes se recomponha533. Tal situação veio a se efetivar 

com as notícias da vinda de auxílio militar de Yuçuf Ibn Taxufim. Rompendo os acordos 

firmados, Rodrigo não se via mais obrigado em manter a sua parte nas negociações. 

Novamente o Cid Rodrigo de Vivar iniciou um cerco contra Valência e cortou o 

acesso à cidade. Atacou os arredores, impedindo qualquer tentativa de fornecimento de 

alimentos ou apoio militar. A condição de isolamento dos moradores de Valência também 

servia para produzir o esgotamento esperado pelo Campeador, condição que favoreceria à 

tomada da cidade. Reduzir os recursos de subsistência dos sitiados serviu de ferramenta para 

forçar uma capitulação mais rápida, sem a perda de homens ou a diminuição da moral do 

exército, o que poderia comprometer o sucesso da investida bélica. 

O Cid Rodrigo, como seus pares peninsulares, avançou sobre terreno muçulmano, indo 

atrás dos recursos que eles poderiam fornecer, riquezas que auxiliavam na manutenção e 

mobilização da máquina de guerra do Cid Campeador. Um exército parado era um exército 

desmotivado e despreparado. A monotonia de um cerco, demorando demais, tornava-se um 

elemento de dispersão das tropas534. Para que isto não ocorresse, ficava patente à necessidade 

de obtenção de ganhos financeiros imediatos e de êxitos militares. Afastando-se da 

fortificação valenciana, foi a Albarracín recolher os tributos que lhe competia recolher e, de 

lá, depredou Alcudia535. O Campeador dava a seus comandados aquilo que estes desejavam, 

usando dos bens obtidos nas campanhas menores e menos desgastantes antes de retomar o 

objetivo principal. Terminada esta breve campanha, o “herói” voltou novamente seus olhos 

em direção às terras valencianas, em agosto de 1093, cujos habitantes haviam rompido o 

acordo de paz fixado após saberem da aproximação dos exércitos almorávidas536. A suave luz 

que revelasse uma tênue oportunidade de esperança insuflou nos sitiados as forças para 

resistir às operações bélicas. Rodrigo retomou o sítio de forma mais intensa. 

 

3.4. A conquista de Valência e o contexto de expansão cristã: 

 

Contamos com o testemunho direto de Ibn Alqama sobre a dor e o terror sentido pelos 

valencianos naqueles dias. Os efeitos da movimentação dos exércitos cidianos nas cercanias 

de Valência em pouco tempo começaram a ser sentidos. Uma das funções da guerra era 

reduzir o fornecimento dos recursos no campo inimigo. O estrangulamento das remessas de 

                                                 
533 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 23. 
534 DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro: Graal, 1995, p. 88. 
535 Historia Roderici, op. cit., p. 956. 
536 Ibid., p. 958. 
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suprimentos e víveres à cidade foi uma tática fundamental nos cercos, um grande instrumento 

de dissuasão eficiente no caso valenciano. O Cantar de Mio Cid em algumas passagens sobre 

o cerco sofrido pelo Cid durante os primeiros momentos do exílio do herói. 

Fincaram as tendas e prendem as pousadas, 
crescem estes exércitos, pois são muitas as gentes. 
As rondas, que os mouros fazem, 
de dia e de noite andam envoltos em armas; 
muitas são as rondas e grande é a hoste. 
Aos de mio Cid então lhe tolhem  a água. 
Mesnada de mio Cid querem sair para a batalha, 
o que em boa hora nasceu firme lhes proibia. 
Tiveram em cerco longas três semanas.537 (v. 656-664). 
 

 

Outro escritor islâmico esboçou algumas linhas sobre os acontecimentos que se 

desenhavam. Exilado no norte da África, o rei Abd Allah de Granada redigiu que narrava os 

eventos ligados ao seu reino, sua relação com outros governantes muçulmanos ibéricos e sua 

reação diante dos avanços territoriais cristãos538. Suas memórias pessoais constituem parte 

importante da composição, e suas experiências contribuem com relevantes informações sobre 

as últimas décadas do século XI. Alguns acontecimentos, entretanto, foram deformados ou 

omitidos pelo autor na intenção de apresentar uma auto-imagem mais apreciável para seus 

captores539. As campanhas militares de Rodrigo Diaz de Vivar nas terras do Levante espanhol, 

por exemplo, não ganharam espaço em sua obra. Abd Allah tinha conhecimento do que 

ocorria, mas, como ele mesmo escreveu, não teria como dizer muito sobre o que se 

desenhava, pois ainda não havia chegado ao seu término, ou pelo menos, não ao desejado pelo 

governante granadino. 

Veio logo o assunto de Valência no qual não encontro nada notável para contar, 
porque um acontecimento não pode ser bem contado até que se tenha terminado, da 
mesma forma que um arco não pode ser tencionado se não for agarrado pelas 
extremidades. Gosto de narrar uma história quando está completa, porque assim é de 
bom tom e suas partes se enlaçam com harmonia umas às outras. Sendo assim: se 
dilatasse a conclusão da obra até o momento em que se acabe o negócio de Valência, 
haveria de esperar que os muçulmanos a recobrassem, ficando este escrito 
inacabado, aguardando algo cujo fim está distante.540  
 

Rodrigo Diaz e seu exército submetiam as terras ao redor de Valência 

progressivamente, num movimento que arrastava consigo um grande número de cristãos 

                                                 
537 Fincaron las tiendas e prendend las posadas,/ creçen estes virtos, ca yentes sobejaranas./ Las arrobdas, que los 
moros sacan,/ de día e de noch enbultos andam en armas;/ muchas son las arrobdas e grande es el almofalla./ A 
los de mio Çid ya les tuellen el agua./ Mesnadas de mio Çid exir querien en  batalla,/ el que en buen ora nasço 
firme gelo vedava./ Toviérongela em cerca complidas tres sedmanas. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1051. 
538 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 175. 
539 GARCIA GÓMEZ, op. cit., p. 17. 
540 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 297. 
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vindos do norte peninsular. O Cantar de Mio Cid, mesmo sendo uma fonte redigida muito 

tempo depois do evento, nos transmite informações sobre a prática do cerco a outras cidades. 

Por Aragão e por Navarra mandou fazer pregão, 
enviou suas mensagens a terras de Castela: 
Quem quiser perder a dor venha à riqueza, 
Venham ao mio Cid que ao sabor de cavalgar; 
Valência para dar aos cristãos quer sitiar: 
quem quer vir comigo sitiar Valência, 
— todos venham de bom grado, ninguém por coação, — 
três dias esperarei no Canal de Celda. (v. 1185-1194)541 
 

Encontramos, neste fragmento, referências relativas às possibilidades de formação de 

um exército para empreender uma expedição contra as terras muçulmanas. Pregón, vocábulo 

originado do castelhano medieval542, pregão. Significa o ato de apregoar, divulgação, 

reclamo, preconício543. O pregão é um ato pelo qual leiloeiros apregoam a coisa a ser vendida 

os lances já oferecidos544. O objeto da venda neste caso era o serviço militar profissional, a 

venda de um ofício guerreiro, para uma empreitada conquistadora, um investimento de alto 

risco que oferecia ganhos e uma frente de trabalho para um número crescente de indivíduos 

vindos do mundo cristão peninsular. A disposição de Celda, Çelfa, na geografia ibérica situa-

se no caminho de Valência, Calatayud e Saragoça545. 

Um primeiro elemento que podemos analisar é que o fenômeno da guerra na Península 

Ibérica servia como um campo de trabalho para vários setores da sociedade medieval, 

fornecendo rendimentos para o sustento de indivíduos tanto de origem nobre quanto não-

nobre. Esta fonte nos revela o emprego de indivíduos de baixa extração social, camponeses 

pressionados pelas exações senhoriais, como bem ilustra o extrato do poema acima com a 

expressão coação, premia em castelhano arcaico546. O Cid não convocou estes indivíduos por 

meio das imposições senhoriais corrente no seu tempo, mas convidava qualquer um que 

desejasse participar de sua “ganância” pelos benefícios que a empreitada militar poderiam 

fornecer, por livre e espontânea vontade. 

A possibilidade desta mobilização de homens é compreensível se pensarmos num 

crescimento demográfico significativo que teve lugar em todo o cenário europeu547. O 

                                                 
541 Por Aragón e por Navarra pregón mandó echar;/ a tierras de Castiella enbió sos menssajes:/ Quien quiere 
perder cueta e venir a rritad,/ viniesse a mio Çid que a sabor de cavalgar;/ çercar quiere a Valençia para 
cristianos la dar:/ “quien quiere ir comigo çercar a Valençia/ “— todos vengan de grado, ninguno non há premia, 
—/ “tres días le speraré em Canal de Çelfa”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1070-1071. 
542 Vocabulário, op. cit., p. 807. 
543 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit., p. 1382. 
544 Ibid., p. 1382. 
545 Vocabulário, op. cit., p. 571. 
546 Ibid., p. 808. 
547 GARCÍA DE CORTÁZAR, op. cit., p. 154-156. 



 153

Ocidente encontrou, após o ano mil da era cristã, condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento no campo econômico548, o que suscitou também a ampliação dos braços 

aptos ao trabalho rural, artesanal e militar. O aumento da produtividade agrícola e a 

necessidade de ampliar as áreas produtivas não estavam desvinculados do processo que levou 

à ampliação das campanhas militares, que progressivamente passaram de simples razias a 

expedições de conquista de territórios islâmicos549. 

A escassez das fontes limita os estudos demográficos relativos aos reinos de Leão e 

Castela, muito superficiais, não dissipando as sombras da incerteza sobre a questão550. O 

aumento na curva do crescimento populacional pode ser constatado, indiretamente, pelo 

processo de povoamento no século XI, dos territórios entre o Douro e o Tejo551. Segundo 

Júlio Valdeón Baruque, o repovoamento destas regiões teve importância relativa, pois seus 

antigos habitantes continuaram em seus domicílios, como em Toledo. Contudo, o conjunto 

desta empresa colonizadora teve esta magnitude graças ao sólido potencial demográfico do 

ponto de partida552. 

Na verdade, tomou o castelo de Yuballa e onde fortemente debelando por todos os 
lado, em verdade, ele povoou e a vila no mesmo lugar e construiu, e proveu de 
munições e fortíssimos bastiões e os muniu, muita população vieram das 
circunstâncias a vila muitas gentes e habitaram-na.553 

 

Outras narrativas também nos fornecem referencias sobre o processo de conquista e 

povoamento sobre território outrora muçulmano no mesmo século XI: 

Neste mesmo ano (1090) povoou (o rei Sancho) Estella e fez muito bem ao mosteiro 
de São João da Penha que lhe deu as igrejas e outros lugares em Navarra. No ano do 
Senhor MXCI edificou o Castellar sobre Saragoça. No ano de Nosso Senhor MXCII, 
cobrou Santa Eulália. No ano de Nosso Senhor MXCIII aprisionou Almenara e 
povoou Luna. No ano de MXCIIII aprisionou Nabal e o poio de Dom Sancho sobre 
Huesca; e edificou o castelo de Marcuello e de Loarre e Alquezar.554 

 

A Crónica de San Juan de Peña foi produzida em meados do século XIV, época 

marcada pela pujança expansionista do reino de Aragão, fenômeno que imprime na fonte uma 

                                                 
548 GARCÍA DE CORTÁZAR, op. cit., p. 165. 
549 Ibid., p. 134-135. 
550 VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p.12. 
551 Ibid., p. 13. 
552 Ibid., p. 13. 
553 Castrum quidem Cepulle undique fortiter debellatum tunc continuo cepit; villam uero in eodem populauit et 
construxit, eamque munitionibus et fotissimis turribus circumcinxit atque muniuit, ad euius nimirum 
populationem ex circumstantibus uillis plures gentes uenerunt et in eadem habitauerunt. Historia Roderici, op. 
cit., p. 956. 
554 (...) En aquesti mesmo año pobló Estella et fizo muyto de bien al monesterio de Sant Iohan de la Peña que lê 
dió las yglesias et otros lugares en Nauarra. Em el año de nuestro Senyor MXCI edificó el Castellar sobre 
Çaragoça. En el año de nuestro Senyor MXCII, cobró Santa Olalla. En el año de nuestro Senyor MXCIII priessó 
Almenara et pobló Luna. En el año MXCIIII prisó Nabal e tel poeio de Don Sancho sobre Huesca; et hedificó el 
castiello de Marcuello et de Loarre et Alquezar. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 53-54. 
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cor peculiar. O documento em prosa é uma produção propagandística de uma casa monástica 

intimamente vinculada com a monarquia aragonesa havia pelo menos três séculos. Tal 

consideração implica reconhecer a predominância da condução dos acontecimentos nas mãos 

dos grandes senhores de Aragão, vitoriosos sobre os mouros, mas também, como a fonte 

deixa transparecer, cientes da necessidade de firmarem acordos com outros chefes guerreiros 

e da dificuldade que as expedições militares poderiam encontrar. O avanço que estes reis 

realizavam dependia do afluxo de camponeses sobre às terras conquistadas e da capacidade 

destes, junto com os seus senhores, de resistirem à pressão muçulmana. 

É pela existência de braços em número suficiente para os trabalhos no campo, e para 

as expedições nas regiões vizinhas, que podemos obter alguma confirmação deste processo555. 

Se a Península Ibérica cristã não se mobilizasse para o exterior de suas fronteiras não teríamos 

elementos para constatar a sua inserção na dinâmica de expansão européia. As cartas de 

presúrias, permissões concedidas pelos monarcas castelhano-leoneses aos camponeses para 

arrotearem e para explorarem novas zonas agrícolas, são, segundo García de Cortázar, uma 

importante fonte de informação para este período de expansão556.  

Sabemos, por seu intermédio, do avanço de grupos camponeses em direção às terras 

do sul, ultrapassando a linha do Douro de uma forma mais intensa no século XI. Hilário 

Franco Júnior acrescenta que, somada a estas condições, contribuindo nas lutas peninsulares 

encontra-se a presença de contingentes transmontanos constituído por guerreiros e 

camponeses que contribuíram para o vigor da expansão dos Reinos Cristãos Ibéricos557. 

Destaque-se, por exemplo, a presença dos nobres franceses Henrique e Raimundo de 

Borgonha, “comde don Anrric y el commde don Remond” 558 e do clérigo Jerônimo de 

Perigod, “don Jerome” — de quem falaremos no próximo capítulo — que esteve em Valência 

na corte cidiana. 

As campanhas do Campeador se enquadram neste contexto, sendo o cerco de Valência 

uma destas manifestações. Sua intensidade foi registrada tanto pela Historia Roderici quanto 

pelo texto de Ibn Alqama. Os primeiros a sentirem os efeitos destas ações de Rodrigo de 

Vivar sobre o comércio da cidade foram os plebeus. A escassez de alimentos reduziu a sua 

oferta no mercado, encarecendo-os e elevando os seus custos para aqueles que habitavam no 

                                                 
555 VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 13. 
556 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel. História rural medieval. Lisboa: Estampa, 1983, p. 67. 
557 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Peregrinos, monges e guerreiros: feudo-clericalismo e religiosidade em Castela 
medieval. São Paulo: Hucitec, p. 155. 
558 Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1137. 
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interior das muralhas de Valência559. Estes eventos foram narrados por Ibn Alqama,  que 

lamentou profundamente a sorte dos habitantes. Pela sua narrativa, nos seis primeiros meses 

do ano de 1094 teria havido uma elevação em torno de 83,33 % nos preços dos principais 

gêneros alimentícios560. O texto árabe diz que a fome, a loucura e a doença espalharam-se por 

toda a cidade sitiada, debilitando profundamente a resistência de seus habitantes e 

favorecendo a redução do tempo do sítio para os exércitos assediadores. 

Entretanto, os ataques perpetrados por Rodrigo de Vivar afrontavam diretamente as 

pretensões de Yuçuf Ibn Tashufin. Mensageiros valencianos, ao se iniciar o cerco, 

transmitiram ao norte da África as novas vindas do Levante. O cerco mantido pelo 

Campeador afligia profundamente os habitantes da cidade, que desejavam um rápido socorro 

do Emir dos Muçulmanos. Este pedido foi atendido por Yuçuf, que ordenou às suas tropas 

que atravessassem o Estreito de Gibraltar e combatessem o caudilho castelhano561. Esta 

manobra demandava muito tempo, pois dependia do envio das mensagens, da mobilização 

dos Almorávidas na África e de sua viagem até as porções orientais da Península Ibérica, 

juntamente com suas forças auxiliares andaluzes. 

A tropas muçulmanas, acompanhadas de um bom número de voluntários 
(mutawwia), ginetes e infantes, foram se aproximando, e, seguindo seu caminho em 
marcha forçada, não tardaram em estar à vista de Valência, cujos habitantes, que os 
esperavam impacientes, se regozijaram da ajuda que lhes aportavam e da retirada  
que iam tomar de seu inimigo, com o qual se sentiram viver novamente.562 
 
Todas as tropas almorávidas, magrebinas e saharianas, assim como as andaluzes, se 
haviam reunido às ordens deste príncipe, a qual também haviam incoporporado 
Tayid al-Dawla, senhor de Lérida; Sayyid al-Dawla, senhor  de Tortosa; Husam al-
Dawla, senhor de Santaver (Santa Maria do Oriente), e Nizam al-Dawla, senhor de 
Alpuente, todos os quais haviam de desmentir por seus atos tais sobrenomes 
honoríficos. Também chegaram a incorporar-se al-Sanyati, desde a fronteira (al-
Tagr); Ibn Yasin, senhor de Segorbe (Suburb); Ibn Yamlul, senhor de Azarafe (Hisn 
al-Asraf), e outros.563 
[antes do fim do Ramadã] 

 

As notícias sobre a vinda dos africanos chegaram a animar os sitiados, que careciam 

de recursos para sua sobrevivência e padeciam o terror gerado pelo sítio cidiano. O cronista 

anônimo da Historia Roderici destaca que durante esta longa ação do Campeador a ausência 

de víveres começou a se agravar a tal ponto que a fome e o desespero começou a atacar os 

valencianos564. Ibn Alqama testemunhou e registrou a aflição de seus concidadãos nestes 

                                                 
559 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 174. 
560 Ibid., p. 179. 
561 Ibid.., p. 175. 
562 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 174. 
563 Ibid., p. 182. 
564 Historia Roderici, op. cit., p. 958. 
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tempos difíceis, e compartilhou suas esperanças no exército almorávida565, que poderia conter 

o assédio e rechaçar as forças militares de Rodrigo Diaz.  

O acalento almorávida atingir as proximidades de Valência em fins de maio de 1094, o 

que forçou o Cid Campeador a se preparar para um imediato confronto.  

Naquele tempo, o exército dos Moabitas, vindo em rápido curso em socorro; 
aproximou-se de Valência. Porém, com Rodrigo não se atreveu a provocar guerra, 
aterrorizado de pavor e muito admirado, fugiu pela noite nas sombras e assim 
confuso retornou as suas terras.566 

 

O chefe inimigo se dirigiu então ao extremo de seu campo e dispôs suas tropas em 
dois grupos, que, tanto um como outro, de acordo com as ordens recebidas, se 
mantiveram em formação cerrada, e por um decreto da vontade divina resultou que 
esta tática fez retroceder as tropas muçulmanas, que empreenderam a retirada. Os 
valencianos ficaram consternados, se decepcionaram em alto grau e desesperaram de 
viver.567 
 

 

O Cantar de Mio Cid também nos fornece um testemunho tardio desta tática militar 

que o herói empregava: 

Toda a noite jaze mio Cid em silada, 
Como lhe aconselhava Álvar Fáñez Minaya: 
“Bem Cid, em boa hora cingistes espada! 
“Vos com cem desta nossa companhia, 
“pois que a Castejón sairemos da silada, 
“nele ficardes tendo na zaga; 
“a mim dês duzentos para ir em algara; 
“com Deus e vossa ousadia faremos grande ganância”. (v. 437-441)568 

 

O número do exército recém chegado é estimado, na Historia Roderici em torno de 

cento e cinqüenta mil combatentes569, um número demasiadamente elevado naquele tempo. 

Independente de se saber se foi exagero do cronista anônimo ou equívoco do amanuense, 

temos na prática a descrição da desproporção das tropas almorávidas em relação aos exércitos 

do Cid Rodrigo. A impressão que este inimigo pôde ter causado nos cavaleiros de Rodrigo 

também deve ser levada em conta, destacando que até aquele momento nenhuma força cristã 

sagrara-se vencedora num confronto com os Almorávidas. A saída encontrada pelo Cid foi 

preparar para a batalha que se configurava, da qual ele não procurou se esquivar mesmo em 
                                                 
565 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 174. 
566 Interea igitur exercitus moabitarum, eis ad succurrendum celeri cursu perueniens, ad Ualentiam se 
appropiauit. At cum Roderico bellum comitere non audens, eius pauore perterritus et nimis pauens, nocte per 
umbras fugijt et sic ad regiones suas confusus remeauit. Historia Roderici, op. cit., p. 958. 
567 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 174. 
568 Toda la noche yaze Mio Çid en çelada,/ commo los consejava Álbar Fáñez Minaya:/ “Ya Çid, en buen ora 
çinxistes espada!/ “Vos con çiento de aquesta nuestra conpaña,/ pues que a Castejón sacaremos a çelada,/ en él 
fincaredes teniendo a la caga;/ a mí dedes dozientos para ir en algara;/ “con Dios e vuestra auze feremos grand 
ganânçia”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1041-1042. 
569 Historia Roderici., p. 959. 
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situação desvantajosa. Rodrigo de Vivar dividiu seu exército em dois grupos e se posicionou 

para o embate.  

Contudo, tal combate não se concretizou, para o desespero dos valencianos. Os 

africanos retrocederam para as terras de Játiva e de lá para Múrcia, deixando Valência livre 

para as pretensões de Rodrigo570. A sorte sorriu para o Cid de Vivar naqueles tempos, para 

desepero dos habitantes de Valência. O cadí Ibn Yahaf, que havia desdenhado das primeiras 

mensagens do Campeador, tinha que se ver diante das ações militares do chefe cristão e de 

suas novas exigências possibilitadas por suas vitórias. O assédio agravou-se e o cadí, 

juntamente com outros grandes senhores locais, procurou negociar uma trégua com o 

Campeador. O cadí enviou súplicas desesperadas ao rei de Saragoça sem sucesso, nem 

dinheiro e nem a redenção da alma por salvar outros muçulmanos sensibilizaram o monarca. 

Enquanto isto ocorria, alguns habitantes não mais suportando o nefasto assédio e a total falta 

de meios de subsistência atravessavam os portões em fuga mas eram capturados no trajeto, 

segundo Ibn Alqama 

Chegada à situação de extremidade, e como Ibn Hud não respondeu às cartas, mais 
que com aplazamientos e dilaciones, os valencianos se reuniram em torno do alfaquí 
Abu-l-Walid al-Waqasi para lhe pedir que falasse em seu nome com Ibn Yahhaf, e, 
como conseqüência disso, iniciaram-se negociações de paz com o Campeador.571 

 

Chegados ao ápice da adversidade e ao extremo limite da resistência, e vendo os 
valencianos que não lhes chegava nenhuma ajuda, se encontraram em necessidade 
de entrar em tratos com o inimigo, à força e contra sua vontade. Reuniram-se em 
torno de seu cadí Abu-l-Mutarrifi ibn Yahhaf e enviaram ao Campeador — Deus o 
maldiga! — uma delegação encarregada de negociar a concessão do amã.572 
 

Os sitiados valencianos solicitaram um amã, amán, termo de origem árabe que designa 

originalmente o perdão concedido pelos islamitas aos nãoomuçulmanos573, podendo referir-se 

também a preservação da vida a um inimigo vencido574. No caso valenciano, a palavra 

expressava a concessão de mercê a um inimigo ou insurreto vencido575. Como bem destacou 

Von Clausewitz, “há duas coisas que podem subsistir a impossibilidade de resistir e de 

fornecer motivos para a paz. Em primeiro lugar é a improbabilidade de êxito, e em seguida, o 

preço excessivo que é necessário pagar”576 pelo prosseguimento do certame. A necessidade de 

sobrevivência da população a forçou a pressionar um dos seus representantes, talvez um dos 

mais próximos do núcleo de poder da Taifa. A mesma população que colaborou com a 
                                                 
570 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 174. 
571 Las “memorias” de ‘Abd Allāh, op. cit., p. 180. 
572 Ibid., p. 175. 
573 ENCIPLOPÉDIA Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, 2v., p. 233. 
574 Ibid., p. 233. 
575 NOVO Dicionário Aurélio da língua portuguesa, op. cit., p. 97. 
576 VON CLAUSEWITZ, op. cit., p. 33. 
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ascensão ao poder do cadí neste momento o pressionou a suplicar um salvo conduto para 

findar a angústia tão longa. 

Rodrigo e o cadí firmaram acordo, e determinaram as cláusulas que estabeleciam o 

pacto do cristão com os dirigentes da cidade, impondo obrigações ao cadí valenciano 

juntamente com o reconhecimento de sua posição no governo. Ato contínuo, o exército do 

Cid entrou pelos portões de Valência em junho de 1094. Segundo o acordo firmado, seria 

dado garantia de autonomia à cidade e seus dirigentes, que preservariam seus privilégios em 

troca do pagamento de tributos ao castelhano de Vivar577. Ibn Yahhaf não perderia sua 

dignidade, nem seus títulos e bens, nada sofreria e sua família não seria fustigada pelo 

vencedor. Rodrigo Diaz se comprometeu a não habitar Valência, mas deixaria uma milícia 

moçárabe para garantir a nova ordem. Foi nomeado para a cidade um inspetor (musrif), Ibn 

Udays, servindo de conecção entre o guerreiro cristão e a realidade de Valência.578 

Rodrigo Diaz de Vivar provou nestes últimos acontecimentos deter realmente poder, 

entendido, segundo Mário Stoppino, como a capacidade de agir, atingindo meios de 

determinar o comportamento de outros579. Pela coação militar atingiu os objetivos 

pretendidos. O sucesso de Rodrigo Diaz foi conhecido pelo líder dos Almorávidas que 

organizou uma nova expedição contra o chefe castelhano no Levante. Yuçuf ordenou a seu 

general e sobrinho, Abu Abd Allah (Muhammad), a conquista da cidade de Valência, 

reintroduzindo-a no conjunto das conquistas africanas.  Ordena, ainda, a colaboração de todos 

os exércitos magrebinos e andaluzes no intuito de retomar a cidade perdida para Rodrigo. Da 

mesma forma que a primeira, outras notícias sobre a mobilização e vinda das tropas de Yuçuf 

chegaram à cidade conquistada, insuflando seus habitantes contra os seus senhores cristãos. 

Os partidários dos Almorávidas se regozijaram novamente, ansiosos por se libertarem do jugo 

do castelhano.  

Sabendo da movimentação dos Almorávidas, o Cid Rodrigo de Vivar iniciou seus 

preparativos para a iminente batalha. Reprimiu os valencianos, expulsando do interior da 

cidade os homens capazes de oferecer apoio às forças norte-africanas580 e expropriou os 

habitantes de quaisquer utensílios de ferro que pudessem servir de arma para a eclosão de 

resvoltas581. Os valencianos foram ameaçados de confisco e execução. Implantar o terror entre 

os habitantes e reduzir suas capacidades ofensivas foram imperativos para se precaver de 

                                                 
577 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 175. 
578 Ibid., p. 181. 
579 STOPPINO, op. cit., p. 933. 
580 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 181. 
581 Ibid., p. 181. 
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possíveis problemas no interior de sua linha de defesa. Com a chegada os Almorávidas em 

suas terras, Rodrigo enviou mensageiros a Castela no intuito de obter reforços de Afonso VI, 

e a Aragão. 

Os africanos e seus aliados se reuniram e entraram no território de Valência. Chefiados 

pelo sobrinho de Yuçuf, as hostes muçulmanas guardaram o Ramadán. Em setembro de 1094 

penetraram pelo campo de Cuarte, onde fixaram suas tendas e realizaram os preparativos para 

a batalha582. Concluído o mês sagrado, tendo aparecido a lua de Sawwal, os muçulmanos 

entoaram a oração da Ruptura. Em meados de outubro os Almorávidas se lançaram contra as 

muralhas de Valência583. Por dez dias suas tropas se movimentaram ao redor das muralhas 

valencianas, aterrorizando os cristãos e a mesnada cidiana que lá se encontrava584. Aqueles 

dias que se seguiram foram de total incerteza para Rodrigo de Vivar. Segundo Ibn Alqama, os 

cristãos em Valência procuravam dispor-se bem com os muçulmanos da cidade devido à 

eminência de um grande desastre585. O cronista valenciano nos relata a difusão do boato da 

vinda do auxílio do rei de Aragão, notícia falsa disseminada pelo próprio Campeador586. 

Este auxílio, todavia, talvez tenha efetivamente ocorrido, pois encontramos os 

“sussurros” dele em uma fonte produzida no reino de Aragão: 

(...) com ajuda do Rei de Aragão e de dom Pedro Ruiz Dazagra senhor de 
Albarracín, o Cid prendeu Valência. E disto souberam os mouros diante do mar e 
vieram com muito grande poder de toda Berberia e com os mouros, por terra e por 
água, cercaram ao Cid em Valência.E se sentido muito afrontado por eles, enviou 
súplicas ao rei Dom Pedro de Aragão.587 
 
 

A despeito desta presença demasiado “prematura” de Dom Pedro Ruiz Dazagra, que 

só se tornou senhor de Albarracín no século XII, e de que o rei naquele tempo em Aragão era 

Sancho Ramirez, e não o filho deste, o que se ressalta é a confirmação do compromisso entre 

o Cid e a casa real aragonesa. A narrativa está perfeitamente inserida no contexto de grave 

avanço dos Almorávidas sobre a Marca Superior e o Levante espanhol na última década do 

século XI. O fragmento desta crônica aragonesa se assemelha muito às demais fontes 

narrativas produzidas em fins do século XI e princípios do XII, no que tange às referências ao 

                                                 
582 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 177. 
583 Ibid., p. 182. 
584 Historia Roderici, op. cit., p. 959. 
585 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 182. 
586 Ibid., p. 182. 
587 (...) et con ayuda del Rey Daragon et de Don Pedro Ruiz Dazagra  senyor de Albarrasin, et Cid prendió 
Valencia. Et aquesto supieron moros dallent mar et vinieron con muy Grant poder de toda Berberia et con los 
moros de la tierra de aqua, cercaron al Cit en Valencia. Et sediendo muy affrontado dellos, emuió á rogar al rey 
Don Pedro de Aragon. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 61-62. 
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perigo representado pelos exércitos norte-africanos e aos duríssimos combates dos reinos 

cristãos contra eles. 

Este confronto direto com forças muçulmanas de tal magnitude poderia ser o fim do 

domínio que Rodrigo começava a construir no Levante. Mais uma vez, ele se encontrava em 

condições desfavoráveis diante dos seus inimigos, ainda sem os reforços suplicados e em 

menor número. Sustentou o cerco inimigo com bravura, ainda que se encontrasse 

progressivamente acuado e sem margem de manobra. A alternativa elaborada pelo Cid 

Campeador poderia ter se manifestado na forma de fuga, mas ela não foi praticada diante das 

forças invasoras588. Ibn Alqama amaldiçoa a coragem inabalável do Campeador, mas também 

reprovou a maneira como os exércitos muçulmanos trataram as mulheres e crianças 

valencianas quando expulsas de Valência.  

Quando as tropas almorávidas vieram lhe sitiar, o maldito decidiu expulsar as 
mulheres e crianças dos muçulmanos indigentes e lhes obrigar a ir ao acampamento 
dos assediantes, dizendo-lhes: “Reuniam-se com os de vossa religião!” As pobres 
mulheres caiam assim nas mãos dos negros, arrieros e comerciantes de baixa 
categoria, que as escondiam e abusavam delas, sem que o chefe do exército 
suspeitasse que tivesse posto fim a estes atos censuráveis.589 

 

A Historia Roderici nos relata a exaltação dos ânimos antes que o prélio se realiza-se. 

Rodrigo, na verdade, dissolvida a animosidade do coração, virilmente confortava os 
seus e incessantemente com uma prece ao Senhor Jesus Cristo, suplicava por seu 
divino auxílio.590 

 

O texto árabe, por sua vez, nos relata a exortação proferida pelo Cid Rodrigo efetuada 

antes do combate corpo-a-corpo: 

Por isto os cristãos pensaram todos em fugir e abandonar Valência, menos seu 
maldito chefe o Campeador, que não deu mostras de intimidar-se por esta reunião de 
exércitos, nem se preocupava com ele, e tirou augúrios no vôo dos pássaros, 
prestando crédito a estas fábulas e outros embustes, com os quais dava ânimos a seus 
companheiros.591 

 

Esta passagem constitui um indício importante para identificar parte da capacidade do 

Cid Campeador de arregimentar grande quantidade de homens para sua empreitada guerreira. 

A maneira irônica como trata Ibn Alqama aquilo que identifica como um “embuste” para 

exortar suas tropas é uma das expressões do exercício de um poder carismático. Segundo Max 

Weber, o desenvolvimento do carisma está relacionado com a eclosão de “situações 

                                                 
588 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 176. 
589 Ibid., p. 176. 
590 Rodericus uero solita cordis animositate se et suos uiriliter confortabat ac corroborabat, et Dominum Ihesum 
Christum, ut suis diuinum preberet auxilium, incensanter ac prece deuota deprecabatur. Historia Roderici, op. 
cit., p. 959. 
591 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 176. 



 161

extraordinárias, especialmente políticas ou econômicas, ou internas, psíquicas, 

particularmente religiosas, ou de ambas em conjunto”592. A capacidade de “prever” o destino 

no vôo dos pássaros foi uma das manifestações do extraordinário exercido por Rodrigo na 

admoestação de seus soldados. 

Não é esta a única menção desta modalidade de divinação. Outras fontes dedicadas ao 

Cid Rodrigo Diaz de Vivar também destacam os augúrios surgidos em momentos difícies na 

vida do castelhano. O Cantar de Mio Cid preserva, à sua maneira, vestígios desta prática: 

Dali intentam cavalgar, dali soltam as rédeas. 
Na saída de Vivar tiveram a ‘corneja’ destra, 
e entrando em Burgos tiveram a sinistra. 
Moveu mio Cid os ombros e maneou a testa: 
“alvíceras, Álvar Fáñez, daqui saímos da terra! 
“Mas com grande honra retornaremos a Castela”. (v. 10-14)593  
 
Aí se encontrava mio Çid depois que veio a noite, 
um sonho doce  o tomou, tão bem adormeu. 
O anjo Gabriel veio a ele em visão: 
“Cavalgue, Cid, o bom Campeador, 
“pois nunca em tão bom ponto cavalgou varão; 
“enquanto viverdes far-se-á teu bem”. 
Quando despertou o Cid, santiguou o rosto. (v. 411-416)594 
 

 

Dois foram os augúrios ocorridos em solo castelhano. O primeiro refere-se a uma 

conjuntura negativa vivenciada pelo Campeador, como se fosse uma materialização da queda 

em desgraça do guerreiro de Vivar. O segundo, todavia, não é um sinal interpretativo, mas 

sim uma admoestação Divina. A aparição do arcanjo é uma manifestação clara de 

religiosidade judaico-cristã. Tal qual os personagens bíblicos, o castelhano era merecedor de 

manter contato com o plano superior. O segundo fragmento do cantar de gesta está de acordo 

com as admoestações de Rodrigo de Vivar presentes na Historia Roderici, que ressaltam 

sempre nos momentos difíceis as súplicas e esperanças no amparo de Deus. O primeiro, 

todavia, enquadra-se na opinião depreciativa do cronista valenciano e, principalmente, nas 

acusações analisadas no capítulo precedente. 

Segundo Max Weber o carisma é uma forma de poder, um elemento extraordinário 

apreendido por indivíduos como profetas, curandeiros e líderes guerreiros595. O 

                                                 
592 WEBER, op. cit., p. 331. 
593 Allí pienssan de aguijar, allí sueltan las riendas./ A laexida de Bivar ovieron la corneja diestra,/ e entrando a 
Burgos oviéronla siniestra./  Meçió mio Çid ombros y engrameó la tiesta:/ “albricia, Álbar Fáñez, ca echados 
soomos de tierra!/ “Mas a grand ondra tornaremos a Castiella”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1025-1026. 
594 I se echava mi Çid después que fo de noch,/ un sueñol priso dulce, tan se adurmió./ El angel Gabriel a él vino 
en visión;/ “Cavalgad, Çid, el buen Campeador,/ “ca nunqua em tan buen punto cavalgó varón;/ “mientra que 
visquiéredes bien se fará lo to”./ Quando despertó el Çid, la cara se santigó. Ibid., p. 1040. 
595 WEBER,  op. cit., p. 160. 
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reconhecimento deste poder, considerado como legítimo por seus seguidores, é possibilitado 

pela manutenção do carisma pessoal em virtude de provas ou milagres. Pierre Bourdieu 

acrescenta que este poder não é propriedade de indivíduos singulares. Segundo o autor, os 

indivíduos dotados de carisma reúnem características sociologicamente pertinentes, que os 

tornam predispostos a sentir e expressar, com força e coerência particulares, “certas 

disposições éticas ou políticas já presentes em estado implícito em todos os membros da 

classe ou grupo de seus destinatários”. 596 

De qualquer maneira, o que se torna fonte de análise é o fato deste fenômeno social 

que envolve crença religiosa e, por que não, política, reunir em torno do Cid Rodrigo Diaz de 

Vivar um grande número de seguidores. Não são apenas indivíduos única e exclusivamente 

interessados no ganho puramente econômico da guerra. É possível considerar que os 

combatentes encontravam uma finalidade quase transcendente no ato de lutar pelo 

Campeador. Não dizemos aqui que fosse este o único objetivo, mas que é algo de grande 

importância para os guerreiros ligados ao Cid Rodrigo nesta fase de sua vida. 

Antes de arremeter sobre os inimigos, Rodrigo Diaz enviou cartas pedindo auxílio de 

Afonso VI. Recorreu aos meios necessários para procurar evitar uma nefasta derrota, lançou 

mão de recursos que lhe dessem tempo de obter ajuda externa que demorou a aparecer. Uma 

prova do grande talento militar do Campeador foi tirar proveito das condições que os eventos 

ofereciam. Um longo cerco não se mostrava bom para os Almorávidas, suas forças eram 

despreparadas e indisciplinadas. A deserção produzia-se progressivamente, em poucos dias já 

se poderiam identificar brechas na formação de ataque e defesa dos norte-africanos e seus 

aliados597.  

Rodrigo Diaz, como experiente guerreiro, tinha conhecimento da arte da guerra, vira e 

vivenciava muitas campanhas desde a juventude. O Campeador detinha um habitus, uma 

preparação especial para a guerra. Todo o seu saber para as atividades militares lhe forneceu o 

domínio sobre certos conteúdos produzidos e acumulados pelo trabalho de seus pares no 

presente e passado598, o que colaborou profundamente para o seu domínio da situação. 

Percebeu, por exemplo, com facilidade, as vantagens em investir contra os lados mais fracos 

das colunas almorávidas599. 

Da mesma forma como agira contra a primeira ameaça almorávida, o castelhano pôs 

em prática mais uma vez a tática da repartir seu exército em duas tropas em formação cerrada, 

                                                 
596 BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 74. 
597 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 177. 
598 Ibid., p. 169. 
599 Ibid., p. 177. 
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estando ele na liderança de uma delas.  Um dos corpos militares ingressou no campo de 

combate, instigando o inimigo a persegui-lo, logrando imediatamente êxito em suas intenções. 

O avanço do exército Almorávida em direção de parte da hoste cidiana deixou sua retaguarda 

desprotegida, tornando possível o ataque fulminante do outro grupamento cristão. O 

acampamento muçulmano foi debelado e despojado de seus bens, armas e soldados, que ou 

tombaram mortos ou caíram cativos das mesnadas castelhanas. Os Almorávidas que se 

aproximaram das muralhas de Valência ou foram repelidos ou pereceram600. 

Os invasores muçulmanos derrotados bateram em retirada. Foi a primeira vez que um 

exército cristão venceu os até então invictos Almorávidas. Foram dez anos de avanços e 

conquistas promovidas pelos africanos. O impacto desta vitória sobre os muçulmanos ibéricos 

deve ter sido considerável, pelo menos se expandirmos a impressão deixada por Ibn Alqama 

para o conjunto do Al-Andalus. Os reforços do rei Afonso se aproximaram dos arredores de 

Valência, mas os seguidores de Yuçuf já haviam se retirado da luta. Rodrigo Diaz enviou a 

seu suserano a parte que lhe cabia dos despojos obtidos na batalha contra os norte-

africanos601. Em seguida Afonso retornou com seu exército para as terras de Toledo. 

Derrotados os africanos, imobilizada a aristocracia valenciana e intimidados os habitantes da 

cidade, o caminho para o Campeador se alçar como senhor incontestável do Levante estava 

aberto.

                                                 
600 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 177. 
601 Ibid., p. 177-178. 
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4. O SENHOR DO LEVANTE ESPANHOL: 

 

4.1. Um senhor cristão em terras islâmicas: 

 

Devemos reconhecer os êxitos pessoais de uma figura histórica como Rodrigo Diaz de 

Vivar. As condições para o castelhano eram totalmente desfavoráveis, seus movimentos sobre 

o território do Levante coincidiram com o processo de enfraquecimento do poder central das 

principais Taifas da região, com a debilitação dos poderes cristãos das porções orientais da 

Península e com as sucessivas refregas entre os exércitos de Afonso VI e os Almorávidas. 

Desde a sua saída das terras castelhanas, o Campeador havia ampliado a sua congregação de 

guerreiros e obtido muitos ganhos no trato com os soberanos levantinos. A oferta de ofícios 

de guerra em um território tão carente de recursos militares eficientes tornou o guerreiro 

castelhano um indivíduo de renome, algo construído progressivamente. 

A edificação do prestígio social e político não foi uma dádiva da natureza ao Cid 

Rodrigo. Sua instrução, sua formação nos quadros da nobreza cristã ibérica forneceram ao 

herói subsídios aplicados em suas missões belicosas. Foi este conjunto de conhecimentos de 

comando o elemento fundamental para os êxitos do castelhano. O sucesso das ações do 

Campeador não são provas de sua “predestinação”, mas constatam a importância da 

conjuntura imediata. O complexo cenário levantino abrira uma brecha para o avanço das 

forças cidianas. 

Rodrigo de Vivar encontrou o sucesso onde muitos outros haviam malogrado. 

Fernando I na metade do século XI, Afonso VI, os condes da Catalunha e os grandes senhores 

aragoneses freqüentemente assolaram ou tentaram submeter Valência, porém esbarraram em 

inúmeras dificuldades que impediram a constituição de um pleno domínio sobre estas terras. 

Pendências internas, dissensões políticas, sucessórias, a resistência mais organizada dos 

levantinos muçulmanos e as rivalidades entre os concorrentes cristãos acima citados tornaram 

esta região pouco propícia ao exercício de qualquer controle. Onde os poderes cristãos 

encontraram o fracasso, um castelhano exilado produziu a vitória. Rodrigo de Vivar não 

possuía os mesmos recursos financeiros e políticos que os seus superiores, todavia reunira 

condições locais para se tornar um senhor.  

Abordaremos neste capítulo os mecanismos pelos quais o guerreiro castelhano se 

firmou como regente de um território muçulmano, considerando os instrumentos empregados 

e a conjuntura social e política que o favoreceu impõe-se, neste sentido, a análise da 

amplitude e de complexidade das ações do Campeador, tendo em vista os fatores internos e 
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externos que interagiram para a edificação do edifício político e militar cidiano, favorecendo 

assim a inserção do herói no cenário que efetivamente lhe cabia. 

 

4.2. Domínio sobre a terra e sobre os homens: 

 

Até este momento Rodrigo Diaz de Vivar não havia exercido o domínio direto sobre 

Valência, no máximo a região fora uma espécie de protetorado submetido à sua pessoa. Não 

existia um centro de poder, um centro administrativo. Até a derrota dos Almorávidas no 

Levante, o Cid Campeador não havia formado uma corte, um foco de autoridade que pudesse 

ser estendido para as demais regiões orientais peninsulares. A submissão destas terras 

tornava-se a diretriz principal para o herói castelhano. Não bastava obter os tributos através 

dos dirigentes valencianos: o controle sobre as terras, sua produção agrícola e manufaturas 

precisavam ser exercido sem qualquer intermediação das autoridades islâmicas. Estas 

provaram ser muito propensas a não colaborar. O Campeador, de conquistador aventureiro 

passou a se impor como um grande senhor, tal como os senhores cristãos do norte da 

Península Ibérica. 

Entretanto, ainda existia um único elemento a ser considerado nesta situação: o cadí 

Ibn Yahaf. Segundo o pacto firmado entre o Campeador e o cadí, este último seria a 

autoridade máxima da cidade de Valência respeitada, enquanto respeitasse a sua parte no 

acordo que envolvia o pagamento de tributos e a não insurgência ou instigação da cidade em 

favor dos Almorávidas e nem colaborar com os mesmos. Ibn Yahaf permanecia, perante a 

população, como o representante de sua comunidade e, era também canalizador da resistência 

contra os avanços do cristão castelhano602. Para o Cid, ele representava um obstáculo à 

efetivação da sua autoridade na cidade. Ibn Yahaf era a manifestação de um poder 

concorrente: não detinha mais força política em Valência, desgastara-se nos últimos anos, 

porém ainda era o cadí dos valencianos. 

O assassinato de al-Qadir, não solucionado, ofereceu a oportunidade para se afastar 

definitivamente Ibn Yahaf do cenário político valenciano. De fato, o cadi estava de posse uma 

parte considerável do tesouro do falecido monarca, já que se apropriara das riquezas que este 

havia enviado às fortalezas de Segorbe e de Olocau603. A fontes redigidas em época mais 

próximas a dos eventos são breves em informações, mas são bastante significativas no que se 

refere à intervenção do Cid Campeador nesta pendência. Ibn Yahaf foi aprisionado e torturado 

                                                 
602 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 179. 
603 Ibid., p. 172. 
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junto com sua parentela, e levado pouco depois a uma assembléia formada pelas principais 

personalidades políticas muçulmanas e cristãs de Valência604. A Historia Roderici, na versão 

que chegou aos nossos dias omite esta circunstância, restringindo-se ao fato do achado do 

tesouro de Al-Qadir de Olocau605. Esta deficiência pode ser suprida por textos islâmicos que 

nos informam dos últimos momentos de vida do cadí e de sua condenação à morte.  

O texto de Ibn Alqama preservado na Crónica anónima de los reyes de Taifas assim 

nos instrui: 

[Algum tempo] depois o Campeador matou Ibn Yahhaf. Foi o motivo de sua morte 
que o Campeador — Deus o mal diga —, quando recebeu das [mãos de] Ibn Yahhaf 
todos os tesouros de al-Muqtadir (al-Qadir), [soube] que Ibn Yahhaf havia retido 
dentre eles um mais apreciado. Chegou dele [a notícia] ao Campeador que perguntou 
por aquele tesouro, mas [Ibn Yahhaf] negou tê-lo. Então ordenou a ele jurar na 
presença de testemunhas instrumentais (šuhūd), notáveis muçulmanos e notáveis 
cristãos; e assim jurou que ele não tinha visto nem o tinha, então [o Campeador] o 
deixou tranqüilo; todavia, depois disso soube que o tinha.606 

 

Outro fragmento de Ibn Alqama, no Bayan al-Mugrib, prossegue: 

Era pedido para que entregassem as riquezas de al-Qadir Ibn Dhi-l-Nun, e não 
cessou de lhe tirar o quanto possuíam, até que não deixou nada de seus bens e de 
suas fortunas. Uma vez que não ficou nada, nem patente nem oculto, mandou 
acender uma fogueira. O cadí Ibn Yahhaf, que sofria encarcerado foi feito 
comparecer, rodeado de sua família e de seus filhos, na presença de uma multidão de 
muçulmanos e cristãos, que havia congregado o efeito. O Campeador perguntou 
então a um grupo de muçulmanos: “Qual é o castigo que, conforme a vossa lei deve 
se dar a quem mata a seu príncipe?” Como ninguém respondera, concluiu: “Entre 
nós, a lei diz que seu castigo tem de ser queimá-lo vivo”. E deu ordem para que 
aproximassem Ibn Yahhaf e os seus da fogueira, cujas chamas, apesar da 
considerável distância, aqueciam seus rostos. Um rumor se espalhou entre 
muçulmanos e cristãos, que suplicaram todos para que o Campeador perdoasse as 
crianças e as mulheres, que não tinham culpa nem sabiam nada sobre o assunto. Não 
sem tempo nem sem esforço, o Campeador aceitou as súplicas de seus súditos e 
anistiou as mulheres e as crianças.607  

 

Isto feito, Rodrigo Diaz ordenou a execução do cadí. O suplício de Ibn Yahaf foi a 

primeira manifestação de força de Rodrigo Diaz de Vivar como senhor plenipotenciário da 

cidade de Valência. Yahaf era um possível canalizador das reivindicações dos muçulmanos 

valencianos, e poderia mobilizá-los, como já o havia feito, contra o controle do Campeador 

sobre a cidade. O domínio sobre um aparato de justiça é uma as prerrogativas do nobre como 

um grande senhor608. O Cid era uma autoridade imbuída de necessidades que foram supridas 

com a atividade jurídica, fundamentando a sua intervenção na vida social. O herói castelhano 

                                                 
604 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 178. 
605 Historia Roderici, op. cit., p. 960. 
606 Crónica de los reyes de taifas, op. cit., p. 53. 
607 Bayan al-Mugrib, op. cit. , p. 178-179. 
608 MATTOSO, José. Identificação de um país ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Lisboa: Estampa, 
1985, p. 129. 
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tinha então o poder de julgar, punir e executar qualquer um dentro das suas terras. Não 

prestava contas de suas decisões à qualquer outra autoridade, nem cristã e nem muçulmana. 

Valência sob o governo do Cid é soberana609. Este caráter de arbitrariedade não era uma 

marca particular das ações de Rodrigo para manter a ordem em Valência, era uma prática 

corrente e comum a todos os seus pares cristãos.  

O atentado contra a vida do cadí valenciano era um ato de natureza política. A “queda 

de braço” entre Ibn Yahhaf e o castelhano durante os longos meses de cerco imposto à cidade 

de Valência foi uma disputa essencialmente política, um conflito travado num campo de lutas 

que visava transformar a correlação de forças existente610. Estava em questão a concentração 

e o monopólio dos instrumentos de produção política611, juntamente com a capacidade de 

intervir na realidade social naquele território612. O controle das relações políticas 

materializava o controle do aparato estatal, algo que paulatinamente o Cid Campeador abordar 

como uma esfera de exclusividade.  

O poder vinculado à esfera política se configura como “capacidade geral de assegurar 

o cumprimento das obrigações pertinentes dentro de um sistema de organização coletiva”613. 

A natureza da realidade estatal destes tempos não se caracterizava pelo controle total e pleno 

do conjunto das terras onde estava inserido, encontrava sempre resistências em lugares onde 

não poderia estar presente614. Contudo, quando havia condições para tornar este poder efetivo, 

este se fazia presente, como no caso da prisão e morte do cadí Ibn Yahhaf. O centro das terras 

valencianas, na cidade amuralhada, o Campeador detinha força suficiente para intervir na 

sociedade. 

Só se pode falar em poder do Estado quando este interfere na sociedade615, e em 

oposição aos seus possíveis concorrentes.616 O poder do Estado fundamenta sua precisão e 

praticabilidade na ordenação e na execução jurídica. Ele mantém um aparelho especial que se 

apresenta como unidade de decisão política e ação mais forte em um determinado território. 

Este poder, para defender sua existência, precisa garantir sua legalidade e legitimidade617.  

A atitude levada a cabo pelo Campeador na visão de Reinard Dozy foi objeto de 

graves críticas, ressaltando em seus escritos o caráter despótico do castelhano, afirmando que 

                                                 
609 HELLER, op. cit., p. 291-292. 
610 BOURDIEU, Pierre. Poder simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 2004, p. 163-164. 
611 Ibid., p. 164. 
612 HELLER, op. cit., p. 247. 
613 STOPPINO, op. cit., p. 941. 
614 SOUTHALL, op. cit., p. 145. 
615 HELLER, op. cit., p. 286-287. 
616 Ibid., p. 287. 
617 Ibid., p. 288. 
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sua medida não havia sido guiada por preceitos legais, mas sim segundo seus desejos mais 

nefastos. Richard Fletcher, por sua vez, destaca desconhecer que leis teriam fornecido 

respaldo a Rodrigo Diaz para condenar Ibn Yahhaf a morte. Já Ramón Menéndez Pidal — em 

resposta aos trabalhos do orientalista holandês e em defesa do herói espanhol — recorreu a 

legislações castelhanas mais próximas do período histórico do Campeador. Menéndez Pidal 

fez uso do Fuero de Cuenca, fonte jurídica redigida no século XII em sua versão latina618. 

Neste fuero, o filólogo espanhol encontrou subsídios para compreender e justificar a execução 

do cadí valenciano. 

(...) se alguém injuriar o rei, será morto; se em desconhecimento destes será 
consumido, será queimado com toda sua família e com todos os seus colaboradores; 
as casas destes serão destruídas até as fundações, para que nem as paredes, que tanto 
ouviu tantas coisas nefastas, estejam sobre a terra.619 

 

É uma prescrição de como lidar com um regicida em terras cristãs castelhanas que 

podem nos trazer alguma luz sobre esta questão. A proposição possa se sustentar se 

considerarmos a manifestação escrita desta lei com base em uma prática social anterior, 

passível de retroceder ao tempo do Campeador. Talvez o que Rodrigo Diaz pôs em prática 

tenha sido fundamentado em uma estrutura e demandas sociais muito similares às registradas 

no Fuero de Cuenca. A não intervenção dos notáveis muçulmanos de Valência na decisão da 

sentença do cadí tenha dado margem à execução de preceitos estranhos ao território islamita. 

A lapidação poderia ser praticada no caso em questão, Menéndez Pidal considera possível 

conciliar a pena de lapidação e cremação620. Segundo o direito islâmico ibérico a punição 

desta natureza decorreria de uma sanção contra aquele que havia cometido assassinato621. 

Todavia, a decisão de impor a sanção estava nas mãos de um dirigente político permeado de 

outra lógica jurídica e que havia se alçado em uma posição que garantia a penetração de 

novos direitos no cenário muçulmano. 

Seguir simplesmente uma tradição ou fomentar inovações segundo as pendências 

sociais é parte da manifestação do poder de tipo patrimonial. Seguindo a concepção de Max 

Weber, devemos avaliar o alto grau de intervenção na realidade do príncipe patrimonialista se 

realizava segundo seus interesses pessoais, atribuindo-lhe um caráter arbitrário, guiando suas 

decisões em suas vontades622. A execução de Ibn Yahhaf conjugaria então a noção 

                                                 
618 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 803. 
619 Si quis regem conviciaverit, precipitetur; si in necem ejus anhelaverit, comburatur cum tota familia sua etc 
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nefas audivit. Fuero de Cuenca apud MENÉNDEZ PIDAL, Ramón., p. 803. 
620 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 803. 
621 Ibid., p. 802. 
622 WEBER, op. cit., p. 160. 
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tradicionalista do direito, mas também não excluía a criação de um novo em resposta a uma 

pressão política de longa data. As dificuldades em se lidar com a resistência dos habitantes da 

taifa — instigada e capitaneada pelo cadí — tornou imperativo a maior participação do Cid 

Campeador no palco político valenciano. 

Esta capacidade de julgar e punir não se manifestava somente sobre a comunidade 

muçulmana e seus representantes, impunha-se também sobre o conjunto dos cristãos inseridos 

na esfera de influência imediata do Campeador. Segundo o Cantar de Mio Cid: 

Todos os que foram depois estão pagos; 
vê-lo mio Cid que com os haveres que tomaram, 
que se pudessem ir, o façam de (bom) grado. 
Isto mandou mio Cid, Minaya lhe aconselhou: 
que nenhum dos seus homens que ganharam algo com ele 
qualquer um que não se despedir, ou não beijar  mão, 
se pudessem prender ou (se) fosse alcançado, 
tomassem-lhe o haver e pusessem-lhe em uma forca, 
Faze-vos tudo isto posto em bom recado; 
com Minaya Álvar Fáñez ele se vai aconselhando: 
“se vos quiserdes, Minaya, quero saber o recado 
“dos que estão aqui e comigo ganharam algo; 
“que se alguns furtar ou ao menos buscar, 
“o haver retornará a mim destes meus vassalos 
“que custodiam Valência e andam rondando”. (v. 1248-1261)623 

 

Aqueles que obtiveram riquezas por conta própria durante a campanha de submissão 

de Valência não deviam grandes obrigações ao Campeador. Concluída a empreitada bélica, já 

não havia a necessidade de manter a cidade sob o comando do castelhano, os guerreiros 

poderiam retornar a suas terras sem qualquer impedimento. Parecia isto identificar uma 

simples relação profissional sem outra conotação que não fosse o ganho que a atividade 

militar poderia proporcionar aos aventureiros. Era assumida pela própria conta e risco 

daqueles que se mobilizavam nela. Rodrigo seria um contratador e os soldados, os 

profissionais que acorriam a ele, eram como “jornaleiros”. Terminada a jornada, 

automaticamente terminava a obrigação de servir ao chefe. Na “colheita sazonal” que era a 

guerra, quando careciam de trabalhadores para pôr termo ao serviço, demandava a contratação 

de novos agentes que não mantinham qualquer vínculo que manifestasse a subordinação ao 

comandante. O objetivo era usufruir os proveitos que a atividade guerreira poderia 

proporcionar. 

                                                 
623 Los que foron después todos son pagados;⁄ veelo mio Çid que con los averes que avién tomados, ⁄  que sis 
pudiesse ir, fer lo ien de grado.⁄ Esto mandó mio Çid, Minaya lo ovo conssejado: ⁄ que ningún omne de los os que 
con él ganaron algo⁄ ques le non spidiés, o nol besás la mano, ⁄ sil pudiessen prender o fosse alcançado, 
tomássenle ela ver e pusiéssenle en un palo,⁄ Afevos todo aquesto puesto en buen recabdo;⁄  con  Minaya Álbar 
Fáñez él se va consejando:⁄ “si vos quisiéredes, Minaya, quiero saber recabdo⁄ “de los que son aquí e comigo 
ganaron algo;⁄ “que si alguns furtare o menos le fallaro,⁄ “ela ver me avrá a tornar âquestos myos vassallos⁄ “que 
curian a Valençia e andan arrobdando”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1073. 
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Para outros, todavia, a situação era ligeiramente diferente. Os que acompanharam o 

Cid Campeador no cerco à Taifa valenciana e obtiveram dele algum “haver” estavam 

inseridos imediatamente no seu círculo de dependentes, um elemento material, qualquer que 

fosse a sua natureza, concedido a alguém, obrigava-o à observação de determinados deveres e 

serviços, e impunha-lhe a determinadas limitações em seu raio de ação. Estes homens que 

recebiam de Rodrigo algo para o seu sustento tornavam-se seus subordinados, estavam 

submetidos ao domínio acordado entre as partes. Havia a liberdade para se romper o vínculo 

elaborado entre ambas as pessoas, não era uma ligação perene, entretanto, isto não significava 

que o livre rompimento estivesse livre de determinadas manifestações públicas que 

afirmassem este rompimento. O vassalo tinha todo o direito de romper com o seu senhor, 

contudo, deveria efetuar certos tramites que oficializassem a sua saída do círculo de fiéis 

servidores. 

A cerimônia não foi por muito tempo objeto de grandes referencias por parte dos 

escribas medievais ibéricos. Tal como a homenagem, a saída do vínculo vassálico não 

chamou a atenção dos homens ibéricos no que tange à exposição dos seus elementos 

constituintes e a seqüência das partes do cerimonial. Todo aquele a quem Rodrigo de Vivar 

concedera algum benefício deveria prestar contas de sua saída. Deveria se despedir 

diretamente do castelhano e beijar sua mão, como forma de respeito à autoridade do antigo 

comandante. A não observância desta prática supunha a aplicação de punições, o mau vassalo 

deveria sofrer as sanções que decorriam do seu mau comportamento para com seu senhor. Os 

desviantes deveriam ser aprisionados, os que fugiam deveriam ser capturados, teriam o 

“haver” tomado. O confisco dos bens era uma parte da punição aplicada, a seguinte — 

relatada na gesta cidiana — era o suplicio no “palo”. Tal pena pode corresponder à forca ou à 

morte por garrote624, penas que se implicavam em praça pública, para expor aos olhos de 

todos a penalidade daquele que desrespeitou o seu suserano.Outra manifestação de poder 

efetuada pelo Campeador era a punição dos vassalos que roubassem no interior de seu 

domínio imediato. 

O Campeador tinha condições de expandir para além de sua domesticidade — 

manifestação inicial do poder que o castelhano detinha — a autoridade sobre o conjunto de 

seus comandados, submetendo-os a obrigações sociais que implicavam em penalizações caso 

não fossem cumpridas. Desta esfera de influência, Rodrigo de Vivar conquistando Valência 

obteve poder sobre o conjunto dos habitantes desta Taifa. O castelhano pôs sob seu imperium 

                                                 
624 Vocabulário, op. cit., p. 784. 
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os valencianos da capital, aqueles que viviam amuralhados e nas adjacências, justamente os 

que estavam mais próximos ao foco geográfico de poder do Cid Rodrigo. 

Na Historia Roderici encontramos outras manifestações da capacidade coercitiva de 

Rodrigo Diaz sobre o território que havia conquistado. No ano de 1097, encontramos menções 

às ameaças do Cid Rodrigo contra as populações muçulmanas de fora de Valência. Sobre 

territórios compreendidos no Levante espanhol o Campeador acossava qualquer um que 

representasse uma potencial causa de sublevação. Conquistada a fortaleza de Almenara, uma 

das medidas levadas a cabo pelo castelhano foi tornar claro que qualquer ação contra os seus 

homens, que custodiavam o lugar, era uma agressão ao próprio Rodrigo Diaz. Seus servidores 

eram uma extensão de sua autoridade que de maneira alguma manifestações de insubmissão, 

não admitia questionamentos a seu domínio. 

Nos parágrafos acima, pudemos verificar a constituição de uma série de medidas 

coercitivas impostas às sociedades submetidas ao seu poder do Cid que, inicialmente, detinha 

jurisdição sobre seus comandados imediatos inseridos na vassalagem. Tratava-se de um corpo 

restrito de servidores, independente da localização geográfica em que este agrupamento se 

fixava. A possessão de uma região como Valência forneceu ao Campeador uma base 

territorial de manifestação de poder que se impunha sobre os homens que aí habitavam. O 

domínio sobre a terra, sobre a Taifa valenciana, automaticamente se convertia em 

subordinação dos grupos humanos que a constituíam. 

O corpo militar vinculado ao Cid Rodrigo era a garantia da manutenção desta 

autoridade. Um núcleo base formado por fiéis servidores e parentes representava a pedra 

angular do edifício político cidiano, constituindo o arcabouço, o sustento das decisões que 

Rodrigo de Vivar pudesse tomar. O fato de aqueles que serviam ao castelhano comungarem 

com as ordenações dele estabilizava as relações políticas e sociais no interior desta região tão 

conturbada como era Valência. Talvez a própria estabilização social, no que se refere à 

diminuição de insurreições, refletia a consolidação de um poder político organizado por 

Rodrigo. A limitação da capacidade das populações locais de opor resistência à autoridade 

central foi um fator de grande relevância. Em relação ao que os regentes precedentes foram 

incapazes de realizar, Rodrigo Diaz efetivou com grande êxito, graças à sua força e a de seus 

cavaleiros. 

O controle exercido sobre os habitantes era parte da estratégia de diminuição da esfera 

de ação dos descontentes. Outros grupos necessitavam de uma custódia mais imediata, pois 

poderiam constituir um elemento de instigação das massas populares. Não há espaço para dois 

pólos de afirmação política em uma mesma região. A pretensão de exclusividade, de 
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monopólio de domínio sobre os homens e as terras compreendia uma diretriz que muitos 

grandes senhores almejaram. Quanto mais distante do foco central de manifestação de poder, 

mais autonomia encontram os poderes rivais. Porém, o caso valenciano nos oferece um 

exemplo de conflito pela autoridade na região central da Taifa. Existiam em Valência grupos 

de senhores que rivalizavam entre si e com o castelhano. Era uma disputa que não 

disponibilizava outra alternativa a não ser a retirada dos concorrentes da arena política. Pelo 

menos, foi esta a realidade encontrada pelo Campeador durante sua estada em Valência. 

 

4.3. O afastamento da concorrência e a concentração de Poder: 

 

As decisões políticas tomadas nos reinos de Taifas e em suas diversas regiões não 

eram tomadas simplesmente pela vontade preponderante do chefe do governo, mas dependia 

do reconhecimento das diversas autoridades locais, religiosas e laicas. Sendo assim, é possível 

cogitar que as elites valencianas tiveram também um papel ativo na sublevação contra o 

governo de Alcadir e na incitação da população local contra o cristão castelhano. Mesmo que 

não tenham atentado diretamente contra a vida do rei, como havia feito o cadí, os notáveis da 

Taifa poderiam canalizar os descontentamentos populares e os fazer convergir em direção do 

poder estrangeiro. Este grupo detinha condições materiais e morais para mobilizar os 

habitantes propícios ao Levante. 

Os principais representantes da cidade detinham considerável poder para fazer 

oposição àqueles que pudessem diminuir seu raio de ação. Tiveram condições de destituir o 

regente que precedeu a Alcadir. Anos depois, aproveitando-se das desordens sociais violentas, 

os aristocratas locais destituíram o títere do rei Afonso VI625. Poderiam concorrer com o 

Campeador pelo domínio da região conquistada, e tinham como fazer isto. Como o controle 

efetivo de um dado território pode incorrer em anseios de monopólio do poder, monopólio da 

justiça e de intervenção na realidade social. A anulação do grupo concorrente se fazia 

fundamental na construção do novo Estado. Lembremos que a modalidade de Estado existente 

encontrava severas limitações no exercício de sua autoridade, porque não detinham 

instrumentos de se fazerem presentes na localidade que se fixava. Esbarrava na presença de 

outras forças, passiveis de atuar como oposição a ela, diminuindo a esfera de ação da nova 

autoridade. 

                                                 
625 Crônica anônima de los reyes de Taifas, op. cit., p. 48-49. 
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No caso em questão, segundo os dados fornecidos pelo cronista árabe Ibn Alqama, os 

notáveis muçulmanos que compunham um conselho consultivo foram convocados para a sede 

do governo de Rodrigo Diaz. No alcazar, reuniram-se com o chefe cristão que explanou 

diante dos muçulmanos os últimos eventos vivenciados, sobre o cerco a cidade, a colaboração 

com os Almorávidas e o caso Ibn Yahaf626. A posição da aristocracia valenciana estava em 

cheque. Foram coagidos a pagar setecentos mil meticales;, dinheiro que os livraria da 

morte627. Porém, como estes se recusaram a entregá-lo, foram conduzidos ao cárcere, onde o 

vizír judeu de Rodrigo Diaz instigava-os a contribuírem com duzentos mil meticales; um 

valor consideravelmente menor; foi pago, mas isto não se converteu na liberdade dos notáveis 

muçulmanos628. Segundo R. Dozy, isto tratava-se de uma manifestação de tirania tão 

ressaltada pelas fontes árabes, sendo o indício da violência do castelhano no trato com as 

populações submetidas a ele629. Entretanto, devemos notar que a dureza dos litígios penais era 

característica desde período da história. Tal dureza era a justiça senhorial enxertada em solo 

islâmico, que baseava suas decisões nos seus costumes e nas suas disposições legislativas de 

âmbito social e político. 

A preocupação de destituir os possíveis oponentes de recursos financeiros era algo de 

grande importância. A captação das riquezas alheias para os cofres do principado recém 

constituído ampliava as finanças do Campeador e, conseqüentemente, as possibilidades de 

novas ações no interior e no exterior da região valenciana. A base material fornecida pela 

usurpação das riquezas dos opositores era usada contra os mesmos.  A mesma riqueza que deu 

forças para a atuação da aristocracia durante as insurreições passou, a partir de então, a nutrir 

financeiramente a autoridade cidiana contra os muçulmanos. 

O poder do Cid Rodrigo de Vivar se baseava “na posse de instrumentos mediante os 

quais se exerce a força física”630, sendo, a partir da concepção de Norberto Bobbio, um “poder 

ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados”631. Rodrigo Diaz de Vivar 

detinha, naquelas circunstâncias, a “exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos 

grupos que atuam num determinado contexto social, exclusividade que é resultado de um 

processo que se desenvolve em toda sociedade organizada”632.  

                                                 
626 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 182. 
627 Ibid., p. 182. 
628 ibid., p. 183. 
629 DOZY, p.  
630 BOBBIO, op. cit., p. 955. 
631 Ibid., p. 956. 
632 Ibid., p. 956. 
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Rodrigo controlava uma força militar diretamente vinculada a ele por laços de 

fidelidade ou através do pagamento de soldadas. O aparato bélico em suas mãos garantia o 

respeito às suas deliberações e silenciava os seus opositores, como no caso do cadí Ibn Yahaf. 

Isto marcou a transição do poder do castelhano. Inicialmente, durante o exílio, e nas 

circunstâncias mais adversas, o comando do Cid fundamentava-se, essencialmente, em seu 

carisma. Contudo, com a tomada definitiva de Valência e o exercício do domínio direto sobre 

esta região, o poder do castelhano foi se tornando preso às demandas imediatas. Tendo 

emergido da Dominação Carismática, tenderia a perder seu aspecto extraordinário e se 

institucionalizando — na perspectiva de Max Weber —, o que o levaria a se ligar aos 

acontecimentos cotidianos e rotineiros (rotinização). A autoridade do chefe cristão também 

foi exercida por meio de seus subordinados, regida pelos costumes, tradição, ou disposições 

jurídicas633. O costume, segundo Weber, por sua vez, pode se originar de inovações tornadas 

constantes sobre um mesmo grupo social e uma dada região634. 

Os elementos citados acima limitam o poder do senhor, delimitando os contornos de 

sua autoridade e a subordinação de seus comandados635. No entanto, no que se refere ao 

exercício de poder do Campeador, a sua atitude face aos seus opositores muçulmanos não foi 

limitada pelos costumes valencianos. Seguiu parâmetros oriundos do norte peninsular, e 

também respondia às demandas imediatas. Devemos levar sempre em consideração a 

realidade social na qual se inseriu esta manifestação de poder e as necessidades de seu 

portador de agir de determinada maneira.  

A partir da visão de Weber, a dominação patrimonial exercida por Rodrigo de Vivar 

teve influência sobre as estruturas políticas as quais estava relacionada, fundamentando a 

construção de uma realidade estatal636. O poder do Campeador foi realizado para fora do 

ambiente doméstico, sendo uma extensão deste, fazendo-se presente por seus servidores na 

sociedade. Tais agentes administravam e regiam a política e o Estado segundo os interesses de 

seu senhor superior. Esta forma de dominação caracterizou-se, segundo Weber, pela tênue 

distinção entre o público e o privado637, sendo a esfera política “tratada como assunto 

puramente pessoal do senhor, e a propriedade e o exercício de seu poder político como parte 

integrante de seu patrimônio pessoal”638. 

                                                 
633 WEBER, op. cit., p. 237-238. 
634 BLOCH, op. cit., p. 132-133. 
635 WEBER, op. cit., p. 236. 
636 Ibid., p. 239. 
637 Ibid., p. 253. 
638 Ibid., p. 253. 
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Como todo grande senhor, Rodrigo Diaz de Vivar detinha o controle sobre a 

administração que estava, até aquele momento, dominada pelas autoridades islâmicas e 

deixada a cargo de judeus possivelmente oriundos da própria cidade. São quase inexistentes 

os dados relativos à nova administração organizada pelo chefe castelhano. Um pálido esboço 

do que seria a burocracia do senhorio valenciano do Cid decorre de uma fonte islâmica, o 

texto do próprio Ibn Alqama que vem a seguir: 

O judeu — Deus o maldiga! — seguiu fazendo sofrer aos muçulmanos com as mais 
cruéis vexações, e outros correligionários seus se lançaram contra os valencianos, 
que chegaram ao ápice da mais amarga humilhação. Judeus eram também os 
arrecadadores fiscais, os funcionários, os escrivães da chancelaria e os empregados 
nos serviços terrestres e marítimos. O judeu atuava como zalmedina (sahib al-
madina) e como tal detinha e condenava a penas de espancamento e açoite. Cada 
muçulmano teve a seu encalço, a partir de então, um esbirro que saía com ele todas 
as manhãs para fazer ingressar algo nos cofres do senhor da cidade, sob pena de 
açoite ou tortura. E esta trágica situação se prolongou por algum tempo: não há força 
a não ser em Deus o Altíssimo, o Magnífico!639 

 

Exageros à parte, compreensível para alguém que se via subjugado por um senhor 

estrangeiro, destacamos a preocupação em se manter sob controle a circulação de mercadorias 

em Valência, a justiça civil e a arrecadação de impostos. A população estava sempre coagida. 

Deveria ser difícil manter a ordem quando a população não comungava com a estrutura de 

mando do novo senhor, o que poderia levar a possíveis rebeliões. Este foi um dos problemas 

não resolvidos por al-Qadir quando governava a Taifa de Valência.  

Os rendimentos obtidos pelo comércio marítimo eram um dos motivos da influência 

do senhor castelhano. Devemos lembrar que estas terras levantinas eram ricas e muito 

produtivas, o que atiçava a cobiça dos governos vizinhos. Para nossa infelicidade nenhum dos 

documentos da chancelaria valenciana se preservou, deixando uma grande lacuna acerca do 

efetivo governo do Campeador. A Historia Roderici nos traz informações desta natureza, 

restringindo-se aos comentários sobre os objetos de valor obtidos, principalmente os bens de 

luxo, e às vitórias de Rodrigo. O Cantar de Mio Cid, pelo contrário, além dos produtos 

luxuosos, faz menção à importância da produtividade agrícola, sem especificar o que era 

produzido.  

Adiantou-se mio Cid com elas ao alcácer, 
lá sobem no mais alto lugar. 
Olhos belos olham para todas as partes, 
vêem Valência como jaze a cidade, 
e de outra parte do olho há o mar, 
vêem a horta, é espessa e grande, 
e todas as outras coisas  que estavam de seu agrado; 
alçam as mãos para rogar a Deus,  

                                                 
639 Bayan al-Mugrib, op. cit., p. 183. 



 176

desta ganância como é boa e grande. (v. 1610-1618)640 
 

Devemos lembrar que esta última fonte é muito tardia, e quando se demora em elogiar 

o domínio rural conquistado pelo Campeador o faz de forma estereotipada e superficialmente. 

A noção de como deveria ser uma boa propriedade rural é compartilhada pelo poeta e o 

público que ouvia a gesta de Rodrigo Diaz. O documento escrito (originalmente recitado), não 

se preocupava em descrevê-la nos seus mínimos detalhes, pois todos os ouvintes já sabiam 

como deveria ser, era algo vivido por eles. A descrição é a de um senhorio rural, possessão 

que a nobreza detinha e que era tornada produtiva através do trabalho camponês. 

Desconhecemos como eram trabalhadas estas terras, mas podemos supor que em sua maioria 

deveria estar na mão de camponeses muçulmanos que pagavam algum tributo ao novo 

governo. Não sabemos se estas terras funcionavam como seus contemporâneos cristãos, 

devido a presença de um grande senhor cristão. Todavia, podemos pensar que os senhores do 

norte tentavam constranger os habitantes da zona rural como se servi fossem. Somente a 

documentação jurídica, inventários, documentos de transmissão de propriedade, de compra, 

venda e doação seriam capazes de nos esclarecer, porém estes não sobreviveram até nossos 

dias. 

A visão da torre do alcácer também pode ter uma outra significação. O que os olhos do 

Campeador e sua família capturavam era aquilo que o herói castelhano e suas mesnadas 

conseguiram conquistar. O alcácer era um lugar de poder e autoridade, era o foco, ou melhor, 

o epicentro de todas as decisões políticas e administrativas que pudessem ser tomadas pelo 

novo senhor e que irradiavam a partir de Valência. Ali era o lugar de onde o Estado cidiano se 

manifestava. O poderio cidiano tornou-se um verdadeiro Estado, tinha a capacidade de 

intervir na realidade social e política da região, possuía um aparato legislativo utilizado para 

gerir as práticas políticas e administrativas. 

As fontes narrativas informavam sobre a pujança da conquista militar de Rodrigo, e 

sobre o que pôde ser retido dela, mas não se refere à sua gestão. A menção de Ibn Alqama aos 

judeus atuando em Valência pode indicar tanto uma inovação quanto a preservação de uma 

burocracia já existente, que servia, a partir de então, a um novo senhor e para novos fins. 

Infelizmente, o estado das fontes não colabora muito para um aprofundamento e 

esclarecimento desta questão, mas não impede que se faça algumas conjecturas. Uma primeira 

                                                 
640 Adelinó mio Cid con ellas al alcáçer,/ Allá las subie en el  más alto logar./ Ojos vellidos cata a todas partes,/ 
miran Valençia cómmo yaze la çibdad,/ e Del outra parte a ojo han el mar,/ miran la huerta, espessa es e grand,/ 
e todas las otras cosas que eran de solaz;/ alçan las manos porá Dios rogar,/ desta ganância cómmo es buena e 
grand. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1086. 
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nos levaria a crer numa preservação de um modelo senhorial castelhano transplantado às 

terras andaluzas. Outra possibilidade seria a de uma espécie de criação de um corpo 

burocrático segundo os modelos fornecidos pela monarquia e administradores de condados, o 

que não diferia muito do primeiro. O uso da estrutura andaluza pré-existente seria uma outra 

opção, e, aliás, muito cômoda, pois evitaria o transtorno da montagem de uma estrutura 

pioneira que necessitasse de aperfeiçoamentos. Contudo, nada de concreto pode ser afirmado 

categoricamente, sem esquecer o estranhamento causado pela ênfase dada por Ibn Alqama à 

participação judaica no novo governo. 

As Taifas de Toledo e de Córdoba possuíam um percentual alto de sua população 

composta por comunidades judaicas. Segundo o próprio rei Abd ‘Allah de Granada, a maioria 

da população granadina era judia641. A base da estrutura administrativa deste reino estava 

ocupada por judeus. Finanças, tributação, administração e alguns postos chaves do governo. 

Alguns judeus chegaram a galgar cargos de grande envergadura, como o secretário Abū 

Ibrāhīm642. Em determinadas ocasiões estes indivíduos poderiam ser elementos de subversão 

no interior do aparato estatal, colocando em risco a manutenção dos poderes monárquicos à 

qual deveria servir643. 

Por este motivo, com base no testemunho de uma fonte contemporânea ao Cid 

Campeador, o mais provável parece ter sido a preservação das estruturas administrativas. Não 

temos conhecimento do grau de cooperação desta categoria étnico-religiosa com o castelhano 

contra os muçulmanos locais.  Não temos vestígio em qualquer fonte granadina sobre as 

animosidades entre judeus e islamitas, como as representadas por Ibn Alqama. Nas memórias 

do rei granadino estão preservadas os constantes choques de interesses entre estes grupos.  

 

4.4. Pacificador do Levante espanhol: 

 

Pacificada a cidade de Valência, as regiões adjacentes passaram a ser assediadas. 

Situado no topo da pirâmide política em terras valencianas, e detentor de um respeitável e 

produtivo patrimônio, Rodrigo Diaz portou-se como um grande senhor de um territorial. 

Procurou, além de manter o epicentro geográfico de sua autoridade, expandir sua esfera de 

influência para outras cidades do Levante espanhol, visando controlar focos de possíveis 

revoltas, ou áreas ainda não inseridas plenamente no âmbito autoridade do castelhano. O 

                                                 
641 Las “memórias” de Abd Allah, op. cit., p. 101. 
642 Ibid., p. 100. 
643 Ibid., p. 100. 
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domínio da principal cidade levantina não significava o controle das regiões ou fortalezas 

secundárias. Lembremos mais uma vez que a atomização dos poderes que havia levado à 

desagregação do Califado de Córdoba perdurou nas estruturas políticas menores como as 

Taifas. Quanto menor era o controle do poder central, maior era a possibilidade de autonomia 

dos poderes locais. 

Aqui a guerra, para além de sua função econômica, de razzia, é um instrumento 

político. A finalidade atribuída a ela após a tomada da Taifa valenciana possuía claramente 

propósitos políticos, sendo um instrumental de Estado ligado a um desígnio desejado. “O 

objetivo final não é a anulação completa do contendor, mas sim a modificação de algumas de 

suas motivações”644. A dissuasão dos oponentes era o foco desta atividade política e não o 

aniquilamento total do inimigo. 

Se o Campeador desejava tornar seu poder pleno sobre o território do Levante, ele 

precisava se fazer efetivamente presente nas regiões independentes. A cavalgada pelo 

território oriental era uma medida fundamental para a preservação e expansão do seu poder. A 

ausência de instrumentos encarados como legítimos, reconhecidos pelo conjunto dos 

habitantes do local, impunha o uso da força militar com todas as suas conseqüências. A guerra 

era uma ferramenta de coação sobre o inimigo que não estivesse se submetido politicamente 

ao principado cidiano. O caso da campanha militar sobre Almerana no ano de 1097, se insere 

perfeitamente na perspectiva assinalada acima. 

Passado outro dia, Rodrigo retornou à cidade para explorar e investigar seus 
inimigos. Enquanto caminhava durante o trajeto, um alcaide de nome Abul Fatah, 
saído de Játiva entrou em Murviedro. Rodrigo aquilo descobrindo, caminhou em sua 
direção e empreendeu assédio no ópido que é dito Almenara. Cercou o ópido, e por 
três meses fortemente debelou, passado isto, virilmente capturou. Todos aos homens 
que capturou permitiu irem livres para sua terra.645 
 

Conquistar regiões e fortalezas que pudessem servir como cabeça-de-ponte para 

incursões inimigas, essencialmente as promovidas pelos Almorávidas, constituía em um 

imperativo de peso para o Campeador. Para cumprir este objetivo, o cerco a Murviedro foi 

efetuado. O Estado que Rodrigo detinha precisava ser protegido de qualquer investida externa 

que pudesse ferir a sua autonomia. Outro aspecto que podemos extrair daí é a manifestação de 

autonomia de poderes não interessados em se inserir na hierarquia organizada pela formação 

do senhorio cidiano. A soberania do Campeador poderia ser reconhecida, mas encontrava 

                                                 
644 GORI, op. cit, p. 572. 
645 Quandam uero die, Rodericus egressus est ab urbe explorar et inuestigare inimicos suos. Dum iter ageret, 
Alcayth nomine Abulphatah, egressus de Xatiua, ingressus est in Murum Uetulum. Quod Rodericus comperins, 
perrexit aduersus illum secutusque est eum, donec inclusit eum  in oppido quod dicitur Almenara. Oppidum 
autem obsedit, et tribus mensibus undique fortiter debellauit; quibus transactis, uiriliter cepit. Historia Roderici, 
op. cit., p. 963. 
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resistência a regiões afastadas do centro de poder646. As autoridades subordinadas têm mais 

chances de mudar de obediência quando ocupam posições periféricas647. 

A ação do alcaide Abul Fatah revelava as limitações e as fraquezas do domínio de 

Rodrigo Diaz em uma conjuntura tão turbulenta. Enquanto pacificava a fortaleza de 

Almenara, o castelhano deixava o caminho aberto para investidas em zonas mais delicadas. 

Um destacamento ligeiro que penetrasse no lado mais fraco da fronteira tinha condições de 

tomar posições de importante valor estratégico. O trabalho de controlar uma parcela do 

território mobilizava o grosso do exército cidiano, diminuindo o efetivo de outras regiões. A 

identificação do lugar de origem da expedição invasora nos fornece indícios sobre a plena 

participação dos Almorávidas, que não abriram mão da Taifa perdida para o guerreiro cristão. 

Enquanto submetia uma localidade, a outra ficava desprotegida, exigindo uma atitude 

imediata por parte do Cid Campeador. 

Localizada ao norte da cidade de Valência e ao sul de Burriana, a fortaleza de 

Murviedro serviu como refúgio para simpatizantes dos exércitos norte-africanos e para alguns 

de seus integrantes numa região muito próxima ao centro de poder cidiano648. A fortaleza 

estava situada no topo de uma elevação de difícil acesso, daí o emprego, na Historia Roderici, 

do termo latino opidum, ópido, que remete às fortificações erigidas em pedra sobre o cume 

dos montes. Compreende-se a não utilização de castrum, que ainda oscilava entre os sentidos 

de castelo e acampamento militar649. A defesa, por parte de seus habitantes, era facilitada 

pelas condições do terreno, que impunham aos atacantes considerável empecilho. O combate 

empreendido para a conquista (1098) de Murviedro foi mais complexo e perigoso do que o de 

Valência, se levarmos em conta a maior riqueza de detalhes na descrição do cerco contra esta 

fortaleza, do que em relação àquele imposto à rica cidade do Levante, na Historia Roderici.650 

 A insistência no assédio sobre esta fortaleza é compreensível pela sua grande 

importância estratégica. Era mais do que necessário dissuadir seus defensores e forçá-los a 

capitular, no intuito de pelo menos trazê-los para a esfera de influência do herói castelhano. 

Para isto, porém, uma das exigências impostas aos sitiados era a total expulsão dos 

Almorávidas, algo terrível para os de Murviedro, já que uma parcela importante da defesa 

estava a cargo destes elementos. Ciente disto, Rodrigo ansiava profundamente pela saída 

                                                 
646 SOUTHALL, op. cit., p. 145. 
647 Ibid., p. 145. 
648 Historia Roderici, op. cit., p. 963. 
649 SARAIVA, op. cit., p. 190. 
650 Historia Roderici, op. cit., p. 963-964. 
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deste grupo turbulento que auxiliava na insubmissão da população andaluza contra os poderes 

cristãos. 

 Neste evento encontramos uma das poucas menções às negociações entre o 

Campeador e os chefes locais do Levante. Esta “partida de xadrez” exigia a total paciência de 

ambas as partes envolvidas no litígio e nenhum movimento poderia ser feito sem o cálculo de 

suas possíveis conseqüências. Algumas regras e permissões eram consentidas entre os 

contendores, como o pedido de auxílio por parte daqueles que se defendiam do assédio. Como 

tal, os habitantes de Murviedro enviaram petições de auxílio enquanto o Cid Campeador lhes 

proporcionava uma trégua a fim de que os reforços pudessem chegar ao campo de batalha651. 

Esta atitude pode parecer estranha se concebermos a guerra como meio de reduzir as forças do 

inimigo à impotência, vedando ao oponente qualquer chance de recobrar o fôlego para a 

resistência. Contudo, tal “etiqueta” deve ser compreendida segundo a perspectiva de seus 

contemporâneos. A batalha, momento de refrega entre exércitos inimigos, era considerada 

uma espécie de duelo ou ordálio652, pelo menos para os cristãos. A batalha era uma disputa 

entre as partes litigantes, uma contenda vigiada por Deus, que estaria do lado daquele imbuído 

de um direito sobre o litígio. Deus decidiria num combate a sorte dos que concorrem em um 

pleito, estando Ele do lado da justiça e do justo, daquele que se sagraria vencedor. 

 As condições não estavam favoráveis para os assediados. Todavia, não tornavam o 

trabalho do exército cidiano mais fácil; as dificuldades já assinaladas, bem como a 

necessidade dos habitantes do ópido de resistirem ao inimigo, tornando a conquista em uma 

árdua tarefa para o Campeador. A Historia Roderici narra os avanços e recuos nas 

negociações para a rendição, que nos auxiliam na datação do evento ocorrido. Trinta dias 

teriam sido concedidos para que os sitiados encontrassem algum defensor. Contudo tendo 

praticamente expiado o prazo, Rodrigo daria mais doze dias para a entrega da fortaleza, 

deixando em paz os habitantes de Murviedro. A vinda de auxílio poderia se efetivar, mas 

nenhuma resposta positiva foi dada, restando apenas a expectativa de algum reforço 

muçulmano contra o Cid Campeador.  

 Cumprindo esta exigência social/religiosa, o Campeador esperou pelo dia marcado 

para o combate ou para a entrega do ópido de Murviedro. Concluído o prazo concedido, o 

exército de Rodrigo de Vivar retornou para receber o que exigia. No entanto, os sitiados não 

obtiveram a ajuda desejada e procuraram um novo prazo de doze dias até a chegada de 

reforço contra os sitiantes. A Historia Roderci narra de forma anedótica as respostas daqueles 

                                                 
651 Historia Roderici, op. cit., p. 964. 
652 DUBY, Georges. Domingo de Bouvines: 27 de julho de 1214. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 157. 
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que poderiam colaborar com a resistência dos habitantes de Murviedro, o que ressaltaria a 

construção da sua imagem do cristão como temível adversário que não deveria ser 

desafiado653.  

 A elaboração destas mensagens pelo cronista anônimo revela o acento heróico e 

poderoso com que ele procurou dotar a figura de Rodrigo Diaz de Vivar. Instrumento de  

construção e preservação de memória, a Historia Roderici ressalta o vigor das ações de 

Rodrigo no Levante, em terras próximas, e a truculência empregada para manter sob controle 

as terras muçulmanas submetidas à sua pessoa. O relato de Ibn Alqama se restringe à Taifa 

valenciana, mas as atividades do Cid lá realizadas poderiam ser semelhantes às efetuadas no 

conjunto das terras levantinas, servindo como um parâmetro para os demais territórios que o 

constituia. 

Foi em 24 de junho de 1098, dia de São João Batista, que a fortaleza de Murviedro foi 

entregue ao Cid Campeador. Após aproximadamente quatro meses de sítio, de demoradas idas 

e vindas, de apelos e de ameaças, o ópido foi entregue ao castelhano. Após a súplica de vários 

prazos e tréguas, passados os meses de fevereiro, março, a Páscoa e Pentecostes do ano de 

1098, Rodrigo e seus comandados tomaram posse de toda a fortaleza, que foi provida de 

víveres para os novos ocupantes de Murviedro. 

 No final do cerco, as condições impostas foram as mesmas de outras fortalezas 

conquistadas. Aqueles que se entregavam em rendição e aceitavam a autoridade de Rodrigo 

de Vivar eram poupados de maiores vexações. Por outro lado,  os que lutavam até o fim e 

eram derrotados, se não pereciam em combate, eram reduzidos à condição de cativos e 

remetidos para o centro geográfico do poder do Campeador, Valência. 

 

4.5. As alianças entre os senhores da guerra cristãos: 

 

 Os efeitos das façanhas de Rodrigo no al-Andalus fizeram afluir em sua direção os 

interesses das grandes casas nobres cristãs da Península Ibérica. A importância de seus êxitos 

militares e da submissão do Levante repercutiu rapidamente entre seus contemporâneos. O 

registro da boa recepção de suas vitórias não se restringiu à sua época, já que podemos atestar 

que as gerações subseqüentes relembraram Rodrigo Campeador em diferentes narrativas. Um 

indício literário tardio desta realidade nos é fornecido pelo Cantar de Mio Cid. O anônimo 

jogral fez manifestar-se o interesse dos grandes nobres com a chegada das notícias da 

                                                 
653 Historia Roderici, op. cit., p. 965-966. 
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conquista de Valência do Campeador por intermédio do castelhano Álvar Fañéz654. Este 

personagem — na gesta cidiana ele é retratado como um dos vassalos e parente do herói — 

veio ao rei Afonso VI com a parcela que lhe cabia do butim originário da submissão 

valenciana. A narrativa jogralesca elaborou esta cena na corte régia onde tais novas poderiam 

ser dadas ao conhecimento de todos os grandes senhores leoneses e castelhanos, inclusive aos 

inimigos de Rodrigo. No Cantar, o herói é exaltado diante de um grande e importante público 

ouvinte.  Neste ambiente encontravam-se rivais seus que se irritavam com os feitos cidianos, 

enquanto o rei Afonso VI se entusiasmava com as boas novas de seu vassalo. Além desta 

exaltação, o jogral serve-se deste cenário para se referir à construção de alianças com 

respeitáveis casas nobres impressionadas com as façanhas do Cid Campeador. 

 Dentre os que manifestaram intenção de firmar um vínculo com o Campeador estavam 

os Infantes de Carrión, Fernando e Diego González, membros de uma antiga e poderosa casa 

condal castelhana655, e pertenciam aos chamados Bani Gómez de Carrión. O vínculo desta 

família com a casa real leonesa foi um dos grandes elementos que favoreceriam sua distinção 

social e se somava aos recursos materiais e à mobilização de guerreiros. As negociações entre 

as famílias, no Cantar de Mio Cid, segundo Ramón Menéndez Pidal, apesar de seu tom 

literário e ficcional, representam os ecos de uma realidade não somente verossímil, mas 

principalmente efetiva656. De fato, todos os personagens descritos na gesta do Cid existiram, e 

o envolvimento dos membros destas famílias em assuntos de Estado também é constatável 

historicamente, porém é preciso considerar que o distanciamento da canção de gesta com o 

tempo vivido pelo Cid implicou em uma leitura particular destas relações. Outra questão que 

surge, no que se refere às fontes não narrativas, é que os documentos são demasiadamente 

parcos sobre este período histórico, e a que subsistiu não menciona o enlace matrimonial entre 

os filhos dos Condes de Carrión e as filhas do Campeador. A narrativa, que se conservou até 

nossos dias, referente ao tema dista do período em questão em torno de cento e vinte anos. O 

jogral de fins do século XII, ou princípios do XIII, compreende esta situação segundo as 

visões de seu tempo e constrói a narrativa a partir dos elementos explicativos da realidade 

social que o circundava. 

 Outros componentes que interferem no Cantar de Mio Cid decorrem da sua natureza 

eminentemente poética e ficcional. Tomamos, então, por exemplo, a animosidade nutrida 

pelos Infantes de Carrión contra seu sogro, o Campeador. Estes rancores foram motivados 

                                                 
654 Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1075-1076. 
655 Ibid., p. 1078. 
656 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. El Cid Campeador. Buenos Aires: Espasa-Calpe, p. 275-276. 
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pelo escárnio produzido pelos membros da mesnada cidiana, que zombaram da performance 

vergonhosa de Diego e Fernando Gonzalez durante a refrega empreendida com invasores 

muçulmanos. Segundo o cantar de gesta, os Infantes não possuíam ímpeto guerreiro, 

retrocederam em fuga diante do avanço de um cavaleiro inimigo, tendo sido salvos pelos fiéis 

homens de Rodrigo657.  

 O jogral anônimo representou o Cid Rodrigo como alguém que desconhecia a 

inaptidão guerreira de seus genros. Os elogios que Rodrigo Diaz fazia aos maridos de suas 

filhas eram interpretados como zombaria. Os vassalos do castelhano escarneciam dos inaptos 

guerreiros, o que inflamava os Infantes de Carrión contra o seu sogro. A tensão causada por 

estes incidentes promoveu o repúdio destes personagens ao seu sogro e suas filhas, 

manifestado pelo poeta em expressões que afirmavam a  respeitável ascendência dos Infantes 

de Carrión se comparada à de suas esposas658, filhas de um infanção, indivíduo oriundo da 

nobreza de segunda categoria na Península Ibérica. Diego e Fernando Gonzalez, mesmo tendo 

obtido os benefícios materiais neste casamento, lamentaram este vínculo forjado com 

mulheres de tão baixa extração da nobreza, como bem ilustram os seguintes fragmentos: 

“Nós somos por natureza condes de Carrión! 
“Haveres grandes levaremos que valem grande valor; 
“Escarneceremos das filhas do Campeador.” (v. 2549-2551)659 

 

 Ou com as seguintes expressões: 

“Não devíamos tê-las tomado nem por barregães”. (v. 2759)660 

 

“deveríamos casar com filhas de reis ou de imperadores, 
“pois daqui não pertencem as filhas de infanções. (v. 3298-3299)661 

 

Barregã, varragana, significa manceba, concubina, denotando a posição inferior da 

mulher a quem se atribui esta denominação, segundo Menéndez Pidal662.Aqui, o jogral 

“extrai” a seguinte frase da boca de Asur Gonzalez, irmão dos Infantes e pai do meirinho de 

Carrión, Gonçalo Ansúrez: 

Que novas seria daria a nós sobre o Cid de Vivar? 
Que foi ao rio Ubierna talhar (as pedras) do moinho 

                                                 
657 Ibid., p. 1113. 
658 Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1121-1122. 
659 “Nos de natura somos de comdes de Carrión!/ “Averes levaremos grandes que valen grant valor;/ 
“escarniremos las fijas del Campeador.” Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1122. 
660 “Non las deviemos tomar por varraganas, (...). ibid, , p. 1129. 
661 “deviemos casar com fijas de reyes o de enperadores,/ ca non perteneçien fijas de ifançones. Ibid., p. 1148. 
662 Vocabulario, op. cit., p. 886. 
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e tomar as maquias que lhe compete fazer! (v. 3380-3381)663 
 

 Maquia, maquila, na língua do cantar, castelhano arcaico, possui o valor de medida, 

quantidade de algo664, preservado também este significado em português665. A acepção antiga 

desta palavra pode se referir a uma porção de farinha ou azeite retirada por moleiros ou 

lagareiros como forma de pagamento pelo trabalho efetuado666. Maquia poderia também 

corresponder a meio celemín667, antiga medida de superfície em Castela que equivalia a 537 

m², espaço necessário para se fazer a semeadura668. 

No caso da gesta pode se referir aos pagamentos feitos pelos camponeses submetidos a 

um senhorio rural. O tom da zombaria de um dos membros dos Bani Gómez de Carrión 

sugere que o rendimento obtido por este modelo de captação representasse uma apropriação 

muito tímida do trabalho camponês, traço de distinção social entre os nobres, já que os mais 

poderosos iriam além da exploração dos frutos do labor do campesinato dependente. Ou 

mesmo sugere que o tamanho das propriedades familiares seja insignificante. O verdadeiro 

poder estava na mobilização de homens, na capacidade de julgar e punir, algo que o Cid 

obteve em Valência independente da concessão régia, como havia ocorrido na segunda 

metade da década de 1080. 

 O fim do enlace matrimonial, planejado pelos genros castelhanos de forma traiçoeira é 

uma elaboração jogralesca que auxilia na oposição entre eles e o protagonista do Cantar. Os 

preparativos da saída de Valência, suas motivações e a execução do ultraje às filhas do 

Campeador são a concretização da natureza negativa dos personagens. O que era negativo na 

omissão dos Infantes, como a covardia e a inaptidão em batalha, se revelou em forma de ação 

com a saída das terras valencianas. Saindo do Levante os Infantes de Carrión estariam saindo 

da esfera de poder imediato do Campeador, ficando livres para executar o plano de infligir 

injúrias às filhas do Cid para ofendê-lo. “Dona Elvira e Dona Sol” foram brutalmente 

flageladas e deixadas para morrer no rochedo de Corpes, até serem salvas por um vassalo do 

Campeador, Felix Muñoz.  

Os Infantes deixaram nas como mortas, 
com uma e outra não demonstrava cuidado. 

                                                 
663 “¿ Quién nos darie nuevas de mio Çid el de Bivar!/ “¡Fosse a Rio d’Ovirna los molinos picar/ “e prender 
maquilas, commo lo suele far¡ / “¿ Quil darie con los de Carrión a casar?”. Cantar de Mio Cid, op. cit., p. 1152. 
664 Vocabulario, op. cit., p 747-748. 
665 A expressão é grafada maquila, termo oriundo do árabe makīlâ, que significa uma antiga medida de cereais, 
equivalente a 4,5 litros. Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986, p. 1086., p. 1086. 
666 DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1844. 
667 DICCIONÁRIO de la língua española. 18 ed. Madrid: Real Academia Española, 1956, p. 845. 
668 Ibid., p. 291. 
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Iam pelos montes, eles iam louvando: 
“De nossos casamentos agora estamos vingados. 
Não as devemos tomar como barregães, se não estivéssemos suplicados, 
pois não eram nossas iguais para afagos. 
A desonra do leão assim está vingado.” (v. 2754-2760)669 

 

As filhas do castelhano foram salvas e levadas em segurança de volta à Valência. 

Rodrigo Diaz recorre à intervenção real de Afonso VI procurando reparação pelos prejuízos 

causados pelos “maus e traidores” Infantes de Carrión670. O dote de casamento foi devolvido, 

as espadas — ofertadas pelo castelhano como presentes a seus genros — foram restituídas a 

seu verdadeiro dono. Indenizado financeiramente, restava a reparação da honra. Rodrigo de 

Vivar propôs o riebto, reto, justiça, um desafio contra aqueles que feriram a honra da sua 

família. Este recurso jurídico era requisitado diante da pessoa do monarca que presidia o 

ordálio671, neste caso, por Afonso VI. Visava à punição dos desleais de Carrión publicamente. 

Tal prática social revela o estado de enfraquecimento dos poderes públicos deste tempo. 

Pierre Bonnassie atenta para fato de não existir na Península Ibérica tribunais públicos desde 

princípios do século XI. Os litígios eram resolvidos no âmbito privado entre as partes 

envolvidas no pleito e o embate jurídico poderia ser concluído com reparações em numerário 

ou em outros bens móveis ou imóveis. Uma outra característica era a manifestação da justiça 

privada como duelo ou vingança, notando que os membros de ambas as famílias envolvidas 

entravam em confronto. 

 Segundo José Mattoso, a gesta cidiana representa, nas últimas passagens destacadas, 

“o isolamento a que se remeteram as velhas linhagens”672, expressando as rivalidades entre a 

antiga nobreza e os cavaleiros em ascensão na “roda da fortuna”, devido a seu empenho 

durante as lutas da Reconquista. Júlio Valdeón Baruque — que qualifica o Campeador como 

cavaleiro vilão673 — e Menéndez Pidal674 se posicionam em prol da interpretação destes 

choques como reflexo da competição entre a alta e a baixa nobreza. Esta proposição é válida 

se no ativermos ao tempo de composição do Cantar de Mio Cid, quando os infanções 

                                                 
669 Ifantes de Carrión por muertas las dexaron,/ que el uma al outra nol torna recabdo./ Por los montes do Ivan, 
ellos ívanse alabando:/ “De nuestros casamientos agora somos vengados./ “Non lãs deviemos tomar por 
varraganas, si non fossemos rogados,/ “pues nuestras parejas non eran porá em braços./ “La desondra Del leon 
assis irá vengando”.Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1129. 
670 Cantar de Mio Cid, op.cit., p. 1134-1135. 
671 Vocabulário. In: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Cantar de mio Cid. 5 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1978, p. 
829-830. 
672 MATTOSO, José. Ricos-homens, infanções e cavaleiros: a nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e 
XII. Lisboa: Guimarães, 1998, p. 166. 
673 VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 53. 
674 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 1 v., p. 97. 
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representavam de fato a nobreza de segundo escalão675. O século XI foi o ponto de partida 

para a decadência das antigas casas condais, porém, o significado da expressão ao tempo do 

Cid ainda pode suscitar dúvidas. Infanzones foi o termo que substituiu filii primatum 

(empregado no século X e em fins do reino de Toledo), ou seja, filhos dos principais da corte, 

os primates, segundo a tese de Hilda Grassotti676. Entretanto, para José Mattoso o termo 

referia-se aos membros do séqüito armado dos grandes senhores, tendo a mesma acepção que 

o termo milites677. 

 O jogral da gesta cidiana reconheceu a importância da conquista de Valência e captou 

os ecos distorcidos pelo tempo das negociações entre a alta nobreza e o herói castelhano. Por 

outro lado, os testemunhos mais próximos do ocorrido nos mostram um contato anterior à 

conclusão das campanhas valencianas entre o Cid Campeador e o rei Sancho Ramírez de 

Aragão, efetuado no ano de 1092678. Esta data antecede o domínio pleno de Rodrigo sobre o 

Levante espanhol, porém informa de maneira clara o prestígio que o herói já desfrutava na 

década de 1090. A aliança entre o castelhano e o reino de Aragão tendeu a se preservar, 

mesmo após o falecimento de Sancho Ramírez, em 1094. Após o sepultamento do monarca, 

os vassalos do novo rei, Pedro Sanchez, lhe aconselharam a manter a aliança de seu pai com o 

senhor do Levante espanhol679. 

 As razões que levaram o monarca aragonês a firmar um pacto com Rodrigo de Vivar 

decorrem da conjuntura do período em questão. A capacidade do Cid para resistir ao assédio 

dos Almorávidas, a localização de seu domínio em uma posição estratégica para a proteção do 

reino de Aragão, e a forma como a região é dominada transformam-na numa espécie de 

escudo para as porções orientais da Península Ibérica, servindo de anteparo contra as terríveis 

incursões dos exércitos norte-africanos e  de seus seguidores andaluzes. Estas condições, 

somadas ao gênio militar de Rodrigo, foram de fundamental importância para a realização de 

tratados de aliança com os grandes senhores ibéricos, dentre os quais a monarquia aragonesa. 

 Ibn Alqama fez menção aos rumores da vinda de um exército cristão para auxiliar 

Rodrigo na Batalha de Cuarte (1094). A força militar procedia das terras do reino de Aragão, 

que, naquele tempo, era governado por Sancho Ramírez, o  Ibn Rudmir (do árabe: filho de 

                                                 
675 MATTOSO, José. Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Lisboa: Estampa, 
1985, p. 41. 
676 GRASSOTTI, Hilda apud MATTOSO, José. Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 
1096-1325. Lisboa: Estampa, 1985, p. 106. 
677 MATTOSO, José. Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Lisboa: Estampa, 
1985, p. 107. 
678 Historia Roderici, op. cit., p. 960. 
679 Ibid., p. 961. 
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Ramiro) dos textos árabes peninsulares680. Fica patente aqui a questão referente à aliança 

política firmada pelo Campeador com os regentes aragoneses. Entende-se Aliança como um 

pacto de auxílio mútuo entre dois ou mais acordantes, tinha por objetivo fortalecer os grupos 

envolvidos em prol de uma meta comum, pois sozinhos nenhuma das partes atingiria a 

finalidade desejada. Ela poderia ser costurada em favor de objetivos similares e na 

necessidade de lutar contra um inimigo comum. A antiga rivalidade entre o Cid e o rei de 

Aragão foi relevada. 

 Esta última assertiva se aplica perfeitamente ao caso aragonês e levantino. Um 

exemplo disto se manifestou no episódio do aprovisionamento da fortaleza de Benicadell  e da 

Batalha de Bairén, em 1097. A Batalha de Bairén, segundo o cronista da Historia Roderici, 

foi o confronto mais encarniçado travado por Rodrigo e seu aliado aragonês com as forças 

militares dos Almorávidas. Foi travada em condições extremamente desfavoráveis. O 

anônimo biógrafo descreve a refrega no momento em que o Campeador e o rei Pedro de 

Aragão permaneceram encurralados entre a terra e o mar681. Mais uma vez, como não poderia 

ser diferente, a Historia Roderici relata o Cid infatigável e perseverante em meio à 

adversidade682. Na ocasião mais crítica da batalha, o herói castelhano, ciente de seu papel, 

reanimou o fatigado exército cristão, instigando-o à pugna e  levando-o à vitória sobre os 

antagonistas683. 

 Esta é a última participação relatada, na Historia Roderici, dos aliados políticos de 

Rodrigo de Vivar em batalhas ou qualquer outra situação até a sua morte (1099). Resta-nos 

agora analisar os poucos documentos de chancelaria que se conservaram. Talvez isto faça 

convergir a composição do Cantar de Mio Cid com as fontes de natureza distinta no que se 

refere aos matrimônios das filhas de Rodrigo Diaz com grandes senhores não castelhanos. O 

cantar de gesta do Campeador descreve, após o pleito e o ordálio entre o Cid e os Infantes de 

Carrión (destacados neste capítulo), o momento em que emissários de Navarra e Aragão 

chegaram a corte de Afonso VI: 

Assim quando se acabam as palavras, dois cavaleiros entraram pela corte; 
um chamado Ojarra e o outro Yéñego Ximenes, 
um é rogador do infante de Navarra, 
o outro é do infante de Aragão; 
beijam as mãos do rei Afonso, 
pedem as filhas do mio Cid o Campeador 

                                                 
680 Bayan al-Mugrib, op. cit, p. 182. 
681 Historia Rocerici, op. cit., p. 962. 
682 Ibid., p. 962 
683 Ibid., p. 962. 
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para serem rainhas de Navarra e Aragão. (v. 3392-3400)684 
  

 
Andaram os pleitos os de Navarra e Aragão, 
houveram de se unir com Afonso o de Leão. 
Fizeram seus casamentos de dona Elvira e dona Sol; 
os primeiros foram grandes, mas estes são melhores; 
comparado com o primeiro, casa a elas com maior honra. 
É visto como a honra cresce para aquele que nasceu em boa honra, 
agora suas filhas são senhoras de Navarra e de Aragão. 
Hoje os reis de Espanha são seus parentes. (v. 3717-3725)685 

 

 Consideramos que esta Espanha deva — no Cantar de Mio Cid — corresponde às 

terras cristãs peninsulares, diferente da acepção do termo no século XI, que se refere ao al-

Andaluz686. Por outro lado, nenhuma das filhas do Campeador foi rainha, nenhuma delas se 

casou com qualquer rei ibérico. Segundo o Liber Regum: 

O Infante Ramiro Sanchez tomou como mulher a filha de mio Cid, o Campeador, e 
teve com ela um filho, o rei dom Garcia de Navarra, que chamaram de Garcia 
Ramirez687.  

 

 Este Ramiro era Infante de Navarra e senhor de Monzón, nas terras aragonesas. Era 

filho de Ramiro, senhor de Calahorra, que por sua vez era filho do rei Garcia de Navarra688. O 

Infante era, portanto, de alta extração social, membro da família real navarro-aragonesa. 

Segundo Menéndez Pidal, o amanuense responsável pela elaboração do cronicon acima citado 

cometeu, contudo, um pequeno equívoco689. O anônimo redator nomeia como Ramiro 

Sanchez aquele que deveria ser identificado como Ramiro Ramirez. Ramiro Sanchez foi rei 

de Navarra690, contemporâneo e membro da mesma parentela do Infante Ramiro. O filho de 

Cristina Rodriguez e do Infante de Navarra sucedeu Ramiro Sanchez no trono, e foi o 

responsável pela restauração da autonomia do reino navarro, que até 1134 estivera unido a 

Aragão. A união entre a filha do Cid e o Infante navarro é uma amostra do prestígio que o 

                                                 
684 Assí commo acaban esta razón,/ Affé dos cavallero sentraron por la cort;/ al uno dizen Ojarra e al outro 
Yéñego Simenones,/ el uno es del infante de Navarra rogador,/ e el outro es Del ifante de Aragón;/ besan las 
manos al rei don Alfons,/ piden sus fijas a mio Cid el Campeador/ por seer reinas de Navarra e de Aragon,/ e que 
ge las diessen a ondra e a bendiçiõn, p. 1152. 
685 Andadieron en pleytos los de Navarra e de Aragon,/ ovieron su ajunta con Alfons el de Leon./ Fizieron sos 
casamientos don Elvira e doña Sol;/ los primeros foron grandes, mas auestos son mijores;/ a mayor ondra las 
casa que lo que primero fo./ Veed qual ondra creçe al que em buen ora naçio,/ quando señoras son sues fijas de 
Navarra e de Aragón./ Oy los reyes dEspaña sos parientes son,/ a todos alcança ondra por el que em buena ora 
nasçió. Cantar de mio Cid, op. cit., p. 1163 
686 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 880. 
687 Est ifant Remir Sanchez priso muller la filla de mio Çith el Campiador & ouo fillo en ella al rei don Garci de 
Nauarra, al que dixieron Garcia Remirez. Liber Regum. In: COOPER, Louis. Liber regum. Saragoça: Fernando o 
Católico, 1961, p. 37. 
688 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 2 v., p. 563. 
689 Ibid., p. 563. 
690 Ibid., p. 563. 
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castelhano detinha nos últimos anos de sua vida. Menéndez Pidal cita uma fonte tardia, a 

Crónica de San Juan de Peña, que faz menção à presença de Ramiro na corte de Valência 

antes de seu casamento.  

E por isto concordaram todos os navarros, com conselho de Dom Sancho de la Rosa, 
bispo de Pamplona, e de Ladron Fillo de Ennego Veliz, e de Guillem Aznariz 
Doteiça, e de Exemen Aznarez de Torres, que enviassem pelo infante Dom García 
filho de Dom Ramiro, filho de Dom Sancho, rei de Navarra que fui, o qual matou 
seu irmão Ramón, do qual se conta mais largamente na crônica de Dom Sancho 
Ramirez que morreu no sítio de Huesca. E este infante García era sobrinho de Cid 
Rui Diaz o criou em Valência e era bom cavaleiro; e não ser pela vontade dos 
aragoneses, enviaram aquele.691 
 

 Na versão latina da mesma crônica: 
E por isto todos os navarros unanimemente concordaram a respeito do conselho de 
Sancho de la Rosa, bispo dos Pampilonenses, e Dom Ladron, filho de Enigo a Veliz, 
Guilli Aznarez D’Oteica, Ximeno Aznarez de Torres, que enviassem em favor do 
infante García, tio de Ramiro, filho do rei Sancho de Navarra de modo que aniquilou 
seu irmão Raimundo, de quem é narrado prolixamente na crônica de Sancho 
Ramirez que se ausentou no assédio de Huesca. Visto que este infante García era co-
sobrinho do Cid Rodrigo Diaz, que o alimentou de modo expressivo, e era cavaleiro 
infatigável, sem a vontade dos Aragonenses, os navarros enviaram-no ao lugar 
daquele.692 

 

O filólogo espanhol considera uma parte da narrativa um tanto inexata na 

reconstituição deste período693. Se nos ativermos à reconstituição da genealogia da família 

real aragonesa, poderemos concordar com Menéndez Pidal. Não é García o nome do nobre 

aragonês criado na corte cidiana, mas sim o infante Ramiro Ramirez, filho do infante Ramiro 

e neto do rei García de Navarra. Os textos aragonês e o latino empregam os termos sobrino e 

consubrinus, respectivamente, na identificação deste nobre de Aragão. A primeira expressão 

refere-se aquele que é filho do irmão ou da irmã694, já à segunda indicaria esta acepção ou 

primo co-irmão em geral695. Segundo Suetônio, “primo” significava um grau remoto de 

parentesco696. 

                                                 
691 Et por esto concordaron todos los nauarros, con consello de Don Sancho de la Rosa, vispo de Pamplona, et de 
Ladron Fillo de Ennego Veliz, et de Guillem Aznariz Doteiça, et de Exemen Aznarez de Torres, que enuiassen 
por el infant Don García fillo de Don Remiro, fillo de Don Sancho, rey de Nauarra que fué, el qual mató su 
hermano Remon, del qual se conta mas largament en la crónica de Don Sancho Remirez que murió en el sitio de 
Huesca. Et aquesti infant García yera sobrino del Cit Ruidiaz el criaualo en Valencia et yera buen cauallero; et 
sines voluntad de los aragoneses, embiaron por aquell. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 82. 
692 Et ideo omnes nauarri vnanimiter concordarunt de consilio Sanctij de la Rosa episcopi Pampilonensis, et de 
Don Ladron filij Enneci a Veliz, Guilli Azenarij Doteica, Eximinij Aznares de Turribus, quod mitterent pro 
infante Garcia filio patruum Remiri filij Sanctij regis Nauarræ quomodo qui interfecit fratrem suum Raimundum, 
de quo in cronica Sanctij Remiri qui decessit in obsidione Osce prolixius ennarratur. Iste siquidem infans Garcia 
erat consubrinus Citi Roderici Didaci, qui alebat ipsum valente, et erat miles strenuus, et absque voluntate 
Aragonensium, nauarri miserunt pro eo. Crónica Pinatense, op. cit., p. 83. 
693 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 563. 
694 Grande encliclopédia Larrousse Cultura. São Paulo: Nova Cultura, 1998, 22v., p. 5431. 
695 SARAIVA, op. cit., p. 291. 
696 Ibid., p. 291. 
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Os vocábulos destacados acima denotam a inserção o Infante Ramiro na parentela de 

Rodrigo Diaz. Apesar de indicar uma relação de consangüinidade — campo do parentesco 

real associada etimologicamente a sanguis, sangue; implicando as relações de consaguidade e 

aos grupos cosanguíneos697—, não deve ser tomado como o indício de que este nobre 

pertencesse à família dita natural do Campeador, não compartilhava a ancestralidade de 

sangue do herói ou tivessa alguma afinidade com a parentela de sua esposa. Devemos lembrar 

que o Feudalismo deve ser pensado também — como sugeriu João Bernardo — como uma 

relação familiar artificial, parafamiliar, assim, as relações sociais e políticas manifestavam-se 

de maneira muito similar às estruturas de parentesco698. Devemos também destacar, segundo 

Anita Guerreau Jalabert, que os documentos podem impor alguma dificuldade na 

identificação do grau de parentesco699.A inserção de indivíduos na corte de nobres que não 

fossem necessariamente seus parentes auxiliou na confusão entre estes dois fenômenos 

sociais. O infante Garcia histórico foi o rei de Navarra, enquanto que seu pai foi o jovem 

criado na corte de Valência, tendo sido, portanto, fudido pelo cronista aragonês ambos os 

personagens.  

 Possuímos a confirmação do casamento de outra filha do Campeador em 

documentação cartorial. Maria Rodriguez se casou em fins da década de 1090, talvez em 

1098, como propôs Menéndez Pidal. Parece que seu marido, o conde Ramón Berenguer III, 

combatera Rodrigo Diaz de Vivar em Oropesa700. Neste caso, o casamento manifesta a 

preocupação de aplacar a inimizade entre os dois adversários, lembrando sempre do papel 

político que o casamento podia ter701. O conde barcelonês supostamente pretendia, com o 

enlace, reaver as terras levantinas perdidas pelo seu tio, o conde Berenguer Ramón702. Deste 

matrimônio conservaram-se alguns testemunhos documentais. Existe uma carta de venda, 

datada de 1103, em que Ramón Berenguer III e sua esposa Maria Rodriguez cedem a 

Guillelmo Guinambaldo um alódio situado em Cudines, na divisa de Barcelona com o 

território de Ville Sis703. Encontramos outro documento preservado referente a uma doação 

feita à igreja e aos cônegos de San Adrián, datada de agosto de 1104704. Também em 1107, no 

                                                 
697 JALABERT, Anita Guerreau. El sistema de parentesco medieval: sus formas (real/espiritual) su dependencia 
con respecto a la organización del espacio. In: PASTOR, Reyna (comp.). Relaciones de poder, de produción y 
parentesco em la edad media y  moderna. Madrid: CSIC, 1990, p. 91. 
698 Ver o primeiro capítulo da dissertação. 
699 JALABERT, op. cit., p.87. 
700 MATTOSO, op. cit., p. 564. 
701 MATTOSO, José. Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325, 1v., 1988, p. 
212. 
702 MATTOSO, op. cit., p. 564. 
703 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 872. 
704 ibid., p. 872. 
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mês de agosto, foi produzido um documento que constata entrega pelo conde de Barcelona de 

sua filha, neta do Cid Campeador, em casamento ao conde de Besalú705. Neste acordo 

matrimonial é feita menção ao dote de casamento, que consistiu no condado de Ausona.  

Desconhecemos os motivos que levaram o jogral anônimo a substituir os nomes 

conhecidos das filhas do Campeador por Elvira e Sol, mas cogita-se a possibilidade de que 

estes sejam os segundos nomes. Se averiguarmos os documentos do Cartulário Cidiano não 

encontraremos qualquer referência a estes nomes. Ramón Menéndez Pidal, por sua vez, 

afirma que, apesar do silêncio dos documentos citados, era comum o uso dos segundos nomes 

duplos pelas mulheres no medievo, portanto acredita que sejam os nomes das filhas de 

Rodrigo Diaz de Vivar706. Um dos nomes seria de batismo e o outro um “apelido” ou 

alcunha707. Segundo este raciocínio de Menéndez Pidal, corresponderiam as filhas do Cid à 

Elvira Cristina e Maria Sol Rodriguez708.  

A existência do filho de Rodrigo é outra questão que introduz o historiador num 

terreno muito obscuro. Mais uma vez, recorrendo às perspectivas de Menéndez Pidal, 

poderíamos deduzir que houve um Diego Rodrigues. A alusão mais antiga deste nome é feita 

pela segunda redação do Liber Regum, datada de aproximadamente 1217 a 1223, na qual 

estão inseridos os fragmentos de canções épicas, a estrutura da primeira redação do Liber e 

trechos possivelmente retirados da Historia Roderici709.  

E teve dela um filho e duas filhas. E o filho teve nome Diego Rodriguez; e os 
mouros mataram-no em Consuegra.710 

 

Da segunda redação do Liber Regum, o texto foi compilado com muitos outros e 

inserido nas narrativas linhagísticas do conde Dom Pedro. Esta fonte por sua vez passou por 

outro processo de assimilação que a preservou na Crónica General de España de 1344, de 

onde retiramos o fragmento acima destacado. A obra nos informaria sobre a descendência do 

Cid, nomeando os seus filhos: Maria, Cristina e Diego. Para o escriba anônimo, o filho de 

Rodrigo pereceu em campo de batalha, em Consuegra, região próxima da fronteira sul de 

Toledo (1097)711. Esta campanha, promovida por Afonso VI, foi desastrosa para o reino 

castelhano-leonês, já que seus exércitos foram desbaratados pelos Almorávidas. Se caminhou 

                                                 
705 Cartulário Cidiano, op. cit., p. 873. 
706 Vocabulário, op. cit., p. 636. 
707 Ibid., p. 636. 
708 Ibid., p. 636 e 856-857. 
709 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 2 v., p. 971-972. 
710 E ouve della huũ filho e duas filhas. E o filho ouve nome Diego Roiz; e mataronno os mouros em Consogra. 
Crónica General de España de 1344. CINTRA, Luís Filipe Lindley (ed.). Crónica general de España de 1344. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1954, 2v., p. 479. 
711 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 1 v., p. 536. 
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alguma vez sobre a terra um Diego Rodrigues não sabemos. Porém, como bem destacou 

Richard Fletcher, serve muito bem como índice para compreender a relação do Campeador 

com seu suserano712, que será objeto de análise neste capítulo 

 

4.6. O bispado de Valência: 

 

4.6.1. Um clérigo francês na corte de Valência: 

 

O Cantar de Mio Cid nos introduz — após as lutas pela conquista de Valência — um 

novo personagem na arena de combate levantina. Um religioso irrompe abruptamente no 

cenário de batalha assolando os sarracenos com duros golpes de espada e abrindo caminho 

por entre as fileiras dos exércitos inimigos. 

Com estas novas todos se alegrando, 
da parte do oriente veio um coroado; 
o bispo dom Jerônimo seu nome é chamado. 
Bem entendido é de letras e muito prudente, 
de pé e à cavalo era muito esforçado. (v. 1287-1291)713 

 

Devemos considerar os limites do recurso a esta fonte do século XIII para abordar 

eventos e processos relativos ao século XI. Quase duzentos anos separam os feitos de 

Valência da gesta castelhana. Todavia, podemos tirar proveito dos antigos ecos preservados 

no épico cidiano, mesmo que remodelados pela narrativa do jogral. A referência à chegada do 

religioso durante as pelejas pela manutenção do domínio valenciano do Cid é sintomática para 

a caracterização do mundo ibérico medieval. Este fragmento nos informa do fluxo humano 

que acorria em direção às novas áreas de conquista cristã, não apenas composto por 

castelhanos, aragoneses ou navarros. Mas, junto a estes grupos, verifica-se também a 

colaboração de guerreiros e camponeses que vinham dos Pirineus em busca de um novo 

território para se fixar. 

Clérigos uniam-se ao movimento de expansão sobre território muçulmano, como o 

Dom Jerônimo da canção de gesta. Tal como muitos outros, era originário de solo francês, das 

regiões à Leste da Península Ibérica. O poeta anônimo antecipa o que se concretizaria nas 

estrofes seguintes, ou seja, identificado o cargo de Jerônimo como sendo o de bispo, obispo. 

Esta nomeação é seguida, após alguns versos, da demonstração de vontade do próprio 

                                                 
712 FLETCHER, op. cit., p. 236. 
713 En estas nuevas todos se alegrando/ de parte de orient vino un coronado;/ el obispo don Jerome so nombre es 
llamado./ Bien entendido es de letras e mucho acordado,/ de pie e de cavallo mucho era arrezido.Cantar de Mio 
Cid, op. cit., p. 1075. 
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Rodrigo Diaz para erigir um bispado e deixá-lo sob a responsabilidade do recém chegado. O 

jogral anônimo sintetizou a formação do bispado de Valência em poucos versos, sem se 

alongar demasiadamente no tema.  

Em meio à poesia podemos enxergar, ainda que de forma nebulosa, o clérigo francês 

Jerônimo de Périgord, um dos religiosos que vieram a Leão e Castela por ocasião do processo 

de substituição do rito moçárabe pelo romano714. Ele teria sido enviado ao Levante espanhol 

por ordens do arcebispo de Toledo, Bernardo de Sédirac715. Menéndez Pidal delineia o perfil 

deste personagem seguindo as referências do Cantar de Mio Cid, qualificando-o de 

“aventureiro” e de um dos mais imbuídos do ideário cruzadístico716. Contudo, devemos ter 

cuidado e resistir à sedução jogralesca ou ao entusiasmo historiográfico. Determinar as 

características de alguém pelos esteriótipos poéticos é uma atitude temerária para o 

historiador. O poeta construía várias situações a partir de cânones de composição. Uma 

batalha, um diálogo amistoso ou animoso, uma jornada perigosa ou um ordálio se faziam por 

fórmulas e discursos poéticos reconhecidos pelo gosto de uma determinada época, de um 

grupo social ou cultural. Reconhecer as particularidades impostas por estes elementos é algo a 

ser sempre considerado no ofício do historiador. 

Desta maneira tomemos como exemplo ilustrativo as passagens da gesta, pinçando 

dela, e com todo cuidado, os elementos úteis para nossa análise. Assim, como uma amostra, a 

declaração do literário Álvar Fáñez sobre a criação de um bispado em Valência: 

Deus, como alegre está todo o cristianismo, 
que em terras de Valência o senhor tem um bispo! (v. 1305-1306)717 

 

Destaquemos também um fragmento proveniente de versos anteriores, que trata do 

início do cerco a Valência: 

quer cercar Valência para dar aos cristãos: (v. 1191)718 
 

A cidade de Valência da gesta cidiana parece não possuir qualquer habitante cristão, 

como se ela fosse habitada apenas por muçulmanos. O texto nos induz a crer que os cristãos 

migraram junto com as expedições ao Levante, e cuja necessidade religiosa precisava ser 

provida pelo novo senhor da região. No conjunto do texto do Cantar de Mio Cid pode ser 

                                                 
714 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 2v, p. 548. 
715 Ibid., p. 548 
716 Ibid., p. 548. 
717 ¡ Diós, qué alegre era tod cristianismo,/ que en tierras de Valência señor avie obispo! Cantar de Mio Cid, op. 
cit., p. 1075. 
718 cercar quiere a Valençia pora cristianos la dar:. Ibid., p. 1070. 
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muito bem verificado que na lógica do poeta, as terras compreendidas além das fronteiras dos 

reinos e condados cristãos eram desabitadas de comunidades cristãs. 

O jogral desconhecia a existência de comunidades cristãs em Valência antes de ser 

conquistada pelo Cid Rodrigo. Quando fazia menção aos valencianos, restringia-se as eventos 

relacionados à tomada da cidade, ao seu desespero diante do cerco empreendido por Rodrigo 

Diaz e da impossibilidade de recorrerem ao auxílio do “rei do Marrocos” — uma referência 

aos Almorávidas. Após isto, o jogral se cala sobre os habitantes da Taifa, qualquer que fosse a 

sua fé professada. A única referência a cristãos em Valência, além dos exércitos cidianos, é 

feita de maneira indireta, pela passagem relativa a fundação do bispado. 

A origem deste poeta e seu distanciamento do tempo e do espaço interferiram na 

construção do ambiente social daquela localidade. Não tinha conhecimento de que a sé 

episcopal valenciana era antiga já no tempo do Campeador, como também estava vacante719. 

Seu responsável, afastara-se de seu cargo devido a sua peregrinação há Terra Santa a alguns 

anos720. Aproveitando esta vacância, o Campeador nomeou Jerônimo de Périgord bispo de 

Valência721. 

A inserção do clérigo francês no cenário levantino é omitida na Historia Roderici. O 

Cantar de Mio Cid é o documento mais detalhado sobre a chegada deste religioso, mas é uma 

referência muito indireta de como ele exerceu seu cargo. Podemos então qualificá-lo por sua 

presença na corte cidiana e pelo grau de verossimilhança que possa nos proporcionar. São 

úteis os indicativos da gesta sobre a sua colaboração na corte valenciana, estando sempre 

unido ao séqüito servidor de Rodrigo Diaz de Vivar. 

Como bem verificou João Bernardo, não constituía o clero em uma categoria social 

totalmente distinta do laicado722. Havia uma mescla de funções religiosas e profanas que 

possibilitava a inserção de clérigos na rede de relações políticas e sociais desenvolvidas e 

submetidas por grandes senhores laicos723. Integrada no sistema da vassalagem, as igrejas, os 

bispados e os mosteiros poderia tanto ocupar a posição de senhor e de vassalo724. Nem na 

prestação de serviços guerreiros poderíamos encontrar grandes distinções entre laicos e 

religiosos725; se estes tivessem contraído obrigações com nobres e recebido destes suas 

funções, eram obrigados a cerrar fileiras em caso de mobilização para a guerra. 

                                                 
719 MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., p. 547. 
720 Ibid., p. 547. 
721 Ibid., p. 549-550. 
722 BERNARDO, op. cit., p. 198. 
723 Ibid., p. 203. 
724 Ibid., p. 202. 
725 BERNARDO, op. cit., p. 202. 
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 Esteve unido aos cortesãos do Cid na recepção feita pela chegada de Ximena e suas 

filhas à Taifa de Valência recém-conquistada. Não podemos dizer que Jerônimo de Périgord 

estava entre os servidores do herói castelhano que recepcionaram a esposa do mesmo em 

Valência, nem na tomada da cidade levantina (1094), muito menos na libertação de Ximena e 

suas filhas da custódia do rei Afonso VI (1088). O tempo e o jogral deformaram a narrativa 

original que teria servido de base para o cantar de gesta. Já um documento de 1098 já nos 

situa o religioso francês em Valência: 

(...) venerável Jerônimo presbítero, por concórdia e por aclamação canônica e 
eleição pelas mãos do pontífice romano (...) 726 

 

Com documentos de outra natureza podemos obter uma menor imprecisão na 

localização de Jerônimo de Périgord nos últimos anos da década de 1090. Devemos nos 

concentrar nos dados mais generalizadores do poema, como o serviço litúrgico efetuado pelo 

clérigo francês. Na poética batalha contra Yuçuf727, rei do Marrocos, um dos preparativos 

para refrega são as missas presididas por dom Jerônimo. 

“o bispo dom Jerônimo nos dará absolvição, 
“nos dirá a missa, e ocupe de cavalgar; (v. 1688-1689)728 

 

Tal declaração do Cid Campeador quanto ao ofício do clérigo ainda é completada no 

trecho seguinte do épico: 

Aos meados galos, antes da manhã, 
o bispo dom Jerônimo cantava-os a missa; 
a missa dita, grande absolvição lhes dava: 
“O que aqui morrer lidando de frente, 
“retiro-lhe os pecados, e Deus receberá a alma. (v. 1701-1705)729 

 

Sultura, soltura, absolvição730, ou mesmo perdão ou remissão731. Todo aquele que 

morre combatendo contra os muçulmanos tem os pecados perdoados por Deus. Este é um 

lema cruzadístico produzido em fins do século XI, no contexto da Reforma Romana. O 

movimento iniciado nas terras de além-Pirineus, era parte integrante das medidas de 

renovação da Igreja Católica que intentava se livrar da submissão aos poderes seculares. Uma 

                                                 
726 (...) et uenerabili Ieronimo presbítero, concordi et canônica acclamtjone et electjone per romani pontificis 
manus (...). Cartulário Cidiano, op. cit., p. 867. 
727 Sendo possivelmente Yuçuf Ibn Tashufin, líder dos Almorávidas, que o jogral preservou em seus versos, 
mesmo que de maneira modificada. 
728 “el obispo do Jerome soltura nos dará,/ “dezir nos ha la missa, e penssad de cavalgar”. Cantar de Mio Cid, op. 
cit., p. 1089. 
729 A los mediados gallos, antes de la mañana,/ el obispo don Jerome la missa los cantava;/ la missa dicha, grant 
sultura los dava:/ “El que aqui muriere lidiando de cara,/ “préndol yo los pecados e Dios le abrá el alma. Cantar 
de Mio Cid, op. cit., p. 1089. 
730 Vocabulário, op. cit., p. 858. 
731 DICCIONÁRIO de la lengua española, op. cit., p. 1213. 
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das tentativas do Papado de pôr um freio nas constantes agressões no interior do solo europeu, 

promovendo a imposição de medidas que limitassem o ímpeto belicoso da nobreza732. A 

delimitação de dias para se fazer guerra, a salvaguarda de igrejas, mosteiros e vilarejos 

camponeses, e a guerra contra o infiel muçulmano foram alguns instrumentos empregados 

juntamente com a criação da ideologia da cavalaria, para controlar a turbulência das relações 

políticas e sociais européias733.  

A alusão a que iremos nos ater neste momento refere-se ao combate contra os inimigos 

da fé cristã. A eclosão desta nova visão e a migração de vários contingentes de franceses à 

Península Ibérica são fenômenos históricos entrelaçados. A inserção maciça de clérigos 

franceses em postos da estrutura episcopal ibérica, a fundação de novos mosteiros e o 

empenho destes na substituição do rito moçárabe — com o aval das monarquias ibéricas e 

demais autoridades seculares734 — foi uma empreitada de grande envergadura.  

A Crónica de San Juan de Peña nos fornece vestígios desta transformação em terras 

de Aragão: 

Esta, em verdade, reinou o dito rei dom Sancho Ramirez em Aragão, que 
anteriormente foi Rei de Navarra. VI anos; e neste tempo entrou la lei Romana em 
São João da Peña XI.º Calendas de Abril na segunda semana da quaresma, terça 
feira e hora primeira; e III.ª foi Toledana; hora. VI.ª foi Romana; no ano de nosso 
Senhor M.LXXI. E daqui adiante tiveram a lei Romana.735 

 

Numa carta de doação de herdades feita pelo próprio Cid Rodrigo a catedral Valência 

nos põe a par do reflexo dos contatos e influências geradas pela penetração da Reforma na 

Península Ibérica: 

Ano da encarnação do Senhor LXXXXº VIIIº, após o milênio, (...)736 
 

As transformações se operavam em todos os âmbitos sociais, até mesmo no que se 

refere ao calendário empregado na Península Ibérica. Vigente deste o tempo da ocupação 

romana, preservado pela monarquia visigótica e empregado pela maioria dos potentados 

cristãos, a Era Hispânica era o sistema de contagem que veio a ser progressivamente pelo Ano 

da Encarnação de Cristo. As regiões próximas aos Pirineus, conseqüentemente mais próximas 

à esfera de influência francesa faziam uso deste modelo de calendário anteriormente. O 

                                                 
732 VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média séculos VIII a XIII. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, p. 59. 
733 Ibid., p. 59-60. 
734 Ibid., p. 57. 
735 Esta pero en verdad que regnó el dito rey don Sancho Remirez en Aragon en antes que fues Rey de Nauarra. 
VI años; et la hora entró la ley Romana en Sant Iohan de la Peña XI.º Klns.  Aprilis en la segunda semana de 
quaresma, feria tertia et ora prima; et III.ª fué Toledana; ora. VI.ª fué Romana; en el año de nuestro Senyor 
M.LXXI. Et de aqui adelant tuuieron la ley Romana. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 51. 
736 Anno siquidem incarnatjonis Dominice LXXXXº VIIIº, post millesimum, (...). Cartulário Cidiano, op. cit., p. 
867. 
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fragmento da Crónica de San Juan de Peña, fonte datada do século XIII aproximadamente, é 

uma evidência do avanço deste computo de tempo entre os reinos ibéricos. 

Estes novos agentes históricos transplantaram junto com eles novas idéias, outras 

visões de mundo. Dentre elas foi a justaposição do já longo combate entre cristãos e 

muçulmanos com a ideologia estrangeira que legitimava o expansionismo das forças militares 

cristãs. Entretanto, como assinalou Júlio Valdeón Baruque, o antagonismo plenamente 

caracterizado como religioso entre cristãos e islamitas só se consolidou no século XIII737. 

Uma perspectiva cruzadística ibérica só se implantou um pouco mais de um século depois dos 

primeiros contatos com este ideário. Aqui se impõe uma das limitações da investigação sobre 

o período. Porém existiam disparidades entre algumas passagens do poema e a sociedade que 

o jogral procurou retratar. 

Uma outra consideração acerca do discurso do bispo de Valência é a possibilidade de 

ele ter sido alguma vez proferido em culto, mas devemos lembrar que a origem de dom 

Jerônimo era francesa, foi monge de Cluny e que poderia muito bem estar imbuído da noção 

de guerra justa contra o infiel. Todavia, entre a recepção desta mensagem pelo público e sua 

prática para o mesmo pode ocorrer um sério descompasso.  O discurso poderia não alcançar 

os objetivos desejados pelo religioso francês, pois poderia ser filtrado pela dinâmica social e 

religiosa do meio circundante. 

Outra possibilidade acerca da homilia do bispo Jerônimo de Perigord e a recepção do 

público ouvinte refere-se à maneira como as mensagens eram recebidas. Poderia ser apenas 

mais um discurso de exortação que precedia uma refrega. A descrição do cerimonial é feita 

com mais floreados retóricos, sendo também transmissora de sentimentos e anseios 

despreocupados do que na Historia Roderici. A prosa latina é muito mais direta em seus 

objetivos, e ressaltar a necessidade imediata de apoio divino no momento mais difícil da 

batalha e apresenta a desesperança das forças militares cidianas e aragonesas, e o vigor de um 

líder nato decidido a prosseguir lutando até as últimas forças concedidas pelo Criador. O 

relato do pedido de auxílio a Deus é mais seco no texto latino do que no castelhano. Se, no 

épico castelhano, o tom da narrativa atribuía a guerra um caráter salvacionista, o que salta aos 

olhos na Historia Roderici é a necessidade de se obter vitória como único caminho para a 

salvação do corpo sem qualquer conotação religiosa. Tal embate deveria ser empreendido 

com todo vigor guerreiro, sem ser dada a opção de recuar, fugir ou de se negociar a rendição 

com o inimigo. 

                                                 
737 VALDEON BARUQUE, op. cit., p. 15.  
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A função da homilia de Jerônimo de Perigord era servir como um incentivo a mais 

contra o avanço inimigo, algo muito corriqueiro naquele tempo. Se o clérigo francês apelou às 

mesnadas cidianas e ao próprio Campeador com uma linguagem cruzadística, absolvendo os 

pecados daqueles que morressem em combate contra os maometanos, foi propiciado também 

por uma conjuntura na qual a pressão Almorávida no Levante espanhol mostrava-se cada vez 

maior. O confronto entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica era uma constante desde 

o século VIII, não representava uma inovação. A união entre os poderes islâmicos contra 

cristãos não significava precisamente uma conotação eminentemente religiosa. 

A batalha que se iniciaria após a conclusão da missa presidida pelo bispo Jerônimo 

seria promovida contra um inimigo islâmico, os exércitos chefiados por Yuçuf, rei que 

desejava recuperar o domínio sobre a cidade de Valência. No Cantar de Mio Cid o herói 

castelhano lutou predominantemente contra os seguidores do profeta Maomé; a única vez em 

que empreendeu um prélio contra um cristão foi contra o conde de Barcelona. A exortação 

anti-islâmica poderia ser explicada pelo alto grau de tensão vivenciado em fins do século XI, 

época das terríveis investidas almorávidas. Sua invocação tem todo fundamento se notarmos 

que o primeiro exército cristão a derrotar as forças norte africanas foram as mesnadas 

cidianas. A lembrança desta façanha pode ter contribuído para que o jogral anônimo fizesse a 

leitura cruzadística deste evento. 

De qualquer maneira, muitas podem ser as leituras sobre o discurso do bispo de 

Valência. Uma última poderia ser a instigação necessária contra o inimigo, a inflamação das 

milícias de Rodrigo Diaz de Vivar contra os assediadores islamitas. Talvez estivesse servindo 

como exortação — vinculada ao alto grau de acirramento de tensões entre cristãos e andaluzes 

— cujo conteúdo nada mais era do que o desejado pelos ouvintes da missa. Sugerir a união, a 

síntese do discurso permeado da linguagem pró-Cruzada com o clamor popular já existente é 

verossímil e aceitável. 

Além do que se refere aos estímulos ao combate, verificamos também que o bispo 

valenciano não ficava à parte das atividades bélicas de Rodrigo Diaz. Na gesta cidiana não há 

qualquer menção às expedições punitivas ou de razias, somente o cita em momentos em que a 

defesa do solo conquistado era imprescindível. Como já destacamos, dom Jerônimo entrou em 

cena na historia do épico durante as atividades de defesa de Valência contra ataques 

muçulmanos. Em sua primeira aparição, o religioso francês entrou por livre e espontânea 

vontade na arena de luta, mostrando-se um valoroso combatente, além de possuir atributos 

como homem de fé e letrado. Nas demais refregas, ele se mostrou virtuoso no ofício das 

armas, sendo sua conduta elogiada pelo próprio Rodrigo de Vivar.  
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Não parece ser um elogio de espanto, como se fosse uma surpresa para alguém que se 

afastou do século possuir destreza no manuseio das armas. Quando o Campeador elogia seu 

bispo, o faz como se elogiasse outros dos seus membros da corte, como Martín Antolínez, o 

“ardida lança”, e demais cortesãos do herói castelhano. O clérigo era mais um dos 

subordinados de Rodrigo Diaz de Vivar, mais um fornecedor de serviços especializados. 

Jerônimo de Périgord tinha o dever de rezar pela alma do seu patrono e de rede social 

constituída a sua volta738. Trataremos mais adiante desta reciprocidade que envolve o 

Campeador e o estabelecimento eclesiástico que defendeu e enriqueceu. 

Na gesta cidiana nós não podemos constatar a presença da ideologia da tripartição 

social. Tal como na Península Ibérica do século XI, a visão que dividiria o mundo em três 

categorias sociais — com funções próprias e harmônicas entre si — não pode ser encontrada. 

A divisão social entre bellatores, os guerreiros, oratores, os religiosos, e os laboratores, os 

trabalhadores rurais, só encontrou suas primeiras manifestações no século XIII — pelo menos 

se nos ativermos à época da produção do Cantar de Mio Cid, do Liber Regum e da Crónica 

Najerense. Nestas fontes não há qualquer vestígio da visão trinitária do mundo. Pelo 

contrário, o épico castelhano ainda inclui outras categorias sociais na atividade guerreira. Em 

alguns parágrafos precedentes podemos encontrar a convocação de toda a “cristandade” para 

tomar parte na expedição da conquista de Valência. O poeta anônimo que compôs a gesta põe 

na boca do Campeador expressões que atraíssem qualquer um que desejasse enriquecer e se 

livrar da coação, da pressão senhorial. 

Podemos, mais uma vez, afirmar que uma parte considerável do exército do Cid 

Campeador era formada por peões, soldados de infantaria de explícita origem humilde. Sendo 

assim, não seria estranha a participação de outros grupos sociais na guerra além da nobreza. 

Na Historia Roderici encontramos entre os capturados após a Batalha no Pinal de Tevar, 

bispos catalães739. No século XI verificamos oratores unidos aos bellatores e laboratores na 

empreitada perigosa da guerra. Era este o dever de todo “súdito” e vassalo acorrer em auxílio 

de seu senhor, respondendo ao chamado para colaborar com as atividades político-

militares740. Todo aquele que recebera um beneficium do seu senhor estava obrigado a 

responder à sua demanda. Terra, bens móveis, e as prebendas decorrentes dos cargos político-

                                                 
738 BERNARDO, op. cit., p. 284. 
739 Ver capítulo anterior. 
740 Forum Iudicum, op. cit., p. 125. 
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administrativos ou religiosos constituíam o elo material que afirmavam a vontade de um 

senhor sobre seus comandados741. 

O bispo dom Jerônimo de Perigord, empossado no cargo de bispo da sé de Valência, 

função concedida pelo novo grande senhor territorial que era Rodrigo de Vivar, tornava-se um 

de seus vassalos. Ele devia participar dos principais eventos em que a corte valenciana se 

envolvia, guerras, casamentos, embaixadas para Castela. Naturalmente, estava envolvido nas 

relações que uniam o Cid Rodrigo de Vivar a seus subordinados. Estavam em cena, em 

Valência, a expressão dos vínculos feudo-vassálicos, elemento ordenador das atividades 

sociais e políticas vigentes no século XI. Desta forma, o bispo valenciano cumpria o seu papel 

oferecendo à corte de seu senhor aquilo que era também parte de seu dever vassálico, os 

ofícios religiosos em prol da obtenção das graças divinas. 

 

4.6.2. O prestígio social obtido com o domínio do sagrado: 

 

A colaboração do bispo Jerônimo de Perigord nos ofícios litúrgicos na Taifa de 

Valência a partir do 1098 não se efetuou ocupando simplesmente a igreja moçárabe local. Tal 

como o rei Afonso VI havia feito em Toledo doze anos antes (1086), o Cid Rodrigo de Vivar 

aproveitou a estrutura física da grande mesquita local para erigir a sua catedral.  

Portanto, isto concluído o mesmo veio a Valência, e na casa dos sarracenos que eles 
chamam mesquita, construiu, como uma obra de arte, igreja da Virgem Maria, 
geradora de Nosso Redentor. Ofereceu a igreja um cálice de ouro de .c.l. marcos de 
ouro. Deu também à referida igreja duas almofadas de sede e tecidos preciosíssimos, 
os quais outros iguais em Valência nunca foram fornecidos. Uma missa na igreja, 
com louvores melodiosos e suavíssimos e dulcíssimas vozes de canto, então de 
espíritos devotos, unanimemente, celebraram o Redentor Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que possui junto com o Pai e o Espírito Santo a mesma honra e glória, por todos os 
séculos dos séculos amén, aí mesmo de ânimos exultantes louvaram.742 

 

Materializa-se, nesta passagem, um dos elementos de caracterização de um senhor, sua 

capacidade de patrocinar atividades religiosas743, fundar mosteiros, uma catedral e um 

bispado, como no caso cidiano. Trata-se de uma afirmação de prestígio social por parte deste, 

                                                 
741 Forum Iudicum, op. cit., p. 125-126. 
742 His itaque peractis uenit ipsimet Ualentiam, et in domo sarrecenorum quam illi mezquitam uocant, ecclesiam 
sancte Marie Uirginis ad honorem eiusdem Redemptoris Nostri Genitricis miro et decoro opere construxit. 
Calicem aurem .c.l. [marchas] habentem eidem ecclesie obtulit.  Dedit quoque prefate ecclesie duas citharas 
serico et Auro textas pretiosissimas, quibus alias símiles in Ualentia nunquam fuisse perhibebant. Missam in 
eadem ecclesia, cum laudem modulationibus et suauissimis ac dulcissimus cantuum uocibus, deuotis mentibus 
unanimiter tunc celebrauerunt, et Redemptorem Nostrum Dominum Ihesum Christum, cui est honor et gloria 
uma cum Patre et Spiritu Sancto per omnia secula seculorum amen, ibidem exultantibus animis laudauerunt. 
Historia Roderici, op. cit., p. 968. 
743 MATTOSO, op. cit., p. 191. 
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que realçava sua autoridade sobre o seu senhorio. O fato de vincular-se ao sagrado 

institucionalizado, tornava público a consideração de que desfrutava entre os especialistas da 

religião cristã. O comando sobre grande quantidade de homens dependentes, o domínio sobre 

um território e a capacidade de se impor como ordenador social, político e jurídico foram 

apenas uma das características de um grande senhor744. O controle do elemento sagrado 

favorece a construção da legitimação desta autoridade745.  

Encontramos neste fragmento da Crónica de San Juan de Peña: 

No ano de M.LXXXIII. o corpo de São  Indaleci e de São  Jaime, discípulo de 
aquele, o qual foi bispo depois de aquele da cidade Durcia a qual agora é chamada 
Almaria, foram trazidas como relíquias para São João da Penha pelo rei Sancho 
Ramirez, e por seu filho Dom Pedro, e pelo abade do dito monastério chamado 
Sancho com grande honra, no dia da ceia de nosso Senhor, quinta-feira, nonas de 
abril.746 

 

O Campeador compartilhava com a visão religiosa do período, concordando com a 

função atribuída às instituições eclesiásticas. Como notou João Bernardo, quando uma 

“família era suficientemente poderosa para prover o seu estabelecimento com algumas 

relíquias afamadas, aumentava-lhe assim a capacidade atractiva, a coerência interna e a 

permanência no tempo, mantendo unidos em redor dos parentes e descendentes”747. Não 

muito distante de Valência, em Aragão, podemos verificar a prática de obter benesses por 

meio da posse de objetos sagrados e dos restos funerários de santos, protetor daquela 

circunscrição eclesiástica748. 

O poder obtido pela conquista e coerção física para intentar se perpetuar no tempo 

demandava de uma aura de sacralidade, um auxílio religioso que colaborasse com a 

estruturação do poder laico representado por Rodrigo de Vivar em Valência. Não foi a única 

vez em que Rodrigo Diaz de Vivar transformou um edifício religioso muçulmano em um 

espaço de culto cristão.  

Ordenou edificar aí mesmo altar e igreja do Senhor, em honra a Beatíssima Virgem 
Maria.749 
 

                                                 
744 MATTOSO, op. cit., p. 191-192. 
745 Ibid., p. 192. 
746 En el año de M.LXXXIII. el cuerpo de San Indaleci et de San Jayme, diciplo de aquell, el qual fué vispo 
depues de aquel de la ciudad Durcia la qual agora ys clamada Almaria, fué adueyto por reliquias en Sant Iohan 
de la Penya por el rey Sancho Remirez, et por su fillo Don Pedro, et por el abad del dito monasterio clamado 
Sancho con grant honor, en el dia de la cena de nuestro Senior, feria quinta, nonas aprilis. Crónica de San Juan 
de Peña, op. cit., p. 52. 
747 BERNARDO, op. cit., p. 284. 
748 Ibid., p. 284. 
749 Altare et ecclesiam Domino in honore beatissime Uirginis Marie ibidem edificari precepit. Historia Roderici, 
op. cit., p. 963. 
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Logo o próprio Rodrigo entrou no castelo com segurança, nele ordenou  que aí fosse 
celebrada missa e a seguir oferecer múnus de oblação com espírito devoto. Aí 
mesmo fez construir a igreja de são João com um trabalho admirável.750 

 

Esta atitude foi manifestada pelos monarcas aragoneses: 

No ano de nosso Senhor MLXXXVIII, no mês de Maio, o dito Rei edificou o 
monastério de Montaragon e a calongía de Iaca e de Fanlo.751 

 

No ano de 1097, após a conquista do ópido de Almenara, o Cid ocupou a fortaleza 

islâmica não apenas militarmente, como também substituiu os símbolos de poder antigos 

pelas insígnias cristãs, que representavam a efetivação da autoridade do castelhano sobre o 

lugar outrora insubmisso. No ano seguinte, ordenou a edificação da igreja em honra a São 

João, pois que conquistara o ópido no dia dedicado a este santo. Foi uma oferenda, uma 

dádiva entregue após o recebimento de outra. O êxito destas conquistas foi a demonstração do 

sucesso dos poderes senhoriais cristãos sobre as terras levantinas. São símbolos da pujança 

obtida pelo poder de Rodrigo Diaz. 

Se, por um lado, a sua “capacidade” de realizar augúrios por meio do vôo dos pássaros 

contribuiu para o Cid Rodrigo mobilizar grande número de combatentes para a conquista de 

Valência752, o vínculo com um poder religioso, a institucionalização de seu vínculo com o 

sobrenatural oficial garantir-lhe-ia a legitimidade necessária para a manutenção de sua obra. 

No início das campanhas de submissão do Levante espanhol o elemento premonitório tornava 

o Campeador um chefe envolto em um halo sagrado, capacitando-o a captar os anseios gerais 

que o rodeava. Entretanto, tal disposição estava à mercê das condições do ambiente social, da 

conjuntura vivenciada. Aquilo que advinha do poder carismático do castelhano era 

transplantado para uma ordenação perene, menos dependente do sabor oscilante dos 

acontecimentos sociais. 

Como havia destacado João Bernardo, as funções seculares e religiosas não eram tão 

distintas como se poderia pensar753, interpenetravam entre si as respectivas atribuições que 

poderiam ser comandadas tanto por grandes senhores laicos quanto eclesiásticos. Para 

Hermann Heller, estes grupos citados possuíam claras delimitações de atuações754, o que para 

o período estudado revê-la muito difícil, pois senhores do século poderia se imiscuir na esfera 

                                                 
750 Mox nimirum castrum ipse Rodricus ingrediens, in eo missam celebrare et múnus oblationum offere statim 
deuota mente iussit.  Jbidem sancti Iohannis ecclesiam miro constui opere fecit. Historia Roderici, op. cit., p. 
967.  
751 En el año de nuestro Senyor MLXXXVIII, en el mes de Mayo, el dito Rey edificó el monesterio de 
Montaragon et la calongía de Iaca et de Fanlo. Crónica de San Juan de Peña, op. cit., p. 53. 
752 Ver capítulo anterior. 
753 BERNARDO, op. cit., p. 282. 
754 HELLER, op. cit., p. 253. 
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administrativa e política da própria Igreja755. Contudo, isto é parte do todo social, devemos 

prestar atenção também nas diferenças que ambas as esferas possuíam. As relações entre 

Igreja e grandes senhores foi algo notado por Heller756. “Sabe-se que em todos os círculos 

culturais os poderes religioso-eclesiástico e as normas sancionadas por eles constituíram as 

bases mais firmes do poder político”757. Também a esfera religiosa era uma força legitimadora 

da autoridade dos poderes seculares, fazendo periodicamente com que se confundissem758. 

Mais do que uma movimentação proposital, a medida de criar um bispado era uma 

ação esperada759; era comportamento padrão de um grande senhor; garantidor de prestígio 

social, demonstrando poder diante de seus pares, colaboradores ou concorrentes. Era o sinal 

das boas relações políticas mantidas com o sagrado oficial. A escolha da mesquita principal 

da região valenciana caracterizava a substituição política de uma religião por outra. Tratava-se 

de demonstração tácita de uma mudança na cúpula política de Valência, servindo como 

símbolo de demarcação do fim de uma estrutura anterior.  Não era um indicativo de supressão 

do islamismo da região, mas um indicativo de que as relações sociais haviam se invertido, e 

passavam a inserir o elemento cristão como preponderante nas relações sociais e políticas da 

antiga Taifa. 

Outro ato em favor do bispado de Valência foi preservado no Cartulário Cidiano, o 

mesmo já citado a algumas páginas acima: 

(...) eu, Rodrigo Campeador e os príncipes, combati os povos os quais Deus 
favoreceu o meu poder, doamos ao nosso Redentor, que é o único dominador no 
reino dos homens e que deseja dar aquilo, como pacto, à nossa madre igreja de 
Valência, ao nosso venerável pastor pontífice Jerônimo, a vila que é dita Pigacen, 
com vilas e terras e vinículas cultas ou por cultivar, com diversos gêneros de 
árvores, e juntos com todas as coisas pertencentes a ela de algum modo. Igualmente 
cada uma de todas vilas de Alcanitia, com moinhos e aquedutos pertencentes a ela. 
(...)760 

 

Dotar de bens móveis e imóveis igrejas e instituições também servia como elemento 

de preservação do patrimônio familiar, congregando no interior da esfera de influência do 

senhor o elo de ligação com o sagrado e uma reserva de riquezas menos exposta a vicissitudes 

                                                 
755 BERNARDO, op. cit., p. 282. 
756 HELLER, op. cit., p. 253. 
757 Ibid., p. 253. 
758 Ibid., p. 253. 
759 BERNARDO, op. cit., p. 281. 
760 (...) ego Rudericus Campidoctor et principes, ac populos quos Deus quandiu ei placueriti mee potestati 
comisit, donamus ipsi Redemptori nostro, qui solus dominatur in regno hominum et cuicunque uoluerit dat illud, 
et matri nostre ecclesie fedi uidelicet Ualentine, et uenerabili pastori nostro Ieronime pontifici, uillam que dicitur 
Pigacen, cum uillis et terris et uineis cultis uel in cultis, etc um diuersi generis arboribus, etc um cunctis ad eam 
quocunque modo pertinentibus. Similiter quoque uillas de Alcanitja omnes, cum molendiniset aque ductibus, etc 
um cunctis sibi pertinentibus (...). Cartulário Cidiano, op. cit., p. 867. 
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da fragmentação das heranças. Como verificou João Bernardo, “era precisamente para 

oferecer à sua unidade familiar, ou à família-clientela em que se integravam, um forte eixo de 

orientação ao longo do tempo que os senhores instituíam ou controlavam igrejas, mosteiros, 

sés de bispados e os dotavam de terras e servos”761. Para este historiador não se caracterizava 

esta prática como “obras pias, devoção devida a arrependimento e outros ímpetos morais”762, 

muito pelo contrário, João Bernardo destaca que enquanto estes mesmos senhores dotavam 

suas igrejas, rapinavam outras, além de estabelecerem a força o domínio sobre elas763. 

Acreditamos que, pelo menos, corresponda a uma das facetas deste procedimento, sendo uma 

das possibilidades de interpretação deste fenômeno social. 

Em todo caso, deveria ter sido altamente penoso para os muçulmanos locais a 

ocupação da mesquita central pelos invasores cristãos, pois indicava que os esforços de 

resistência empreendidos nos anos anteriores não levaram à nada. Nenhuma outra fonte possui 

elementos seguros para nos informar sobre estas mudanças em Valência. Os documentos 

árabes que sobreviveram aos nossos dias se calam quanto ao tema e o relato de Ibn Alqama 

preservado na Historia de los reyes de Taifas, só se limita a indicar o sofrimento e as 

vexações impostas pelo castelhano, mas não nos faz qualquer menção à mesquita “profanada” 

ou à organização de um bispado em Valência. A Historia Roderici é extremamente superficial 

em seus relatos sobre o período e o Cantar de Mio Cid é extremamente alegórico nas 

descrições mais detalhadas. 

Uma limitação imposta pela escassez de fontes nos impõe maior cuidado nas 

declarações que forem produzidas. Não podemos qualificar as ações de Rodrigo como pró-

cristã intencionalmente, no sentido de ser orientada em uma visão plenamente anti-islâmica. 

Se as atitudes de Rodrigo de Vivar foram duras com os muçulmanos, o foram no sentido de 

que se tratavam de possíveis colaboradores do inimigo almorávida. A rudeza com que foram 

tratados os valencianos sarracenos não diferia do que era praticado pelos outros grandes 

senhores cristãos. A maior aspereza e o rigor como Campeador tratava a população submetida 

não decorria de sua natureza “tirânica” ou “despótica”, como afirmou R. Dozy764. Muito pelo 

contrário, devemos levar sempre em consideração as circunstâncias que marcaram e 

condicionaram as tomadas de decisões do herói castelhano. O vínculo com o sagrado não 

deveria influir muito nas atitudes empreendidas pelo Cid Rodrigo contra os islamitas, pelo 

                                                 
761 BERNARDO, op. cit., p. 283-284. 
762 Ibid., p. 284. 
763 Ibid., p. 284. 
764 DOZY apud MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. 4 ed. Madrid: Espasa Calpe, 1947, 1v, p. 42-
44. 
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menos no que tange à formação do antagonismo entre cristãos e muçulmanos durante o século 

XI e princípios do XII. 

Rodrigo Diaz se portou como um grande senhor territorial e exerceu suas prerrogativas 

como seus contemporâneos cristãos ibéricos. O exercício de um poder que interfere na 

realidade social e política situa-se na própria configuração de uma entidade estatal. A 

manifestação de suas medidas se produziu segundo as demandas que se impunham em 

determinadas conjunturas. A interferência contra determinados grupos sócio-religiosos seria 

mais uma faceta desta autoridade, constituída em um cenário complexo inserido em uma zona 

geográfica tão conturbada como era Valência. 

Uma demanda que se deve levar em conta é a prática religiosa ou a religiosidade dos 

homens no tempo do Campeador. Acreditamos que as atitudes do Rodrigo de Vivar devam ser 

lidas segundo as crenças e as práticas sociais vigentes naquele tempo. No que se refere à 

mesquita, consideremos tal “usurpação” e “desalojamento” dos responsáveis por ela e pela 

convocação dos fiéis para as orações e cultos maometanos como um ato político necessário e 

um ato religioso pio. Este acontecimento, como já mencionamos, demarca a elevação do 

cristianismo à religião preponderante. Praticado por uma parcela pequena de Valência, 

relativamente marginalizada e com seus praticantes em posição desfavorável entre os 

muçulmanos, o culto cristão possuía muito pouco espaço. Ele deve ter entrado em um período 

de grave crise nos primeiros anos da década de 1090, quando revoltas populares canalizadas 

pelo cadí Ibn Yahaf e a fragilidade do rei Alcadir levaram a Taifa a severas convulsões 

sociais. Os cristãos valencianos possivelmente padeceram diante deste cenário que se agravou 

com a chegada de milícias dos Almorávidas presentes para pacificar a região. 

O novo momento, entretanto, revigorou a debilitada comunidade cristã. Acrescida de 

novos membros, que acompanhavam as milícias cidianas e grupos atraídos pelas novas 

oportunidades trazidas pela tomada da cidade levantina, os cristãos aumentaram em número. 

Não podemos quantificar o crescimento da comunidade, mas ao cotejarmos as fontes árabes e 

cristãs com a Valência do Campeador, podemos verificar a saída de muitos muçulmanos nos 

primeiros anos da década de 1090 e a vinda de novos contingentes oriundos do norte 

peninsular. 

A nova função da ex-mesquita poderia ser considerada como uma espécie de oferta ao 

Deus cristão, aquele que apoiou seus servos na luta acirrada e concluída com vitória. A 

transformação da mesquita em catedral constituía em uma doação ao Criador, uma devolução 
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de algo que seria Dele765 e que havia sido usurpado por terceiros. Segundo nossas 

considerações sobre o reino de Valência — um dos mais ricos e prósperos economicamente 

do Levante —, cogitamos que, assim como os edifícios pertencentes à realeza valenciana, a 

mesquita era uma construção pomposa e confeccionada com grande esmero, tal como a sua 

contemporânea de Toledo. Sua fachada e seu interior possivelmente representavam o que de 

mais impressionante e luxuoso poderia ser produzido pelos habilidosos artesãos e construtores 

locais.  

Não há objeto descrito que não correspondesse às insígnias de riqueza. Quando o 

Campeador a adornou e proveu de belos e luxuosos bens, o fez em reverência do maior de 

todos os provedores de bens do mundo. O mundo, e tudo aquilo que existiu e existe nele são 

de propriedade de Deus, em tese nada que o homem poderia ofertar a Ele seria suficiente para 

Aquele que pode tudo766. O fato do Cid Rodrigo se desfazer de luxuosos e belos objetos 

corresponderia à obrigação social que o impelia a realizar tal doação. Para uma realidade 

marcada pela troca de dádivas entre os homens e pela pouca distância entre o mundo terreno e 

o mundo divino, a reciprocidade entre os dois planos seria uma constante, e uma marca de 

peculiaridade da sociedade medieval767. 

A procura por benesses de Deus pode ser ainda atestada por modelos litúrgicos 

medievais. Ainda que o Campeador estivesse vivendo em um período de transição do rito 

moçárabe para o romano, podemos acreditar que por um longo tempo ainda estava vigente 

determinados cerimoniais praticados deste os tempos da monarquia visigótica. Conhecemos o 

registro preservado no Liber Ordinis — compilação da liturgia visigótica ou moçárabe — que 

nos relata uma cerimônia da entrega de uma cruz a Igreja que era amparada por ofícios 

religiosos específicos, que dependiam da natureza o objeto ofertado. Caso a cruz fosse 

simples (simplex), o rito concluiria sem as súplicas finais, como bem indica o texto: 

Se a cruz for simples, leia a oração até a aqui. Porém se for ornada, leia até o final.768 
 

A oferta do objeto seria continuada se ele fosse decorado: 

Que a sinceridade destas ofertas brilhe cintilando pelo ouro dos múnus. O candor da 
fé resplandeça nas pérolas. Nas pedras de jaspes apareça o verde da boa esperança. 
Nos jacintos resplandeça as celestiais demonstrações de conversão dos espíritos. 
Assim, toda qualidade deste metal ornada os sacramentos dos espíritos de toda 
virtude, para que a beleza dos diversos gêneros de oferendas eleve para a salvação, e 
com todas as boas virtudes do presente repleto neles sejam aceitas na eternidade com 

                                                 
765 MAGNANI, op. cit., p. 178. 
766 Ibid., p. 178-179. 
767 Ibid., p. 177. 
768 Sic crux tantum simplex est, usque hic legitur hec oratio. Si autem cum ornato est, usque in finem legitur, op. 
cit., p. 162. 



 207

a mansão dos santos por Deus Pai Todo-poderoso, e de ti Senhor Jesus Cristo e pelo 
Espírito Santo.769 

 

Era ao final da cerimônia completa realizada a suplica pela presença de Deus e a 

evocação de sua intervenção no mundo. A natureza da oferta determinaria a natureza das 

benesses obtidas, o pedido deveria ser realizado de maneira solene, demonstrando a 

importância dada à ação desenvolvida. Notemos os últimos fragmentos apresentados, 

verifiquemos como os verbos que indicaram a preocupação de edificar para e doar para Deus. 

Obtulit, ofereceu, donamus, doamos, edificari, edificar, offere, oferecer, verbos que indicam a 

preocupação de dedicar ao Senhor Supremo as dádivas conseguidas após muitas lutas. Eliana 

Magnani observou a importância que o emprego dos verbos na transmissão de dons a igrejas, 

religiosos e a Deus770.  

A obrigação de dar, de receber e de devolver marcariam profundamente a sociedade 

feudal771. Lembremos que o discurso ideológico feudal perpassa em outras práticas sociais, 

como a religião, as trocas não comerciais e o vínculo com Deus, que ganha um aspecto 

diferenciado. O Cid Campeador, servo do Altíssimo, restituindo a Deus com sua oferenda, 

seria um exemplo a ser seguido. Além disto, quanto maior fosse a sua oferta, quanto mais 

magnânima fosse a prebenda, maior seria o seu prestígio entre seus pares sociais, e maior 

seria a sua consideração social. É uma demonstração de poder e riqueza, fator de distinção na 

sociedade. 

No ato de doar a Deus, o Cid Rodrigo faz um duplo movimento: agradar ao Criador e 

se impor diante da sociedade. Como verificou Eliana Magnani, “em uma sociedade onde a 

salvação é o valor fundamental, a reiteração do sacrifício, a oferenda eucarística, parece ser o 

paradigma do dom”772. Como havia destacado o antropólogo Marcel Mauss, a entrega de uma 

dádiva possui uma “significação ao mesmo tempo social e religiosa, mágica e econômica, 

utilitária e sentimental, jurídica e moral”773. Sendo assim, esta relação era inseparável, era um 

ato de grande relevância para a comunidade cristã.  

                                                 
769 Rutilet huius muneris auro ignita sinceritas oferentium. In margaritis nitescat fidei candor. In lapidibus 
iaspidinis bone spei uiror appareat. In hyacinthinis nitescant celestia, spiritualisque conuersatio demonstretur. Sic 
enim tota huius metalli qualitas spiritalium sacramentorum uirtute ornetu, ut quod hic uariatur generum specie 
multimoda offerentium proficiat ad salutem, et omnibus uirtutibus bonis presenti in euo repleti, in eternum cum 
sanctis mansionem accipiant a Deo Patre omnipotenti, et a te Domino Ihesu Christo simulque ab Spiritu Sancto. 
Liber Ordinvm, op. cit., p. 162-163. 
770 MAGNANI, op. cit., p. 184-185. 
771 MAGNANI, Eliana. O dom entre a História e a Antropologia: figuras medievais do doador. In: Signum. São 
Paulo: ABREM, 2003, nº. 5, p.169. 
772 Ibid., p. 179. 
773 MAUSS apud MAGNANI, op. cit., p. 174. 
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Quanto maior fosse a sua possibilidade de ofertar, maior seria a sua prebenda. Em 

concomitância, seus pares contribuiriam com esta prática, mas o abismo entre eles se fazia 

pelo grande desnível entre as fortunas. As hierarquias sociais seriam ressaltadas com estas 

atitudes religiosas. A preponderância de um grande senhor territorial sobre os seus 

semelhantes se tornaria mais evidente.A oferenda de tesouros e de pomposos ofícios litúrgicos 

também é uma maneira de louvar as graças alcançadas. 

As dádivas ofertadas e a relação com os especialistas da religião não cessavam com a 

morte de uma das partes envolvidas. Com Rodrigo Diaz de Vivar não poderia ser diferente, 

comungava com as práticas sociais e religiosas de seu tempo. Após longos anos de duros 

combates e a irredutível resistência aos avanços dos Almorávidas o Campeador se deparou 

com a situação derradeira de todo ser humano, tendo falecido em 1099. Seu corpo foi 

sepultado na catedral de Valência774. Seus restos mortais repousaram no Levante até o 

momento em que a pressão norte-africanas se mostrava mais e mais intensa contra o 

principado cidiano775. Ximena, segundo a Historia Roderici, suplicou a Afonso VI auxílio na 

defesa contra os muçulmanos776, contudo, a distância do reino de Leão e Castela do Levante 

não contribuiu nem um pouco para a organização proteção de Valência. 

A cidade foi incendiada e a população evacuada, o corpo do Campeador foi 

transladado e sepuldado em Burgos, na catedral de Cardeña777. Rodrigo foi o ilustre 

personagem a descansar seu cadáver, enriquecia a igreja com sua presença, como destacou 

João Bernardo778. Não ausência de relíquias e da santos inumados, grandes notáveis revestia 

de prestígio o edifício eclesiástico, valorizando o ofício daqueles que rezavam pelas orações 

realizadas para a salvação da alma do morto ilustre779. A inserção destes corpos selava o pacto 

que unia os laicos aos clérigos, que preservação a memória o falecido com suas ladainhas 

repetidas por anos a fio. Esta função, por sua vez, contribuiu para a preservação de fontes 

relativas ao Campeador, destacamos que a única cópia manuscrita do Cantar de Mio Cid 

pertencia ao acervo da catedral780. 

Não era a única instituição eclesiástica que preservou vestígios documetais do herói 

castelhano, o mosteiro de Ripoll detinha também a única cópia do Carmen Campidoctoris. 

Situado em terras catalãs, onde uma das filhas do Cid Rodrigo viveu após o casamento. Na 

                                                 
774 Historia Roderici, op. cit., p. 968. 
775 Ibid., p. 968. 
776 Ibid., p. 969. 
777 Ibid., p. 969. 
778 BERNARDO, op. cit., p. 282. 
779 Ibid., p. 282. 
780 FLETCHER, op. cit., p. 262. 
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Catalunha estabeleceu-se uma ramificação da família de Rodrigo Diaz, sua filha Maria 

Rodriguez possivelmente foi responsável por patrocinar o referido mosteiro que produziu o 

poema latino. Tende a se vincular a produção desta fonte a um monge partidário do Cid 

Campeador, impressionado com suas façanhas no leste da Península Ibérica e pela vitória 

sobre o Berenguer Ramón II, conde não bem quisto por uma parcela da nobreza catalã devido 

a questões de natureza política781. Contudo, preferimos ligar a elaboração desta fonte com a 

preservação de uma memória de uma família que dotou a instituição eclesiástica com alguns 

bens móveis ou imóveis. 

Na vida e na morte, entre os vivos, entre os vivos e os mortos, uma relação ou várias 

podem ser produzidas e intensificar o prestígio de um dado personagem histórico. Aqueles 

que pretenderiam manifestar ares de grandes senhores deveriam conjugar determinados 

atributos. Não nos restrigimos aqui aos homens capazes de congregar pessoas ao seu redor, 

quando empregamos este termo também nos referimos aos indivíduos que tinham condições 

de controlar um amplo território além de suas próprias herdades, exercendo sua autoridade da 

mesma forma que condes e duques. O Campeador situou hierarquicamente acima de outros 

poderes em Valência — mesmo com suas ocasionais manifestações de autonomia — impondo 

sua justiça e seu aparato tributário. Unindo-se a isto, amparou em grandes casas religiosas, fez 

acordos com grandes senhores vizinhos e construiu uma memória que valorizou seus 

familiares diante da sociedade. 

                                                 
781 HORRENT, op. cit., p. 94-95. 
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CONCLUSÃO: 

 

Considerando as experiências vivenciadas pelo Campeador como instrumentos de 

compreensão do mundo Ibérico do século XI, nos concentramos na análise da dinâmica 

político-social naquela época. Sua participação em relevantes tramas da História lhe garantiu 

a inserção nos cenários políticos e sociais cristãos e muçulmanos, transformando Rodrigo 

Diaz de Vivar em um ponto de conexão do medievalista com o período da expansão cristã 

ibérica. Convertido em uma figura mítica pelos poetas e cronistas do medievo e pelos 

ideólogos contemporâneos, Rodrigo encarnou um modelo de guerreiro, um paradigma para 

outros nobres que viveram ouvindo as narrativas de seus valorosos feitos militares, de sua 

infatigável resistência à adversidade, da sua fidelidade ao seu monarca e da sua preocupação 

com o bem estar familiar. Os guardiães da memória deste guerreiro tiveram um papel ativo na 

construção desta imagem e não apenas os redatores que a fixaram com pena ou cálamo sobre 

o pergaminho, mas também o público ouvinte das histórias e os recitadores anônimos agiram 

plenamente nesta tarefa, fornecendo-nos, contemporâneos, o nosso objeto de estudo. 

Graças a este esforço coletivo tivemos condições de empreender a análise do ambiente 

em que o Campeador trilhava, captando os indícios deixados à posteridade, trabalhando no 

intuito de desvendar o mundo deste castelhano. Desta forma, pretendíamos lançar alguma luz 

sobre as manifestações da sociedade que colaboraram diretamente na educação de Rodrigo 

Diaz e na elaboração dos vínculos com a corte régia da porção ocidental da Península Ibérica. 

Verificamos que a criação de jovens entre os filhos dos principais dignatários do reino 

constituía no cerne da formação do habitus político de Rodrigo de Vivar, e que esta prática 

social tinha uma considerável importância na solidez do edifício político medieval. Neste 

âmbito se encontrava o apoio mais perene, a seguir à da família natural. Foi este núcleo de 

companheiros uma outra espécie de família, pois também nele os indivíduos eram vestidos, 

nutridos e educados, contribuindo na sua caracterização como uma estrutura mantenedora de 

proteção e prestígio. 

A intimidade e a convivência com os filhos do rei Fernando I, em especial com aquele 

que se tornou Sancho II de Castela, foi um fator de grande destaque. Ingressando no séqüito 

daquele que se tornou monarca castelhano, Rodrigo participou de algumas refregas 

empreendidas para manter as possessões territoriais disputadas com Navarra e Aragão. Na 

domus da família real preservava mais o controle sobre os comandados e colaboradores 

políticos. Mas para aqueles que partilhavam a mesa de seu senhor, a estabilidade da relação 

seria mantida enquanto fossem bem quistos, enquanto provassem seu valor e utilidade para 
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seu senhor. Rompendo-se o delicado equilíbrio, o pacto que unia senhor e vassalo, o convívio 

entre ambos estaria comprometido. Tal situação ocorreu com a derrota de Sancho II para seu 

irmão Afonso VI. Apesar das medidas do novo monarca para aplacar as animosidades — 

geradas no processo de mudança na alta cúpula política —, determinados segmentos da antiga 

corte fora substituídos por membros do séqüito original do rei vencedor. Não era uma atitude 

puramente revanchista, correspondia à necessidade de se retribuir o apoio dispensado durante 

as lutas pela unificação dos reinos de Leão e Castela. Nem todos poderiam ser agraciados pelo 

novo governante, algo que levou à manifestação de tensões no novo governo. Contudo, não 

parece que qualquer conflito promovido neste ambiente tivesse imediata relação com o que se 

desenhou com Rodrigo de Vivar nos anos que se seguiram à posse do trono por Afonso VI. A 

decisão de exilar o Campeador decorrer da ruptura do dever vassálico de Rodrigo, e não a um 

suposto rancor irracional do monarca. 

A fundamentação jurídica daquelas relações sociais no período qua a despeito à 

convocação do rei para fazer guerra configurava-se como um motivo mais do que suficiente 

para o desterro de Rodrigo. Possivelmente entretido com seus negócios pessoais, o 

Campeador deu pouca importância às suas obrigações nas duas circunstâncias em que ouviu o 

chamado para cerrar fileiras no exército do rei. Nestes dois momentos, Rodrigo havia 

recebido concessões de diversas naturezas que deveriam impeli-lo à obediência; mas, o que se 

confirmou em seguida foi o comportamento rebelde para com seu soberano. O vassalo que 

não cohabitava com o rei tinha muito mais condições de manifestar sua autonomia do que um 

comensal da corte. Manifesta-se aí uma atitude de insubmissão de um súdito que se converteu 

em objeto de sanção pelo poder constituído. 

O guerreiro castelhano, destituído de seu solo natal, viu-se obrigado a contrair novas 

relações políticas Barcelona parecia ter surgido como alternativa de refúgio, mas o amparo 

viria da corte muçulmana de Saragoça. Apesar desta relação configurar-se como um simples 

acordo firmado a troca de serviços militares por remuneração, ela também correspondia à 

procura de proteção. A proximidade de um grande soberano viabilizar o acesso à sua 

prodigalidade e amparo. Mesmo sendo uma relação firmada entre um cristão e um 

muçulmano, a reciprocidade não se traduziria somente no plano econômico, já encontramos 

encontramos implicações políticas e sociais que auxiliaram na constituição de um dos 

atributos de Rodrigo Diaz que serviram como algumas das bases de seu mito. Talvez tenha 

sido em meio às diversas lutas nas fronteiras dos reinos e condados ibéricos, quando o 

Campeador guiava o exército de Saragoça, que se tenha originado o termo Cid, corrupção do 

vocábulo árabe sayyd, senhor. Estando o castelhano à frente de milícias constituídas também 
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por muçulmanos, nada mais natural do que se fazer sua titulação com expressões árabes. O 

trato com os habitantes e senhores dos reinos de Taifas foi uma constante na vida do 

Campeador, e, se nos ativermos aos possíveis lugares de origem de algumas das fontes a ele 

dedicadas, constataremos que correspondiam a zonas de fronteiras, como São Estevão de 

Gormaz e Medinacelli (Cantar de Mio Cid) e as porções ocidentais do reino de Aragão (Liber 

Regum e a Crónica de San Juan de Peña). Foram nestas regiões e adjacências que se 

produziram os feitos guerreiros de Rodrigo no comando das forças militares de Saragoça. As 

regiões andaluzas, situadas entre Castela e Aragão e conquistadas pelos monarcas destes 

respectivos reinos, preservaram o epíteto na memória dos habitantes das fronteiras. 

Devemos reconhecer que o fenômeno da guerra estava entrelaçado com interesses 

políticos e econômicos dos monarcas ibéricos. Se, por um lado, Rodrigo procurou obter 

proteção de seu contratador, o rei de Saragoça o empregava na intenção de preservar seus 

interesses políticos diante de seus concorrentes muçulmanos e seus adversários cristãos. 

Todas as arenas de combate do Campeador narradas na Historia Roderici situavam-se nas 

zonas fronteiriças com Aragão, Dênia, Lérida e Barcelona. Por sua vez, a Crónica de San 

Juan de Peña conserva os ecos destes embates e nos confirma a importância da guerra nas 

relações políticas desenvolvidas pelos soberanos destas regiões. Defender a posição 

conquistada por Saragoça, efetuar periodicamente ações beligerantes contra os inimigos das 

proximidades e preparar novas conquistas territoriais configuravam a diretriz principal das 

ações cidianas em nome de Saragoça. 

Em meados da década de 1080 o Campeador retornou a Castela, sem que possamos 

encontrar subsídios para determinar as circunstâncias que propiciaram seu perdão pelo rei. 

Todavia, podemos considerar que implicações políticas estiveram intimamente ligadas a esta 

nova situação: a invasão Almorávida sobre as terras que constituíam os protetorados dos 

reinos cristãos ibéricos, fazendo pairar a ameaça nas fronteiras cristãs e comprometendo os 

interesses de monarcas e condes. Acreditamos que tais eventos representavam motivações 

suficientes para compreender o restabelecimento o vinculo feudo-vassálico entre o 

Campeador e Afonso VI. A guerra mais uma vez apresentou sua faceta agregadora, 

mostrando-se como um importante fenômeno de articulação social e política, favorecendo a 

regeneração de relações abaladas e a elevação da importância social de determinados 

indivíduos. Diferentemente da década de 1070, Rodrigo Diaz gozava das concessões 

territoriais realizadas por Afonso; fato que consideramos sintomático na identificação da 

ascensão social conquistada pelo castelhano. 
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Apesar de se ter alçado mais uma vez às graças de seu senhor, o Campeador 

novamente caiu em desgraça na corte de Leão de Castela ao descumprir seu dever para com o 

rei. Forçado mais uma vez a se ausentar das terras castelhanas, Rodrigo retornou ao serviço de 

Saragoça, mas, esta nova estada na Marca Superior assumiria ares de novidade. Em fins da 

década de 1080, Rodrigo havia obtido maior autonomia em suas empreitadas militares, e já 

não dialogava mais em posição tão inferior diante de seu contratador, requisitando para si 

mais espaço de manobra política. Podemos supor que as pretensões políticas do castelhano 

tenham nascido neste período. 

Prestando atenção ao conjunto de ações perpetradas pelo Campeador, podemos notar a 

paulatina apropriação de determinadas porções dos territórios das Taifas nas quais já não vigia 

a autoridades régia. As condições políticas instáveis correntes nestas terras proporcionaram 

boas oportunidades a Rodrigo de Vivar de construir um patrimônio pessoal independente das 

ordens de terceiros. O cenário de então foi extremamente favorável à manifestação de 

insubmissão aos poderes políticos ibéricos. As rivalidades entre os principais agentes políticos 

das porções orientais da Península Ibérica foi outro elemento que contribuiu para que Rodrigo 

preservasse sua autonomia. Jogando com as tensões vigentes há muito tempo entre Aragão, 

Barcelona, Saragoça, Dênia, Lérida e Valência, o Cid de Vivar converteu sua desvantagem 

em vantagem. 

Foi neste cenário que Rodrigo empreendeu seus avanços sobre o Levante espanhol, 

mas esta atitude não dependeu de uma tomada de decisão pessoal e isolada, posto que 

contribuiu para o êxito desta manobra o movimento de expansão populacional vivenciado 

pelo Ocidente medieval. Guiando inúmeros indivíduos oriundos das terras nortenhas ao al-

Andaluz, o Campeador congregou um exército motivado que encontrava sentido na vida com 

o comando do castelhano exilado.  

Conduzir à vitória, ao lucro e à “ganância” um contingente crescente de homens sobre 

as terras muçulmanas foi uma tarefa árdua para Rodrigo, permeada de dificuldades e 

incertezas, representando um fator de fortalecimento do poder do castelhano na ausência de 

um território para deter e de um campesinato para extorquir. Este instrumento, usado para 

suprir, inicialmente, a falta de patrimônio fundiário, colaborava no sustento dos 

“marginalizados cristãos”, dedicados às expedições de pilhagens.  

A progressiva submissão territorial do Levante espanhol não se configurou em um 

plano preestabelecido pelo Campeador; não se tratava de uma apropriação realizada em nome 

de seu monarca. Nesta empreitada não podemos encontrar, com muita clareza, indícios diretos 

que comprovem a permanência dos vínculos entre o Cid e Afonso VI.  Contudo, lembrando 
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das referências constantes à vontade de Rodrigo Diaz de retornar as graças de seu senhor, o 

Cantar de Mio Cid relata o envio de presentes a Afonso VI na intenção de aplacar sua cólera e 

encontrar o perdão real. Já o texto árabe nos informa da remessa similar de presentes ao 

monarca de Leão e Castela, e que se configurava  como uma obrigação de enviar uma parcela 

do botim de guerra ao senhor supremo. A gesta cidiana qualifica esta parcela do espólio de 

batalha como quinto, fração que cabia ao rei entregue pelo vassalo. Até então nenhuma 

menção é feita a Afonso VI; os laços políticos foram erigidos com os grandes senhores 

cristãos de Aragão e Barcelona, acordos sobre os quais as fontes apresentam mais detalhes. A 

convergência entre as fontes citadas pode de alguma maneira denotar a preocupação de 

Rodrigo em reconhecer as pretensões de Afonso VI sobre a região conquistada, sendo a 

remessa de dádivas ao monarca o pagamento de um censo em sinal de sua subordinação. 

O cerco e a conquista efetuados não tiveram, em seus primeiros movimentos, a 

intenção de apreender para o Campeador o domínio do aparelho estatal de Valência. Rodrigo 

Diaz foi convocado a intervir no cenário de crise que se instaurou nesta Taifa por grupos 

vinculados ao antigo governo, que havia sido deposto pelas forças subversivas operantes em 

princípios da década de 1090. A Historia Roderici preserva a mesma referência de Ibn 

Alqama sobre a ação dos partidários do rei Alcadir de Valência de suplicaram pelo auxílio 

militar de Rodrigo de Vivar. Desta maneira, a iniciativa do castelhano foi apenas a de 

organizar a empreitada militar sobre a Taifa. As sucessivas tréguas não fez o Campeador 

manifestar seus interesses de se tornar um soberano territorial sediado no coração da Taifa de 

Valência. 

Tal como outros exemplos propiciados pela história da Península Ibérica — como os 

visigodos, árabes e mesmo os Almorávidas —ocorreu progressivamente em Valência a 

apropriação por Rodrigo Diaz de uma estrutura governamental debilitada em meio a uma 

sociedade em plena convulsão. Se a autoridade constituída pelo cadí Ibn Yahhaf parecia 

representar um entrave ao acesso de Rodrigo aos recursos financeiros deste reino, o 

castelhano interveio diretamente em Valência. O governo do cadí não tinha força para se opor 

à pressão cidiana e nem deu mostras de boa vontade para lidar com o guerreiro cristão. 

A criação do Estado cidiano promoveu não apenas uma resposta a uma pressão interna 

como também respondeu a uma pressão externa representada pelos exércitos Almorávidas. A 

apresentação de uma alternativa à intervenção de agentes externos foi um componente de 

destaque, recordando-nos de que não devemos, na análise histórica, nos restringir às tomadas 

de decisões pessoais, mas considerar a interação de vários processos na edificação do aparato 

estatal cidiano. Com isto, o que se produziu corresponde a uma nova fase na vida do 
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Campeador, não um estágio de um longo e indefectível processo iniciado nos primórdios da 

vida de Rodrigo, mas uma transformação na posição social do castelhano. Reafirmamos que a 

necessidade de respostas aos estímulos sociais e políticos imediatos foram os principais fios 

condutores de determinadas ações cidianas, que encontraram êxito ao se vincularem à 

preparação social do Campeador. Não foram a vontade infatigável de Rodrigo e a sua 

preparação para a guerra os motores exclusivos das façanhas cidianas, elas dependiam do 

contexto onde o herói se inseria e das oportunidades que se abriram para ele. Seus feitos 

estavam condicionados por dinâmicas sociais e políticas que modelaram a categoria social a 

que pertencia, bem como a cultura política ibérica do século XI e o momento de expansão 

econômica e populacional ocidental. 

Reduzir o personagem histórico à enumeração de suas façanhas é abdicar da totalidade 

de informações que podem ser obtidas com a análise mais profunda do mundo que rodeava 

Rodrigo Diaz de Vivar. Inserir o herói em meio aos anseios coletivos e às transformações 

econômicas, sociais e políticas do século XI é procurar as bases que fundamentavam seu 

comportamento e suas decisões. Reconhecer Rodrigo Diaz de Vivar como um indivíduo 

notável não é mitificá-lo, tornando-o uma entidade acima de sua sociedade e de seu tempo, 

mas recuperar o essencial de sua humanidade e historicidade, a complexidade de sua inserção 

no contexto que o forjou e que foi, dialeticamente, e em grau elevado, forjado por ele. Ao 

Campeador, o que tentamos restituir-lhe foi a historicidade do mito! 
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ANEXOS: 

 

A. CRONOLOGIA: 

 

1008 – Morre o hagib Almançor. 

1022 – Inicia-se a construção do mosteiro de Ripoll. 

1035 – Extinção do Califado de Córdoba. 

1035 – Morre Sancho o Grande de Navarra. 

1035 – Fernando I herda o condado de Castela. 

1037 – Fernando I derrota Vermudo III de Leão em Tamarón, realizando a primeira 

unificação entre Leão e Castela. 

1040 – Nasce Rodrigo Diaz de Vivar. 

1046 – O conde Berenguer I de Barcelona cobra páreas de Lérida. 

1052 – O conde Berenguer I de Barcelona cobra páreas de Tortosa. 

1054 – Fernando I vence o rei Garcia de Pamplona em Atapuerca 

1055 – Concílio de de Coyanza. 

1063 – Morre Ramiro I de Aragão no cerco a Graus. Ascensão de Sancho Ramírez. 

1068 – Sancho II de Castela vence o rei leonês Afonso VI em Llantada. 

1072 – Nova vitória de Sancho II em Golpejara: nova unificação de Leão e Castela. 

1072 – Morte de Sancho II em Zamora: Afonso VI ascende ao poder em Leão e Castela. 

1077 – Expedição a Múrcia 

1080 – Concílio de Burgos: triunfo do rito romano. 

1081 – Desterro de Rodrigo Diaz de Vivar. 

1085 – Afonso VI conquista Toledo 

1086 – Afonso VI é derrotado em Zalaca (Sagrajas) pelo Almorávidas. 

1086 – Afonso VI nomeia Bernardo como arcebispo da restaurada em Toledo. 

1090 – Berenguer Ramón II é derrotado pelo Cid em Tévar (ou Tavani) 

1094 – Rodrigo Diaz de Vivar conquista Valência. 

1096 – Pedro I de Aragão conquista Huesca. 

1097 – Inicia-se o governo de Ramón Berenguer III. 

1099 – Rodrigo Diaz de Vivar morre em Valência. 

1108 – Os Almorávidas derrotam Afonso VI em Uclés. 

1109 – Matrimônio de Urraca, rainha de Leão e Castela, com Afonso I dee Aragão. 
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1111 – Incorporação de Besalú, Vallespir, Fenollet, Castelinou e Perapertusés aos domínios 

da casa de Barcelona. 
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B. Genealogia de Rodrigo Diaz de Vivar — versão da Historia Roderici. 
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C. Genealogia de Rodrigo Diaz de Vivar — versão de Mocedades de Rodrigo. 
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D. Mapas 
 

 
(Fig. 1) — Cenário Ibérico no século X: principais cidades e seus ocupantes 

 

 
(Fig. 2) — Expansão cristã sobre território muçulmano: séculos IX ao XIII. 
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(Fig. 3) — Cenário Geopolítico entre os séculos X e XI: Expedições de Almançor contras os poderes cristãos 

 

 
(Fig. 4) — Circunscrições administrativas omíadas e os hermamentos. 
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(Fig. 5) — Califado Omíada fragmentado, os reinos cristãos ibéricos e os condados catalãs. 

 

 
(Fig. 6) — Pressão militar cristã e expansionismo do reino de Sevilha. 
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(Fig. 7) — Cpnquista dos Almorávidas e delimitação do senhorio cidiano. 


