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 A Península Ibérica desde seus primórdios em meados do século II ao 

VII compartilhava da presença estrangeira em seu território, como os judeus, 

presentes desde meados do século II e muçulmanos, a partir do VII. Essa 

malha cultural diversificada contribuiu para o arrojo intelectual da Hispânia2 na 

Idade Média  

Os diferentes povos, de distintas índoles e costumes, entre os 

castelhanos, andaluzes, galegos, catalões e valencianos compuseram a 

extraordinária diversidade espanhola medieval (TUBERVILLE, 1949, p. 16). Em 

ponto semelhante encontramos a afirmativa sobre Castela que se mostrava 

mais receptiva, de maior fluidez e arrojo cultural, oferecendo assim, melhores 

condições de vida antes da hierarquização e dependência do poder central 

(PERERO-SÁNCHEZ, 1994, p. 43).  

A dicotomia muitas vezes apresentada erroneamente de uma Idade 

Média tolerante aos elementos estrangeiros na Península Ibérica, é 

contrastante com um período totalmente avesso e hostil no século XV, é 

certamente um debate a se levantar, como foi possível um território coexistir 

com diferentes culturas e posteriormente hostilizá-las? Persegui-las?  

Compreende-se que a inquisição espanhola demonstraria um caráter 

marginal do cristianismo na Península Ibérica, e sua influência negativa 

mediante a uma pretensa evolução tolerante e aberta da cristandade européia 

(REBOIRAZ, 2012, p. 59), durante séculos de fronteira ocidental a Espanha 

recebeu elementos culturais diversificados e conviveu com povos não cristãos. 

É necessário atentar para essa convivência com pretensões políticas e 
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econômicas – e inegavelmente interferência cultural – mas não, assimilação 

religiosa, como define Reboiraz (2012, p. 60).  

A não assimilação resultaria no sucesso do processo Inquisitorial 

espanhol, ou seja, quando a conversão a força falhava o sujeito tornava-se 

suspeito de heresia, costuma-se definir pela historiografia referente ao tema um 

posicionamento da Igreja em relação aos conflitos políticos, diretamente 

associados à aprovação e instituição da Inquisição e o sucesso de sua 

empreitada nos territórios Ibéricos.  

Um trabalho sobre inquisição precisa levantar os seguintes 

pressupostos como prerrogativas fundamentais para se entender do assunto: 

como foi possível que o tribunal agisse durante tantos séculos? Como foi 

possível que acontecesse? E mediante a quais circunstâncias foi aprovado?  

Nossa pesquisa objetiva reputar-se os aspectos dos contatos entre os 

conversos e os cristãos na Espanha Moderna, refletidos através dos Estatutos 

Jurídicos e deflagrados pela Santa Inquisição Espanhola. Analisar através da 

Jurisprudência Régia o tratamento concedido aos convertidos. Compreender a 

partir dos manuais inquisitoriais a classificação e o direcionamento do 

imaginário cristão medievo para com os conversos. Repensar a ação dos Reis 

Católicos em relação a aprovação do Tribunal, após a Bula de Sisto IV e definir 

quando vigora em Castela e como se relaciona essa ação Inquisitorial em 

relação aos demais reinos da Espanha. Problematizando a relação entre 

cristãos e conversos segregados através do Estatuto de Limpieza de Sangre 

na corte de Isabel e sua função determinante na fuga e expulsão dos judeus ou 

conversão forçada em massa sob pena de morte.   

Objetivamos reputar os aspectos dos contatos entre os conversos e os 

cristãos na Espanha Moderna, refletidos através dos Estatutos Jurídicos e 

deflagrados pela Santa Inquisição Espanhola, através da Jurisprudência Régia 

o tratamento concedido aos convertidos.  

E compreender a partir dos manuais inquisitoriais a classificação e o 

direcionamento do imaginário cristão medievo para com os conversos. 

Repensar a ação dos Reis Católicos em relação à aprovação do Tribunal, após 



a Bula de Sisto IV (1414-1484), e definir quando vigora em Castela e como se 

relaciona essa ação Inquisitorial em relação aos demais reinos da Espanha. 

Problematizando a relação entre cristãos e conversos expelidos através do 

Estatuto de Limpieza de Sangre na corte de Isabel e sua função determinante 

na fuga e expulsão dos judeus ou conversão forçada em massa sob pena de 

morte.   

Em se tratando do Objeto visamos entender a figura do converso3, 

antigo judeu ou mouro4 que abandona a sua antiga Lei (apóstata) e torna-se 

cristão. Concentramo-nos nesse elemento converso para correlacionar a 

necessidade da fundação da Inquisição Espanhola e seu funcionamento e 

nomeação de seus agentes, os inquisidores por parte dos Reis Católicos, e 

não, do papa como habitual na Idade Média5.  

A pesquisa elencou diversos tipos de fontes, dentre elas as fontes 

jurídicas, que ao nosso entendimento é fundamental para o processo de 

compreensão da sociedade ibérica e sua especificidade para a urgência de um 

tribunal desse suporte. Tratamos de priorizar as fontes do período dos reis 

católicos, o que não nos impossibilitou de recorrer à fontes anteriores utilizadas 

como referência em seu reinado, e como alusão ao contexto geral da 

Península Ibérica e mesmo além. 

Para tal a Sétima e última Partida de Afonso X (1221-1284)6, aborda 

questões como foco as acusações e malefícios, entre eles o objeto 
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concernente a esse estudo, os hereges, agoreros7, e os judeus, que aparecem 

como influenciadores dos malefícios aos cristãos.  

Outra documentação analisada além das Partidas referentes à 

jurisdição; são os Códigos Españoles, relativo ao período de governo dos Reis 

Católicos as Ordenanzas Reales de Castilla compilação reunida por Alonso 

Diaz de Montalvo8, cujas referências jurídicas estavam entre as Partidas o 

Fuero Real e o Ordenamiento de Alcalá9 esta documentação serviu como um 

compêndio para as novas leis aprovadas no período de governo de Fernando e 

Isabel, como encontramos nas Ordenanzas de Castilla sem embargo da 

indubitável importância esses códigos não supriam a necessidade de governo 

de vários pueblos como descrito na introdução, era preciso um novo código 

jurídico que se adequasse aquele tempo e ajustasse as leis daquele reinado10.  

Outra necessária fonte associada à jurisprudência régia a qual 

recorrermos ao Testamento y Codicillo de la reina doña Isabel de Castilla11 de 

importante entendimento na questão de seu ardor pela fide catholica é 

entendido no momento de seu testamento, no qual cita a seus herdeiros para 

que honrem a fé cristã e facilitem o trabalho da Santa Inquisição, contra a 

heresia.  

Além da utilização das fontes jurídicas para compreender a construção 

da figura do converso, do herético e das minorias marginalizadas12 dentro das 

                                                                                                                                                                          
copiladas em seu reinado as Partidas, mas sua análise sobre heresia é anterior a este rei, portanto um 

discurso formulado de pensadores anteriores, como os teólogos da Igreja.  
7
 Os chamados adeuinos, sorteros e hechiceros aparecem no título XXIII, Lei I (p. 479) como astrólogos, 

adivinhos e pessoas que liam a sorte e faziam adivinhações por meio de objetos ou liam a palma da mão, 

atividade essa que até mesmo no Brasil Colonial causou mal estar, denunciada como buena dicha, a arte 

da leitura do futuro, ou adivinharias eram severamente punidas, e foi delatada a Inquisição em seu 

período de funcionamento. Apesar de acusações de bruxaria ser recorrentes poucos os casos de bruxas 

queimadas na Espanha, sendo Évora, em Portugal o caso Ibérico o referente a essa atividade, de acordo 

com Bethencourt (2000).  
8
 Dr. Alonso Diaz de Montalvo surge como o copilador real das Ordenações de Castela.  

9
 Os códigos de Leis citados tratavam-se de referência jurídica para o direito castelhano. 

10
 Introdução das Ordenanzas Reales de Castilla (...) los Reyes Católicos concibieron el pensamiento de 

uniformar la administracion em esta parte, mandando formar un código nuevo, que se deseaba 

universalmente. (1849, p.249).  
11

 Acesso graças à edição disponibilizada pelo Ministerio de asuntos exteriores direccion general de 

relaciones culturales, Madrid 1956, proveniente da publicação do Archivo General de Simancas, de 1944.  
12

 Minorias neste caso é um termo utilizado por Jeffrey Richards (1993), entendendo por minorias não em 

número quantitativo, no caso os judeus, muçulmanos, ou mouros e marranos e os conversos por estarem 

vivendo em terras cristãs eram considerados minoria, mediante aos cristãos. A marginalização destes 

elementos sociais cabia a uma herança medieval em que os considerava intrusos, ainda que a convivência 



leis e as imposições legislativas as quais foram impelidos, nos concentramos 

também na análise de outras fontes, tais como as eclesiásticas de fundamental 

acuidade.  

O Directorium Inquisitorum escrito pelo frade dominicano Nicolau 

Eyemerich (1320-1399) no ano de 1376 e as Instruções de Tomás de 

Torquemada 1420-1498) e Fernando Valdés13 (1483-1568), são as principais 

fontes utilizadas para o estudo da Inquisição na Espanha em seu período 

institucional, tais como as bulas pontifícias fornecidas pelo incomensurável 

trabalho de Bernardino Llorca (1949) o Bulário Pontifício de la Inquisición 

Española das quais pudemos trabalhar as principais bulas de aprovação da 

Inquisição e as próprias cartas de Isabel de Castela a Sisto IV, e as bulas de 

Inocêncio III (1161-1216).  

E por último, optamos pela narrativa histórica da crônica de Andrés 

Bernaldez (1450-1513), Historia de los Reyes Catolicos Don Fernando y Doña 

Isabel (1953), de suma importância no que tange os acontecimentos históricos 

no período de governo dos Reis Católicos.  

É entendido que o trabalho dessas diversas fontes precisa ser delicado 

e diferenciado devido a suas especificidades e construções, tratamo-las como 

complementares, pois se interligam umas com as outras, emolduram um 

processo histórico observado por diversos panoramas, para isso a análise das 

fontes diversas para uma perspectiva abrangente e pujante do assunto.  

A bibliografia utilizada estende-se aos domínios da historiografia 

hispânica a autores americanos, ingleses, brasileiros, e portugueses. 14 Como 
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objeto da dissertação, a situação dos conversos na corte de Isabel e Fernando, 

e as demandas que essa presença demandou, como a criação de um Estatuto 

de pureza de sangue15, relativizamos a situação de um pedido real para a 

aprovação do tribunal eclesiástico em favor, notoriamente da ação régia.  

Entre nossas soluções afirmativas procuramos corroborar algumas 

considerações sobre o estabelecimento da Inquisição na Espanha no século 

XV a partir das negociações com Sisto IV os Reis Católicos instituíram o 

Tribunal a serviço da monarquia, com o intuito de fortalecimento da unicidade 

cristã, visto que os territórios Ibéricos buscavam essa “Unificação” e projeto de 

centralização desde a Idade Média.  

É através da Bula Exigit (sincerae devotinis) affectus outorgada em 

primeiro de novembro de 1478, por Sisto IV (1414-1484), momento da 

aprovação da inquisição espanhola surgiu, todavia para o acontecimento dessa 

aprovação ocorreram inúmeros reveses e querelas entre os reis católicos e o 

papa. Essas contendas foram trazidas a tona com Bernardino Llorca em um 

trabalho que nos poupou do esforço e das dificuldades de acessos às bulas 

pontifícias16. 

O Tribunal da Santa Inquisição se tornou vigente na Europa anterior ao 

caso espanhol, suas raízes são iniciadas no século XIII, resultado de 

sucessivas crises e dissidências entre a sociedade cristã, pós Reforma 

Gregoriana. As discrepâncias giravam em torno da busca e zelo da salvação 

da alma por meio de abdicação do mundano. Uma retomada aos valores 

cristãos genuínos, abrindo espaço para uma meditação pessoal, os leigos além 

de quererem uma participação política, ansiavam por uma interpretação 

pessoal da religião (CORBAIN, 2009, p.188).  
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É em torno desta busca pessoal que surge a heresia; vista como uma 

rejeição as normas eclesiásticas, se tratava de um desvio, contestação aos 

preceitos da religião e Instituição da Igreja Cristã (CORBAIN, 2009), as 

primeiras heresias possuíam cunho teológico e filosófico (FALBEL, 2007, p. 

13), a significação em torno do termo é de origem grega, hairesis, hairen, que 

significa escolher.  

O herético era, portanto, um subversivo social, pois a heresia poderia 

desdobrar-se em uma ameaça política (RICHARDS, 1993, p. 65), mas 

enquanto as heresias medievais concentravam-se no caso dos cristãos 

desviantes da fé, em busca de uma espiritualidade mais acentuada, como os 

valdenses, cátaros e albingenses, a heresia posterior ao século XIII seria 

suscitada por meio de outro elemento social.  

Entrementes a heresia medieval a Espanha certamente transformou-se 

em um caso específico que carece de uma análise bastante detalhada, 

certamente esse é o caso de toda a Península Ibérica. O interesse dessa 

pesquisa é dar o enfoque para a situação de uma sociedade que coexistia com 

diferentes culturas; é, aliás, uma questão que transformou esse tema mais 

instigante, a convivência entre judeus, mouros e cristãos, desde a Idade Média 

traçou um espanhol que diferia do restante do povo europeu pelo seu leque 

cultural.  

O caso inquisitorial Espanhol é considerado o mais austero e violento 

das inquisições modernas17 e, delongou-se de 1478, seu período de 

estabelecimento a 1834 o término de sua atividade inquisitorial, enfraquecida 

pela invasão francesa.  

O tribunal Inquisitorial espanhol funcionava a partir de uma organização 

da Igreja aliada a coroa, e sua função era de poder unificador tendo seus 

primeiros passos dados em Sevilha, local de nomeação dos primeiros 

inquisidores gerais, Miguel de Morillo teria sido o primeiro nomeado em 1 de 

novembro de 1478 pelos Reis Católico. A principal preocupação das 
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Inquisições Ibéricas eram os conversos, os novos heréticos (PEDRERO-

SÁNCHEZ, 1994), eram também denominados de marranos e mouriscos, eram 

convertidos a fé católica e, após a conversão sofriam por parte dos cristãos 

velhos da desconfiança de sua apostasia, quando o judeu abdicava a fé de 

Abraão e abraçava a cristã sofria de duas suspeitas: A primeira por ser 

apostata, e praticar secretamente seus rituais judaizantes sob o manto cristão 

para proteger-se da morte e perseguição. Depois por ser o elemento que 

induziria ao criptojudaísmo, ou seja, a conversão de cristãos para a sua seita 

judaica (BAROJA, 2002).  

Nos séculos de uma necessária conduta hierárquica, partindo dos reis 

cristãos para manter os territórios sobre o julgo da Cristandade, a religião 

passa a constituir como a principal causa de segregação e barreira, mantendo-

se como elemento fundamental no movimento de expulsão que seria 

fomentado e operado com maior vigor, adiante. Para Pedrero-Sánchez (1994, 

p. 77), o problema mais complexo seria provocado pelos conversos em um 

período critico entre os anos de 1391 e 1492.  

As vicissitudes no meio cristão gerando uma pressão anti-semita 

envolveram três ordens, a legislativa, religiosa e a questão do converso, o novo 

cristão, um dos maiores problemas entre os Sefarad na Espanha Moderna, Os 

problemas causados pela conversão eram políticos, não singularmente 

religiosos. Os judeus condicionados a uma inferioridade jurídica e religiosa 

perante os cristãos viviam sobre seu domínio, ainda que as escolas e seu 

eruditismo ultrapassassem e sobrepujassem os meios cristãos. Essas 

diferenças provenientes da Seferad seriam razões para imensos conflitos 

sociais eclodidos no momento de Unificação cristã por parte dos Reis 

Católicos.  

O projeto centralizador da realeza hispânica não é um fator isolado dos 

aspectos religiosos. E por esta razão os conflitos parecem meramente 

resumidos a problemáticas envolvendo o contexto das três religiões em um 

único território, para Domínguez Reboiras18 (2012:63), os conflitos vão além 
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das questões religiosas, que curiosamente não aparentam ser problemáticas 

na Idade Média como na Idade Moderna.  

Existe uma interessante dicotomia que merece ser destrinchada neste 

texto, para Domínguez Reboiras a generalização limita a compreensão dos 

chavões históricos, no caso de uma Espanha medieval de coexistência pacifica 

e de trocas culturais profícuas, porém que se transforma em uma Espanha 

intolerante a partir do século XV.  

O estranhamento colocava a prova o espanhol como cristão, tal fato 

incompreendido para aqueles que viviam foram das fronteiras dos califados ou 

das taifas, dificilmente um francês compreenderia ou conseguiria vislumbrar a 

figura de um infiel, fora o acontecimento das Cruzadas. O infiel era uma figura 

que pululava no imaginário do cristianismo francês e inglês. Não era visto, não 

estava próximo, como o próprio autor reforça o espanhol é muito diferente, ele 

convive com o mouro, o judeu ao sair de casa, na infância ou na hora de ir ao 

mercado, e depende desses indivíduos para conseguir benesses, para ter 

acesso a médicos, por exemplo.  

A convivência não se trata de pacifica e tolerante no sentido que hoje 

damos a conotação de tolerância religiosa, de acordo com Domínguez 

Reboiras, não se trata de uma compreensão religiosa, mas sim uma 

necessidade social para que as três religiões coexistissem em um mesmo 

território.    

A intolerância sem precedentes existente na Espanha era fruto das 

influencias externas, do cristianismo de outras regiões da Europa, e 

Domínguez Reboiras, deflagra que o modo de viver e não a teologia foi fator 

determinante para a drástica mudança do tratamento dos infiéis na Espanha e 

dos conversos.  

O autor faz alusão a tese de Américo Castro dificilmente poderia 

compreender os outros cristãos da Europa a situação do espanhol e sua 

passividade diante dos intrusos, “pode-se expor a história da Europa Medieval 

sem mencionar os judeus; mas não a história da Espanha sem considerar as 

aljamas”. (Domínguez Reboiras, 2012, p. 61).  



 A necessidade de colocar-se como cristão digno de reconhecimento 

tais quais os outros cristãos da Europa Ocidental estreitou a pressão dos 

cristãos na Espanha para com os conversos, principalmente tratando-se de 

uma camada social a qual a coexistência hispânica medieval não estava 

preparada para mediar, a incapacidade de se encaixar em uma categoria útil 

socialmente, transformou o converso em elemento social perigoso, delatável, e 

digno de vistas grossas pelo Tribunal do Santo Ofício. 

 Essa nova categoria social não era digerida pela nobreza nem realeza 

castelhana, por essa mesma razão a elaboração de estatutos de Limpieza de 

Sangre tornou-se eficaz na Reconquista. Os conversos eram vistos como 

novos tipos sociais (BAROJA, 2000, p. 128).  

Os conversos, ou confessos, ou judaizantes seriam denominados 

posteriormente como cristãos-novos. Os antigos judeus, ou descendentes de 

judeus herdavam o ódio destinado aos sefaradis na Idade Média, o cristão 

velho encontrava no judeu uma forma de descarregar seu descontentamento 

social, com uma ira aspecto religioso, econômico, político e temperamental 

(BAROJA, 2000, p. 25) 19.   

A Inquisição desde sua instituição, e a promulgação de seu 

funcionamento significaria uma mudança profunda nas relações dos povos que 

viviam no interior dos reinos da Hispania, e seu uso para reforço político 

constituíram no forjamento da elaboração da monarquia nacional espanhola. 
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