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Resumo: 
Este artigo busca analisar os esforços germânicos durante a Segunda Cruzada 
(1147-1149) como um reflexo das tensões e guerras civis na aristocracia 
imperial entre os séculos XI e XII, além de ligar esta situação a uma reação 
nobre à política centralizadora de poder adotada pelos Sálios. As fontes 
analisadas são as obras do bispo Otto de Freising, Chronica de Duabus Civitatibus 
(livro VII) e Gesta Friderici (livro I). 
Palavras-chave: 
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Abstract: 
This paper wants to study the german efforts in the Second Crusade (1147-
1149) as a reflex of tensions and civil wars of imperial aristocracy between the 
XI and XII centuries. Thus, this scenary is linked to the noble reactions to the 
strong and centralizing politics adopted by the Salian dynasty. The sources to 
this work are Chronica de Duabus Civitatibus (book VII) and Gesta Friderici (book 
I) both by bishop Otto of Freising. 
Keywords: 
Civil war; Crusade; Holy Roman Empire. 
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1. Introdução 
 
 

Entre 1125 e 1152 o reino germânico e, por consequência o Império, 
encontrava-se dividido pela disputa entre as dinastias aristocráticas dos Welf e 
dos Hohenstaufen, respectivamente duques da Bavária e da Suábia. Estas 
dinastias capitanearam verdadeiros blocos compostos por outras linhagens, 
que agiam em conjunto graças a laços de parentesco (agnáticos e cognáticos), 
interesses regionais e antigas rivalidades. 

 
Trata-se de uma história de alianças, casamentos, traições, guerras, mas, 

acima de tudo, do apogeu das disputas entre estas linhagens em busca da 
hegemonia no regnum. Nestes vinte e sete anos as fortunas da guerra 
favoreceram ora um lado, ora outro, mas, em geral, os conflitos foram 
contínuos. Exceto no período entre 1147 e 1149, quando todos os envolvidos 
participaram das várias expedições componentes do vasto esforço militar 
ocidental que se convencionou denominar como Segunda Cruzada. Os 
príncipes que se alinhavam com a linhagem dos Welf participaram da cruzada 
contra os eslavos na Prússia. Já os que se alinhavam com os Hohenstaufen 
participaram da expedição do rei Conrado III contra os muçulmanos na 
Palestina. 

 
A participação germânica na Segunda Cruzada foi diretamente 

condicionada pelas transformações que ocorriam na estrutura da aristocracia 
desde as convulsões da segunda metade do século XI.  

 
Para analisarmos os desenvolvimentos na estrutura aristocrática 

germânica na virada entre os séculos XI e XII e a Segunda Cruzada 
propriamente dita, recorreremos aos serviços do livro VII da Chronica de 
Duabus Civitatibus e do livro I da Gesta Friderici de Otto de Freising e Rahewin. 

 
O bispo Otto, além de ser considerado como um dos melhores cronistas 

do período medieval, possuía ainda conexões familiares de primeira ordem, 
estando extremamente bem posicionado para historiar estes eventos. Ele era 
neto de um Imperador (Henrique IV), sobrinho de outro (Henrique V), meio-
irmão de um Rei da Germânia (Conrado III) e tio de outro Imperador 
(Frederico I). Através dos matrimônios de suas irmãs Otto estava conectado a 
diversas linhagens nobres germânicas, polonesas, boêmias e italianas além de 
estar muito bem posicionado no seio da Igreja imperial. Em relação à Segunda 
Cruzada, ele foi participante ativo do empreendimento tendo comandado um 
grupo de peregrinos à Terra Santa. 
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Devido a estas excelentes conexões, Otto teve acesso aos documentos da 
chancelaria imperial para a composição de seus textos: a Chronica de Duabus 
Civitatibus e a Gesta Friderici tornando assim suas obras em fontes 
indispensáveis para a compreensão do período abordado. 

 
Iniciaremos nosso texto com a análise das questões que cindiram a 

nobreza germânica a partir de meados do século XI, prosseguiremos com a 
agudização destas tensões durante os reinados de Lotário III e Conrado III e, 
finalmente, analisaremos as consequências das divisões no andamento da 
Segunda Cruzada. 

 
 

2. O conturbado contexto herdado do século XI 
 
 

Na segunda metade do século XI ocorreu na Germânia o entrelaçamento 
de processos históricos formadores do poderoso nexo comumente conhecido 
como Contenda das Investiduras. Tradicionalmente vista como o embate entre 
Imperium e Sacerdotium, ela foi, na verdade, o estopim de questões mais amplas 
que vieram a desestruturar as bases legitimárias da monarquia imperial 
germânica medieval, especialmente na vertente da política interna: os grandes 
aristocratas germânicos aproveitaram a oportunidade para se rebelarem contra 
a concepção centralizadora de poder que permeava as ações políticas da 
dinastia dos Sálios (1024-1125), como bem aponta Stefan Weinfurter em sua 
obra The Salian Century: Main Currents in an Age of Transition (1999). 

 
Como se sabe, o ponto de inflexão se deu durante o longo e 

tempestuoso reinado de Henrique IV (1056-1106), no qual se sucederam sua 
minoridade (com regências que negligenciaram a autoridade régia, permitindo 
que esta declinasse consideravelmente); um processo de recuperação do poder 
(por parte de Henrique) truncado por um encadeamento de conflitos: a 
rebelião da Saxônia (1073-75), o início quase simultâneo da contenda com 
Gregório VII (1076) e da rebelião principesca (1076) e, finalmente, no 
crepúsculo de seu reinado, as rebeliões de seus filhos Conrado (1093-1101) e 
Henrique V (1105-1106). 

 
Contudo, a questão constitucionalmente mais importante em 

desenvolvimento durante o período, foi a do início formal da desagregação 
dos tradicionais Ducados Étnicos (Stemme) que entraram em um agudo 
processo de ressignificação: deixaram de ser divisões étnico-territoriais 
específicas governadas por duques formalmente designados pelo monarca para 
agir em seu nome, para se tornarem territórios fluidos e fragmentados, 
definidos pelo acúmulo de posses alodiais e direitos feudais, configurando os 
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assim chamados principados territoriais, que viriam a caracterizar a paisagem 
política da Germânia até o século XIX. 

 
O marco inicial deste processo foi a dissolução geográfico-institucional 

do ducatus suábio, sacramentada por Henrique IV em 1098. Os protagonistas 
desta situação foram os representantes de três linhagens suábias: Frederico I 
de Hohenstaufen (1050-1105) – duque nomeado pelo imperador (e seu genro) 
- segundo Otto de Freising:  

 
“Nesta época (por volta de 1070) um certo conde chamado 
Frederico, que traçava sua ascendência aos mais nobres condes 
suábios, havia estabelecido sua residência em uma fortaleza 
chamada Staufen. Já que este homem era prudente no conselho e 
vigoroso na guerra, foi convocado pela corte imperial e lá prestou 
serviços militares por muitos dias, onde atuou como um nobre e 
zeloso soldado. Contra todos os perigos ele defendeu seu 
Imperador com hombridade”. (Otto & Rahewin, 2004: 41 – nossa 
tradução). 

 

O segundo envolvido na disputa foi Berthold de Zähringen – genro do 
falecido duque suábio Rodolfo de Rheinfelden – que, mais uma vez, segundo 
Otto de Freising, havia usurpado o título ducal “como se este lhe houvesse 
sido concedido por seu sogro” (Otto & Rahewin, 2004: 41 – nossa tradução), 
além de competir com outros membros da própria linhagem dos Rheinfelden. 

  
Os domínios da linhagem dos Zähringen estendiam-se pela atual Suíça 

setentrional e pela Floresta Negra, e tornaram a família uma das mais 
poderosas da Suábia, sendo superada apenas pelos Welf (linhagem poderosa 
desde tempos Carolíngios), os principais proprietários alodiais na Suábia, fato 
que se tornou a base de sua reivindição do título ducal, conduzida por seu 
representante Welf V, duque da Bavária. Assim, a reivindicação dos 
Hohenstaufen, embora constitucionalmente mais sólida, era patrimonialmente 
mais frágil.  

 
Henrique IV arbitrou a seguinte solução de compromisso para a 

situação: tanto os Welf como os Zähringen renunciariam às suas 
reivindicações. Em troca, os Welf foram confirmados no ducatus bávaro e os 
Zähringen receberam tanto o feudo imperial de Zurique, quanto a concessão 
do título de duques de Zähringen sobre o conjunto de suas posses alodiais e 
feudais, governando os Hohenstaufen o restante do ducado suábio. Como 
resultado a Suábia foi privada de sua antiga constituição como uma gens sob a 
presidência de um duque e como uma provincia com fronteiras geográficas 
conhecidas. As casas ducais de Zähringen, Hohenstaufen e Welf baseavam seu 
poder essencialmente sobre posses familiares, a lealdade de condes vizinhos e 
o desenvolvimento de suas terras através da construção de castelos, da 
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fundação de novas cidades e monastérios, a limpeza de florestas e uma 
subestrutura senhorial revisada. 

 
 

3. A disputa pela hegemonia: Hohenstaufen x Welf 
 
 

Este ducado suábio diminuído foi herdado pelo duque Frederico II (dito, 
o Caolho) durante a revolta de Henrique V contra seu pai encerrada com o 
falecimento do velho monarca em 1106. Ao que tudo indica, Frederico II não 
participou da revolta, mas manteve relações cordiais com seu tio materno. 
Otto qualifica-o como bravo em combate, astuto na condução de seus 
negócios, calmo na aparência e no espírito, cortês na fala e tão generoso nos 
dons que “multidões de guerreiros a ele afluíam e ofereciam-se 
voluntariamente a seu serviço” (Otto & Rahewin, 2004: 45 – nossa tradução). 
Ademais, citando novamente Otto de Freising:  

 
“Em todas as coisas ele era como seu pai. Ele era um cavaleiro tão 
fiel a seu soberano e um amigo tão útil a seu tio, que por seu valor 
suportou a decadente honra do reino, lutando com hombridade 
contra seus inimigos até que aqueles retornassem às afeições de 
seu soberano” (Otto & Rahewin, 2004: 47 – nossa tradução). 

 
Destacou-se a serviço de Henrique V como um de seus mais leais 

partidários, tendo sido encarregado da co-regência da Germânia (com seu 
irmão Conrado da Francônia) enquanto o monarca realizava sua segunda 
expedição italiana em 1116. Aliás, Otto relata que entre os grandes príncipes 
do reino, praticamente apenas os dois irmãos Hohenstaufen e Godfrey, o 
conde palatino do Reno, não se rebelaram contra o Imperador (Otto & 
Rahewin, 2004: 45). 

 
Esta rebelião contra Henrique V foi instigada pelos arcebispos Frederico 

de Colônia e Arnaldo de Mainz em conluio com o duque da Saxônia, Lotário 
de Supplinburg. Para conter a atividade sediciosa dos arcebispos renanos, o 
duque Frederico lançou-se a uma campanha de devastação dos campos e 
cercos de fortificações no vale do Reno entre 1116 e 1117, plenamente bem-
sucedida, levando os prelados à submissão. Mas este embate não seria 
esquecido. 

 
Entre 1119 e 1121 o duque suábio realizou um poderoso acordo para a 

causa imperial: uma aliança com os Welf da Bavária através de seu casamento 
com Judith, filha do duque Henrique IX, posicionando-o vantajosamente nas 
cercanias do trono régio no caso de um falecimento infrutífero de Henrique V 
que se tornou realidade em 1125. 
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As rivalidades originadas pelas disputas durante a Contenda das 

Investiduras entre as linhagens Hohenstaufen e Welf, a princípio pelo controle 
da Suábia, alcançaram novo patamar a partir de 1125 com a disputa pelo trono 
germânico. 

 
Nesta eleição os dois principais candidatos foram o duque Frederico II 

da Suábia e o duque Lotário da Saxônia. Cada um veio a representar um 
princípio constitucional diferente e antagônico: Frederico, como sobrinho do 
falecido imperador, representava a legitimidade hereditária, na qual a eleição 
pelos príncipes valia apenas como ato confirmatório de sua autoridade. Por 
outro lado, Lotário representava a soberania plena da eleição principesca como 
ato constituinte do poder monárquico. Devemos recordar que este papel 
preponderante dos príncipes vinha sendo vigorosamente reivindicado desde a 
primeira rebelião contra Henrique IV em 1076 e a sua constituição sucessiva 
de diversos anti-reis foram provas de sua obstinação na quebra da primazia de 
poder dos Sálios. 

 
Elementos de política eclesiástica também precisavam ser levados em 

consideração: aqueles que não aceitavam da natureza incompleta da 
Concordata de Worms e da forma como Henrique V havia agido, não podiam 
esperar obter vantagens daquele que fosse herdeiro de suas políticas, tendo 
que procurar outro candidato.  

 
Lotário da Saxônia era um candidato adequado aos príncipes em todos 

os quesitos: poderoso o suficiente para reinar, mas sua idade e falta de 
descendentes masculinos (e assim não ter ambições de estabelecer uma 
dinastia própria) significavam que não representaria ameaça ao princípio 
eleitoral. Ele ainda era recomendado pela sua hostilidade a Henrique V e sua 
grande fidelidade à Igreja. Outro ponto que favorecia a candidatura do duque 
saxônio era o fato de não possuir nem ligações agnáticas ou cognáticas à 
dinastia dos Sálios, fator que gerava rejeição às linhagens dos Hohenstaufen e 
dos Babenberger (representadas pelo duque Frederico II e por outro 
candidato, o margrave austríaco Leopoldo III). 

 
Assim, o arcebispo Adalberto I de Mainz, que havia liderado a oposição 

a Henrique V a partir de 1112 e inimigo dos Hohenstaufen, encarregou-se de 
construir a oposição à sucessão dinástica, promovendo a solução eletiva. Ele 
não apenas foi capaz de extorquir as insígnias imperiais da imperatriz viúva 
Matilda (sendo que a posse das insígnias tinha um papel muito importante no 
processo sucessório) como também conseguiu extrair aos príncipes a 
promessa de que a reunião eleitoral ocorreria em sua sé em Mainz, sob sua 
presidência.  
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A assembléia dos nobres foi habilmente manipulada a escolher Lotário 

da Saxônia pelo inescrupuloso Arcebispo Adalberto, que confrontou cada um 
dos candidatos com uma pergunta capciosa: estaria ele preparado para 
reconhecer outro candidato como rei? Frederico pediu uma pausa para 
deliberar e, a assembléia, sem esperar por sua resposta, elegeu Lotário de 
Supplinburg per inspirationem, insuflada pelos príncipes eclesiásticos e pelo 
duque Simon da Alta Lorena, meio-irmão de Lotário. A ideia de merecimento 
propagada pela Igreja havia triunfado sobre os laços com a dinastia prévia 
como favorecido pelo direito costumário (ao contrário, por exemplo, do caso 
da ascensão de Henrique II ao trono): “O princípio da eleição livre havia sido 
vitorioso” (Hampe, 1973: 123). 

 
Quando o arcebispo proclamou Lotário como rei, os bávaros 

protestaram, mas rapidamente vieram a concordar com o resultado da eleição. 
Seu duque, Henrique o Negro, que inicialmente estava comprometido com a 
candidatura de seu genro Hohenstaufen, mudou de posição com a 
possibilidade de poder aberta pelo compromisso de casamento acertado entre 
a herdeira única de Lotário, Gertrude, com o herdeiro de Henrique o Negro, 
Henrique o Soberbo, (orquestrado pelo arcebispo de Mainz) que assim 
herdaria o ducado bávaro e as terras ancestrais dos Welf na Suábia, e, graças ao 
matrimônio, herdaria o ducado saxônio, confirmando assim os imensos 
ganhos territoriais da linhagem na Saxônia (Henrique o Negro era neto de 
Magnus Billung, último duque saxônio desta estirpe), além de torná-lo o 
príncipe mais poderoso da Germânia. Por outro lado, este casamento 
apontava Henrique o Soberbo como herdeiro natural de Lotário III, podendo 
influenciar a seu favor a próxima eleição régia. 

 
De toda forma, Henrique o Negro julgava que havia um futuro mais 

brilhante para sua linhagem através de seu filho do que através de seu genro (e 
neto). Assim, a 13 de setembro de 1125 Lotário foi coroado rei pelo arcebispo 
Frederico de Colônia em Aachen. A influência dos príncipes eclesiásticos na 
eleição e o pedido feito ao papa Honório II para que este concedesse sua 
aprovação (confirmatio) à eleição, trouxeram a Lotário a reputação de ser um 
Pfaffenkönig, um “rei dos padres”: “O rei legítimo agora aceitou tudo o que a 
oposição aos Sálios havia buscado em 1077 – o direito irrestrito dos nobres de 
eleger e do papa em confirmar” (Hampe, 1973: 124). 

 
A luta contra os Hohenstaufen tornou-se inevitável quando o duque 

Frederico II recusou-se a entregar terras da coroa ao novo rei; sob os Sálios as 
terras da família e as pertencentes ao fisco régio tornaram-se de difícil 
distinção entre si. Este fato deu início a dez anos de guerra civil entre os 
blocos de linhagens aristocráticas que apoiavam ou Lotário e os Welf ou os 
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irmãos Hohenstaufen (Frederico II e Conrado), incluindo a elevação de 
Conrado a anti-rei em 1127.  

 
Esta situação só veio a ser alterada em 1135 devido à necessidade do 

imperador Lotário interferir no Cisma Papal (1130-1138), que opunha 
Inocêncio II a Anacleto II. Bernardo de Clairvaux (o maior partidário de 
Inocêncio II) arbitrou a submissão dos irmãos Hohenstaufen (Otto, 2002: 
426). Tiveram que entregar as terras da coroa herdadas de Henrique V, mas 
Frederico manteve-se como duque da Suábia e Conrado da Francônia foi 
mesmo honrado com o título de porta-estandarte da hoste imperial. 

 
Mas a supremacia da aliança entre Lotário III, os Welf e os Zähringen 

tinha seus dias contados, já que com o falecimento do monarca ao retornar de 
sua segunda expedição italiana (1138) lançou a Germânia em outra eleição 
conturbada. Como na eleição de 1125, na de 1138 o candidato cuja eleição 
pudesse fortalecer a ideia da monarquia hereditária foi excluído. Henrique o 
Soberbo, genro de Lotário, portador das insígnias imperiais, duque da Bavária 
e da Saxônia, Margrave da Toscana, pretendente às terras da família na 
Lombardia (já que Henrique descendia de Welf IV, primogênito da união entre 
Cuniza Welf e o Margrave de Milão Albert-Azzo II d’Este [Jordan, 1986: 04]) 
e um dos principais magnatas territoriais na Suábia, julgava que tivesse boas 
chances na sucessão; mas a arrogância Welf prejudicou seus planos.  

 
Segundo Otto de Freising, ele se gabava de que sua autoridade estendia-

se de mar a mar, da Dinamarca à Sicília. E o que era pior, seus planos 
entravam abertamente em choque com os do papado em relação ao reino 
normando, como os confrontos entre Henrique e Inocêncio II deixaram claro 
durante a campanha italiana de Lotário III em 1136-37. A Cúria e os príncipes 
germânicos iriam garantir que os planos do Welf não se realizassem. 

 
Tanto os partidários dos Hohenstaufen, que favoreciam a sucessão 

hereditária, quanto os príncipes que desejavam eleições régias livres, podiam 
concordar com a eleição de Conrado (que já havia mostrado sua capacidade ao 
manter-se como anti-rei contra Lotário III até 1135). As circunstâncias 
favoreciam uma eleição rápida: o arcebispado de Mainz, cujo último ocupante 
havia tido tanta importância na sucessão anterior, estava vacante; o arcebispo 
Arnaldo de Colônia havia acabado de ser eleito e ainda não havia sido 
consagrado. Albero de Trier, um amigo de Bernardo de Clairvaux, tinha 
excelentes conexões na Cúria sob Inocêncio II, não tinha rivais entre os 
arcebispos renanos. Em um golpe de mão, sem esperar pela reunião dos 
príncipes, Albero de Trier, Arnaldo de Colônia, Bucco (bispo de Worms) e o 
duque Frederico II elegeram Conrado III em Coblenz a sete de março de 1138 
e o legado papal Theodwin estava pronto para coroá-lo poucos dias depois em 
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Aachen (Otto, 2002: 430-431). Assim como Lotário, Conrado ficou conhecido 
como um rei dos padres, e certamente deveu sua eleição à rápida ação do 
arcebispo de Trier e à intervenção da Cúria. 

 
É necessário que ressaltemos o papel das uniões e separações entre as 

linhagens nobres já que estas compunham parte importante da tessitura 
política interna dos reinos medievais, muitas vezes tão importante quanto o 
dos debates acerca das ideias políticas. Mesmo porque estas “ideologias”, no 
contexto em questão, se prestavam para a defesa de posições fugazes, não 
princípios sólidos, como claramente demonstrado no processo eleitoral de 
1138 que inverteu as posições “ideológicas” das facções envolvidas na eleição 
de 1125: desta vez o candidato Welf era o representante do princípio 
hereditário enquanto que o Hohenstaufen representava o princípio eleitoral e 
o apoio da Igreja. 

 
O agora Conrado III adotou a desmontagem do bloco de poder dos 

Welf como sua principal preocupação política. Seu primeiro ato foi proibir a 
possibilidade de que um príncipe do Império pudesse manter mais de um 
ducado sob seu poder, tendo que escolher entre suas posses. Evidentemente 
tal casuísmo só se aplicava a Henrique o Soberbo que não aceitou tal situação. 
Caso optasse por algum dos ducados, concordaria com a legalidade da medida 
de Conrado III; caso se decidisse pela desobediência, levaria o reino à guerra 
civil, porém teria espaço para ações posteriores. Ele assim o fez. 

 
Então Henrique, no espírito da Lehnrecht, foi declarado fora-da-lei e 

privado de suas posses feudais: a Saxônia foi concedida a Alberto o Urso 
(Margrave do Brandenburgo, da linhagem dos Ascânios) e a Bavária a 
Leopoldo IV da Áustria (da linhagem dos Babenberg).  

 
Esta redistribuição de títulos ducais foi um ato de desespero político, no 

qual Conrado III concedeu os títulos a oponentes menores dos Welf e esta 
crise favoreceu particularmente seus parentes, já que ele era forçado a recorrer 
aos laços de parentesco para fortalecer seu poder, porém, estas relações 
pessoais eram frágeis, dependendo dos acasos biográficos (Haverkamp, 
1992:138). A preponderância territorial dos Welf, não era essencialmente 
danosa ao poderio régio, mas sim uma clara ameaça à sobrevivência dos 
domínios dinásticos dos Hohenstaufen na Suábia (como havia ficado claro 
durante a guerra civil no reinado de Lotário III), seu núcleo de poder, sendo 
esta a principal razão para o curso adotado pelo monarca. 

 
Não podemos desconsiderar o peso das relações de parentesco, que, 

embora não gerassem uma estruturação de poder de longo prazo, foram 
exploradas ao máximo por Conrado III: além da concessão do ducado bávaro 
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a seu meio-irmão Leopoldo IV (e o remanejamento da Áustria a seu outro 
meio-irmão Henrique Jasomirgott ex-conde palatino do Reno), o monarca 
nomeou seu cunhado Godfrey de Louvain como duque da Baixa Lorena e seu 
outro cunhado Hermann de Stahleck como conde palatino do Reno. Seus 
meio-irmãos Babenberger Otto e Conrado foram designados para os bispados 
de Freising e Passau, respectivamente (ambos no âmbito do ducado da 
Bavária) e o uso estratégico das relações geradas por matrimônio de suas meio-
irmãs Babenberger – Judith casou-se com o marquês Guglielmo V de 
Monferrato (o único príncipe restante na Lombardia, livre do domínio 
exercido pelas comunas); Agnes com o duque Wladislaw II da Silésia (da 
dinastia polonesa dos Piast), Gertrude com o duque Vladislav II da Boêmia 
(da dinastia Přemysl), Bertha com o burgrave (conde urbano) Henrique III de 
Regensburg (a mais poderosa cidade bávara) e Elizabeth com o conde 
Hermann II de Winzenburg (na baixa Saxônia), realizando assim um cerco aos 
domínios Welf na Suábia, Bavária, Saxônia e Itália (Pohl & Vacha, 1995: 108-
186). 

 
As relações de parentesco artificial foram, sem dúvidas, uma das mais 

eficazes ferramentas da prática política medieval, conforme argutamente 
observado por Alain Guerreau em O Feudalismo – Um horizonte teórico (1982: 
223-232) e sua exploração por Conrado III merece por si só um estudo mais 
aprofundado, como um dos casos mais interessantes do século XII. 

 
No auge desta crise ocorreu o inesperado falecimento de Henrique o 

Soberbo em 1139 e a resistência dos Welf a Conrado III ficou dividida: na 
Saxônia foi liderada pela avó do herdeiro ducal, a imperatriz-viúva Richenza de 
Northeim. Na Bavária e na Suábia ela foi liderada por Welf VI conde de 
Memmingen, irmão de Henrique o Soberbo. 

 
Apesar das vitórias iniciais de Conrado III, a resistência continuou, 

mesmo após a morte de Richenza em 1141 e só em 1142 chegou-se a um 
compromisso: Alberto entregou a Saxônia e retornou às suas terras e o ducado 
foi concedido a Henrique o Leão, que, por sua vez, deveria renunciar à 
Bavária, seguindo o princípio constitucional decretado pelo rei. O acordo foi 
selado pelo casamento entre Gertrude, a viúva de Henrique o Soberbo e mãe 
de Henrique o Leão, e Henrique Jasomirgott irmão e sucessor de Leopoldo IV 
(falecido em 1141). Mas Gertrude faleceu em 1143 e os partidários dos Welf 
demandaram que a Bavária lhes fosse devolvida, sendo que o apoio para esta 
medida era amplo, incluindo mesmo o próprio sobrinho de Conrado III, 
Frederico Barbarossa (que, por sua vez também era primo em primeiro grau de 
Henrique o Leão). Com este impasse a demanda dos Welf permaneceu 
insolúvel até a ascensão de Frederico Barbarossa ao trono em 1152. 
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4. Guerra é Paz: A Segunda Cruzada 
 
 

Então chegaram à Europa as chocantes notícias da queda de Edessa e 
novamente insuflam-se os sentimentos piedosos cruzadísticos que haviam 
incendiado a imaginação européia duas gerações antes. Bernardo de Clairvaux 
assumiu a tarefa de organizar uma nova expedição à Terra Santa, só que desta 
vez convocando monarcas para tanto. Sua pregação foi extremamente 
eficiente na França, rapidamente convencendo ao rei Luís VII e a grande 
nobreza francesa.  

 
Porém, na Germânia, devido à complexa situação em que Conrado III e 

aliados se encontravam contra a aliança dos Welf e Zähringen (reforçada pelo 
matrimônio de Henrique o Leão com Clementia de Zähringen) pouco 
recomendava uma longa ausência do Império: 

 
“Naquele momento o turbilhão da guerra percorria a terra e 
envolvia praticamente todo o Império com levantes sediciosos. 
Posto que na Suábia combatiam o jovem Frederico e o duque 
Conrado (de Zähringen) neste conflito calamitoso. Na Bavária um 
confronto muito sério havia rompido entre o duque Henrique 
(Jasomirgott), filho do margrave Leopoldo (III da Áustria) e 
Henrique, Bispo de Regensburg, que crescia em intensidade dia 
após dia. Na Gália Belga (Lotaríngia) aqueles grandes e distintos 
homens, Adalbero arcebispo de Trier e Henrique conde de 
Namur, estavam em guerra e, como nada poupavam da pilhagem 
e do fogo, grandes perdas para o reino eram esperadas. Na 
Polônia, onde quatro irmãos lutavam pelo ducado, três contra o 
quarto, um enorme derramamento de sangue acontecia. Outras 
províncias do Império não estavam livres deste mal. Subitamente, 
pela mão direita do Altíssimo, mudança tão grande efetivou-se que 
todas estas tempestades ficaram em repouso. Em pouco tempo 
poder-se-ia crer que o mundo todo estava em paz e inumeráveis 
hostes da França e da Germânia, adotaram a Cruz e declararam 
uma campanha contra Seus inimigos” (Otto & Rahewin, 2004: 63-
64 – nossa tradução). 

 
Ao contrário do que se poderia depreender do relato do bispo Otto, a 

pacificação necessária à Germânia para a instauração da Cruzada foi uma das 
maiores articulações realizadas por Bernardo de Clairvaux: entre fins de 
Outubro de 1146 e meados de Janeiro de 1147 o abade cruzou a Germânia 
ocidental pregando e recrutando. 

 
Tendo iniciado sua jornada germânica em Worms (01/11/1146), 

Bernardo prosseguiu rumo ao norte para Mainz e Frankfurt, onde encontrou 
Conrado III. Então infletiu para o sul, seguindo até Basiléia e Constança 
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(12/12/1146), antes de retornar ao norte para comparecer à solene sessão da 
corte imperial no Natal em Speyer (de 24/12/1146 a 03/01/1147), na qual “O 
dito abade, persuadiu ao rei e Frederico, o filho de seu irmão, e outros 
príncipes e homens ilustres a aceitar a cruz, realizando muitos milagres tanto 
em público quanto em privado” (Otto & Rahewin, 2004: 74-75). Após este 
sucesso, Bernardo retornou a Worms, de onde seguiu para pregar em Colônia 
(09/01/1147) e Aachen (15/01/1147), antes de chegar a Liège (18/01/1147), 
de onde havia partido três meses antes. 

 
Contudo, assim como havia ocorrido com a Primeira Cruzada, o 

movimento alcançou a Germânia em um momento de instabilidade e 
enfraquecimento do poder régio, como exemplificado com os trágicos 
acontecimentos ocorridos nas comunidades judaicas ashkenazim. 

 
 

4.1. Os ataques aos judeus no contexto cruzadístico e sua colaboração para o 
enfraquecimento do poder real. 
 

 
Um retrato claro desta realidade pode ser encontrado nos ataques às 

comunidades judaicas da Germânia realizados por turbas de cruzados nas duas 
ocasiões. Na década de 1090, Henrique IV havia se mostrado como um 
defensor de seus súditos judeus, concedendo-lhes privilégios tremendamente 
generosos, incluindo multas de doze libras em ouro àqueles que tentassem 
impingir-lhes o batismo, isenção dos ordálios e permissão, em caso de litígios 
com cristãos, para jurarem de acordo com as leis e os costumes de Israel 
(Falbel, 2001: 46-47). Mas, quando os cruzados, inflamados por uma mistura 
de zelo e cupidez, liderados por figuras criminosas como Emicho de Leiningen 
e Gottschalk, começaram a atacar os judeus, o Imperador não se encontrava 
na Germânia; ele estava isolado há alguns anos em um castelo na Marca de 
Verona. 

 
A tarefa de proteger as comunidades judias recaiu sobre os bispos das 

cidades onde elas estavam localizadas. Mas isso trouxe resultados variados. Em 
Speyer o bispo local esteve à altura do desafio e protegeu efetivamente a 
comunidade local. Em Worms os cruzados, em conluio com cidadãos, 
assaltaram o palácio episcopal e massacraram os quinhentos judeus ali 
abrigados. Em Mainz o bispo Rothard abandonou os judeus à sua própria 
sorte, com um saldo de mil e trezentas mortes. 

 
No caso de Colônia, os judeus dispersaram-se e asilaram-se em casas 

cristãs nas cidades próximas, escapando dos cruzados com apenas dois 
mortos. Em compensação, desgarrados do exército de Emicho atacaram Trier, 



104 
Araujo, Vinicius Cesar Dreger de 

“Guerra é Paz”. O paradoxo germânico da Segunda Cruzada 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 92-112. ISSN: 2014-7430 

 

Metz, Neuss, Wevelinghofen, Eller e Xanten antes de se dispersarem. O 
exército de Gottschalk concentrou seus esforços na Bavária, assediando, 
principalmente aos judeus de Ratisbona (Falbel, 2001: 48-51). 

 
Ao retornar da Itália em 1097, Henrique IV permitiu que os batizados à 

força voltassem à sua religião. Não mudou de opinião mesmo após as 
admoestações do papa Clemente III. Ademais exigiu o julgamento do 
arcebispo Rothard de Mainz pela espoliação de famílias judias que lhe deram 
em vão suas fortunas em troca de proteção. 

 
Embora Henrique não tenha conseguido impedir os massacres 

praticados contra os judeus, ele ao menos buscou a normalização da situação 
através da punição de responsáveis e do alívio dado aos sobreviventes 
obrigados à apostasia, cumprindo assim seu papel como soberano, defensor da 
paz e da ordem. 

 
Por outro lado, enquanto Bernardo de Clairvaux pregava a Segunda 

Cruzada na França, um monge cisterciense renegado chamado Radulfo passou 
a incitar multidões para atacar os judeus em Colônia, Mainz, Worms, Speyer e 
Estrasburgo:  

 
“Os arcebispos, novamente ameaçados, sentiram-se responsáveis 
por seus súditos judeus e apelaram para que Bernardo, com sua 
autoridade espiritual, refreasse a ação do monge cisterciense, 
como de fato o faria, impondo seu confinamento no mosteiro” 
(Falbel, 2001: 163-164). 

 
A autoridade régia sob Conrado III encontrava-se próxima a seu nadir. É 

sintomático que os príncipes eclesiásticos tenham recorrido a Bernardo (um 
campeão do clero reformado) para solucionar a situação ao invés de apelarem 
ao monarca. Então Bernardo encontrou-se com Conrado III (como visto) no 
outono, mas este não se mostrou entusiasmado pela ideia: “Mas no sul, com a 
pregação bem sucedida em Friburgo, Basiléia e Constança, criava-se uma 
atmosfera favorável à sua aceitação, e multidões abraçaram facilmente a 
Cruzada” (Falbel, 2001: 164), elemento importante para levar o soberano a 
aceitar a Cruz. 

 
 

4.2. A Segunda Cruzada na versão germânica 
 
 

Após o fim bem-sucedido da missão de Bernardo na Germânia, Conrado 
III passou a promover a Cruzada durante as perambulações de sua corte: 
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“Depois disso o príncipe adentrou à Bavária e ali realizou uma 
assembléia geral no mês de fevereiro (1147). Ele trouxe consigo 
no lugar do abade de Clairvaux, Adam, abade de Ebrach, um 
homem devoto e muito erudito. Ele celebrou a Missa solene como 
de costume e então, tendo invocado ao Espírito Santo, subiu ao 
púlpito e após ler as cartas da Sé Apostólica e do abade de 
Clairvaux, com pequena exortação persuadiu a praticamente todos 
que estavam presentes a prestar o dito serviço militar. [...] Naquele 
momento três bispos aceitaram a cruz, a dizer, Henrique de 
Regensburg, Otto de Freising e Reginbert de Passau; também o 
duque dos bávaros, Henrique, irmão do rei e da ordem dos 
condes, nobres e homens ilustres, uma hoste inumerável. 
Ademais, tão grande horda de saqueadores e ladrões (é estranho 
dizê-lo) voluntariou-se, que homem algum em seu juízo perfeito 
poderia falhar em compreender que tão súbita e tão inédita 
transformação só poderia vir das mãos do Altíssimo e 
compreender sem maravilhamento no coração. Welf, irmão do 
antigo duque bávaro Henrique (dito o Soberbo) e um dos mais 
nobres príncipes do reino, também jurou cumprir o mesmo 
serviço militar com muitos outros, na mesma véspera da 
Natividade de Nosso Senhor, em sua propriedade em Peiting. 
Vladislav duque dos Boêmios, Ottokar margrave da Estíria e o 
ilustre conde Bernard da Caríntia, não muito depois também 
tomaram a cruz com grandes contingentes de seus povos. Mas os 
saxônios, recusando-se a partir para o Oriente porque tinham 
como vizinhos certas tribos que se entregavam às imundícies da 
idolatria, à sua maneira tomaram a cruz para assaltar estas raças na 
guerra. Suas cruzes diferiam das nossas neste respeito: elas não 
eram simplesmente costuradas às suas roupas, mas brandidas 
soltas, montadas em uma roda”. (Otto & Rahewin, 2004: 75-76 – 
nossa tradução) 

 

Otto justifica desta maneira a opção dos saxônios em não participarem 
da Cruzada levantina. Bernardo aceita esta motivação e consegue que o papa 
Eugênio III emita a bula Divina dispensatione que autorizou os cristãos do norte 
da Europa a guerrear contra seus próprios pagãos, sob a legação do bispo 
Anselmo de Havelberg ao invés de marcharem para Jerusalém. Os privilégios, 
méritos e insígnias destes cruzados eram os mesmos dos outros (com a 
ressalva notada por Otto de que, aparentemente, os cruzados nortistas tenham 
estabelecido emblema próprio), mas seu objetivo era bem diferente. Para São 
Bernardo, a cruzada não era definida por sua destinação, mas sim pelo que 
fazia (Chistiansen, 1997: 53). 

 
Saxônios, dinamarqueses e poloneses responderam então a um apelo 

talhado às suas necessidades tradicionais: a submissão dos eslavos, a obtenção 
de tributos e a ocupação de novas terras; para os dinamarqueses havia também 
a oportunidade de retaliação e vingança contra os piratas escravagistas eslavos 
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do Báltico (em especial os da ilha de Rügen) e para os poloneses uma chance 
para intimidar aos prussianos. 

 
“Então, como incontáveis povos e nações, não apenas do Império 
Romano, mas também de reinos vizinhos – isto é, França, 
Inglaterra e Panônia – moveram-se para tomar a cruz, subitamente 
quase todo o Ocidente tornou-se tão calmo que não apenas o 
fazer a guerra, mas mesmo portar armas em público, era 
considerado errado” (Otto & Rahewin, 2004: 78 – nossa 
tradução). 

 
Existe uma tradição historiográfica, iniciada por Harold Cosack em 1914, 

que encara o recrutamento de Conrado III por São Bernardo um equívoco e 
que o Papa Eugênio III teria desaprovado a participação do monarca 
germânico na expedição. Esta linha de pensamento foi adotada por autores 
importantes como Hans Eberhard Mayer (The Crusades, 1990: 95), Steven 
Runciman (A History of the Crusades, volume 2, 1985: 255) e Ralph-Johannes 
Lilie (Byzantium and the Crusader States, 1095-1204, 1993: 149) entre muitos 
outros. 

 
Como resultado deste posicionamento, a campanha Levantina de 

Conrado III foi geralmente tratada como coadjuvante à de Luís VII da França. 
Contudo, hoje existe uma reavaliação da situação, na qual Conrado e o 
Império possuíam uma posição fundamentalmente mais positiva e lógica na 
cruzada do que tradicionalmente se considerou, como nas obras de Jonathan 
Phillips (2001 e 2008) e de Christopher Tyerman (2007). Citam, por exemplo, 
que Conrado III era um veterano da Terra Santa, tendo participado de uma 
peregrinação armada e servido no Outremer entre 1124 e 1127 (motivo pelo 
qual não esteve presente durante a primeira fase da guerra civil entre seu irmão 
e Lotário III). Ademais, os germânicos providenciaram o maior dos exércitos 
desta campanha e seu monarca foi reconhecido nas fontes islâmicas e 
bizantinas (como na crônica de João Kinnamos) como o mais importante líder 
ocidental a tomar parte do empreendimento (Phillips & Hoch, 2001: 15 e 
Tyerman, 2007: 280). 

 
Entre maio e julho de 1147 partiram (antes da expedição francesa, 

acertada bem antes do que a imperial) as duas expedições militares germânicas: 
a destinada à Palestina comandada por Conrado III, o duque Frederico III 
(Barbarossa) da Suábia, o duque da Bavária Henrique II Jasomirgott, o conde 
Welf VI de Memmingen, o duque Vladislav II da Boêmia e o marquês William 
V de Montferrat (todos aparentados entre si). Além destes, estavam também 
presentes no grupo de comando o margrave Hermann III de Baden, o conde 
Bertoldo III de Andechs, o marquês de Verona Guido de Biandrate, os bispos 
Otto de Freising, Estevão de Metz, Henrique de Toul e o legado papal 
Theodwin (cardeal do Porto e Santa Rufina). Outros príncipes envolvidos na 
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cruzada foram o margrave Ottokar III da Estíria, os condes palatinos do Reno 
e da Bavária Hermann de Stahleck e Otto de Wittelsbach (respectivamente) e 
os condes Bernardo da Caríntia, Frederico de Bogen e Henrique de Ratzeburg. 
Na expedição destinada à Prússia, estavam os dois pretendentes rivais à coroa 
dinamarquesa (Canuto V e Sweyn III) sendo que cada um comandou uma 
frota própria, e dois exércitos. O primeiro comandado pelo duque da Saxônia 
Henrique o Leão, seu sogro Conrado de Zähringen (inimigo jurado de 
Frederico Barbarossa e recentemente derrotado por este), pelo arcebispo 
Adalbero de Bremen e, a contragosto, pelo conde Adolfo II de Holstein 
(veterano das campanhas eslavas de Lotário III). O segundo exército era 
liderado pelo legado papal Anselmo de Havelberg, pelo arcebispo de Mainz, 
pelos bispos de Halberstadt, Münster, Merseburg, Brandenburg e Olmutz, 
além dos margraves Conrado de Wettin e Alberto o Urso (inimigos de 
Henrique o Leão). 

 
Curiosamente, um terceiro grupo germânico envolveu-se com os 

esforços da Segunda Cruzada: um contingente de cruzados proveniente de 
Colônia (provavelmente burgueses e ministeriais da região renana) optou por 
rumar à Terra Santa por mar, aliando-se a um contingente de cruzados ingleses 
e flamengos, que circunavegaram a Europa para alcançar seu objetivo. Porém, 
antes de tal acontecimento, o mau tempo forçou os cruzados a uma parada na 
costa portuguesa, próximo à cidade do Porto. Afonso Henriques entrou em 
negociações com os cruzados com o objetivo de obter seu auxílio para 
concretizar o cerco e a tomada de Lisboa (“Osbernus”, 1936). Aliás, em 
termos de guerra santa, a tomada de Lisboa foi uma das poucas realizações 
positivas da vasta, porém descoordenada Segunda Cruzada.  

 
Um ponto notável está no fato de que o alinhamento de forças desta 

expedição ocorria, provavelmente, em bases bem diferentes das utilizadas para 
agregar aliados comparando-a com as outras. Os ingleses da expedição eram 
em sua maioria londrinos, além de contingentes advindos das cidades 
comerciais da Normandia e da Flandres (ligadas aos ingleses principalmente 
pelo comércio da lã). Colônia era uma das principais parceiras comerciais de 
Londres desde o século X, mas estes laços se aprofundaram no início do 
século XII com o casamento de Matilda, filha de Henrique I da Inglaterra com 
o Imperador Henrique V (Huffmann, 2000: 35-46). 

 
É interessante observarmos que as origens humildes dos membros da 

ação portuguesa foram notadas na seguinte passagem da crônica de Henry de 
Huntingdon: “a conquista de Lisboa foi obra de pessoas menores, que não 
dependiam de nenhum grande líder, exceto Deus onipotente” (“Osbernus”, 
1936: VII-VIII – nossa tradução), diferenciando-a das demais expedições 
germânicas, repletas com os mais altos escalões da nobreza imperial. 
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A expedição levantina demonstrou soberbo planejamento logístico ao 

estabelecer direitos de passagem e de mercado previamente à sua partida tanto 
com o reino da Hungria quanto com o Império Bizantino, podendo assim 
realizar com tranquilidade de abastecimentos a primeira parte da jornada. 
Porém, devido à animosidade entre cruzados e bizantinos (desde a Primeira 
Cruzada) ocorreram alguns choques com a população local em Filipópolis e 
Adrianopla (o que causou a enorme antipatia do cronista bizantino Niketas 
Choniates a Frederico Barbarossa, como fica claro em sua obra, só mitigada 
com a simpática eulogia feita ao imperador-cruzado – Choniates, 1984: 229) 
mas prosseguiu relativamente bem até Constantinopla, onde reinava Manuel 
Comneno, concunhado de Conrado III.  

 
Pouco após a travessia do Bósforo, esta expedição foi dividida: o 

contingente militar propriamente dito, comandado por Conrado III e os 
príncipes imperiais seguiu pelo interior da Anatólia, emulando a rota principal 
da primeira Cruzada. O contingente dos peregrinos, comandado por Otto de 
Freising seguiu pela rota litorânea. O resultado foi trágico para ambos os 
contingentes: o militar sofreu uma considerável derrota em Doriléia em fins de 
outubro de 1147, transformada em tragédia devido a uma retirada que se 
transformou em fuga descontrolada. Boa parte dos sobreviventes retornou à 
Germânia. Por outro lado, o contingente dos peregrinos sofreu uma grande 
derrota frente aos turcos em Laodicéia e o restante em Panfília, sendo que 
Otto de Freising e uns poucos outros conseguiram retirar-se para o litoral e 
completar a jornada até Acre, onde se reuniram ao restante da cruzada de 
Conrado III. 

 
O grupo de cruzados franceses liderados por Luís VII também passou 

por contratempos e derrotas na Anatólia e as forças efetivas reunidas que 
alcançaram o Reino de Jerusalém eram claramente insuficientes para a 
retomada de Edessa, então, em conluio com os barões da Terra Santa, 
decidiram desviar a cruzada para atacar Damasco, a única potência islâmica 
ainda simpática aos cruzados devido à desconfiança que nutriam por Nur-ed-
din de Aleppo, que havia ocupado Edessa. O exército conjunto foi derrotado 
enquanto cercava Damasco entre 24 e 28 de julho de 1148. 

 
Enquanto isso, a expedição contra os eslavos o exército de Henrique o 

Leão combinado às frotas dinamarquesas atacaram os Abotritas e o exército 
de Amselmo de Havelberg atacou os Liutizi em Demmin. As frotas de Canuto 
e Sweyn foram derrotadas pelos rugianos, aliados do príncipe abotrita Nyklot e 
ambos retornaram à Dinamarca para continuar sua guerra civil. Henrique o 
Leão e arcebispo Adalbero de Bremen tomaram o forte de Dobin, retirando-se 
após a guarnição aceitar o batismo, sem causar outros danos. Ao 
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considerarmos que esta região já era praticamente dependente dos Saxônios, 
podemos compreender a relutância de muitos líderes no prosseguimento de 
uma cruzada baseada em uma ideia de conversão ou morte. 

 
Já o exército que marchou contra Demmin, atacou o santuário pagão de 

Malchow e, sob a instigação de Conrado de Wettin e Alberto de Brandenburg, 
desviou-se e atacou a cidade eslava cristianizada de Stettin na Pomerânia e 
quando tanto Ratibor, o príncipe de Stettin, quanto o bispo Alberto da 
Pomerânia surgiram para explicar o “equívoco” dos cruzados, a operação 
tornou-se insustentável e o exército teve que se retirar. 

 
Ou seja, a campanha, considerada como guerra santa foi um fracasso. 

Mas não teria sido se não houvesse essa distinção espiritual: ela arredondou os 
domínios saxônios das regiões de Wagria e Polabia; tornou o príncipe Nyklot 
tributário e aliado compulsório dos Saxônios, produziu um butim 
considerável, libertou cristãos que haviam sido escravizados pelos pagãos e 
sofreram apenas uma derrota, a dos dinamarqueses. Na verdade poderia ser 
considerada como uma temporada bem favorável pelos padrões dos guerreiros 
da fronteira eslava (Christiansen, 1997: 55-56). Evidentemente, o caráter de 
fracasso desta expedição foi reforçado por Otto de Freising (que omitiu a 
maior parte dos acontecimentos da expedição levantina) ao ressaltar que a 
mesma fracassou devido à desunião de seus líderes (Otto & Rahewin, 2004: 
79). Havia uma desconfiança muito grande entre os Saxônios e os 
Dinamarqueses, ao mesmo tempo em que dissensões agiam entre os próprios 
líderes germânicos. 

 
Em 1149 a suspensão dos conflitos internos da Germânia foi 

terminada... Conrado III finalmente retornou ao reino e todas as intrigas que 
opunham Hohenstaufen e Babenberger aos Welf e Zähringen voltaram a 
grassar, mas desta vez com interferências ainda maiores de parceiros externos, 
como Bizâncio que açulava o Império Ocidental contra Húngaros e 
Normandos da Sicília, que por sua vez financiavam as lutas dos Welf contra 
Conrado III. 

 
 

5. Considerações finais 
 
 

Um dos tradicionais objetivos atribuídos às Cruzadas foi justamente o de 
redirecionar a agressividade dos cavaleiros ocidentais para o exterior da 
Cristandade. Talvez este tenha sido um dos únicos objetivos alcançados pelas 
campanhas de 1147-49: uma temporária pacificação da Cristandade Ocidental 
e, particularmente, da situação interna da Germânia Imperial. A aceitação da 
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cruz por Conrado e a pregação sistemática da cruzada beneficiaram o monarca 
na construção de ao menos uma trégua longa o bastante para a realização das 
expedições: a poderosa autoridade espiritual de Bernardo de Clairvaux foi 
extremamente útil para a conclusão de disputas que se arrastavam indefinidas 
por anos, como a que opunha o conde Henrique de Namur ao arcebispo de 
Trier ou a longa querela entre Henrique o Leão, Henrique Jasomirgott e o 
próprio Conrado III acerca do ducado bávaro. Aliás, nesta onda de boa 
vontade, Conrado conseguiu garantir a eleição de seu filho (e regente nomeado 
para sua ausência) Henrique Berengário como rei da Germânia. 

 
Contudo, em termos gerais tratou-se de um resultado anêmico quando 

avaliados frente aos esforços envolvidos: três teatros de operação (Prússia, 
Ibéria e Terra Santa) com imensa mobilização de recursos humanos e 
materiais. Ademais, com o retorno dos cruzados, a vida retomou seu ritmo 
anterior – conspirações e conflitos abertos, uns contra os outros – ao invés de 
ter gerado alguma concórdia derivada do combate pela expansão da 
Cristandade. 

 
A cisão dos esforços germânicos nas campanhas da Segunda Cruzada foi 

um resultado direto ocorriada no seio da aristocracia germânica nas linhas de 
fratura das guerras civis entre Hohenstaufen e Welf (não como linhagens 
nobres, mas como blocos de poder no reino), gestadas como consequência 
direta da reestruturação aristocrática nascida da reação contra a monopolização 
do poder implementada pelos Sálios a partir do século XI. 

 
A realidade da fusão entre política e armas superou o idealismo 

cruzadístico com o fracasso das principais expedições. A paz no reino 
germânico só teve chances concretas com a ascensão ao trono do ex-cruzado 
Frederico Barbarossa, que, justamente, aproveitou-se de relações consolidadas 
por parentesco (afinal era Hohenstaufen por pai e Welf por mãe) e Cruzada 
para realinhar os principes imperii nos primeiros anos de seu reinado, garantindo 
assim um considerável grau de paz e ordem na Germânia com apenas a breve 
interrupção surgida da campanha contra Henrique o Leão entre 1180 e 1181. 
Ele não solucionou os problemas entre os magnatas territoriais e a monarquia, 
mas conseguiu reequilibrar os poderes a seu favor e de sua dinastia, ao menos 
até a dissolução da mesma após 1250. 
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