
A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EUROPEU 
... 

ENTRE OS SECULOS XI E XIII 

Celso Taveira 
Uruvers1dade FederaJ de Ouro Preto 

Tentaremos ser objetivos na transmissão de nossas apreensões acerca da 
questão do milagre econômico europeu ocorrido entre os séculos XI e XIII. Esta 
comunicação é apenas uma checagem inicial, enquanto esboço parc1al de elabo
ração de um projeto de pesquisa mais amplo, projeto este que não pretende segutr 
o rastro por vezes panfletário do "AI Muqaddimah" de Ala1n Guerreau. 

O estudo do feudalismo, como o de qualquer outra questão relativa à htstóna 
medieval, dificilmente escapa a lacunas e dúvidas, advindas em primeiro lugar da 
abordagem das fontes, quando elas existem, mas muttas vezes advmdas também 
em função dos métodos ou teorias envolvidos. A decisão de lançarmos uma ofen
siva sobre a maneira como os especialistas vêm abordando o estudo do feudalis
mo, reconhecendo de imediato os riscos assumidos, colocou-nos dtante da tor
mentosa escolha de uma estratégia que nos propiciasse fugir aos esquemas esta
belecidos. Assim, a estratégia imcialmente adotada é aquela que ora trazemos a 
este Simpósio, a qual Já por si só constitui uma forma de problematização. 

Acreditamos que os estudos disponrveis acerca da questão do crescimento 
econômico europeu entre os séculos XI e XIII se encontram já comprometidos pe
los pressupostos adotados pelos pesquisadores antes mesmo da abordagem es
pecftica do tema. Por outras palavras, as dúvidas suscitadas por nós e por alunos, 
ao longo de alguns poucos anos de prática de ensino de História Medieval, pare
cem ser muitas vezes oriundas da maneira pela qual os autores nos apresentam a 
fase da gestação do feudalismo, qual seja, aquele confuso perfodo de formação da 
Gália franca, situado entre as duas vagas de invasões. 
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Esta comumcação é nosso pnmeiro teste. Cons1ste numa confrontação criti
ca de do1s livros Já cláss1cos na historiografia, a saber: Guerreiros e Campone
ses, de Georges Duby, e Passagens da Antigüidade ao Feudalismo, de Perry 
Anderson, escolhidos não somente em função da qualidade mas, também por uma 
motivação teórico-metodológica. como representantes eminentes que são de duas 
correntes essenciais, a .. Nouvelle Histoire" e o materialismo histórico. 

Eis, portanto, nosso propósito: como se comportam estas duas abordagens 
na análise de um único problema histórico. Mas, em função da estratégia adotada, 
faremos nosso experimento - e é bem isto, experimento - como que oportunisti
camente, estabelecendo um cerco no intuito de surpreender os dois referenciais no 
momento em que eles se põem a discorrer sobre o tema escolhido. Antes, porém, 
tentaremos identificar, da mane1ra mais clara e sucinta possfvel, o essencial das 
~sições assumidas pelos dois autores. 

Georges Duby nos contempla com uma abordagem flexrvel, fundindo o eco
nômico ao social, ao mental, ao climático, ao pol(tico, etc., adotando como referen
Cial básico o modelo ideológico das três ordens. procurando reter detidamente a 
função exerc1da por cada uma delas. A Alta Idade Média é caracterizada como a 
era da rapina, da agressão, da generosidade e da ostentação da riqueza, atitudes 
comandadas por uma realeza e uma nobreza militar, consideradas como agentes 
do motor do crescimento econômico, tendo o campesinato uma participação limita
da. A era do feudalismo, por sua vez, é apresentada como o momento da reação 
camponesa diante da pressão exercida pelo senhorio doméstico, territorial e banal, 
beneficiado que teria s1do pelo estabelecimento da paz interna, pelo crescimento 
demográfico e pela penetração da econom1a monetária no campo. A luta de clas
ses é pois uma reação d1ante da opressão exercida por aqueles que tiram proveito 
do trabalho camponês. 

Numa concepção eminentemente teórica, Perry Anderson nos apresenta 
a luta de classes entre senhores e camponeses como sendo o motor básico de 
crescimento. Esta luta de classes assume um duplo aspecto, banal e territorial, 
const1tumdo este últ1mo uma "surda luta social pela terra", com o campes1nato be
neficrando-se de uma margem na produtividade, o todo 1nserido nos quadros de 
uma .. dinâmica interna" defimda pelas três caracterrsticas estruturais do modo de 
produção feudal: não aplicação do pnnc(pio unulle terre sans seigneur"; oposição 
dinãmrca entre cidade e campo; ausênc1a de mecanismo Integrador e decisório no 
topo do sistema polrtico, ou seja, fragmentação do poder central. 

Feitas estas Identificações, os problemas começam. Os dois textos apre
sentam generalizações às vezes exageradas, deixando na obscuridade toda uma 
séne de questões que provocam a 1ra dos estudantes e o contentamento do pro
fessor. Como é que surge, afinal, este senhorio banal? De onde v1eram, em seu 
conjunto, estes pequenos senhores? Sabemos da importância da deocumentação 
carolfngia após cerca de dois séculos de obscuridade, mas será que seus limites 
são realmente respeitados? O polrptico de lrminon aparece como a repetição do 
enigma da esfinge: "decifra-me ou te devoro". Qual a extensão da intervenção da 
Igreja nos mecanismo sociais? Qual é o fator ou qua1s seriam os fatores que con
dicionaram o sucesso do monaquismo e dos mecanismos de evangelização? Qual 
o real significado da atitude eclesiástica para a história dos mecanismos econômi
cos? Sabe-se da importância da experiência imperial carolfngia, mas que dizermos 
de seus limites, ou então, o que significam expressões tais corno .. uma notavel 
realização"? Como delimitar a importância maior ou menor do trabalho servil, tal 
como faz Duby, não sem uma certa vacilação? Como assimilar dois fenômenos 
divergentes, quais sejam, a distribuição do poder e a disseminação de um campe
sinato livre na Gália franca? Como se comportaria o mecanismo de trocas em r~ 
lação aos alódios e às pequenas e médias propriedades? Como tratar a questão 
destas últimas e como se comportam elas durante as .. razzias"' vikings? O que 
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sagnifica uniformazação da cunhagem da moeda no perk>do carotrngao? O zelo de
monstrado pelas disposições reais corresponderia à importância do comércao na· 
quele momento? Que aconteceu com as moedas carolfngias no âmbito da ativada· 
de comercial dos Normandos e Sarracenos, no momento mesmo em que novos 
"portusu estão surgindo a Norte e Leste do Império, na região da Renâ111a? O ta. 
souro de Wiesbaden, evocado por Duby para ilustrar o êxito das medidas estatats, 
é suficiente? E se s1m, tornamos a perguntar, qual o sagnificado disto? Cinco mil 
moedas entesouradas podem demonstrar tal eficiência. mas serâ que explicam 
circulação de uma moeda estabilizada? Por que Duby apenas menciona o fato de 
até mesmo os mais altos escalões da sociedade resastirem às reformas monetá
rias? Que significa a "paz carotrng1a" de Duby? 

Por fim, e numa perspectiva mais ambiciosa, se o modo de produção feudal 
é def1n1do por Anderson e outros como sendo predominantemente agrârio, deve
mos ver na sua dinâmica, além das três caracterrsticas que o autor aponta, o 
tnunfo posterior daquilo que não é predominante? Convenhamos que a situação 
estrutural do século XIII é muito diferente daquela vigente no século XI e uma tal 
definição, aplicável sem contestação até a segunda metade do século XII, seria 
tgualmente aplicâvel em relação ao momento do triunfo generalizado da arquitetura 
gótica e do pensamento escolástico? Ah, século XII repleto de transformações' . . . 

"Na verdade, a expansão do comércio na Europa medieval, cuJO desenvol
VImento tentaremos seguir neste livro, não foi mais que a muito progress1va 
e sempre incompleta anserção de uma economia da pilhagem, da oferenda e 
da generosidade dentro dos limrtes da crrculação monetária." 111 

É este o escopo final da formidável construção de Duby, amparada em am
pla documentação e bibliografia Nas duas primeiras partes, consagradas à Alta 
Idade Média, o autor anahsa detidamente as classes socaaas e as atitudes menta1s 
da aristocracra, para então convergir a atenção rumo ao "domrnao clássico" caro~ 
lrngio, não sem, por vezes, suscrtar um questionamento quanto à possibilidade de 
o polfptico de lrmrnon refletir uma exceção e não uma regra. Príme~ra constatação 
ferta pelo autor, o marco da história do trabalho for o lento processo de transforma
ção da escravrdáo em servidão. Segunda constatação, Já rmpHcata na citação com 
a qual rn1cramos esta seção, a gradativa Inserção da produção doman1al na econo
mia de trocas. Terceira constatação, as tendências agressivas primitivas como 
torça expansiva nos primórdios do crescrmento das forças produtrvas, sofrendo 
também uma lenta transformação: da produção de artefatos para fins bélicos é 
produção pacffica, atendendo à concepção de uma "paz carolrngra" que o autor 
aplica ao século IX. 

O DOMÍNIO CLÁSSICO CAAOLiNGIO 

Ao abordar especificamente a economia domrnaal, Duby estabelece quatro 
caracterrst1cas inerentes à mesma. A primeira é a expansão do s1stema no século 
IX, em zonas menos adiantadas como Flandres, a Germânia e a Inglaterra. Em 
seguida, a sobrevivência tenaz do camponês pequeno proprietârio livre, atestada 
nas capitulares carolfng1as que estipulam a prestação de servaço malitar, muito em
oora sua presença seja apenas marginal nos documentos, que sugerem a existên
cia de médias propriedades e quintas de camponeses sem senhor. Em terceno lu
gar, a constatação das diferenças regionais assumidas pelo domfnio, em relação à 

11) DUBY, Georges. Guerrlers et paysans Pans, Gallímard. 1973. p. 69 
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Austrâsla, Neustria e Borgonha, vindo por último uma constatação que Duby não 
explora devidamente, fator que dificulta a percepção das transformações sofridas 
pelos grandes domfnios ao longo tempo, tendo o estudioso que se contentar com a 
identificação de algumas tendências. Por exemplo, aquela referente ao desapare
cimento gradual da distinção entre parcelas livres e servis e a paralela estandarti· 
zação da condição servil. 

A nosso ver, o questionamento relativo ao polrptico de lrminon é rico em 
conseqüências. Com efeito, ele não parece definir uma regra em função do desen
volvimento de pequenas e médias propriedades, logo de um campesinato livre e 
aparentemente de uma pequena e média nobreza, que poderfamos imaginar como 
estando presentes na colonização da Germânia. Do texto de Duby transparece 
sempre a sensação de que é a alta aristocracia a responsável única e direta pelas 
Ç~uerras de conquista e pela manutenção de um padrão luxuoso de vida. O próprio 
autor constata mas não explora o fato de a realeza começar a ver comprometida a 
fidelidade da nobreza após o fim das conquistas. Ora, parece-nos legrtimo supor 
que o controle, já diffcil de ser exercido sobre a alta aristocracia próxima do mo
narca por ligações sangufneas, seja praticamente inexistente junto a uma camada 
de nobres pequenos e médios sujeitos à hierarquia vassâlica e cada vez mais 
distanciados do poder central. Parece-nos que a aplicação de um conceito de "paz 
carolfngia" ao século IX dificulta justamente a identificação deste processo, que a 
nosso ver estâ diretamente ligado à anarquia crescente dentro da estrutura impe
rial. Assim como Duby afirma, com razão, que o comércio não surgiu do nada nos 
tempos feudais, nós também ousamos afirmar que os pequenos castelãos desta 
mesma época também não surgiram da maneira tão esquemática como Ouby e 
outros tendem a colocar, qual seja: por sua vez, vêem suas prerrogativas usurpa
das por chefes de menor envergadura, inicialmente os condes e depois os coman
dantes das fortalezas. Tal processo é indiscutivelmente verdadeiro, mas será que 
explica tudo? A concepção de Duby é modelar, dirfamos mesmo piramidal, mas 
privilegia sempre o topo. Não poderramos imaginar a existência de um processo 
inverso, por iniciativa de detentores de pequenas e médias parcelas de terras li
vres, aquelas que escapam aos polfpticos e que seguramente existiram numa ex
tensão não negllgenc1âvet, mas que o modelo de Duby negligencia ou sumariza? O 
autor destaca a função econômica pnmordial do grande domfnio (c f. p.1 03}, ao 
mesmo tempo em que destaca também a suspeita de que o caráter arcaico do 
s1stema pode ter freado sensivelmente as tendências ao crescimento, erescimento 
este que se torna manifesto após o fim das invasões. Ora, o modelo do autor corre 
o nsco de mintmizar JUStamente esta "surda luta pela terra" (Perry Anderson) qu~ 
certamente ocorria. As sementes do crescimento parecem ter livre curso parale· 
lamente à rUina da economia dominial e é com este quadro que nos deparamos no 
século XI. As grandes propriedades não desaparecem, obviamente, serão mesmo 
recuperadas durante o século XII, a exemplo da abadia de Saint-Denis, mas num 
contexto econômico muito mais dinâmico. A nosso ver, a explicação de Duby re
vela apenas parcialmente um fenômeno mais vasto diretamente ligado às lutas 
pela posse da terra, envolvendo grandes, médias e pequenas propriedade. A 
existência carolfngia demonstrava jâ smtomas graves de debilidade no momento 
do infcio das "razzias" normandas. É neste sentido que podemos perceber com 
clareza a lógica de visão otim1sta de Duby quanto ao significado destas agressões, 
ao propiciarem a desorganização do sistema dominial detido por uma elite territorial 
aristocrática, assumindo esta o papel de grande perdedora e propiciando a abertu
ra de espaços para outras tendências mais dinâmicas. Como afirma o autor," ... 
os domfnios reais mais lucrativos se situavam exatamente sobre os etxos maiores 
da circulação comercial, que sua presença contribura para reviver" (p.112). Os ei
xos da circulação eram predominantemente fluviais e foi pelos rios que os vlkings 
surpreenderam os carolfngios. 
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Conclutndo acerca do domfnio cláSSICO, pedra angular para o estudo da for· 
mação do modo de produção feudal, passo a listar algumas afirmações encontra· 
das ao longo da segunda parte do livro de Duby, que a nosso ver refletem uma 
certa insegurança, talvez devida à ausência de um referencial teórico mais amplo. 
Repito: Insegurança nos resultados da pesquisa e não na atitude do historiador, 

1. Expansão do domrmo. 
2. Açambarcamento da propriedade livre pelo domfmo. 
3. Domfnio como unidade econômica fundamental. 
4. Pressão senhorial exercida a partir do domfmo sobre as áreas Circun-

dantes. 
S. O domfnio não é a regra. 
6. Caráter estático da economia domimal. 
7. Fragmentação do domfnto. 
8. Resistências passiva e ativa por parte do campesmato frente ao domr

mo. 
9. Exortações oficiais às assoc1açOes de vizinhos (Capitular de 884 no 

texto francês; de 864 na tradução portuguesa). 
1 o. Bandos de marginais protegem camponeses fug1t1vos dos domfntos. 
11. A função pnmordial da parcela e a valonzação da reseva. 
12. Segunda função da parcela: elemento desestruturador da reserva. 
13. Dupla conclusão. A nobreza mtlitar como motor do cresctmento e os po

bres e humtldes corno "portadores da esperança do crescimento eco
nOmtco". 

O COMÉRCIO 

Segundo Duby, durante o século IX o cresc1mento suplanta a rap1na, ao 
passo que a paz interna, a reorganização do sistema monetário e a consolidação 
da aristocracia propiciam uma certa renovação no setor do comércio. Três sinto
mas são detectáveis, a saber: surgimento de novos .. portus" na perifena setentno
nal e onentaJ do Império; a fase das pilhagens é suplantada com o aparecimento de 
um longo comércio de bens suntuários, o qual passa a se beneficia( da proteção 
real e aristocrática, pnncipal clientela da época; o impacto deste comércio nas CI

dades é superficial, pois as mesmas permanecem predominantemente administra
tivas e militares. No conjunto, o autor estabelece o seguinte quadro geral do século 
IX. O comércio permanece ajnda superficial, a economia dominial é estagnante, a 
riqueza mobiliAria e os tesouros constituem uma "espuma superficial das realida
des econômicas .. que atraem a cobiça dos Normandos. A ação destes provocará 
um desentesouramento, do que resultará maior circulação de bens e maior fluidez 
dos mecanismos econômicos. Portanto, assim como a rapina e a guerra foram o 
motor do primeiro crescimento, a paz e as invasões normandas constituem o mo
tor do segundo crescimento, uma vez que as pilhagens sistemáticas estabelecem 
uma continuidade com a oonstrução dos .. portus• carolfngios, conduzindo a eco
nomia a um crescimento definrtivo a partir dos arredores do ano mil. 

A nosso ver, existem dois aspectos que não foram claros neste esquema. O 
primeiro diz respeito à participação da lgreféi ao longo destes séculos, sendo que 
preferimos remeter esta discussão para a seção seguinte consagrada a Perry An
derson. Quanto ao segundo, registramos de imediato nossa apreensão, devida 
certamente a sua extrema complexidade e possivelmente a sua extrema dinâmica 
como elemento de hgação entre os primórdios da expansão germânica para o 
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Leste e o notável desenvolvimento comercial observado já no século XII. A escas
sez de tempo privou-nos da oportunidade que terfamos de desenvolver o assunto 
através de uma comunicação especificamente elaborada neste sentido, o que nos 
conduz a simplesmente sugerir as linhas de uma pesquisa em fase de iniciação. 

Inicialmente o autor afirma que os extremos Norte e Leste do Império franco 
revelam um mundo selvagem e empobrecido, sem ter o que ser roubado, fator que 
conduz ao fim das incursões de rapína da aristocracia carolrngia e, conseqüente
mente, ao estancamento da colonização franca da Germânia. Com a anarquia 
crescente em que se vê mergulhada a .. pars occidentaUs". a Germânia passa a re-
colher, no século X, o essencial da experiência carolfngia, embora num ritmo de 
erescimento menos constante, após ter recebido da colonização apenas os fun
damentos de uma economia menos primitiva, através da presença de grandes do
m(nios situados em torno das residências condais, bispados e mosteiros. Eis que, 
a partir de 950, a "pars orientalis", responsável por esta colonização, assistiu ao 
desenvolvimento da mais sólida construção polftica do Ocidente, aquela levada a 
efeito .pelos imperadores saxOnicos, construção que confinava a Leste e a Norte 
com regiões que passam a experimentar um desenvolvimento contfnuo: Morávia, 
Polônia, Boêmia, EscandinAvia, Inglaterra. A questão que se nos afigura neste 
momento é a de uma tota1 discordância com os rumos tomados pelas análises do 
autor. Primeiramente, não nos parece correta a afirmação de que a rapina levada a 
efeito pela nobreza franca tenha cessado porque em contato com uma região sel
vagem e empobrecida. Em segundo lugar, e aqui acreditarros estar aquilo que é 
realmente importante, discordamos da ótica de abordagem do autor, pois mesmo 
que suas anAlises tragam à tona toda a importância assumida pelo eixo renano no 
comércio unindo o Mediterrâneo e os mares do Norte e Báltico, eixo que experi
mentou um revigoramento após os estabelecimentos normandos no continente e 
nas ilhas, parecem continuar privilegiando o Ocidente e a prova disto é um retorno 
aos acontecimentos da F rança no momento de tratar do surto econômico do perfo
do seguinte. A nosso ver, o que se nos apresenta nesta v1ragem do ano mil é uma 
mudança radical do eixo polftico e conômico do~ teste para Leste e, neste caso, os 
.. portus" carolfngios passam a ter sua significação bastante ampliada. 

Com efeito, a expansão do regime dominial, das ordens monásticas e dos 
bispados se dA num processo complementar às conquistas e à exploração do co
mércio de gado humano incentivada pela mobilidade normanda. Assim, se real
mente temos sinais de crescimento no século IX, estes devem estar localizados 
justamente nos "portus" próximos às regiões mais selvagens (e não totalmente 
selvagens e inóspitas) além do Elba e do Danúbio, num processo de integração 
militar e comercial ligado ao eixo que então ligava o Noroeste e o Sudeste do mun
do carolfngio com a Inglaterra, Flandres, a Itália e o emergenle mundo eslavo. É 
portanto esta região que merecerA a atenção e a investida dos imperadores ger· 
mãnicos, corno confirma Duby ao apontar os 29 mercados ali fundados por iniciati
va imperial entre 936 a 1002. As fundações de Otton,. o Grande, em Magdeburgo, 
criam as bases da evangelização dos eslavos ocidentais, num processo flagrante 
de competição com o florescente monaquismo oriental impulsionado por Cirilo e 
Met6d1o, não sendo à-toa que as principais cidades que se desenvolvem neste 
momento (Salzburgo, Viena, Augsburg, etc.) assumem funções eminentementes 
religiosas e administrativas. A disposição imperial de proteger o comárcio, obter 
recursos do "vectigalia" (imposto que os mercadores pagavam ao monarca), ex
plorar as minas de prata da Saxônia, incentivar a cunhagem de moedas e proteger 
os mosteiros, inscreve-se numa perspectiva ampla de competição com o Império 
bizantino, sendo que, neste momento, a ação da Igreja foi notavelmente eficaz e 
necessãria. 
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Várias questões estão implicadas neste labmnto polftico, econômico e reli
gioso: 

1. É na dupla perspectiva da anarqu1a no Oc1dente e dos triunfos do mona
quismo bizantino JUnto aos búlgaros e aos eslavos do Sul e do Leste que 
devemos situar a ação decisiva da Igreja naquilo que constituirá o "Drang 
nach Osten" sueco e germânico. 

2. A partir do ano mil, com a calma advinda do estabelecimento dos nor
mandos, empenhados na exploração do comércio e do compesinato (e 
não mais nas "razzias"), a Igreja reinicia sua missão a Ocidente e é ar 
que vemos surgir o "manto branco das igrejas" de Raoul Glaber e o pro
gressivo estabelecimento da .. primavera espiritual". 

3. A ação da Igreja teria adquirido então uma grande importância nos meca
nismos econômicos (pensemos na em1nente Querela das Investiduras), 
no programa polrttco e econômico dos imperadores germânicos, polftica 
esta que parece ser infinitamente mais eficaz que a dos carolfngios. 

4. Os acontecimentos ocorridos na "Europa selvagem" parecem ter tJdo 
uma importância bem maior do que se supõe na instauração do modo de 
produção feudal no Ocidente, a nosso ver claramente ilustrada pelo bn
lhante florescimento de uma civilização românica Reno-Mosana, inte
wando Flandres e o pars do Mosa à Germânia. 

5. E uma questão a ser verificada se o "manto branco" é ou não um ten~ 
meno eminentemente nórdico em suas origens, abrangendo o Norte da 
França, a Normandia, a Bélgica, a Holanda e a Renânia, dar se expandin
do para o Sul e contando com uma importante contribuição das rotas de 
peregrinação em direção a Santiago de Compostela, na Espanha bem 
como a Jerusalém, numa mescla de movimentos piedosos e militares que 
aceleram a gradativa reintegração da vertente meridional num processo 
de crescimento globalizante. 

OESENVOL VIMENTO 11 

A abordagem do texto de Perry Anderson não apenas confirma nossas 
preocupações anteriores, como também sugere outras. Observamos as mesmas 
dúvidas em relação ao hiato do século X. Assim, após um cap(tulo dedicado à 
"srntese" carolfngia, o autor estuda o modo de produção feudal, em que a Germâ
nia é naturalmente encaixada como uma das variantes tipológicas em relação ao 
Norte da F rança. 

Utilizando o mesmo método aplicado a Duby, dedicamos nossa atenção ao 
perrodo carolfngio. Encontramos poucos avanços em relação a estudos anteriores 
Jâ consagrados, aos quais, aliás, o autor se confina. Encontramos deslises de ava
liação, particularmente em relação à "notável realização" dos carolfngios, que nos 
parece merecer maior atenção. É possrvel que muito mais notáveis tenham stdo os 
comportamentos da Igreja na Alta Idade Média, talvez ela sim a responsável pela 
diminuição das rapinas. Anderson levanta um aspecto crucial na mudança da 
mentalidade acerca do trabalho, mas uma análise conservadora não lhe pennite 
captar o real significado desta mudança, com a Igreja legitimando um sustentáculo 
polftico, por um lado, e a exploração senhorial, por outro. Uma teorização acerca 
da ação da Igreja nos quadros do materialismo histÓrico não sena assim tão diffc11 
de ser feita, mas, fato misterioso, a mesma continua escapando ilesa. 
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"Na era carotrngta deram-se os passos decisivos para a formação do feuda
lismo.• 121 

"O emprego que fizeram os histonadores marxistas do termo feudalismo pa
ra definir uma das fases principais da evolução econômica e social justifica
se pelo papel que o feudalismo - no seu sentido mais lato, isto é, o exercr
cio do poder na Europa ocidental a partir dos arredores do ano mil- exer
ceu na organização das relações novas entre as forças produtivas e aque
les que delas tiravam proveito." (3) 

É portanto a importância teórica da fragmentação do poder ocorrida na parte 
ocidental do Império carolrngio que faz com que as atenções se concentrem nesta 
região. T ai importância é obviamente indiscutrvel, mas talvez induza a problemas a 
nrvel metodológico: por exemplo, ao se abordar a questão do grande desenvolvi
mento comercial dos séculos XIV e XV, quando as regiões periféricas, antes trata
das secundariamente, assumem importância decisiva. Encontramo-nos aqui diante 
de toda dinâmica que a nosso ver assume a definição materialista do modo de pro
dução feudal: um modo "predominantemente agrário". Neste momento, portanto, o 
que está nos preocupando é exatamente aquilo que não é predominantemente, 
mas o será gradativamente a parttr do século XII. 

A argumentação mais sólida de Perry Anderson consiste na questão do de
senvolvimento das relações de vassalagem, beneffcio e Imunidades, reforçadas no 
plano militar pela cavalaria pesada. Aqui percebemos já a legitimação da explora
ção senhorial posteriormente consagrada pela teoria das três ordens. Falta apenas 
a inclusão dos mecanismos eclesiásticos ao lado do plano militar. Pensando em 
Pirenne e numa perspectiva da história do campesinato, Carlos Magno e Leão 111 
formam a dupla dinâmica, com Maomé formando dupla com os imperadores bizan
tinos. 

Depreende-se um caráter um pouco ufanista nos argumentos do autor. Por 
exemplo, esta "aristocracia supra-étntca imburda de ideologia imperial". Como con
ciliar dois fatores antagônicos, uma ideologia estatal e uma aristocracia centrl'fuga? 
Preferimos ver esta última imburda dos ganhos que o sistema polrtico lhe propor
cionava em terras e bens móveis. Também encontramos alguma dificuldade em 
conciliar esta anstocracia supra-étnica com o caráter bilíngüe do Juramento de 
Estrasburgo. Teria sido interessante a permanência de um sistema politicamente 
untficado, para observamos o comportamento de dois grupos de população pro
fundamente diferenciados no plano lingufstico. Atualmente, com todo o aparato so
fisttcado de que se reveste o Estado, encontramos Flandres e o pafs do Mosa co
mo duas mentalidades incompatíveis e submissas a uma ficção potrtica que é a 
Bélgica. Toda cautela é pouca neste aspecto, em função dos escassos dados dis
ponfveis, mas não acreditamos que se trate de uma questão que nada tenha a ver 
com os planos social, econômico e cultural. A Bélgica está situada nesta fronteira 
instável, a meio caminho entre o romanismo e o germanismo, fator que, é impor
tante frisar, não passa desapercebido ao autor, que menciona as "alterações pro
tundas nas fronteiras lingürsticas" durante a segunda fase das invasões. Toda a 
dificuldade está na captação dos reflexos do fenômeno na realidade polftica e ma
terial. 

Queremos encerrar estas considerações dedicando algumas linhas a este 
r:necanismo ao mesmo tempo difuso, poderoso e ambrguo que foi a Igreja medieval. 
A pá.gina 149, Perry Anderson afirma que: "A sua eficácia própria não reside no 

(2) ANDERSON, Perry. PassagEns da Antgüi:léde eo feudallsm. Porto, Afrontamento, 
1982. p.150 

(3) DUBY, Georges. Guerr1ers e paysans. Paris, Gallimard, 1973. p.184 
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reino das relações econOm1cas ou estruturas soctaJs, onde por vezes tem s100 
procurada, mas nessa esfera cultural que lhes está. acima, com todas as suas li
mitações e grandezas". 

De novo o tom ufamsta. Estamos lendo Perry Anderson ou Don Perry An
derson? Que significa realmente essa esfera cultural s1tuada acima das esferas 
econômicas e sociais? Não estará o autor criando uma nova ficção semelhante 
àquela .. aristocracia supra-étnica"? Tal esfera parece ser a herança superestrutu
ra! que foi o firmamento polltico e Intelectual da Antigüidade. Ficamos embaraçados 
e realmente céticos com a leveza que o papel da Igreja assume na esfera social. A 
mudança da mentalidade que a mesma introduz no Ocidente em relação ao traba
lho sugere problemas de horizontes vastrssimos, a começar pela própria explora
ção do trabalho escravo e camponês levado a efeito pelas ordens monásticas. 
passando pela liberdade de ação de que a institutção desfruta no Ocidente com o 
desaparecimento do Estado romano, para finalmente desembocar no aparecimento 
das heresias e das guerras camponesas que irão convulsionar o Ocidente. Lendo 
as páginas que o autor dedica à Igreja, sentimo-nos cada vez mais distanciados da 
luta de classes e das relações de trabalho, como se trabalho mental fosse uma 
co1sa e trabalho braçal outra. Acreditamos que não. O trabalho intelectual de quem 
redigiu o polrptico de lrminon dependeu diretamente do trabalho braçal do servo 
camponês. Os rumos da Igreja são muito distintos no Oriente e no Ocidente e as
sim o são também os rumos da sociedade, da economta e da potrtica. As diferen
ças começam pela s1mples constatação de que o Império Romano do Ocidente 
caiu em 476, ao passo que o Império Romano do Oriente caiu em 1453. 

Perry Anderson afirma que a transição para o Estado é acompanhada pela 
cristianização, mas não pelos esforços missionânos e sim pelo "próprio processo 
remodelado r de transplantação, do qual a mudança de fé foi um s1nal interior''. 

Discordamos mais uma vez de tal dissociação e arriscamos mesmo a avan
çar um ligeiro esboço teórico acerca da Igreja na Idade Média. A nosso ver, uma 
teonzação da mesma passaria primordialmente pela questão de suas relações 
com o Estado. Um fato histórico irrevogável marca a tônica e o matiz: o lmpéno 
Romano do Ocidente desapareceu, o do Oriente não. Neste o Estado permanece, 
pelo menos até o século XI, como o poder regulador das estruturas eslavas, búlga
ras e muçulmanas. No Ocidente, são as nobrezas laica e eclesiástica que assu
mem este poder regulador. No Oriente as relações entre a nobreza e o campesl
nato não se colocam de maneira tão aguda como no Ocidente até o século XI, uma 
vez que é somente a partir dar que a aristocracia rural exercerá sua ação centrrfu
ga de minar o poder central. No Ocidente o Estado se dissolveu e teve suas fun
ções maciçamente exercrdas pela Igreja. É portanto nesta perspectiva que o poder 
eclesrástico deve ser enfocado, pors os bispados e mosteiros se ajustaram perfei
tamente às precárias estruturas germânicas e contribufram dtretamente para uma 
reelaboração polrtica, combinando de maneira muito hábil o trabalho de evangeliza
ção, a conivêncra com a escravidão e a legttimação da exploração das classes 
superiores sobre as humildes. Na linha evolutiva liberdade-escravidão-servidão, a 
atuação da Igreja to1 primordial, muito mais do que a experiência impenal carolfng1a. 
De uma maneira geral, estarTK>s sendo gradativamente levados a crer que a Igreja 
resiste às transformações econômicas e polfticas pelo seu carãter eminentemente 
conservador e pelo seu trabalho social e espiritual aparentemente progressista 
junto às camdas Inferiores. Tornou-se na Idade Média a instituição cultural e ans
tocrâtica por excelência, sem jamais perder um contato muito fntimo com as cama
das humildes, trrando proveito desta flexibilidade até o último centavo. 

Aos beneficiados e aos que aceitam.- a ressurreição da carne. Aos que con
testam, a queimação da mesma. 
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