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Durante urna estada minha no attorientalisches Seminar da Universidade de 
Münster por um perfodo de seis meses, em um programa de pesquisa, estudei 
cerca de 150 textos cuneiformes de caráter econômico-administrativos. Concentrei 
o trabalho de pesquisa nos textos do período babilônico antigo pré-hamurabiano da 
cidade-reino de Larsa. A cidade de Larsa, hoje Senkereh, estava situada cerca de 
20 km a leste de Uruk e 40 km ao norte de Ur (1l e foi o centro poiRico do reino de 
Larsa, que dominou o cenário polftico-econOmico da antiga Babilônia praticamente 
desde a queda de Ur 111 ( + ou - 2003 a. C conforme a cronologia média}. Inicial
mente Larsa teve que dividir a hegemonia polftica com o reino rival lsin, até que 
Rim-Sin em seu 30º ano de reinado conquistou a cidade de lsin (2l. Foi exatamente 
durante o reinado de Aim-Sin (1822-1763 a.C) que Larsa atingiu seu apogeu polrti
co. A cidade de Larsa foi destrurda por Hammurabi em 1763 a.C. De fato na fór
mula do ano 31 do reinado de Hammurabi lê-se: "Com confiança em Anue Enlil, 
que caminham diante de seu exército, venceu com a enorme força que os grandes 
deuses lhe deram, o pafs de Emutbal e seu rei Aimsm .•• " (3) 

( 1 Cfr. A. Parrot, Atcháologie Mésopotamienne, Les Êtapes, p. 3S1- 365; J. Margueron, art. "Lar
sa", ALA 6 p. 500ss. 

(2) Cfr. a fórmula do ano 30 de Rim-Sin na lista de datas publicada por A Ungnad, art. "Oalenlls· 
ten"', ALA 2, p. 163 nQ 232. O trigésimo ano de Alm-Sin na cronologia média COffespotlde ao 
ano 1792 a.C. 

(3) Cfr. A. Ungnad, art. Datenlislen, ALA 2 p. 180, n9 132. 
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Os textos de Larsa estudados contêm contratos de· compra ou troca de 
campos, pomares, casas e outros tipos de imóveis, e de compra de escravos. 
O tempo de composição desses contratos vai desde o reinado de Sumu-tl 
(1894-1866 a.C) até o reinado de Rim-Sin (1822·1763 a.C). Dentro de uma econo
mia eminentemente agrfcola, contratos dessa natureza constituem fonte importan· 
tfssima para o estudo das relações sócio-ecooOmicas do perfodo babil6nico antigo 
prê-hammurabiano, abrangendo os anos 1894-1763 aC. Os tabletes cuneiformes 
que conservaram esses textos encontr~se, hoje, espalhados pelos museus do 
Louvre, de Ber1im e da Vale University. 

A ·cópia do texto cuneiforme de um primeiro grupo de contratos foi publicada 
em 1914 por H. H. Figula em Alt babylonische VertrlJge - Vorderasiatische Schrift
denkmil/er der kõniglichen Museen zu Bertin, vol. 13 (VS 13). São ao todo, 17 con
tratos de compra de bens imóveis (4), 2 contratos de compra de escravos (5> e 3 
contratos de troca de bens imóveis te>. Os tabletes cuneiformes desses contratos 
encontram-se no museu de Berlim. Esses textos foram traduzidos por J. Kohler e 
A. Ungnad na obra conjunta Hammurabi's Gesetze, vol. VI, Leipzig 1923. 

Em 1926 Ch. F. Jean apresentava. em sua publicação Contrats de Larsa I e 
11 edita~ na conhecida série Textes Cuneiformes- Musáe du Louvre- Départ~ 
ment des Antiquitês Orient.aies (TCL) vol. X e XI, a cópia cuneiforme de 50 con
tratos de compra de imóveis m e 4. contrados de troca de imóveis 18). O próprio 
Jean transcreveu e traduziu grande parte desses textos em seu trabalho Larsa 
d'aprés tes Textes Cuneiformes, Paris 1931. Esta obra está, hoje, porém, em ra
zão do grande desenvolvimento dos estudos assiriológ~os dos Oltimos anos, prã
ticameme superada 

A cópia dos tabletes cuneiformes com contratos de Larsa conservados no 
museu da Vale University foi publicada em dois volumes da coleção Vale Oriental 
Serias- Babylonian Texts (VOS). Em 1919 E. M. Grice, no volume quinto da série, 
intitulado Record from Ur and Larsa dated in the Larsa Dynasty, publicava a cópia 
cuneifonne de 20 contratos de compra de imóveis <9), 3 contratos de compra de 
escravos (10) e um de troca de imóveis 111>. Em 1941 O. E. Faust, no oitavo volume 
da série, sob o tftulo Contracts from Larsa dated in the Reign of RirrrSin, apresen
tava a cópia cuneiforme de 25 contratos de compra de imóveis 112), 9 contratos de 

(4) Cfr. Vorderasiati&che SchriftdenkmAter vot. 13, n9 56; 57; 66; 67; 70: 74; 75; 77; 78; 79; 80; 
88; 93; 94; 98; 89. 

(5) Ctr. Ibidem. n'64; 76. 

(8) Ct. Ibidem. n'81; 82; 83. 
(7) Cfr. TCL X, 1; 2; 5; 6; 7; 8; ~ 10; 11; 12; 14; 15; 18; 22; 23: 26; 27; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 40; 

41; 42; 43; 44; 46; 50; 51; 73; 89; 128; 129; 130;- TCL X~ 142: 143; 144; 147; 14~ 150; 
152; 157: 158; 160; 175; 182; 184; 198. 

(8) Cfr. TCL X, 67; 70; 78; 132. 

(9) Ct. VOS 5; 112; 118; 11~ 120; 121; 122; 123; 125; 126; 127: 129; 130; 131; 133; 137; 138; 
13~ 142; 143; 144. 

(10) Ctr. YOS 5, 124: 132: 141. 

(11) Ctr. YOS 5, 134. 

(12) Cfr. YOS 8, 6; ~ 38; 50; 58; 65; 68; 69. 79; ~ 84; 85; 95; 110; 116; 124; 126; 132; 134; 
139; 143; 147; 156; 166; 176. 
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oompra de escravos <13> e 7 contratos de troca de imóveis <14l. Estes textos de 
Vale não foram, até hoje, sistematicamente estudados, nem traduzidos ou comen
tados. 

Esses contratos foram formulados do ponto de vista do comprador e eram. 
provavelmente, no ato de compra entregues ao comprador e servi~lhe como ga· 
rantia ao direito de posse do bem imóvel adquirido. A lrngua dos contratos de Larsa 
até o periódo hammurabiano era basicamente o sumério, apresentando, porém, 
aqui ou ali formulações e expressões acádicas. Trata·se, porém, de um sumério 
gramaticalmente bastante deficiente, com diversas construções e formulações não 
muito corretas em relação à gramatica sumérica do per1odo Ur 111 115>, 

111 

Depois desta visão geral sobre os contratos de Larsa, concentraremos, agcr 
ra oossa atenção nos 14 contratos de compra de escravos. Todos esses contra
ms, com exceção de VOS 5,124 datado do ano 3 de Warad-Sin (1834-1823 a.C), 
foram redigidos durante o reinado de Rím-Sin. O contrato VOS 5, 124, o mais antigo 
do grupo (ano 3 de Warad-Sin) servirá aqui como exemplo desses gênero de con
trato. 

1 SAG.lR 
x X X MU. Nl. IM 
Kl ~urdEN.ZU 

LÚ BÀDKI 
5 LUGALA.NI.IR 

Bal-mu-nam-hé 
IN.SI.SA10 
1/3 MA.NA KU.BABBAR 
SÁM.TIL.LA.NI.SE 

10 IN.N~AN.LÁ 
U4KÚR.SE U4 NU.ME.A.AK 
im-gur-dEN.ZU 
INIM NU.GÁ.GÁ 
MU lA- dEN.ZU LUGAL LARSAMKI 

15 u dEN.Zu-i-rt-ba-am LUGAL UNUGKI 
IN.SI.PÀO 
IGI sHp-dEN.ZU GU.ZA.LÁ 
IGI a-x-x 
IGI a-t&-na-a.~ Hr UGULA xxx 

20 IGI dNIN.KAR.RA.AK-ba-ta-tu SU.I 
IGI NUMUN-tu-kul-ti LÚ UNUGKI 
IGI im-gu-ú-a DUMU ia-ba-nu-um 
IGI KALAG - dsu-bu-la MUHALDIM 
KISIB LÚ INIM.MA.BI.MES 

(13) Ctr. vos 8, 8; 12; 17; 30; 31; 36; 40; 86; 144. 

(14) Cfr. vos a. 4; 7; 14; 20; 37; 99; 125 

(15) Cfr. L Malous, "Les Contracts de vente d' irrmeubles provenant de Larsa", AI Or 18 (1950) 
p. 14-19. 
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25 tTU SU.NUMUN 2 U425KAM 
MU 3GISGU.2A BÁRA MAH GUSKIN 
~ dNANNA dNtN.GAL 
dUTU.RA MU.NE.IN.KU4.RE 

1 escravo 
x-x-um, seu nome, 
de lmgur-Sin, 

cidadAo de BÀD (UI) 

5 seu proprietário, 
Bamunamhe 
~ 
113 de mina de prata. 
como seu preço total, 

1 o ele pesou. 
Que no futuro e para sempre 
kngur-Sin 
nlo fará reivindicações, 
em nome de Warad-Sin, rei de Lars~ 

1 5 e de Sin-iribam, rei de Uruk, 
ele jurou. 
Diante de Sep-Sin, carregador do trono, 
diante ele a-x-x 
diante de Atanah-ili, chefe dos? 

20 diante de Ninkarrak-balatu, barbeiro, 
diante de Zer-tukulti, cidadão de Uruk, 
diante de lmgüa, filho de labanum, 
diante de DAn-Subula, cozinheiro. 
Selo das testemunhas. 

25 Mês SU.NUMUN 2, dia 25 
ano 3 tronos com alto pedestal de ouro 
ele introduziu no templo de Nanna, de Ningal e de Sarnas. 

Os contratos de compra de escravos - analogamente aos contratos de 
compra de bens imóveis - seguem um esquema literário bastante fixo, em que as 
fórmulas jurfdicas se repetem, com pequenas variações ou omissões de uma ou 
outra fórmula, de maneira bastante homogênea. Este tipo de contrato começa 
sempre com a menção do nome do escravo, que deve ser vendido, seguido em 
geral da determinação MU.NI.IM: "seu nome". A expressAo sumérica SAG.IA (17) 

ou SAG.G~ME, (18) que inicia alguns contratos, indica, certamente, tratar-se de um 
escravo propriamente dito, e não apenas de um escravo temporal. (19> No contrato 

(16) Sobre a Identificação e a locallzaçAo da cidade expressa pelo sumerograma BÀD cfr. B. Gro-
neberg, Répertolre Géographlque des Textes Cunetfom 185, vol. 3, p. 33. 

(11} Cfr. vos 5, 124; vos 8, 86; vs 13, 76. 

(18) Cfr. VOS 8, 144. 

(19) Sobre os diferentes tipos de escravos existentes na BabiiOnla cfr. os artigos de I.J. Gelb "from 
Freedom to Slavery", em O. O. Edzard (ed.), Gesellschaftsklassen lm Atten Zwelstromland 
und in den angrenzenden Gebieten- XVIII RAI- pp. 81-92; Idem, "Tenns for slaves in An
clent Mesopotamla" em SocleUes and Lanauages of Ancient Near East, pp. 81·88; I.M.Dia
konoff, "Siaves, Helots and Seffs in Early Antiqulty, em J. Harmana und G. Komor6czy (ed.), 
Wirtschaft und Gesellschaft lm Altn Vorderasslen, p. 45-78. 
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acima traduzido, o nome do escravo registrado na segunda linha perdeu-se por 
deteriorizaçAo do tablete. 

Segue o nome do vendedor introduzido pela partícula Kl. "de". No contrato 
VOS 5,124 o vendedor é um tal lmgur-Sin. caracterizado como LUGALA.NI.IR: 
•seu proprietãrio". Mas em alguns contratos os vendedores slo os próprios pais 
do escravo vendido. (2o) Em outros contratos, as expressões Kl Nf.TE.NI: •dele 
mesmo" (21) ou Kl NI.TE.NA (22): ''deles mesmos" mostram que o próprio Individuo 
se vende, a si mesmo, como escravo. No contrato VOS 5,132 a expressAo acâdi· 
ca a-na hu-bu-ul- li-su; "por sua divida" mostra que o homem ch~do Estar~Jiati 
se vende como escravo para pagar suas próprias drvidas. Este tipo de escravidao 
começou a partir da J! dinastia de Ur com o crescente empobrecimento de algu
mas camadas das populações rurais. Hammurabi, no pertodo babilônico antigo, !i
rritou, em seu Código, esse tipo de escravidão a três anos de serviço. No & 117 
lê-se: "Se uma d(vida pesa sobre um aWilum e ele vendeu sua esposa. seu filho ou 
sua filha ou (os) entregou em serviço pela divida. durante três anos trabalharão na 
casa de seu comprador óu daquele que os tem em sujeição. no quarto ano será 
concedida a sua libertação" (23). Não sabemos se o costume de libertar esse tipo 
de escravo, após três anos de serviço. jâ existia no perlodo lsin-Larsa ou se foi 
uma inovaçao de Hammurabi. _ 

Depois da menção ao vendedor, aparecia o nome do comprador. Em nove 
dos quatorze contratos examinados (24> aparece como comprador um homem 
chamado Balmunamhe, bem conhecido dos documentos desta época por suas 
múltiplas transações comerciais. (25} Trata-se, provavelmente, de um tamkãrum = 
"mercador'' que comprava cidadãos (awilum) endividados que se vendiam como 
escravos para saldar suas drvidas. Como comerciante, Balmunamhe assumia as 
d(vidas e lucrava alugando esses escravos para terceiros <26>. Note-se que o t~ 
kArum babilônico não era um mero "mercador" no sentido moderno do tenno, mas 
assumiu bem cedo as caracterfsticas de um banqueiro que emprestava dinheiro 
e financiava expedições comerciais. <27} Harnmurabi preocupou-se em evitar a usu
ra e limitou os juros pela cevada tomada emprestada a 33 1/3% ao ano e a prata a 
20% ao ano <2s>. A mesma taxa encontra-se. também, nas leis de Eshnunna (29l. 

O ato de compra propriamente dito é expresso em todos os contratos desta 
natureza pela forma verbal suméria IN.SI.SA10 "ele comprou". seguida da decla
ração do preço pago em prata pelo. escravo. A fónnula usada no contrato acima 
citado como exemplo, 1/3 MA.NA KUBABBAR SÁM. TILLA.NI.S~ IN.NA.AN.LÁ: 
"1/3 de mina de prata, corno seu preço total, ele pesou", ê semelhante em todos os 
ootros contratos, variando apenas o preço pago pelo escravo comprado. Os con
tratos de compra de escravos desta época mostram que o preço médio de um es-

(20) Ctr. YOS 8. 8; YOS 5, 141: VS 13, 64. 
(21) Cfr. YOS 8, 17; 36. 

(22) Ctr. vos 8. 3t 40. 
(23) Ctr. E. Bouzon. O Código de Hammurabi, p. 131s. 

(24) Cfr. VOS 5, 124; YOS 8, 8: VOS 5, 132; 191; VOS 8, 17; 30; 31; 36; 40. 

(25) Ctr. W. F. Leemans. The Old-Babytonian Merchant, his Busslness and hls Social Position, p. 
64-70; H. Klenge~ Hammurapi von Babylon and seine Zeit, p. n ss. 

(2$) Cfr. W. F.Leemans, op. cit. p. 65. Compare YOS 5, 115. 
(2n Cfr. CH §§ L- R. 

(28) Ctr. CH § L 

(29) Cfr. LE § 188 - Ctr. os comentários de E. Bouzon, As leis de Eshnunna, p. 82. 
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cravo homem girava em tomo de 20 siclos. cerca de 160 gr. de prata 130>, no que 
aliAs concordam com os §§ 116, 214 e 252 do Código de Hanmurabi. (31) A expre
são suméria SÁM. TILLA.Nl.SE, b'aduzida, em geral, por "corro seu preço to
tal" 132>, indica, sem dúvida, que o preço em questão foi pago totalmente no ato de 
compra Tratava-se, pois, de uma compra à vista. Os preços nos contratos de 
Larsa sAo estipulados. geralmente, em prata, o que, provavelmente, indica qu~ jâ 
predominava na época uma economia de tipo pecuniário. 133) Em alguns contratos 
de compra de escravos encontra-se, ainda, a alusão a um ato simbólico expresso 
na fórmula chamada bukanum, cuja fonnulação suméria é GIS.GAN.NA 
IB.TA.BAL, assim traduzida pelo assiriólogo Edzard: "(der VerkAufer) hat ihn/es 
veranlasst. Ober das GIS.GAN hinOberzusteigen". 134) 

Depois da declaração do preço o escriba Introduzia no COFJtrato as cláusulas 
finais, que, em geral, começavam COf1) a fórmula suméria U4.KUR.S~: "no futuro" 
ou, de maneira mais completa, U4-KUR.SE U4-NU.ME.AK: ''no futuro, para sem
pre". Em um contrato da época. a fórmula aparece em sua tradução acádica: a-na 
wa-ar-ki-a-at u4-nl-im (35). Estas cláusulas serviam de garantia para o comprador. 
Um primeiro tipo é a cláusula de irrevocabtlidade. Os contratos de Larsa conhecem 
quatro diferentes fórmulas (je cláusulas de irrevocabilidade. No contrato acima tra
duzido aparece a fórroola im-gur-dEN.ZU INIM NU.GÁ.GÁ: lmgur-Sim (vendedor) 
não farA reiyindicaç6es''. É a fórmula A na classificação de M.San !'Jicolô (38). No 
contrato VOS 8,8 é usada a fórmula 8 (3n: dEN.Zu-mu-sa-lim U ga-mi-il-tum 
NU.MU.UN.GI4-GI4= "Sin-musallm e gamittum (vendedores) não retomarão (a este 
assunto r. A fórmula C só se enoontra nos contratos de oornpra de imóveis. <3s>. A 
fórmula E (39) é usada no contrato VS 13,76 combinada com a fórmula B: lR.MU 
NU.UB.BÉ.A NU.MU.UN.GI4GI4.NE: eles não dirão: (este é) meu escravo; eles 
não retornarão (a este assunto). O segundo tipo de mecanismo de desfesa do 
comprador é a clâusula de evicção. No citado contrato VS 13, 76, antes das cláu
sulas de irrevocabilidade. o escriba embutiu uma cláusula de evicção em uma for
mulação mista acâdico-suméria: ba-qf-ra-an wa-ar-di-im na-ra-am-dEN.ZU 

(30) Em VOS B. 36 são pagos 12 siclos, 96 gr. de prata; em VOS 8, 40; 1 O siclos, cerca de 80 gr. 
de prata; em VS 13, 64: 10 1/2 siclos. 84 gr. de prata; em VS 13, 76: 15 1/6 siclos, cerca de 
212,gr. de prata e em VOS 8, 1~ 12 sk:los. 96 gr. de prata. 

(31) Cfr. tamb«n L Mendelsohn, Slavery In the AncientNearEast. pp. 117-119: w. Schwenzner, 
Zum Altbabylonlschen Wlrtschaflsteben, p. 11 o. 

(32) Sobre o significado desta expressAo dr. A. Falkenstsln, Die Neusumerischen Gerichtsurt<un
den, 111, p. 161. Cfr. tamb6m A. Delmel, Sumerisches Lexikon, I, no 187,3. 

(33) Em VOS 8,69 o preço de uma casa 6 pago em prata. cevada. IA e óteo em VOS 5,112 o pre· 
ço de um IIBfreno oonstru(do ê pago em prata e cevada. 

(34) Cfr .. O. O. Edzard, "Die,bukanum - Fonnal der ~ischen Kauf·vertrAge und jhre su· 
mensche Entsprechung , ZA 60 (1960)8-53; M. Malul, 'The bukanun- Clause- Rellnqui· 
shment of rlghts by prevlous rlght holder", ZA 75 (1985)66· 77. O tenno bukanum ê reglsndo 
em AHw p. 136 com o significado "M&aerkeule, kJOppel e a expressAo acédica bukanam 
sutuqu por "den kiOppel hlnubergeben (vom Verklufer zum Kaufer). Cfr. tambán CAO "B" p. 
308. 

(35) Cfr. A. P. Rlftln, Starovavtlouskie jurldlceskle I admlnlslratvnye dokumenty v sobnlnljach 
SSSA, Moskva·Lenlngrad 1937, n° 16,11. 

(36) ~· M. San Nicoló, Oie Schlussklauseln der ahbabylonlschen Kauf-und TauschvertrAge, p. 

(3n Cfr. M. San Nlcolô, op. dl p. 46 

(38) Cfr. M. San Nicol6, op. ctt. p. 52. 

(39) crr. M.San Nloolõ, op. ctt p. sa 
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SES.A.NI U Sl·t-ma-at..dEN. ZU AMA.A.NI BA-NJ-18-GI4.GI4: "a uma reivindicação 
em relação ao escravo, Naram-Sin, seu 1rmão e Simat-Sin, sua mãe, responde
rão" . Em vos 8,86 aparece a fórmula suméria GÚ.GAL.LA.lR.S~ IN.NA.GUB: 
.. em caso de reivindicação do escravo ele se apresentará". Um terceiro tipo de 
defesa do comprador ê a cláusula de garantia que aparece uma única vez nos 
contratos de compra de escravos, no texto YOS 8,31, na formulação mista: ba-qr
ra-an i-ba-qá-ru-su-nu-ti 1 MA. NA [KÜ.BABBAR] IN. NA. [AN.LÁ]: "um reivindicador 
que os reclamar, 1 mina de prata pesará''. 

Cada contrato é confirmado, em geral, por um juramento. No contrato acima 
traduziqo o juramento é feito pela fórmula MU lR-dEN.ZU LUGAL LAR
SAMKiu dEN.ZU i-ri-bam LUGAL UNIGKI IN.SI.PÀD: .. em nome de Warad-Sin rei 
de Larsa e de Sin-iribam, rei de Uruk, ele jurou". J[i no contrato VS 13,64 (ano 30 
de Rim-Sin) lê-se a fórmula: MU d f\ANNA dUTU U dri-im-dEN2U IN.PÀ.NE: "em 
nome de Nanna, Sarna~ e de Rim-Sin eles juraram". Outras vezes aparece ape
nas MU LUGAL.BIIN.PAD: "em nome do rei ele jurou" (40l. O juramento é feito pe
los vendedores e é a garantia das cláusulas de irrevocabilidade colocadas nos 
contratos imediatamente antes da fórmula de juramento. Nos contratos de Larsa os 
deuses invocados com maior freqüência são Nanna, Sarnas e Sin acompanhados, 
em geral, do nome do monarca reinante. 

Depois da fórmula de juramento segue o elenco do nome das pessoas que 
serviram de testemunhas do ato de compra. O nome vem, em geral, precedido do 
tenno sumério IGI = "diante de". O número das testemunhas varia de contrato pa
ra contrato. No contrato YOS 5,124 são mencionadas 7 testemunhas, enquanto 
que em YOS 5,141 aparec~m 20 testemunhas. A lista de testemunhas termina 
com a expressão KISIB LU INIM.MA.MES: "selo das testemunhas". Em Larsa 
costumava-se selar com o cilindro--selo das testemunhas tanto os tabletes como 
os invólucros de argila que envolviam o tablete e em que estava redigida uma có
pia do contrato. 

Cada contrato de compra costumava terminar com o registro da data em que 
a transação fora efetuada. A fórmuJa de data continha, em geral, o mês, o ano e, às 
vezes, o dia em que o contrato de compra fora realizado. Nos contratos de Larsa o 
nome dos meses seguia o calendário de Nippur <41>, em que o nome dos meses era 
em sumério. Assim por exemplo: no contrato apresentado como exemplo no ínfcio 
desta palestra lê-se ITU SU.NUMUN 2 U425 KAN: "Mês SU.NUMUN 2, dia 25" . 
Por esta fórmula sabe-se que o contrato em questão foi efetuado no dia 25 de um 
mês intercalado depois do mês SU.NUMUN que era o quarto mês dO calendário de 
Nippur <42>. Os anos eram mencionados por meio de um fato determinado que ca
racterizava aquele ano de reinado. Os diferentes fatos importantes que marcavam 
os diversos anos de governo de um rei eram listados e formavam as chamadas 
fórmulas de datas <43>. Os anos dos contratos de Larsa foram datados pelas fór
mulas de datas da dinastia de Larsa !44l. No contrato VOS 5,124 jã mencionado. 
a fórmula do ano é MU 3 GISGU.ZA BÁRA MAH GUSKIN ~ dNANNA dNIN. GAL 
dUTU.RA MU.NI.IN.KU4.AE: "3 tronos, com atto pedestal de ouro, ele introduziu 

(40) crr. vos 8, 8, 12;86, 11 . 

(41) Ctr. H. Hunger, art. "Kalender'' em ALA 5, p. 300. 

(42) Ctr. ibidem p. 300. Sobre os meses intercalares ctr B. Meissner, BabyiOnlen und Assyrien, 
vol. 11, p. 397 

(43) Cfr. A. Ungnad, art. "Datenlisten", ALA2p. 131·194. 

( 44) Cfr. A. Ungnad, an. cit p. 1 4.9-164. Cfr. tambán M. Stol, Studies 1n Old Babylonian History, 
. 1-31 
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no templo de Nann~ de Ningal e de Sarnas 145), que é a fórmula do ano 3 de reina
do de Warad-Sin ( 1934-1823 a. C) na lista publicada por Ungnad. Depois desta 
breve análise da fórmula de um contrato de compra de escravo pode-se formular o 
seguinte esquem~ que se encontra em todos os contratos desta natureza (46>: 

1. Objeto de compra (nome do escravo) 
2. Cláusula de conclusão do contrato 

a) vendedor 
b) comprador 
c) preço 

3. Cláusula de irrevocabilidade de venda e cláusula de evicção ou de garan-
tia 

4. Juramento 
5. Testemunhas 
6. Datação. 

IV 

Como foi dito no infcio, os arquivos de Larsa até hoje conhecidos contêm 
cerca de 150 contratos de compra e troca de propriedades datados do tempo da 
dinastia de larsa. Desses contratos, apenas 14 se referem à compra de escravos, 
o que significa uma percentagem de menos do que 1 O% do total. Este resultado 
poderia ser explicado como um fato meramente circunstancial, causado pela natu
reza dos arquivos estudados ou pela casualidade que nos fez encontrar mais tex
tos com contratos de compra e troca de terrenos do que de compra de escravos. 
Mas isto não aconteceu, apenas, em Larsa. Em outras cidades, outros arquivos 
testemunham a mesma desproporção. Assim, nos textos do perfodo babilônico an
tigo encontrados na cidade de Sippar, em 18.000 nomes de pessoas registrados 
nos documentos existentes, apenas 300 são nomes de escravos, uma percenta
gem, portanto, de cerca de 16% (47l. A razão desta desproporção é, certamente, 
o fato, bem conhecido de quem estuda os textos econômico-administrativos da 
Babilônia antiga, que a escravidão não representou um fator relevante na economia 
da região durante o perfodo babilônico antigo !48). A Babilônia tinha uma economia 
essencialmente agrfcola e baseava-se, desde os tempos pré-sargOnicos 149>, em 

(45) Cfr. A. Ungnad, art. cll p. 160 nlil 193. Já na lista A 7534 publicada por M. Stol, Studies in Old 
Babylonian History, p.2, esta fórmula pertence ao ano 7 de Warad-Sin. Cfr. também O. o. 
Edzard, Die "Zweite Zwischenzelt" Babyloniens, p. 171. 

(46) Cfr. L. Matous, "les Contrats de vente d'iiTIT18ubles provenant de Larsa", Ar Or 18(1 950) 
p. 12s. 

(47) Cfr. A. Hanis, Ancient Sippar, p. 333. 

(48) Cfr. A. L Oppenheim. Aooent Mesopotamia. p. 74ss. Para o significado da escravidão du
rante o perfodo Ur 111 Cfr. B.J. Siegel, Slavery during the third Dynasty of Ur, American Anthro
pologist. New Serias 49/1, Part 2. 1947. 

(49) Cfr. 0.0. Edzard, Sumerische Rechtsurkunden des 111. Jahrtausends aus der 2.eit vor der 111. 
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· s tipos de propriedade: a propriedade pública gerida pelos templos e pelo palã
;io (50) e a propriedade pr.ivada (51). Os setores produtivos eram, pois, controlados 
~uer pelo estado, proprietário de muitas terras. quer por famftlas e indivfduos. do-

s de campos, pomares etc. • . Mas o modo de produçlo na agricultura babiiOni
:;a não era, essencialmente, o de exploração do trabalho escravo. A rnao de obra 
que sustentava a economia babilônica er~ conforme os testemunhos dos textos 
da época <52l, recrutada, em sua esmagadora maioria, entre os membros do grupo 
social dos awilu, que formava a classe dos homens livres, com todos os direitos 
de cidadão. Esta classe constituiu, sem dúvida, no período babilônico antigo, a 
camada mais ampla da sociedade 153l. Em geral era o próprio awilum, proprietârio 
de um campo, que o trabalhava com os membros de sua famfUa. Quando o awitum 
proprietário não podia trabalhar o seu campo, o § 253 do código de Harrmurabl 
testemunha o costume de alugar um outro awilum para cultivá-lo em ~u lugar. O§ 
273 do código de Hammurabi fala, também, da contratação de um LU.HUM.GÁ-
umerograma que corresponde ao acádico agrum e indica um mercenário (54>, para 
abalhar na lavoura, determinando um salário maior- 6 SE, cerca de 0,30gr., de 

prata ao dia - até o quinto mês do ano (55), e um salário menor - 5 SE, cerca de 
0,25gr ., de prata ao dia - a partir do sexto mês do ano. Nos campos de proprieda
de do palácio os funcionários agrfoolas como os issakku, os nukaribbum, os nasi 
biltim não eram escravos e nem mesmo "serfs" no significado atriburdo a este ter
mo por Gelb <56> e, em parte também, por Diakonoff <57>; eles eram awilu que se en
gajavam, como os demais funcionários do patácio, em um serviço ilkum (58) rece-

(50) Ctr. M. de J. Ellis, Agricultura and the State in Ancient Mesopotamia, Philadelphia 1976; J. 
Ranger, "lnteraction of Temple, Palace and 'Privale Ente!l>rise' in the Otd Babytonlan Eco
nomy, em E. Upinski (ed.) State and Temple Economy in the Ancient Near East, Lewen 
1979, vol. I, p. 249·256; N. Yoffe, The Economic Role of Crown in the Old Babylonian Pe
riod, Malibu 1977. 

(51) Ctr. G. Komoróczy, "Zu den Eigentu.msverhAitnissen in der altbabylonischen Zeit", em E. Li· 
pinski (ed. ); state and T emple EoollOfJl)' in the Ancient Near East, vol. 11, p. 411·422, cfr. tam
bém I. J. Gelb, "On the Alleged T ernple and State Economias in Ancient Mesopotamia", em 
Studi in onere di E. Volterra, VI, Milão, 1969, p. 137-154; G. Komoróczy, "Landed property in 
Ancient Mesopotamia and the Theory ofthe So-Called Asiatic Mode of production", Oikume
ne 2 ( 1978)9· 26; I, M. Diakonoff, "On lhe Structure of Old Babylonian Society", em H. Klengel 
(hrg), Beitrãge zur Soziaten Struktur des Alten Vorderaslen, p. 15·31; A.L Oppenheim, An
cient Mesopotamia, p. 75-109. 

(52) Ctr. E. Bouzon, As Leis de Eshnunna, §§ 7; 8; 1 O; 11; idem, O Código de H81TY11Urabi, §§ 
273-274. Este fato é testemunhado, também, na abundante correspondência oficial deste 
perfodo. 

(53) Ctr. W. Róllig, art. "Gesellschaft", ALA 111, p. 235 §4; cfr. também F. R. Kraus, Vom Mesopo
tamischen Menschen der altababylonischen Zelt und seiner Welt. p. 117-122. 

(54) Ctr. A. Deimel, Sumerisches Lexlkon, IV, p. 981, n9 586, 183; cfr. também W. von Soden, Ak· 
kadisches HandwOrterbuch, p. 16; The Chicago Assyrian Dlctionary, "A" I p. 151. O agrum 
era o homem que alugava seus trabalhos na agricultura, na irrigação, na limpeza de canais 
etc .. . Cfr. também J. G. Lau1ner, Altbabylonlsche Personenmlete und Emlerarbeitervertra
ge, p. 85-89; A. Salonen, Agricultura Mesopotamlca. p. 313·1316. 

(55) Nos cinco primeiros meses do ano (do fim de março até fins de agost>) o trabalho no campo 
era, devido à colheita. bem mais pesado do que no resto do ano. 

(56) Ctr. I.J. Gelb, "From Freedom to Slavery" em Abhandlungen der Bayeriachen Akademie der 
Wissenschaft. Ph. - hist Kl., MOnchen 1972. p. 87 ss. 

(sn Ctr. l M. Diakonoff, "Siaves, Helo&s anel Serts In Early Antiquity, em J. Hannatta und G. Ko
moróczy (ed.), Wirtschaft und Gesellschaft im Alten Vorderasien, Budapest 1976, p. 52ss. 

(58) Cfr. B. Kienast Art. "llku", em ALA V, p. 52-59; M. de J. Ellls, Agricultura and lhe S1ate In An • 
cient Mesopotamia. p. 15-25. 
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bendo em pagamento uma porção de campo para o próprio sustento IS9l. O conhe
cido muskênum também não é um tipo de escravo 160>. Ele formava, provavelmen
te, um grupo social, que gozava uma certa proteção especial do palácio em con
sequência dos liames que o ligavam ao rei !61l. Mas os textos do perlodo babilônico 
antigo, especialmente as leis de Eshnunna !62) e o Código de Hammurabi 1631 pare
cem apresentar os muskenu como um grupo social intermediário entre os awilu e 
os escravos. 

Embora a estrutura básica da sociedade babilônica fosse constitufda pelos 
awilu, o escravo também estava presente nessa sociedade. Eles eram denomina
dos em acádico wardum = "escravo" !64) e amtum = "escrava" (as) e expressos 
çomumentE!, nos documentos do perfodo babilônico antigo, pelos sumerogramas 
IR (66) e GEME (67l. Os escravos propriamente ditos, que normalmente pennane
ciam para sempre escravos, eram geralmente obtidos nas campanhas militares, 
com a captura de prisioneiros de guerra, ou em "razias" realizadas nas regiões 
montanhosas (68l, ou eram os wilid bitim: "escravos nascidos em casa "!69l. Os 
documentos babilônicos, a partir de Ur 111, testemunham, também como jã foi dito 
acima, um novo tipo de escravidão, como a entrada em vigor do costume de ho
mens livres, onerados por d(vidas, venderem sua esposa, filhos ou a si mesmos 
para pagarem com trabalho escravo suas d(vidas !70l. No contrato YOS 5, 132, do 
ano 1 O do reinado de Rim-Sin, é dito expressamente que Estar-lllati se vende co
mo escravo a Balmunamhe a-na hu-bu-ul-li-su = "por sua dfvida". Como já foi 
mencionado, o § 117 do Código de Harrmurab1 aceita esse. costume, mas limita 
a três anos o tempo mãximo permitido para este tipo de escravidão. Os inúmeros 
documentos do perCodo babilônico antigo, provenientes ele diferentes localidades, 
atestam que o maior número de escravos era do sexo feminino 171>. Isto mostra que 
a força de trabalho escravo era empregada principalmente na economia domésti
ca (72l. Mas os textos babilônicos testemunham, também, o costume de alugares-

(59) É o eqel sukusim = "campo de sustento" testemunhado nos documentos desta época The 
Chicago Assyriam Dictionary, "VJ" p. 74 define ilkum como "services perfonnance for land 
held (from OB on) ..• " 

(60) Para uma breve discussão do termo cfr. E. Bouzon, O Código de Hammurabi p. 33-35. 

(61) Em ARM V, 86 um funcionário real preocupa-se que o desejo do palácio seja cumprido a 
respeito de um presente feito a um muskênum. Em ARM 11, 61, 25 o texto menciona um A. SÀ 
mu-us-ke-nim ao lado de um A. SÀ é-kal-lim: "campo do muskênum, campo do palácio". 

(62) Cfr. §§ 12; 13; 24; 34; 35 e 50 (na formulaçao da tábua "B"). 

(63) Cfr. §§ 8, 15; 16; 140; 175; 176; 198; 201; 204; 208; 211; 216; 219; 222. 

(64) Cfr. AHw p. 1464. 

(65) Cfr. AHw p. 45; CAD "A" 11 p. 80. 

(66) Cfr. A. Delmel, Sumerisches Lexlkon, I, p. 94, n2 50, 3. 

(67) Cfr. A. Deimel, Sumerlsches Lexikon, N, p. 1029, n<2 558,2. Cfr. tarrtMSm I.J. Gelb, "Terms for 
Slaves in Ancient Mesopotamia, em Societies and Languages of the Ancient near East, 
p. 81-98. 

(68) Note-se, aqui, que o sumerograma GÉME = esaava, é composto dos sinais MÍ = "mulher" e 
KUR = "montanha". Cfr. A. Oeimel, SL IV, p. 1029, n9 558. 

(69) Cfr. R. Frankena, Briete aus dem Berllner Museum, Ab B 6, n!? 4, 25. 

(70) Cfr. A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsuri<unden I, p. 84s. 

(71) Em Sippar por exemplo, como mostram os estudos de R. Harris em Ancient Sippar, p. 33, os 
documentos atestam que 213 dos escravos mencionados eram mulheres. 

(72) Cfr. M. Birot, Tablenes d'époque Babylonienne Ancienne, n2 20, 10; 22,8-13; 54,2. Nestes 
textos fala-se de porções alimentares para os wardu bitim: "escravos de casa". 
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cravos para os trabalhos no campo durante a colheita (73). Nas listas com nomes 
de trabalhadores empregados pelo estado na construção ou limpeza de canais, no 
reparo do sistema de irrigação e em outros trabalhos de interesse da comunidade 
é raro encontrar-se o nome de um escravo 1 7<~>. O número proporcionalmente pe
queno de contratos de compra de escravos encontrados em Larsa não é, pois, um 
fato circunstancial mas mostra a mesma realidade, testemunhada em outros textos 
da época, de que o número de escravos era relativamente insignificante e que o 
trabalho escravo, até o perrodo babilônico antigo, não desempenhou um papel rele
vante na economia da Babilônia antiga. Esta economia estava substancialmente 
baseada na mão de obra livre dos awilu. 

(73) Ctr M. Schorr, Ur1<unden des altbaby!on1schen Ziv11- und Prozessrechts nº 155. Cfr. também 
A. Salonen, Agricultura Mesopotâmica, p. 306ss. 

(74) Assim por exemplo nas 153 cartas de Hammurabi, hoje conhecidas, não se encontra entre as 
pessoas a quem são destmados trabalhos. tarefas e serviços nenhum escravo. Cfr. E. Bou· 
zon, As Cartas de Hammurab1. 
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