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A maioria dos manuais didáticos dedicados ao estudo da Antigüidade e da 
Idade Média parecem reproduzir a idêia da extinção da escravidão concomitante 
ao fim do lmpêrio Romano. As invasões do \12 século aparecem como a "causa" 
da servidão medieval, empobrecendo a noção de processo histórico. C1l 

Oaf retomarmos um aspecto da transição ao feudalismo, aliâs bem especffi
co, de modo a discutirmos as possibiliddes de enganos e confusões a que o uso 
indiscriminado de termos como servo, .. semHivre" ou escravo pode conduzir, sem 
a devida contextualização em seus momentos históricos particulares. 

HOMOGENEIZAÇÃO REAL E DIFERENCIAÇÃO JURfDICA 

O primeiro fato que salta aos olhos de quem observa o mundo do trabalho a 
partir dos polrptlcos carolrngios é o carâter numericamente pouco expressivo da 
população não-livre ai apresentada. A despeito de algumas discordâncias - Doe
haerd, por exemplo, sugere que os escravos não estabelecidos tiveram importante 
papel até o século XI (2) - pode-se concluir pela pouca importância econômica dos 
escravos no perfodo, seu carãter de categoria residuaL 

Ao mesmo tempo, o estudo dessa documentação também revela o quanto 
os não-livres pertenciam a um meio social extremamente diverso da escravidão 
antiga, convivendo lado a lado com o camponês livre, indicando, JX>is, um nivela
mento das condições materiais de existência no mundo rural. 
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Entretanto, o não-livre permanece separado da liberdade pela própria no
menclatura designativa do grupo social donde provém: manclpia (plural neutro 
referido aos nãcrlivres) ou servus. O que essas classificações jurfdicas ocultam é 
o que nos interessa rever. 

O desaparecimento da escravidão tal como praticada no mundo antigo foi 
um fenômeno tardio, cujas causas decorreram de razões múltiplas, sobretudo as 
próprias condições econômicas da Alta Idade Média, que não mais comportavam a 
gestão do domrnio com base na manutenção I exploração de uma tropa numerosa 
de escravos ao longo de todo o ano. T aJ como ocorria no regime vassálico - em 
que alimentados e comandados foram transformados em vassalos com benetrcio -
os proprietários dispersaram suas turmas de escravos pela franquia (individual ou 
coletiva) ou pelo seu estabelecimento numa tenência (mansus). Os escravos as
sim estabelecidos (servi casati) estavam sujeitos à prestação de rendas e servi
ços originalmente mais pesados que os devidos pelos colonos (al. Estes, por sua 
vez, embora integrantes do povo franco, sofriam a imposição indiscriminada de ta
xas, corvéias e multas, as quais inviabilizavam, na prática, a possibilidade do 
exercrcio de sua "cidadania". Sua condição aproximava-se cada vez mais daquela 
do nã<rlivre mas, num primeiro momento, o estatuto da terra era dado pelo dos 
homens que a ocupavam. · 

À medida em que o regime dominial acentuou sua feição de unidade integra
da entre grande propriedade I pequena exploração, no entanto, apagaram-se as 
distinções primitivas, fato acentuado pelo incremento da mobilidade da terra e da 
população camponesa. A rigor, operava-se um deslisamento dos encargos devi
dos do homem para a terra, pouco distinguindo, de fato, o colono do escravo. Do 
ponto de vista das condições materiais de existência, os dois grupos fundiam-se 
num só contingente de camponeses dependentes. 

Um extrato do polrptico de Saint Germain-de-Prés, referente ao domrnio de 
Celle-Yveline, ilustra com clareza o que apontamos (4l. Sua análise, ainda que su
perficial, evidencia a homogeneização operada no dia a dia da economia dominial, 
a começar pelo fato da abadia possuir 53 tenências livres (§ 62), ocupadas por 
detentores dos mais diversos estatutos. Vejamos: 

"Winemundus, colono, e sua mulher, colona chamada Winetildis, homens de 
Saint Germain, têm consigo dois filhos ( •.• ): eles detêm um mansus livre, com 7 
bonniers em terra arável e 2 ansange, em pasto 1 arpent. Ele paga para o exército, 
em prata, dois soldos, no ano seguinte um soldo, no terceiro ano um porco gordo 
valendo um soldo. Ele lavra no inverno 4 perches; corvéias, carreto, mão de obra, 
abate de ârvores, tanto quanto se lhes mandem; 3 galinhas e 15 ovos" (§ 37). En
quanto isso, "Nadalfredus, escravo e sua mulher colona, chamada Aodohis, ho
mens de Saint Germain, tinham consigo 5 filhos ( ••• ): eles detêm um mansus livre, 
possuindo em terra âravel 8 bonniers, em vinhas duas partes de arpent, em pasto 
2 arpents. As mesmas taxas" (§ 47). Já "Leodardus, escravo de saint Germain, 
tem um mansus livre, tendo por terra áravel10 bonniers, em prado meio arpent. As 
mesmas taxas" (§ 48). 

Como se vê pela rnfima amostra, todos estavam sujeitos a obrigações em 
dinheiro, espécie ou trabalho semelhantes, fossem eles livres ou escravos, ocu
passem eles uma supertrcie maior ou menor de acordo com suas necessidades ou 
o número de bocas a alimentar. O estatuto da terra ê que estâ determinando a 
condição dos homens, um só grupo de homens de Saint Germain, em estreita de
pendência do abade, proprietãrio e senhor. 

Tudo isso significa que estamos diante dos servos ou "semi-livres• dos ma
nuais? Dirramos que não, já que o cuidado e a insistência em precisar a condição 
pessoal de cada camponês do domfnio revelam algo mais que uma simples preo-
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cupação contabilfstica. O que parece subjacente a tais fatos ê que. na mentalidade 
da época, um fosso ainda considerâvel separava as duas categorias de depen
dentes. 

ESCRAVIDÃO OU SERVIDÃO? 

Segundo Perroy, a expressão "'semj.flvres", freqüentemente usada pelos 
historiadores, é um contrasenso jurrdico - muito embora correspondesse a uma 
realidade econômico-social - uma vez que "a mentalidade jurfdica da Alta Idade 
Média não admitia nenhuma limitação à idéia de liberdade. Ou ela ê total ou sua 
ausência é completa" (Sl. E o escravo, nesse sentido, era portador de uma marca 
hereditãria. transmitida em linha materna, que o tornava - por nascimento - excluf
do de tribunais públicos, das armas ou mesmo das ordens religiosas, espaços trpi
cos do estatuto do livre. E a marca da privação da liberdade persistia, à época ca
rolrngia, através de um imposto, de valor quase que simbólico- o census de capi
te - talvez sua evidência mais tangrvel. 

O simples fato do termo colonus somente desaparecer dos textos no século 
XI. dando lugar à terminologia uniforme designativa do servo, propriamente dito, 
não nos parece fortuita. Até então, alguns autores- como Duby, Fournier e outros 
- consideram pouco prudente falar em servidão medieval, preferindo enfatizar a ri
gidez na manutenção das incapacidades jurídicas dos não-livres, o que equivale a 
ratificar o seu contrãrio, isto é, a personalidade jurrdica própria dos integrantes do 
povo franco. Semelhante ênfase não pode ser descolada do conflito latente entre 
poder público e privado no perfodo. 

A tensão existente entre o desgaste do público e o avanço do privado- ma
ximizada pela poll'tica vassâlica carolfngia - traduziu-se, na prática, pela apropria· 
ção do direito do bando por parte dos senhores dominiais. Muitas vezes na condi
ção de funcionârios da realeza, estes substituram-na nas convocações militares e 
no julgamento dos livres integrados a seus domrnios, isolando-os cada vez mais 
da esfera do público, cujos espaços eram os tribunais e o exército. Juridicamente 
Uvre para deles participar, o colono, no entanto, por artiffcios favorecidos pela ma· 
ximização de seus encargos materiais, era deles subtrafdo. O serviço militar-bâsi
co, numa sociedade de guerreiros, transmutara-se em hostiliclum, e os tribunais 
públicos em cortes senhoriais. 

Os esforços da realeza no sentido de frear a privatização dos poderes públi
cos visavam, por isso mesmo. ao reforço do estatuto do franco, garantindo-lhe, por 
lei, condições mfnímas que impedissem sua total desaparição. Não foi outro o espr
rito da reforma judiciâria; da diminuição do comparecimento obrigatório às assem
bléias; ou mesmo das capitulares, que permitiam o agrupamento de pequenos ex· 
ploradores para o fornecimento de um só combatente que fosse para o exército. 

é esse contraditório jogo de forças que estã espelhado na discussão sobre 
os limites entre escravidão e liberdade no perfodo, denotando a transição do regi
me dominial para o regime senhorial e seu pressuposto bâsico: o reforço das su
jeições camponesas. Eis o cerne da questão. 

A despeito de considerarmos que os germes da senhoria jâ estão presentes 
nesse momento, preferimos ainda chamar de escravos aos não-livres carolrngios, 
precisando o aparecimento da servidão medieval apenas quando desaparecerem 
os únicos critérios de liberdade até ar existentes: as assembléias judiciárias e as 
arrecadações militares. Só então se configuram, de fato e de direito, os novos vrn
culos de dependência que submeteriam, total e definitivamente, a população cam· 
ponesa aos novos senhores, simultaneamente, da terra e das justiças. Eis o servo 
dos manuais e os riscos a que uma concepção economicista do processo históri
co pode conduzir. 
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NOTAS 

(1) Dentre os manuais destinados ao 12 e t!l graus por nós manipulados, num total 
de 7, apenas um merece destaque, por tentar escapar de uma visão linear e 
reducionista da transição ao feudalismo: R. Aquino (et alii}. Fazendo a histó-
ria: da pré-história ao mundo feudal. R.J., Ao Uvro T êcnico, 1985. 

(2) R. Doehaerd. Occidente durante la alta Edad Media. Economias y socieda
des. Barcelona, Labor, 1974, p. 112, chega a mencionar a existência de 540 
escravos em cartas de doação de domfnios leigos a religiosos. 

(3) A Lei dos Alamanos e a Lei dos Bávaros, ambas de infcios do século VIII es
pedficam, por exemplo, para o escravo, que "cada um fará 3 dias de serviço 
por semana sobre a reserva e 3 dias para ele mesmo", o que não acontece 
com o colono. 

(4) "Un domaine de l'abbaye de Saint Germain-de-Prês: la Celle-Yveline" IN: Ron
ciêre, Delort, e Rouche. L'Europe au Moyen Age. Paris, Armand Colin, 1969, 
t. 1 1 PP• 230-233. 

(5) E, Perroy. L e mónde carolingien. Paris, Sedes, 197 4, p. 178. 
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