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Palácios, templos e aldeias: 
o “modo de produção 

asiático”

A forma como abordaremos, neste livro, o estudo 
das sociedades do antigo Oriente Próximo —  através dos 
exemplos egípcio e mesopotâmico — vincula-se direta
mente à noção de modo de produção asiático. Começare
mos, então, por uma exposição sumária: dos antecedentes 
do surgimento deste polêmico conceito; da sua elaboração 
na obra de Marx; e do seu complexo destino posterior. 
Em seguida, trataremos de expor a versão específica do 
mencionado conceito, que nos servirá de base para inter
rogar os exemplos escolhidos.

Antecedentes do conceito de “modo de 
produção asiático”

Do século XVI ao XVIII, os escritores europeus que, 
por alguma razão, se referiam ao Oriente — à Ásia — , 
faziam-no no contexto do pensamento acerca do social 
como existia em sua época, isto é, manifestando i interesse 
prioritário, ou mesmo exclusivo, pelos aspectos políticos. 
A idéia de que a política não passa de uma parte do todo
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social, doj^ual só aparentemente é o princípio condutor, 
não começou a se desenvolver antes do século XIX. Assim, 
na fase anterior, noções como o “despotismo oriental” 
apareciam^romo objetos perfeitamente autônomos e legí
timos de análise. Inicialmente, os materiais usados provi
nham da j^íblia e de escritores clássicos antigos — por 
exemplo, as opiniões manifestadas pelos gregos acerca do 
Império P̂ jirsa — , bem como de informações não muito 
precisas sobre os turcos otomanos e o Império Moscovita. 
A partir dõiséculo XVII, porém, multiplicaram-se as publi- 

-cações de rescritos de viajantes, mercadores, navegantes e 
diplomatas; que se dirigiam ao Oriente (Império Turco, 
Pérsia, índia, China etc.) em busca de ganho mercantil, 
de vantagens comerciais para si próprios ou para os 
países quedos enviavam. Tais escritos foram lidos e utili
zados, na Europa, por pensadores (filósofos, historiadores, 
economista^s políticos) interessados principalmente em con
trastar os dados que conheciam ou acreditavam conhecer 
a respeito da “Ásia” ou do “Oriente” — então quase 
sempre visto como uma única totalidade homogênea — 

^com sua interpretação do que ocorria na Europa, em 
polêmicas acerca do absolutismo, do livre comércio, dos 
direitos naturais dos homens, e de outros temas. Foi unica
mente no século XIX que as sociedades asiáticas passaram 
a ser encaradas em sua heterogeneidade e multiplicidade, 
e vistas como objeto de estudo em si mesmas, em função 
não apenas das mudanças ocorridas na maneira de abor
dar o social, mas também de uma penetração crescente 
e em profundidade dos interesses europeus nessas socie
dades orientais.

No século XVI, a Europa vivia a emergência das 
nações-Estados modernas, das monarquias absolutistas. 
Questões como a necessidade de exércitos e burocracias 
permanentes, de sistemas nacionalmente integrados de



7

finanças, impostos e leis, estavam na ordem jdo dia. 
Pensadores se debruçavam sobre tais problemáticas, ten
tando entendê-las e dar-lhes respostas positivas je prag
máticas, alguns dos quais foram pioneiros na apresentação 
do Estado oriental como antítese da monarquia européia. 
Machiavelli, por exemplo, acreditava que no Império Turco 
havia um único senhor, sendo todos os outrosj homens 
seus servidores; a razão disto seria que, ao contrário do 
que ocorria na Europa, entre os otomanos inexistiria uma 
nobreza hereditária, idéia algum tempo depois retomada 
por Francis Bacon. Ele opunha, então, o governo europeu, 
exercido por um monarca cercado de conselheiros, ao 
despotismo oriental; contrastava os numerosos j Estados 
europeus, em que havia condições que favoreciam a criati
vidade dos habitantes, aos imensos impérios orientais, ca
racterizados por uma população servil. Bodin, por sua vez, 
sob forte influência de Aristóteles, comparou a “monarquia 
real” européia — em que os súditos obedeciam às leis 
do rei e às leis naturais, sendo-lhes reconhecido o direito 
à liberdade natural e à propriedade — com a “monarquia 
senhorial” do Oriente, esta ilustrada pelos Estados turco 
e moscovita. Em tais Estados o rei, senhor dos bens e 
das pessoas por direito de conquista, governava seus súdi
tos como um chefe de família romano governava seus 
escravos.

Em 1650, Thomas Hobbes endossou algumas das 
idéias de Bodin, ao tratar do que, por influência grega, 
chamou de “reino despótico”.

No século XVII, comerciantes e embaixadores que 
haviam conhecido a Pérsia e a índia especularam sobre 
as origens e bases do “poder despótico” : elementos de 
seus escritos foram amplamente usados, sobretudo na 
França, nas acaloradas polêmicas acerca do absolutismo 
monárquico. Em seus contatos com o Oriente, os (europeus
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notaram, Im  primeiro lugar, o contraste entre a imensa 
riqueza dal: cortes e a pobreza abjeta da maioria da popu
lação, confirmando, portanto, uma visão como a de Ma- 
chiavelli efeacon acerca da ausência de mediações sociais 
entre a corte e o povo. Quase todos afirmaram que o 
déspota e^a o único proprietário do solo. O mais famoso 
dos viajantes, Bernier, acreditava ser esta propriedade a 
fonte do p%der despótico — tese que seria adotada poste
riormente ^>elos fisiocratas, por Adam Smith e por Marx 
— , enquanto outros, pelo contrário, achavam que era do 
poder absSluto que o governante derivava seus direitos 
sobre as pessoas e os bens. Bernier notou também que 
os artífices orientais — artesãos de alta qualificação — 
dependiam* para viver, da redistribuição das riquezas 
concentradas através de tributos feita pelos soberanos, 
para os quais trabalhavam.

No século XVIII, além de uma voga generalizada, 
na Europa* das coisas e dos costumes turcos e persas — 
como os viam os europeus, numa evidente reinterpretação 
— , a China fez sua aparição no universo intelectual do 
Ocidente, alimentando a oposição entre “sinófilos” .e “sinó- 
'fobos” : Voltaire serve para ilustrar a primeira posição e 
Montesquieu, a segunda.

Montesquieu, em 1748, considerou o “despotismo” 
como sendo uma das formas fundamentais de governo, 
exemplificando-o, porém, não apenas com sociedades 
orientais, mas igualmente com personagens do Império 
Romano e jcom a Inglaterra de Henrique VIII. Seu con- 

■ traste entré “monarquia” e “despotismo” baseava-se na 
noção de que, sob este último regime, inexiste qualquer 
instância entre o déspota e o povo: todos os súditos são 
“nada” diante do governante todo-poderoso. Uma socie
dade despótica carece de leis políticas fundamentais e de 
comércio; nos casos extremos, o déspota monopoliza a 
propriedade da terra.
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Voltaire, que via a China como o país dos reis filó
sofos, protótipo do ‘'despotismo esclarecido”, porj ele pre
conizado, criticou Montesquieu, no que foi imitado por 
alguns fisiocratas. Quesnay, por exemplo, encarava'a China 
como um “despotismo legal”, em oposição ao “despotismo 
arbitrário”. Embora nem todos os fisiocratas fossem “sinó- 
filos”, credita-se a eles a formulação do primeiro modelo 
econômico sistemático aplicado ao “despotismo oriental” ; 
isto porque foram também os primeiros que perceberam a 
economia como uma totalidade coerente, feita de partes 
interdependentes ou solidárias.

Numa posição relativamente isolada na época,'o orien- 
talista francês Anquetil-Duperron, em obras publicadas 
entre 1778 e 1791, opôs-se à idéia de que o governo da 
índia fosse despótico e ignorasse as leis ou o direito de 
propriedade, e também à afirmação — feita em 1783 por 
A. Dalrymple —  de que a terra ali fosse possuída coletiva
mente pelas aldeias.

Ainda no final do século XVIII, Adam Smíth, em 
A riqueza das nações (1776), afirmou que na índia e na 
China a agricultura, e não a manufatura, era altamente 
considerada e favorecida. A riqueza (ouro e prata) estava 
nas mãos de uns poucos magnatas, que não a investiam 
nem permitiam que outros o fizessem. O Estado j— pro
prietário de todo o solo — interessava-se em promover a 
agricultura, manter os caminhos e os canais de irrigação.

Já no início do século XIX, o filósofo alemão Hegel 
— que lera os filósofos franceses do século XVIII e Adam 
Smith — procedeu a um contraste entre Oriente e Oci
dente. A Europa conhecera um progressivo desenrolar da 
autoconsciência, enquanto no Oriente se dera o desenvol
vimento de uma consciência moral externa ao indivíduo, 
ou seja, abstrata. Por tal razão, na China a história se 
reduzia a uma mera crônica, enquanto na índia [ela sim-
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plesmentffiião existia. A política, na forma de invasões 
ou revoltajgtaalacianas, era indiferente para os camponeses, 
em suas aldeias imutáveis.

A^imutabilidade das aldeias como base da estagnação 
da Índia <j3Pé|britânica foi salientada por John Stuart Mill, 
em 18^8 »nelas se combinavam o artesanato e a agricul

tu ra , e? é^ jp ra  o Estado fosse o proprietário das terras, 
os camponeses detinham seu usufruto mediante o paga
mento degbndas fixadas pelo costume. Outro economista 
político, cujas idéias teriam grande influência sobre Marx, 
foi Richa^l Jones: em 1831 caracterizara a “renda em 
forma de tributo” — típica, para ele, da Índia e de outras 
sociedadesjasiáticas —  entre as modalidades possíveis da 
renda — «desenvolvendo, neste ponto, certas idéias de 
Adam Smhh —, e ligara-a à estagnação oriental, pelo 
fato de impedir a acumulação individual e preservar o 
despotismo:

A partir de meados do século XIX, multiplicaram-se 
os estudoside sociedades orientais, não mais a partir dos 
governantes e, sim, das unidades aldeãs e suas instituições. 

»Tais estudojs foram influenciados por duas grandes corren
tes de pensamento. Uma delas consistia na crença de ser 
o sânscritoTia língua-mãe das grandes línguas da Europa,
0 que levada a crer numa espécie de “unidade institucional 
indo-europeia”, exemplificada nos estudos em que, entre 
1861 e 18#5, Henry Maine comparou as comunidades 
aldeãs da índia às dos eslavos, germanos e celtas. A outra 
foi a longaVpolêmica — ainda atual — acerca de serem 
ou não as sociedades aldeãs primitivas caracterizadas pela 
propriedadelcoletiva sobre o solo, reconhecendo-se às famí
lias individuais unicamente um direito de usufruto. 1
__________U

jj.»
1 A respeito dos antecedentes do conceito de “modo de produção 
asiático”, verjjBAlLEY, Anne M. & L lobera , Josep R., eds. The 
Asiatic modefof produciion, p. 13-23. V. “Bibliografia comentada”.
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Da elaboração do conceito ao seu abandono

Na obra de Marx o “modo de produção asiático” 
aparece, na imensa maioria dos escritos — como ocorre, 
aliás, com todos os modos de produção pré-capitalistas — , 
num contexto bem definido: em relação mais ou menos 
direta com a análise do capitalismo e com a crítica da 
economia política que hoje chamamos “clássica’,’. Nestas 
condições, não se pode esperar encontrar nos escritos do 
fundador do marxismo uma teoria explícita e acabada a 
respeito das sociedades “asiáticas”. Mesmo assimj embora 
baseadas nas idéias que vinham se desenvolvendo na 
Europa durante cerca de três séculos a respeito do Orien
te, as suas concepções acerca do “modo de produção 
asiático” foram suficientemente interessantes para terem 
duradoura influência. F

Na década de 1850, como correspondente do jornal 
New York Daily Tribune, em Londres, Marx redigiu uma 
série de artigos sobre a índia e a China, ao cobrir debates 
no Parlamento britânico a respeito de temas como a reno
vação dos privilégios da Companhia -das índias Orientais, 
as rebeliões Taiping, a revolta dos cipaios etc. Sua corres
pondência com Engels, na mesma época, preparou alguns 
dos desenvolvimentos presentes naqueles artigos.

Em carta a Engels, em 1853, Marx cita longos extra
tos do livro Voyages contenant la description des états du 
Grand Mogol, de Bernier (1670), chegando à conclusão 
de que o viajante do século XVII tivera razão ao ver, na 
inexistência da propriedade privada da terra — na: Turquia, 
Pérsia, índia — , a base de todos os fenômenos do Oriente,Iinclusive a ausência de história de que falara Hegel. 
Engels sugeriu-lhe, em resposta, que a origem da inexis
tência de propriedade privada residiria nas condições cli
máticas de semi-aridez, fazendo com que a irrigação arti-



ficial, organizada seja pelas comunidades, seja pelo Estado, 
fosse condição primordial para que a agricultura pudesse 
ser praticaria-. Estas e outras idéias expostas na carta de 
Engels ffonuri retomadas por Marx, com algumas modifi
cações, fíenjseu artigo de 25 de junho de 1853, a partir 
do papel dm governo no que diz respeito às obras públicas 
de irrigaçaor -Na Índia, a ausência de propriedade privada 
da terra çjo^ papel do Estado nas obras públicas, bem 
como o caráter autárquico das aldeias •— cada uma das 
quais, um mjequeno mundo em si — , cujas terras podiam 

,ser cultivaaas em lotes familiares, permanecendo porém 
comuns asfpastagens, explicariam a estagnação, o caráter 
estacionária da sociedade. Essas comunidades conheciam, 
sem dúvida* as distinções de casta e a escravidão; mas, 
na medida |em que combinavam o artesanato e a agricul
tura, sua auto-suficiência bloqueava o desenvolvimento do 
indivíduo e. servia de base ao despotismo oriental. A 
única revolução autêntica na história da Ásia se devia 
ao impactoYdo capitalismo. Num artigo de 8 de agosto
de 1853, Marx tratou do modo pelo qual os britânicos, 
rompendo aj autarquia aldeã na Índia — pela introdução 
de tecidos baratos de algodão e pela construção de estra
das de ferroai— e absorvendo-a em sua civilização, estavam 
lançando asi bases do progresso de uma efetiva transfor
mação social.

Entre 1*857 e 1859, Marx redigiu um extenso manus
crito para jaôr em ordem suas pesquisas em economia, 
como também a elaboração do seu método específico de 
análise. TalMmanuscrito — os Grundrisse (Fundamentos 
da crítica daieconomia política) — só seria publicado pela 
primeira vezj em 1939-41, tendo maior difusão somente
no fim da década de 1950.

6Numa passagem dos Grundrisse —  “Formas que pre
cedem a produção capitalista” — , Marx aborda o processo
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da separação do trabalhador em relação às condições obje
tivas da produção e reprodução de sua vida, o que signi
ficou, historicamente, tanto a dissolução da pequena pro
priedade quanto a da propriedade coletiva, baseada na co
munidade oriental. De fato, no texto, a “forma asiática” de 
propriedade comum da terra aparece como uma entre vá
rias modalidades possíveis — justamente a mais resistente à 
mudança, devido à união entre agricultura e artesanato 
nas comunidades autárquicas, e devido a que, no! interior 
destas, o indivíduo não pudesse converter-se em 'proprie
tário, tendo exclusivamente a posse da terra. Assim, mes
mo o surgimento da escravidão ou da servidão e da 
riqueza monetária pouco pôde afetar as resistentes comu
nidades “asiáticas”.

Marx imagina uma evolução que, passando pelo pas
toreio nômade, levasse a tribo à sedentarização em deter
minado território, mantendo sua comunidade dej sangue, 
língua e costumes. Na variedade “asiática” de comunidade, 
o produtor individual vê na organização tribal — formada 
“naturalmente” — um suposto natural ou divino j do pro
cesso de trabalho, não produzido por este. "O indivíduo 
só pode apropriar-se das condições objetivas de sua vida 
na qualidade de membro da comunidade: a apropriação 
real dessas condições através do trabalho só se pode dar 
sob aquele suposto que aparece como natural, ou sobre
natural. Por cima das comunidades locais está uma* unidade 
superior ou englobante, encarnada, em última* análise, 
numa só pessoa — o déspota — , que se apresenta como 
a única proprietária do solo; as comunidades locais são, 
simplesmente, possessoras hereditárias. Deste modo, a uni
dade superior mediatiza a relação entre o indivíduo e as 
condições de trabalho por intermédio de cada comunidade 
particular, que dela parece receber o direito de uso sobre 
os recursos naturais. Em conseqüência, uma parte do traba-
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lho excedente de cada comunidade local destina-se à uni
dade englobante, ou “comunidade superior”, na forma de 
tributo e Se trabalho comum para exaltação da unidade, 
prestado tra déspota real ou ao ser imaginário que encar
na a unidaqe tribal: a divindade.

Vê-s^pue, na análise de Marx, na fundação material 
do “despotismo oriental”, por trás das aparências — poder 
despótico, Eusência de propriedade — se perfila a base 
real constituída pela propriedade comunal, em que se com
binam agricultura e artesanato, nas comunidades autár
quicas queT contêm em seu interior todas as condições 
para sua reprodução e para a produção de excedentes. 
A realização do trabalho pode dar-se tanto pelas famílias, 
em lotes individuais, quanto pelo cultivo em comum do 
solo. Dentro de cada comunidade, a unidade desta pode-se 
encarnar, seja num chefe individual, seja num conselho 
de chefes de famílias.i

As obfas públicas, na prática levadas a cabo pelas 
comunidades, aparecem como realização da unidade englo
bante do regime despótico ao qual cada indivíduo, de 

..cada comunidade, parece pertencer. O excedente acumu
lado pela ‘{comunidade superior” serve para o comércio 
exterior, as í obras públicas e a remuneração de artesãos 
especializadòs, a serviço da corte. Inexiste o intercâmbio 
mercantil nó interior de cada comunidade, podendo haver, 
no entanto, ;trocas entre as comunidades.

Em 1859, no prefácio à sua Contribuição à crítica 
da economià política, Marx afirmou que, de maneira geral, 
os modos dé produção asiático, antigo, feudal e burguês 
moderno pobem ser encarados como épocas que marcam 
sucessivos progressos no desenvolvimento econômico da 
sociedade. No livro, chamou a atenção sobre o fato de 
que, na Ásia,; a tesaurização da riqueza em metais preciosos 
tinha pequeno papel no mecanismo total de produção;



15
1

em contraste com o capitalismo, a imobilização da- riqueza 
em tesouros ainda aparecia como uma finalidade em si.

Em O capital — obra da qual somente o primeiro 
tomo foi publicado com Marx ainda em vida (1867), 
surgindo os outros dois postumamente, em função' de for
midável esforço de Engels na organização do texto (1885, 
1894) — , diversas passagens esparsas têm a ver com o 
“modo de produção asiático” ou com sociedades especí
ficas por ele conformadas (índia, Peru pré-colombiano), 
tendo sempre como ponto de referência o contraste com 
o modo de produção capitalista. Tratando do destino do 
excedente nas sociedades “asiáticas”, diz Marx Jque ele 
se destina, em parte, à troca entre as aldeias e, em parte, 
à renda apropriada pelo Estado, com a qual este [paga os 
artesãos pelo seu serviço e realiza o comércio de longo 
curso. Seguindo uma opinião de Adam Smith e de ‘Richard 
Jones, ele afirma que, nos Estados da Ásia, dá-se a coin
cidência entre renda e tributo. Por outro lado, nas socie
dades “asiáticas”, como em todas aquelas em que o pro
dutor direto controla os meios de produção, a extorsão 
do trabalho excedente só pode ocorrer mediante ô  recurso 
à coação extra-econômica, ou seja, pela utilização da re
pressão militar, dos mecanismos judiciais, da ideologia etc.

O papel de Engels na elaboração do conceito de 
“modo de produção asiático” foi bem menor do que o 
de Marx. No Anti-Dühring (1878), Engels reafirmou a 
necessidade de organização das obras de irrigação no 
Oriente como elemento que explica o surgimento dos 
Estados despóticos. Ele via no despotismo oriental a mais 
primitiva forma de Estado, por basear-se na mais elementar 
das formas de renda: a renda em trabalho. O livro men
cionava também que as comunidades aldeãs da índia ha
viam evoluído da propriedade comunal tribal ao jparccla- 
mento da terra e ao surgimento de diferenças de, riqueza
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entre ol* indivíduos, devido à distribuição desigual do pro
duto dajUrocas intercomunitárias.

E ra  sua obra A origem da família, da propriedade 
privadaWk do Estado (1884), Engels descartou a análise 
da “historia antiga dos povos civilizados da Ásia”. Isto 

• foi interpretado por alguns como significando o seu aban
dono dojçonceito de “modo de produção asiático”, o que 
não parece procedente. No Anti-Dühring ele sugerira a 

'existênci^ de dois caminhos históricos para o surgimento 
do Estado: o que conduz ao despotismo oriental, no qual 
se mantêm em existência as comunidades aldeãs, e o que 
passa pela dissolução das comunidades tribais e pela evo
lução das forças produtivas, levando ao desenvolvimento 
do escravismo. Tudo indica que, no novo livro, decidira 
limitar-se^ ao segundo caminho, para ele o mais completo 
por dar afcesso às sociedades de classes nas quais se desen
volvem a; propriedade privada e a produção mercantil. 
No século XIX, a arqueologia não revelara, ainda, a 
existência de civilizações próximas por suas características 
das sociedades orientais na Grécia continental e insular 
proto-histórica; assim a Engels parecia que, na Grécia, 
passara-seida organização tribal à sociedade clássica, num 
•processo que não conhecera qualquer modalidade social 
de tipo “asiático”. 2

Da morte de Marx, em 1883, até 1929, o conceito 
de “modo de produção asiático” apareceu com bastante 
freqüência, e sem contestação, na obra de diversos autores 
marxistas (P. Lafargue, H. Cunow, R. Luxemburg, G. 
Plekhanov etc.) e nos debates da Segunda Internacional. 

"Na Rússia, as intervenções a respeito tiveram muitas vezes, 
como panoide fundo, a discussão dos marxistas com os 
chamados “populistas”, que idealizavam a comuna agrária

2 Os textos de Marx e Engels que interessam aos pontos de que 
tratamos foram reunidos em M arx , E n g e l s , L e n in . Sur les sociètés 
précapitalistes. Préf. M. Godelier. V. ‘‘Bibliografia comentada”.
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russa, ou mirt acreditando poder ela ser a base da transição 
ao socialismo, enquanto os marxistas sublinhavam que, 
por um lado, historicamente, as comunidades rurais haviam 
servido de base ao despotismo — inclusive na Rússia — 
e, por outro, encontravam-se em franca dissolução. Ple- 
khanov tinha, das origens do “modo de produção asiático”, 
uma concepção apoiada num determinismo geográfico e 
técnológico bastante estreito. ]

Nos anos que se seguiram à Revolução de 1917, as 
discussões acerca do “modo de produção asiático” |passa
ram a estar crescentemente dominadas por preocupações 
políticas ligadas a qual deveria ser a posição socialista 
correta da Terceira Internacional diante das conseqüências 
do colonialismo europeu e da determinação das principais 
forças revolucionárias presentes nas sociedades orientais. 
No fim da década de 1920, a situação da China concen
trava quase toda a atenção. Enquanto Varga e Riazanov 
acreditavam ver na sociedade chinesa a articulação de 
dois modos de produção — o asiático e o capitalista — , 
outros líderes tinham opiniões diferentes, e achavam que 
a idéia de “estagnação”, que em vários textos de Marx 
se vinculava à noção de “modo de produção asiático”, 
poderia levar à conclusão da impossibilidade da revolução 
socialista no Oriente. Simpósios realizados em jTbüisi 
(1930) e em Leningrado (1931) concluíram pela inexis
tência de um “modo de produção asiático” específico, 
havendo apenas uma “variante asiática” do escravismo ou 
do feudalismo. Estruturava-se, já então, a visão unilinear 
da evolução da humanidade que Stalin consagraria em 
1938. Defensores do “modo de produção asiático”, como 
Riazanov e Madiar, desapareceram na repressão dos anos 
1930, e o conceito foi quase universalmente abandonado 
por várias décadas.-3

3 Ver So f r i. Gianni. II modo di produzione asiatico. Torino, 
Einaudi, 1969. cap. 2.
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Bi*Reabre-se a discussão
I

'V^ttfogel, ex-membro do Partido Comunista Alemão 
que, rrnf&ando-se para os Estados Unidos, ali ensinara his
tória daSchina e fora um delator quando das perseguições 
da érajraé McCarthy, publicou, em 1957, Oriental des- 
potísmwk -íivro no qual expôs sua teoria a respeito das 
“sociedades hidráulicas”, cujas máximas representantes no 
mundo^Sbntemporâneo seriam a União Soviética e a China 
socialista, as grandes inimigas do Ocidente.

Wittfogel mescla uma concepção ecologista e tecnicis- 
ta, semefhante à de Plekhanov, ao difusionismo e a outras 
influências. Afirma que as condições em que surge a opor
tunidade!— não a necessidade — para que se desenvolvam 
padrõesKlespóticos de governo e sociedade, por ele identi
ficados com a “sociedade hidráulica”, dependem de certos 
requisito!: 1. A reação do grupo humano diante de uma 
paisagem) deficitária em água. 2. Tal grupo tem de estar 
acima do nível de uma estrita economia de subsistência. 
3. O grupo deve estar distante da influência de centros 
importantes da agricultura de chuva. 4. O nível do grupo 
precisa s^r inferior ao de uma cultura industrial baseada 
na propriedade privada.

Cumprindo-se todos esses requisitos, o surgimento 
de uma sociedade hidráulica torna-se possível, embora não 
necessário^ a escolha entre adotar ou não tal forma de 
organizaçao permanece em aberto, sempre havendo alter
nativas, Qlcontrole, armazenagem e uso de grandes massas 
de água através de obras hidráulicas exigem um trabalho 
maciço, que tem de ser coordenado, disciplinado e diri
gido, o que impõe a subordinação à autoridade reguladora 
de um Estado forte e eficaz: este acaba por esmagar a 
liberdade feio grupo que lhe está submetido.

* WittfooelÍ Karl A. Despotismo oriental. Trad. F. Presedo. Ma- 
arid, Guadarrama, 1966.
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Para Wittfogel, a economia hidráulica primeiràmente 
surgiu nas regiões áridas, difundindo-se depois pelas semi- 
-áridas e úmidas, sempre na dependência da sua aceitação 
por parte dos grupos humanos aos quais se tenha colocado 
a opção. Ele acha que é possível a adoção daj forma 
hidráulica de sociedade e de Estado, mesmo em regiões 
onde não exista ou seja pouco importante a agricultura 
hidráulica: é a “sociedade hidráulica marginal”. No caso 
de serem adotadas só parcialmente as características do 
“despotismo oriental”, teríamos uma “sociedade hidráulica 
submarginal”. Assim, a necessidade de obras hidráulicas 
seria condição necessária para o surgimento da sociedade 
hidráulica em caráter pioneiro, sem ser, no entanto, impres
cindível para a difusão de tal forma de organização social.

Por fim, diz o autor que, uma vez esgotadas as possi
bilidades de desenvolvimento e de mudanças criadoras 
contidas no modelo da “sociedade hidráulica”, esta tenderia 
à repetição estereotipada —  epigonismo — ou mesmo à 
decadência. O seu ciclo completo seria: formaçãoj cresci
mento, maturidade, estagnação, epigonismo e retrocesso 
institucional.

As idéias de Wittfogel tiveram muitos seguidores. 
Outrossim, uma de suas posturas básicas, a “hipótese causal 
hidráulica” — isto é, a idéia de que a necessidade de 
controle sobre os grandes trabalhos exigidos pela manu
tenção de um sistema complexo de irrigação foi o fator 
central na geração do Estado “despótico” — , era já bem 
antiga, tendo sido defendida por historiadores como J. 
Baifletj.-JL Pirenne,_A. Moret, J. Vercoutter e H.j W. F. 
Saggs  ̂JTal hipótese é falsa, o que foi evidenciado, sem 
dúvida, por inúmeras pesquisas bem apoiadas na arqueolo
gia e em fontes escritas. Ê irônico que uma dessasj pesqui
sas tenha sido realizada por um dos mais incondicionais 
seguidores de Wittfogel, A. Palerm, que começou sua inves-
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tigação arqueológica e etno-histórica pensando provar a 
“hipótese causal hidráulica” no caso do México pré-colom
biano, mas demonstrou, de fato, o contrário: que o con
trole dos sistemas de irrigação competia às comunidades 
locais, e que só muito tardiamente o Estado desenvolveu 
uma política de grandes obras públicas de tipo hidráulico.n

Entre os marxistas, o livro de Wittfogel — que pro
vocou grande indignação — constituiu apenas um entre 
muitos fatores que deram impulso à retomada do interesse 
pelo conceito de “modo de produção asiático”. Outros 
fatores foram: a “desestalinização”, iniciada pelo XX Con
gresso do Partido Comunista da União Soviética, que no 
campo do materialismo histórico desencadeou um ataque 
à noção do unilinearismo evolutivo das sociedades huma
nas;, o progresso dos movimentos de libertação nacional, 
sobretudo a partir da década de 1950, com a admissão 
sucessiva, às Nações Unidas, de numerosas nações afro- 
-asiáticas, cujos problemas socioeconômicos específicos 
exigiam também respostas de tipo histórico; a ampla cir
culação dos Grundrisse, texto de Marx praticamente desco
nhecido até a mesma década, bem como a repubíicação 
de seus artigos sobre a índia e de escritos de Plekhanov, 
Varga e outros autores acerca das sociedades “asiáticas”.

Nos países socialistas, na França, na Itália, no Japão 
e em outras partes do mundo, inclusive na América Latina 
— se bem que modestamente, a não ser no caso do 
México — , os anos 60 e 70 viram proliferar uma biblio
grafia numerosa e variada sobre o “modo de produção 
asiático”, em meio a ativa troca de idéias — poder-se-ia

° Ver, sobretudo, A d a m s , Robert M. Early civilizations, subsistence, 
and environment. In: St r u ev er , S.. ed. Prehistoric agricuhure. N ew  
York, The Natural History Press, 1971. p. 591-614; P a l e r m , 
Angel & WOLF, Eric. Agricultura y civilización en Mesoamérica. 
México, Secretaria de Educación Pública, 1972. p. 128-48.
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mesmo dizer, no contexto de um vivo debate e de*agudas 
divergências.

Entre os temas em torno dos quais se desencadeou 
a discussão acerca do “modo de produção asiático” — 
que muitos passaram a chamar de “tributário”, “despótico- 
-tributário”, “despótico-aldeão” etc., por ser obviamente 
inadequado o adjetivo asiático aplicado a um tipo de 
sociedade que os pesquisadores julgavam encontrar na 
história de regiões situadas em todos os continentes — 
estavam as seguintes indagações: Qual a sua organização 
interna, sua origem, suas contradições, seu desenvolvi
mento? Tratar-se-ia de uma forma de transição das socie
dades comunitárias tribais às sociedades de classes plena
mente desenvolvidas, ou de um tipo específico 'e bem 
definido de sociedade de classes? Seria uma formação 
marginal restrita somente a certas sociedades, ou universal?

As respostas dadas a estas e outras perguntas foram 
heterogêneas segundo autores e tendências, em parte por
que nos próprios textos a que todos recorriam, como diz 
Melotti,

A ênfase de Marx se desloca, nas diversas passagens, de  
um a outro dos (. . .) aspectos. Ora afirma que o elem ento  
fundamental do sistem a oriental é a ausência da \proprie
dade privada, ora atribui esta mesma ausência aos fatores 
particulares de caráter geográfico e climático Ora
explica o papel eminente do Estado por e s te s  fatores ecoló
gicos, que impunham a necessidade  de grandes trabalhos 
hidráulicos, ora, pelo contrário, pela dispersão e pefo isola
mento das aldeias. Em certas passagens, atribui e s te  isola
mento à economia auto-suficiente, garantida pela combina
ção de agricultura e artesanato doméstico. Em outras, pa
rece adotar contrariamente a idéia de que seja a estrutura 
sim ples destas aldeias, e portanto a limitada divisão do 
trabalho, o que explica a estagnação do sistem a oriental. 
Alhures, sublinha fatores diversos, como a civilização dema-
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siado rudimentar, o baixo nive! das forças produtivas ou a 
particular estrutura de classes, que aliás faz decorrer, por 
suajvez, da insuficiência da divisão do trabalho. 6 *

Ofeue significa, como já foi mencionado, que Marx 
não chegou a elaborar uma teoria sistemática e acabada 
do “moao de produção asiático".

Ei^bora alguns autores (K. A. Antónova, P. Ander- 
son, B.^indess e P. Q. Hirst, G. Komoróczy) concluíssem 
pela insistência de tal modo de produção como forma 
específica de sociedade, outros (F. Tõkei, Godelier, Me- 
lotti, J.'Suret-Canale, J. Chesneaux, R. Bartra etc.) che
garam àj^conclusão contrária e também salientaram a im
portância desse conceito para basear uma visão multilinear 
do desenvolvimento das sociedades humanas, em oposição 
à perspectiva unilinear consagrada por Stalin. Ainda mais 
interessante é a posição de Goblot, que se opõe tanto ao 
unilinearismo quanto ao multilinearismo, já que defende a 
opinião de que a evolução das sociedades não é  linear: o 
desenvolvimento social, caracterizado por contatos e in
fluências,^deslocamentos, “novos começos”,- não é contínuo 
em cada unidade “etnogeográfica” — que pode mesmo co
nhecer estagnações e involuções — , por mais que a conti
nuidade temporal e^iógica daquela evolução possa ser 
recuperada quando integramos os diferentes processos 
evolutivos* numa unidade superior. Por isso, diz M. Rebé- 
rioux queío historiador deve abandonar a busca (absurda) 
da continuidade geográfica do desenvolvimento histórico e 
aprender “a ver o contínuo no descontínuo”. '

6 M e l o t t i, Umberto. Marx e il terzo mondo. Milano, II Saggia- 
tore, 1972. p. 92.
" G o b l o t , Jean-Jacques. L’histoire des “civilisations” et la con
ception marxiste de l’évolution sociale. In: P elletier , A . &  — . 
Matérialisme historique et histoire des civilisations. Paris, Ed. 
Sociales, 1969. p. 57-197.
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Embora seja impossível seguirmos aqui toda a traje
tória do conceito de “modo de produção asiático’,’ desde 
que sua discussão foi retomada, pouco antes de 1960, é 
mister, além de remeter o leitor aos textos principais 
gerados em tal discussão, 8 recordar que, se bem que até 
meados, da década de 1960 ainda fossem comuns os 
escritos puramente exegéticos e teóricos a respeito, desde 
então tem-se desenvolvido a perspectiva de que, sèm des
curar da teoria, é essencial proceder ao seu confronto com 
o material empírico disponível, infinitamente mais rico do 
que no século passado. Afinal, foram Marx e Engels que 
frisaram, referindo-se à “síntese dos resultados mais gerais 
que é possível abstrair do estudo do desenvolvimento 
histórico” :

Tais abstrações, tomadas em si mesmas, separadas da 
história real, não têm qualquer valor. 9

“Modo de produção doméstico” e “modo de 
produção palatino”

As tentativas de aplicação do.conceito de ‘‘modo de 
produção asiático” disseram respeito a grande número de 
socíedade&R-e a cortes cronológicos também variados: as 
civilizações do antigo Oriente Próximo; algumas das civi
lizações da proto-história mediterrânea (cretense, micênica 
e, com menos verossimilhança, a etrusca); índia,|Sudeste 
Asiático e China pré-coloniais; algumas das culturas da 
África negra pré-colonial; as altas culturas da América 
pré-colombiana. Casos muito controversos, e com graus 
de probabilidade muito mais baixos, são o Império Bizan-

8 A  coletânea mais atualizada é a já citada na nota 1, organizada
por Bailey e Llobera. ,
9 M arx , Karl & E n g els , Friedrich. La ideologia alemana. Mon
tevideo, Pueblos Unidos, 1968. p. 25.
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tino, o Imundo muçulmano — insistiu-se mais no caso 
turco —R a  Rússia tzarista e o Japão.

Aqui nos interessa o antigo Oriente Próximo, visto 
através Se idois exemplos: o Egito faraônico e os Estados 
da Baix^| Mesopotâmia. Por tal razão, apoiar-nos-emos 
na interpretação da evolução social próximo-oriental ela
borada, ^>b inspiração das discussões“ acerca do “modo 
de produção asiático”, por dois autores italianos, especia
listas na'história dessa região: M. Liverani e C. Zaccagnini.

Por^olta de 7000 a.C. já existiam, na Ásia Ociden
tal, aldeias sedentárias, resultantes do processo que o 
arqueólogo australiano Gordon Childe propôs fosse cha
mado “revolução neolítica” ; esta forma de organização 
se genermizou aos poucos no Oriente Próximo. Alguns 
séculos antes de 3000 a.C., na Baixa Mesopotâmia, e por 
volta dessa data, no Egito, nova transformação —  que 
Childe chamava “revolução urbana” — se traduziu no 
surgimento de cidades, do Estado, e de uma diferenciação 
social profunda; ou, mais em geral, do que se conven
cionou denominar “civilização”.

„.Liveráni, ao interpretar a situação posterior à “revo
lução urbana”, propõe um duplo quadro de referência: 
o “modo de produção doméstico”, ou “aldeão”, e o “modo 
de produção palatino”. O primeiro seria uma estruturação 
social cujaporigem remonta à “revolução neolítica” ; são 
características suas a economia de subsistência, a ausência 
de divisão lè especialização do trabalho —  dando-se, em 
cada aldeia^ a união da agricultura e do artesanato — , a 
ausência dm uma diferenciação em classes sociais, a pro
priedade comunitária sobre a terra. O “modo de produção 
palatino’’, por sua vez, resultaria da “revolução urbana”, 
que desembocara no surgimento de complexos paladais e 
templários como centros de nova organização social. A 
economia passara a basear-se na concentração, transfor-
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mação e redistribuição dos excedentes extraídos por tem
plos e palácios dos produtores diretos — em suajmaioria 
ainda membros de comunidades aldeãs — , mediante coa
ção fiscal, configurando tributos in natura e “corvéias”, 
ou trabalhos forçados por tempo limitado, para atividades 
civis (trabalhos diversos) e militares; isto manifestava 
divisão e especialização do trabalho, com o surgimento 
de especialistas de tempo integral (artesãos, sacerdotes e 
burocratas dependentes dos templos e palácios), uma dife
renciação fortemente hierárquica da sociedade, um sistema 
já complexo de propriedade que incluía, entre outras for
mas, as propriedades dos palácios e dos templos. As 
comunidades aldeãs e, em regiões marginais, também as 
comunidades tribais, tomadas em si mesmas, eram o resí
duo de um modo de produção cujas raízes mergulhavam 
no passado pré-histórico; mas constituíam, ao mesmo tem
po, a base sobre a qual se desenvolvera o novo modo de 
produção; este só pôde surgir e se expandir explorando 
o modo de produção mais antigo, que foi subordinado, 
adaptado e utilizado de acordo com os novos interesses, 
mas sem perda de todas as suas características próprias. 10 

Para Zaccagnini, a articulação entre estruturas pala
tinas hegemônicas e estruturas aldeãs subordinadas — 
mas ainda reconhecíveis e com certo nível de autonomia 
local — é que constitui o “modo de produção asiático”, 
ou “tributário”, tal como existiu no antigo Oriente Próxi
mo. Ele crê também que, nos grandes vales | fluviais 
irrigados e urbanizados (Egito, Baixa .Mesopotâmia), a 
forte centralização palatina levou, já no III milênio a.C., 
a um redimensionamento tão profundo das comunidades 
aldeãs, que elas perderam a maior parte de sua autonomia

i°  L iverani, Mario. La struttura poJitica. In: M o scati, |Sabatino, 
ed. L'alba delia civiltà, v. 1, p. 277-414. V. “Bibliografia comen
tada”. Id. II modo dí produzione, ibid., v. 2, p. 3-126.'
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e importância econômica — talvez tenhamos aí uma apre
ciação exagerada, como veremos. Nas regiões menos nu
cleares do antigo Oriente Próximo (Palestina, Síria, Ásia 
Menor, partes da Assíria), pelo contrário, o sistema de 
comunidades de aldeia teria sobrevivido com força, man
tendo reconhecível seu caráter comunitário tradicional até 
pelo mei?os 1200 a.C., aproximadamente.11

Comò foi possível a transição de aldeias indiferen
ciadas à Atuação de desigualdade e domínio que se confi
gurava já? claramente desde o III milênio a.C.? Obvia
mente, o |;. ponto de partida tem de ser um início de 
diferenciarão funcional no seio das próprias comunidades 
aldeãs, tanto devido a fatores internos quanto por impactos 
externos ‘(comércio intercomunitário ou de longo curso, 
guerra, influências diversas). Tal diferenciação, ao ocorrer, 
se cristaliza no plano do prestígio, do ganho e do poder 
decisório: certos “notáveis” saídos das famílias mais'im
portantes passam a manipular de fato, por sua influência 
e formas materiais de pressão, as decisões do “conselho 
de anciãos” da aldeia. A origem primeira da diferenciação 
pôde decorrer do fato de que certas famílias, mais nume
rosas quexoutras, concentraram o controle de mais lotes 
de terra cõmunitária e mais cabeças de gado do que as 
demais; ou de que as famílias estabelecidas há mais tempo 
na aldeia tivessem privilégios negados às mais recentes; 
ou ainda do resultado da distribuição desigual de bens 
provenientes do comércio intercomunitário ou de longo 
curso. Seja como for, quem alcançasse posições vantajosas 
tentaria garanti-las para seus filhos. Com o tempo, esta- 
belecia-se uma diferença entre os que trabalham e os que 
dirigem o trabalho alheio; entre os que decidem e os que 
executam; -entre os que realizam trabalhos “comuns”

11 Zaccagnini, Cario. Modo di produzione asiatico e Vicino Oriente 
antico. Diaioghi di Archeologia. V. “Bibliografia comentada”.
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(agrícolas) e “especializados” (de transformação', troca, 
administração).

Quando as mudanças desembocam plenamente na 
urbanização e na organização estatal, três setores sociais 
básicos são perceptíveis: 1. A imensa maioria da popu
lação dedica-se às atividades agropecuárias, consumindo 
diretamente parte do que produz e entregando o resto ao 
poder central; tal população não participa das decisões 
comuns. 2.- Um grupo, muito minoritário se ocupa com 
atividades artesanais, de troca, de administração,j religio
sas; é mantido pela redistribuição dos excedentes extraídos 
das aldeias, e não participa das decisões comuns! 3. Um 
grupo ínfimo organiza o trabalho das comunidades, pelas 
quais é sustentado, e decide por todos; este poder de 
decisão tende a personalizar-se, a ter como expoente uma 
só pessoa.

A ampliação do corpo social, que passa a englobar 
numerosas comunidades aldeãs, mais os núcleos urbanos, 
leva a uma coesão cada vez mais artificial e menos auto
mática; se tal coesão na aldeia decorre de reláções de 
parentesco e vizinhança e de decisões »-tomadas .por repre
sentantes das famílias nas confederações tribais amplas 
e, mais ainda, num Estado, recorre-se à sanção divina do 
poder e da ordem social. O governante supremoj passa a 
situar-se num plano diferente do que caracteriza o resto 
da sociedade: a sacralidade facilita a aceitação dasjdecisões 
pela maioria não consultada. A contraparte dos excedentes 
recebidos das comunidades é de tipo administrativo, mas 
sobretudo ideológico: o rei, ou governante, é o gàrantidor 
da justiça — ordem cósmica aplicada a casos particulares 
— e da fertilidade da terra e dos rebanhos, utilizando-se, 
para tal, de meios sobrenaturais.

O palácio e o templo são impensáveis sem a aldeia, 
mas esta, ao inserir-se no interior de um sistema [palatino,
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sofre transformações: já não é a aldeia autônoma do 
Neolítico; assim, os dois níveis básicos da integração social 
são interdependentes. No entanto, as relações entre eles 
são de iniciativa exclusiva do nível superior, manifestando- 
-se na taxação, no recrutamento militar, na repressão. 
.Existe uma tensão, um hiato de interesses e mesmo de 
compreensão entre ambos os níveis, que a ideologia oficial 
tenta ocultar, difundindo a imagem de uma sociedade ho
mogênea em que todos — do mais pobre camponês ao 
mais exaltado funcionário —  são “servos” do monarca, 
que, por direito divino, é o senhor de suas vidas e o 

. dispensador da abundância.
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A Baixa Mesopotamia

Introdução

A Mesopotâmia — vale fluvial do Eufratés e do 
Tigre — pode ser dividida em duas partes, respectiva
mente a noroeste e a sudeste do ponto em que os dois 
rios mais se aproximam um do outro: a Alta Mesopotâmia, 
mais montanhosa, e a Baixa Mesopotâmia, imediátamente 
ao norte do golfo Pérsico, região extremamente piana.

Enquanto o povoamento da Alta Mesopotâmia deu-se 
desde tempos pré-históricos muito antigos, a Baixa Meso
potâmia —  potencialmente fértil, mas pouco adequada à 
agricultura primitiva de chuva — não parece ter sido 
ocupada em caráter permanente antes do V milênio a.C., 
durante a fase de Ubaid, talvez entre aproximadamente 
5000 e 3500 a.C. —- basicamente neolítica ou, mais exata
mente, calcolítica, pois objetos de cobre já aparecem em 
pequeno número a partir de 4500 a.C. A fase arqueológica 
seguinte, a de Uruk (aproximadamente 3500-3100 a.C.), 
viu os primórdios da urbanização e da escrita, inovações 
que se consolidaram no Período Inicial do Bronze (3100- 
-2100 a.C.), iniciado com a fase de Jemdet-Nasr (aproxi-



poente 3100-2900 a.C.), considerada como a época 
ma „rfíadeira revolução urbana.
da vS1r  •^ijfespaço de que dispomos neste livro nao permite

apresentação, mesmo sumária, das etapas por que
uma êntão passou a história da Baixa Mesopotâmia. (Ver

dr° !•) mesma razão, não será possível fazermos
° ^abal às heterogeneidades regionais, por muito tem-
jUStlV cas de uma civilização cuja unidade sociopolítica p° w [foi, primeiro, a cidade-Estado. A gravitação das 
baS1 ^'sas cidades-Estados da Baixa Mesopotâmia não 

j de se fazer sentir mesmo quando, a partir de 
. * aj C., aproximadamente, tentativas de unificação im~ 
^  , Je sucederam, cada vez mais consistentes.1
periâi 5
^ po  ponto de vista etnolingüístico, o povoamento da 

. jCíesopotâmia, no período histórico, esteve marcado 
®al%aojè grupos iniciais: os sumérios, que se julgava terem 
Por por mar para a região, mas arqueologicamente 
rn'êra jiavam ao sudoeste do Irã (o Elam, ou Susiana), 
Se Vi vam uma língua aglutinante; e os acádios, que fala- 

iai ülTia língua de flexão do grupo semita, e provavel- 
vieram do oeste. O elemento sumério predominava 

»«*>  ^país de Sumer, ou Suméria) da Baixa Mesopotâ- 
a0 s & o acádio, ao norte (país de Akkad, ou Acádia). 
miâ’ jade, porém, é que, quando começamos a ter mais 
^  v^ ações, em meados do III milênio a.C., esses grupos 
ini°vaíIt já bastante mesclados. No milênio seguinte, a 
estav fcojnpletou; predominaram, desde então, as línguas

e
vam

fusão
semita Com 0 temp0> 0 mapa etnolingüístico se
o aram < _ ____ ._____.___ v________________
comp 
desem

. >o acadiano, o babilônio dele derivado e, por fim,

devido a sucessivas migrações — que às vezes 
pocavam em invasões violentas — de nômades semi-

iíiício do I milênio a.C. o imenso Império Assírio ainda 
íjá  °°  ediado através da extensão das instituições típicas das 
era gm^stados. (Garelli, Paul. Uassyriologie. Paris, Presses Uni- 
cidade^^fjde France, 1964. p. 75.) 
versitaire '



Quadro 1

CRONOLOGIA SUMARIA DA ANTIGA BAIXA MESOPOTAMIA 
(ATÉ A CONQUISTA MACEDÔNICA)

Períodos
Fases da m etalu rg ia  
(correspondência 

aproximada)

D atas aproxim adas  
(a.C.)

Jemdet-Nasr (revolução urbana) Época 
Inicial do 
Bronze

3100-2900
Protodínástico: época suméria arcaica, ou pré-sargônida 2900-2371
Império de Akkad 2371-2230
Domínio dos gútios e início do renascimento sumério 2230-2112

III Dinastia de Ur Época 2112-2004
Larsa e Isin Média do 2004-1792
Império Paleobabitônico Bronze 1792-1595

Saque de Babilônia pelos hititas e a Babilônia cassita
Época Tardia 
do Bronze 1595-1157

Divisão e enfraquecimento político; migrações dos arameus
e dos caldeus Época 1157-731
Domínio assírio direto do 731-626
Império Neobabilônico Ferro 626-539

-Domínio-persa - ■ — > . . .  - 539-331
Fontes: Baseamo-nos principalmentc em Finegan, Jack. Archaeological history of the ancient Middle East. 

Boulder, Colorado, Westview Press, 1979; H allo, William W. & Sim pson , William K. The ancient 
Near East. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1971.
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tas vindos do oeste através do deserto da Síria (amorreus, 
ou amorritas, arameus, caldeus) e de montanheses do 
leste $gútios, elamiías, cassitas; estes últimos, provavel
mente píirigidos por um reduzido grupo de língua indo- 
-européia) ou do norte (os assírios, que representavam 
um velho povo da Alta Mesopotâmia, posteriormente 
semitizado).

As forças produtivas

Os grandes rios da Mesopotâmia têm uma cheia mais 
irregular do que a do Nilo em sua cronologia e incidência. 
As águas sobem, em princípio, entre março e maio, e 
baixam|entre junho e setembro. A enchente se caracteriza 
por sua^grande violência: o Eufrates e o Tigre, ao desce
rem velozmente, durante a cheia de zonas montanhosas, 
a uma jregião absolutamente plana, depositam enormes 
quantidades de aluviões — limo misturado com cal — e, 
embora ta corrente se faça mais lenta na planície, como 
é natural, ainda é suficiente para causar muita destruição. 
Ora, quando as águas sobem, as plantações já foram 
semeadas há vários meses; a inundação poderia, em tais 
condições, destruir os campos cultivados e pôr a perder 
todo o jtrabalho. Isto torna imperativo um sistema de 
diques ej barreiras de proteção, e ao mesmo tempo é pre
ciso acumular água e cavar canais que irriguem os campos 
durante jos meses de seca; em suma, é necessário um 
sistema fcompleto de proteção e de regadio, de caracte
rísticas perenes.

Dos rios, o Tigre, mais violento e cujo leito é baixo 
demais em relação às margens, é menos útil para a irri
gação, enquanto o Eufrates sempre teve mãís possibili
dades dê aproveitamento, já que corre acima do nível 
da planície. Os dois já mudaram de leito várias vezes. O
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Içufrates, além disto, sempre correu por mais de um leito 
ao mesmo tempo: no III milênio a.C., o principal dos 
três canais naturais deste rio era o que passava pela cidade 
acadiana de Kish; o da cidade de Babilônia se tomou o 
mais importante no final do milênio seguinte. A mudança 
de curso dos rios significava igualmente uma transformação 
gradual dos assentamentos e das concentrações demográ
ficas. Por outro lado, a planície não constitui uma zona 
integralmente fértil. No caso da Suméria, por exemplo, as 
cidades-Estados constituíam dois grupos principais; sepa
rados pelo deserto de Edin: a oeste, as cidades de Nippur, 
Shuruppak, Uruk, Ur e Eridu; a leste, além do deserto, 
as de Abad, Zabalam, Umma, Bad-Tibira e Lagàsh. O 
terreno cultivável formava, além do mais, manchas mais 
ou menos separadas entre si.

As condições ecológicas explicam que a agricultura 
de irrigação, ao impor trabalhos consideráveis — embora 
não necessariamente transcendam a esfera local,} como 
veremos — , torna impossível uma organização individua
lista da agricultura. As obras de proteção e de irrigação 
exigiam, para serem construídas, limpas e conservadas, um 
esforço coletivo; e o seu uso devia ser regulamentado 
e disciplinado pela lei. A dependência para com os [diques 
e instalações de irrigação era tão grande que há casos 
historicamente comprovados de reversão à vida nômade, 
devido à sua destruição local.

No caso do Eufrates, o trabalho em si de cortar a 
margem não apresenta dificuldades especiais, e com o 
sistema de diques de proteção, tanques, canais principais 
e regos, a cheia fertiliza o solo com seus aluviões, e 
pode-se ter água abundante durante o ano todo. O pro
blema maior consiste em ser a região absolutamente( plana, 
o que dificulta o escoamento do excesso de água, ’que se 
imobiliza em charcos e tende a impregnar a terra j de sal 
e gesso. Tal problema, assinalado já em fontes do III
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milênio. a.C., não foi solucionado na Antiguidade; a dre- 
nagemjinsuficiente causou, freqüentemente, o abandono 
de amplas superfícies de terra, que antes haviam sido 
férteisí

Os canais, cortados nas margens altas, eram refor
çados pelo acúmulo de aluvião, ao qual às vezes se soma
vam esteiras de junco. Muitos cursos naturais, correspon
dentes fcaos braços dos rios principais e aos tributários 
destes,Poram regularizados e canalizados, mesmo porque 
também serviam para a navegação. O sistema de regadio 
acompanhava tradicionalmente o curso do sistema fluvial 
natural e foi mudando para acompanhar seus freqüentes 
deslocamentos.

t

OÍ enorme esforço gasto era compensado por um 
rendimento muito considerável. Sem que aceitem rendi- 
mentosíde 200 e até 300 grãos colhidos para cada grão 
semeado, de que fala Heródoto (I, 193), os autores de 
hoje, baseando-se no testemunho menos espetacular dos 
próprios documentos mesopotâmicos, admitem variações 
de 8 a 103 grãos colhidos para cada grão semeado, caindo 
depois de 2000 a.C. para a média de 30 por um. Seja 
como for, trata-se de rendimentos importantes, além de 
que, com freqüência, era possível obter duas colheitas 
anuais. |lsto sem dúvida explica a grande concentração 
demográfica e a forte urbanização da Baixa Mesopotâmia, 
embora i:as estimativas tentadas variem muito. Para o 
final dofrlll milênio a.C. e início do seguinte, L. Woolley 
calculou* para a cidade de Ur, uma população de 360 000 
habitantes. Outros autores acham, com maior verossimi
lhança, que a população das cidades sumérias variava de 
10 000 a 50 000 habitantes, aproximadamente, e que Ur 
— a maior delas — poderia ter uns 200 000 habitantes. 
Tais cálculos são frágeis, mas há dados indiretos que per
mitem comprovar o caráter de “formigueiro humano” que
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apresentavam na Antiguidade os 30 000 km2 de terras 
cultiváveis da Baixa Mesopotâmia.

Em que medida pode-se aceitar, para a região em 
estudo, uma “hipótese causal hidráulica”, como a que 
foi discutida no primeiro capítulo? Bem antes dos textos 
mais conhecidos de Wittfogel e seus seguidores, tal hipó
tese era já muito popular na primeira metade deste Jséculo, 
como podemos comprovar em obras como as do arqueó
logo australiano Childe e do historiador francês A.jMoret. 
Mais recentemente, Saggs afirmava, em tom peremptório, 
que

a reunião de comunidades no sul, formando cidades, foi 
quase certamente ditada pelos rios: para controlá-los e uti
lizá-los em forma efetiva precisava-se da cooperação numa 
escala maior do que a que pequenas aldeias isoladas e 
primitivas poderiam prover. 2

No entanto, a tendência dominante tem sidò, cada 
vez mais, a que predomine a opinião que vê na “hipótese 
causal hidráulica” uma simplificação abusiva de processos 
multicausais e complexos. Entre os que assim pensam, a 
opinião de R. M. Adams é uma das que têm maior peso, 
já que ele é um dos poucos arqueólogos que levaram a 
cabo escavações relativas aos sistemas mesopotâmicos de 
irrigação. Ele mostrou que os padrões básicos de assenta
mento seguiam de perto os cursos dos principais rios, 
caracterizando-se por sistemas locais de irrigação em pe
quena escala, desde aproximadamente 4000 a.C. Tal situa
ção continuou a predominar mais tarde, apesar das consi
deráveis obras hidráulicas levadas a cabo pelos governantes 
a partir de meados do III milênio a.C., obras que, seja 
como for, só foram iniciadas muito posteriormente à

2 Saggs, H. W. F. The greatness that was Babylon. New York, 
The New American Library, 1968. p. 41.
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urbanização e ao surgimento da civilização, o que des- 
ipente j§| “hipótese causal hidráulica”. 3

Como explicar, então, o desenvolvimento das cidades- 
-Estadõs sumérias? Embora este seja um tema mal conhe
cido — porque não o iluminam os textos decifráveis, já 
que, quando começam, o processo de urbanização já 
terminou — , é provável que a explicação tenha de ser 
multicausal e complexa, incluindo fatores como a própria 
irrigação — ligada à multiplicação dos excedentes agríco
las e a(f crescimento demográfico, sem os quais as cidades 
não poderiam ter surgido —, mas em conjunto com outros: 
religiosos, políticos, militares, populacionais etc.

Os^milênios IV e III a.C. viram constituir-se o sistemaml
tecnológico básico da Mesopotâmia da Época do Bronze 
e, no conjunto, dão a impressão de um dinamismo maior 
das forças produtivas do que, por exemplo, o que se vê 
no Egito da mesma época. O arado de madeira meso- 
potâmico, acoplado a um dispositivo por onde entravam 
os grãos, permitia arar e semear ao mesmo tempo. A 
transição do cobre ao bronze se fez muito mais rapida
mente do que no Egito, já no período protodinástico, e 
embora|o metal fosse caro —  já que os minérios tinham 
de ser ^ntegralmente importados —, seu uso para fins 
produtivos difundiu-se mais do que no Egito na Época 
do Bronze. O instrumento para elevação de água baseado 
no princípio do contrapeso, conhecido pelos egípcios de 
hoje como shaduf, aparece representado na Mesopotâmia 
por volta de 2000 a.C. e, no Egito, só uns seiscentos anos 
mais tarde.f

Mas convém não exagerar: o instrumental agrícola 
era, no conjunto, bastante rudimentar. O metal só substi

3 Ver o artigo de Adams incluído na nota 5 do primeiro capítulo, 
o qual atíbrda não somente o caso da Baixa Mesopotâmia, mas 
também do Egito e os dó Peru e Meso-América pré-colombianos.
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tuiu de todo a madeira e a pedra ao difundir-se o ferro, 
a partir de fins do II milênio a.C. Enxadas, picaretas e 
machados eram de cobre e depois de bronze. Mas o 
arado foi, durante muitos séculos, feito de madeira, bem 
como a foice — na qual se inseriam pedras cortantes de 
sílex — e o trenó usado para separar o grão da palha — 
prancha sob a qual se fixavam pedras pontudas.] Como 
os instrumentos de bronze não permitiam tosquiar as 
ovelhas, antes da Idade do Ferro a lã tinha ,(de ser 
arrancada.

Um documento de aproximadamente 1700 a.C., que 
os especialistas chamaram de “almanaque do lavrador”, 
descreve os trabalhos agrícolas, que começavam logo de
pois das chuvaradas de outubro-novembro. Tal texto men
ciona a necessidade de controlar a altura da água antes 
de começar a preparar a terra. Previamente ao uso do 
arado, o terreno era trabalhado com picaretas, para tor
ná-lo fofo; se necessário, os torrões eram quebrados com 
um malho. O arado, puxado por bois, abria sulcos sepa
rados por aproximadamente um metro, para evitar o 
esgotamento do solo. Cem litros de sementes bastavam 
para semear 20 000 m2 — contra 5 000 m2 atualmente. 
Depois da semeadura, os sulcos eram limpos; as sementes 
deviam ser protegidas contra insetos e pássaros, e regadas 
em quatro ocasiões. A colheita — de abril a junho ou 
julho — era realizada pela sega com a foice; as j espigas 
eram cortadas curtas, e os caules do cereal, queimados. 
É interessante notar que, segundo o “almanaque do lavra
dor”, as diferentes operações do ciclo agrário acompa
nhavam-se de rezas a diversas divindades.

Tanto na agricultura quanto no artesanato, á produ
tividade do trabalho parece ter sido baixa, o que era 
compensado mediante o uso maciço de trabalhadores. Três 
mulheres deviam trabalhar oito dias, por exemplo, para 
fiar e tecer um pano de 3,5 X 4 m. A divisão' técnica
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v
do trabalho artesanal e agrícola teve pouco desenvolvi
mento,^.predominando a cooperação simples, onde todos 
os trabalhadores realizam as mesmas operações.

Na economia da Baixa Mesopotâmia, as fomes e 
crises de subsistência eram freqüentes, causadas pela irre
gularidade da cheia, como também pela guerra, que des
truía as instalações de irrigação ou as colheitas. Uma 
dessas |crises acompanhou a queda do Império de Ur, 
em 2004 a.C. Outro período de crises econômicas relati- 
vamentè bem conhecidas ocorreu nas cidades de Eshnunna, 
Ur e úarsa, pouco antes da expansão imperial de Ham- 
murapi,- no século XVIII a.C.; mas não se deu então a 
mesma jcoisa em Mari e Babilônia. A economia continuava 
não-unificada e os transportes eram lentos. Quando a 
guerra jou a incidência de calamidades naturais afetavam 
o equilíbrio instável inerente a forças produtivas — ape
sar de tudo insuficientes ou precárias —, numa sociedade 
marcada por extremas desigualdades, o resultado era o 
endividamento e o aumento do sofrimento dos agricultores 
mais pobres e do povo em geral.

Descrição das principais atividades 
econômicas

A agricultura intensiva era a base da vida econômica 
e da urbanização. Os textos sumérios anteriores ao Império 
de Akkad permitem conhecer com algum detalhe as ativi
dades agrícolas desde meados do III milênio a.C. O cereal 
mais cultivado era a cevada, usada como alimento humano 
e do gaclo, e como matéria-prima para fabricação de cer
veja. Diversos tipos de trigo eram também plantados, 
além do sésamo (gergelim), do qual se extraía o azeite 
para alimentação e iluminação. Os textos mencionam 
igualmente legumes, raízes, pomares de árvores frutíferas,
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e mesmo árvores plantadas para obtenção de madeira, 
muito escassa na região. O cultivo da tamareira —  da 
qual se aproveitavam os frutos, fibras e madeira ordinária 
— exigia o uso da polinização artificial.

Desde o Neolítico, a agricultura se associava à pe
cuária: criavam-se ovinos, caprinos, suínos, bovinos e 
muares. O gado bovino era usado como animal de tiro 
para o arado e para os carros — estes também podiam 
ser puxados por asnos; o cavalo só se difundiuj.no II 
milênio a.C. — , além de fornecer carne, um alimento 
de luxo, e leite. A lã das ovelhas era a matéria-prima 
básica para a produção têxtil, embora também sejconhe- 
cesse o linho e, bem mais tarde, o algodão. O asno era 
o meio de transporte terrestre mais importante. Sabe-se 
que os rebanhos eram muito numerosos desde o III milê
nio a.C., e que às vezes eram importados animais de boa 
raça para aprimoramento das espécies criadas.

Há prova documental da importância persistente da 
pesca (no golfo Pérsico, nos pântanos costeiros} rios e 
canais), que empregava um pequeno barco feito dejmolhos 
de junco trançado, anzol e rede. A caça, atividade com
plementar, era bem menos vital.

Praticava-se a coleta em terras pantanosas, éspecial- 
mente para obtenção do junco, que, além de ser usado em 
cestas, barcos, cordas e cabos de ferramentas, constituía 
o material de construção, por excelência, de cabanas rurais. 
A argila era também matéria-prima essencial, usada na 
fabricação de cerâmica, tijolos.

Existiam numerosas especializações artesanais. Os 
textos e algum material iconográfico — muito menos rico 
do que o egípcio — permitem-nos conhecer a produção 
de cerveja, vasilhas (de argila, sobretudo, mas Jtambém 
de pedra, madeira e vidro), tijolos — secos aó sol ou 
cozidos no forno —, que eram a base de todas as cons-
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truções\ objetos de metal, têxteis, objetos de couro (san
dálias, R>upa, equipamento militar, odres, sacos, guarnições 
de carros, certas embarcações), artigos de madeira etc. 
Os textos da III Dinastia de Ur, por exemplo, mencionam 
escultores, ourives, cortadores de pedra, carpinteiros, forja- 
dores de metais, curtidores, alfaiates, calafates. Havia gran
des oficinas pertencentes aos templos e palácios; assim, 
no finafij do III milênio a.C., em três localidades próximas 
à cidade de Lagash trabalhavam 6 400 artesãos têxteis 
em oficinas estatais. Mas também existiam oficinas fami
liares, e nas cidades os artesãos se agrupavam em ruas 
especiais. O desenvolvimento da produção era dificultado 
pela escassez de combustíveis, matérias-primas, metal para 
as ferramentas, cujo abastecimento dependia quase total
mente tia importação. Mesmo assim, certas unidades de 
produção empregavam muita mão-de-obra, especialmente 
os moinhos e as manufaturas têxteis.

O jcomércio local e o entre as cidades da Baixa Meso- 
potâmi^ utilizando a navegação nos rios e canais para 
o transjrorte, implicavam poucos riscos, mas a concorrência 
era grande. Muito mais importante foi o comércio de 
longo curso. Já aproximadamente em 4000 a.C., a obsidia- 
na e o|sílex eram importados do leste, e o asfalto, do 
curso médio do Eufrates. Na fase de Jemdet-Nasr, alguns 
textos já mencionam um “chefe dos agentes comerciais” 
entre o|j funcionários das cidades-Estados. É que a Baixa 
Mesopotâmia só conta com pouca madeira, de má quali
dade, faltando-lhe de todo pedra e metais. Até as grandes 
mós depjedra dos moinhos tinham de ser incomodamente 
importadas. Assim, excedentes agrícolas e produtos manu
faturado^ (especialmente têxteis de lã) foram desde cedo 
mobilizados para serem trocados no exterior por matérias- 
-primas|i(madeira, cobre, estanho, pedras duras) e por 
artigos de luxo (ouro, prata, lápis-lazúli, tecidos estran
geiros etc.).
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A principal rota terrestre para o norte e o oeste, 
percorrida por caravanas de asnos, ganhava a Ásia Menor 
através da Assíria, que ficava na parte leste da Alta 
Mesopotâmia. Por mar, havia contatos freqüentes com 
Dilmun — atual Bahrein — , com outros pontos da ^Arábia 
e, indiretamente, com a índia. Os comerciantes mesopotâ- 
micos mantinham uma rede de agentes e correspondentes 
ao longo das rotas comerciais. Apesar de riscos conside
ráveis, desde que deixou de ser monopólio exclusivo dos 
palácios e templos, o comércio de longo curso passou a 
permitir considerável acumulação privada de riquezas — 
mesmo porque se associava à compra de terras e escravos 
e ao empréstimo a juros. A economia era protomonetária:' 
não houve moeda cunhada antes do domínio persa,* mas a 
cevada e os metais (prata e cobre, sobretudo) funciona
vam como padrão de valor e unidade de conta nas tran
sações. No comércio exterior o pagamento podia ser feito 
com lingotes de metal.

Em certas ocasiões falhava o abastecimento dê maté
rias-primas importadas, afetando as atividades de trans
formação. Na época do apogeu do Império de Akkad, por 
exemplo (século XXIV a.C.), houve uma reversão 
passageira do bronze ao cobre, aparentemente porque fal
tou o estanho.

Propriedade e relações de produção: 
interpretação das estruturas econômicò- 
-sociais

Escreveu certa vez o arqueólogo Petrie:
A idéia de propriedade não é absolutamente uma abstração 
simples; é de tato tão complexa em suas variadas natu
rezas que se trata de uma generalização que não podemos 
esperar encontrar em uma sociedade arcaica. Existem várias



42
r

modalidades de propriedade, tão diferentes entre si que, 
para a maneira concreta de perceber, nada têm em comum. 
Existe o lote de terra tribal, ocupado unicamente em usu-jjg

e usado só como um meio de trabalho. Existe a arma 
ganha ao inimigo, ou o saque de assentamentos, que é 
o^prêmio da bravura. Existe a porção de manteiga feita 
peia dona-de-casa, e que será consumida. Existe o chifre 
esculpido, que serve para beber, produto de um artesanato 
individual, guardado como herança de família. Estas dite- 
rèhtes modalidades de coisas não são percebidas como 
similares em sua origem, na natureza da posse sobre elas, 
ou em sua finalidade. Generalizá-las todas como proprie
dade não é, absolutamente, algo óbvio. 4

Embora Petrie não estivesse pensando, aqui, numa 
sociedade como a da Mesopotâmia e, sim, numa cultura 
como (a dos celtas da fase pré-romana, esta passagem 
serve para alertar-nos sobre um ponto importante: quando 
empregamos o termo propriedade, muitas vezes lhe asso
ciamos^ automática e implicitamente, uma noção unificada 
e absoluta de propriedade, típica da tradição ocidental que 
remonta ao Direito Romano. Ora, tal noção, não sendo 
adequada nem pertinente ao se tratar do antigo Oriente 
Próximo, pode conduzir a becos sem saída e a falsas 
percepções.

Nàs terras pertencentes aos templos sumérios do III 
milênio; a.C., por exemplo, havia extensões consideráveis 
cuja renda era revertida ao rei e a membros da família 
real. Seriam, por tal razão, “propriedade” do rei e de 
seus familiares? Um sumério não veria assim as coisas, 
nem sentiria necessidade de fazer tal pergunta. Mas, se 
a rendá dessas terras, sistematicamente, não ia para os 
templos, que significa dizer que tais terras pertenciam a

4 Pétrie,| William M. F. Some sources of human history. London, 
Society for Promoting Christian Knowledge, 1922. p. 105-6.
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eles? Outrossim, o rei e a família real dispunham também 
de terras próprias: uma parte do rendimento delas deri
vado podia, no entanto, destinar-se a financiar despesas 
dos templos, como ocorria no período da III Dinastia 
de Ur.

Vejamos outro exemplo:
Na antiga Baixa Mesopotâmia havia seres humanos 

que chamamos de escravos, pois pertenciam a pessoas que 
podiam vendê-los, legá-los ou alugá-los, bem como casti
gá-los fisicamente, marcá-los com signos de propriedade 
e fazê-los trabalhar. Com algumas exceções — sob a III 
Dinastia de Ur, por exemplo, os prisioneiros de! guerra 
escravizados (namra) careciam de status jurídico j—, tais 
escravos, porém, podiam casar-se com pessoas livres, ter 
bens, intentar ações em justiça; e pagavam impostos. De 
certa forma eram “propriedade” de seus donos, mas certa
mente não no mesmo sentido e extensão em que o eram 
os escravos no mundo greco-romano clássico.

Poderiamos dar outros exemplos, mas é importante 
que fique registrada apenas a seguinte advertência": o uso 
de termos comuns não garante, ao se tratar de sociedades 
tão diferentes da nossa, que o seu significado permaneça 
necessariamente o mesmo.

O III milênio a.C.
O pólo “palatino” da sociedade histórica da Baixa 

Mesopotâmia, ou seja, uma classe dominante mais ou 
menos confundida com o aparelho de Estado, já havia 
surgido claramente na passagem do IV para o III milênio 
a.C. — fase de Jemdet-Nasr; então aparecem, nos 
documentos, funcionários como o chefe da cidade-Estado, 
que era também sumo sacerdote (en),  o chefe dos agentes 
comerciais, a grande sacerdotisa, e outros. A partir de 
meados do III milênio começamos a perceber outros ele-
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mentos] da organização estatal: o sistema de tributos in 
naturt&p “corvéias” — trabalhos forçados, por tempo 
limitado, para obras públicas, serviços para o grupo diri
gente Ij serviço militar —  imposto à população, e desta
camentos militares recrutados entre os dependentes do 
templo^ o que permitia a existência de um núcleo de força 
policiah e militar independente da milícia camponesa con
vocada}; em época de guerra.

Nas cidades-Estados da Baixa Mesopotâmia, no pólo 
dominaSite estatal, o setor dos templos por muito tempo 
predominou sobre o do palácio, aparentemente mais tardio, 
mas ambos eram ligados entre si; a tendência ao longo 
do III milênio a.C. foi à ascensão dos “chefes” (en, ensi), 
que em certos casos assumiram o título de “rei” ( lugal) 
e, por fim, no período de Akkad, declararam-se de caráter 
divino, [em detrimento dos templos: o aparelho militar sob 
comando real se ampliou, independentemente das milícias 
dos templos, e as terras reais tornaram-se gradualmente 
mais extensas do que as dos santuários.

Até 1950, aproximadamente, foi popular entre os 
^especialistas a tese da “economia-templo”, ou “cidade- 
-templo^’, suméria: os templos, acreditava-se, possuíam 
toda a I terra cultivada. Foi Diakonoff que demonstrou 
ser falsa tal opinião. Os templos talvez ocupassem, em 
meadosjdo III milênio a.C., a metade do solo arável; o 
resto dividia-se em terras do palácio e terras comunais 
— de famílias extensas e de comunidades aldeãs. A pes

; quisa posterior obriga a acrescentar um quarto elemento: 
a propriedade privada incipiente, que aparece em documen
tação publicada por D. O. Edzard e pode também ser 
deduzida do fato, iluminado pelo próprio Diakonoff, de 
se darem vendas de terra comunal a indivíduos que nem 
sempre representavam o Estado.

Devemos, então, imaginar o funcionamento da econo
mia baixb-mesopotâmica a partir de duas estruturas básicas,
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que correspondem ao que Liverani chama de “modo de 
produção palatino” e “modo de produção doméstico”, ou 
“aldeão” : 1. Os complexos econômicos organizados em 
cada cidade-Estado à volta dos templos e do palácio real, 
além de concentrarem os resultados dos impostos 'e cor- 
véias que a maioria da população devia —  redistribuídos 
aos dependentes em forma de rações — , controlavam 
terras próprias dotadas de sistemas de irrigação. 2. Por 
outro lado, as comunidades familiares, ou aldeãs, possuindo 
a terra coletivamente, utilizavam o esforço comunal para 
organizarem a irrigação, para a ajuda mútua, para se 
defenderem dos efeitos da usura — em anos de más 
colheitas era preciso pedir grãos emprestados, que nem 
sempre podiam pagar — , para a prestação de corvéias e 
o pagamento dos impostos. Tanto a nível de cada aldeia 
quanto da própria cidade, existia um “conselho de anciãos” 
e uma “assembléia” como órgãos administrativos Je para 
dirimir disputas, de clara derivação comunal e tribal. 5 
Ao lado das duas estruturas polares da sociedade, a pro
priedade privada aparecia como algo ainda pouco impor
tante; pode mesmo ter desaparecido momentaneamente 
durante o período estatizante da III Dinastia de Ur, como 
pretendem alguns autores.

Ignoramos o detalhe da organização econômica do 
complexo palacial, que segundo parece se baseou jna dos 
templos. A organização destes nos é conhecida sobretudo 
por um exemplo, o do santuário da deusa Baba —  o 
segundo em importância da cidade de Lagash, que tinha 
uma vintena de templos — , possuidor de 4 465 hectares 
de terra, nos quais trabalhavam 1 200 indivíduos, sob a 
supervisão de um sacerdote administrador, um intendente, 
um inspetor e grande número de capatazes e escribas. As

5 Jaco bsen , Thorkild. Primitive democracy in ancient Mesopotamia. 
Journal of Near Eastern Studies, Chicago, 2, 1943. p. 159-72.
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suas terras se dividiam em três blocos principais: uma 
quartafc parte era cultivada diretamente para o templo, 
através| de alguma mão-de-obra escrava, mas sobretudo 
do trabalho de dependentes juridicamente livres; o resto 
dividiafse em “terras de labor”, dadas em arrendamentot'
por l/r7 ou 1/8 da colheita, e “campos de subsistência”, 
em quê pequenas parcelas eram distribuídas aos agriculto
res, artesãos, guardas, pescadores, escribas, serviçais etc., 
que também recebiam rações.

Os templos devem ser imaginados como enormes 
complexos, com terras, reservas de pesca, rebanhos, ofi
cinas artesanais e uma participação direta e talvez predo- 

i minanté no comércio de longo curso e nos empréstimos 
usurários de prata e cereal. Os trabalhadores dependentes 
parecem ter tido origens variadas: refugiados estrangeiros 
transformados em “clientes” dos templos, membros de 
famílias e comunidades arruinadas pela usura. Quanto à 
escravidão, predominantemente feminina nesta época, era 
importante na tecelagem, nos moinhos, no serviço domés
tico, mais do que na agricultura.

No período fortemente estatizante da III Dinastia 
de Ur, os lavradores dependentes (gurush), agora na sua 
imensa maioria instalados em terras estatais, já não rece
biam lotes de subsistência e, sim, somente rações: traba
lhavam ;.em tempo integral para o Estado, e suas rações, 
ao que 'parece, eram pequenas demais para que pudessem 
constituir família. Este sistema foi abandonado no milênio 
seguintê. 6 Também a produção artesanal tornou-se, na 
época, estatal na sua maioria, e os artesãos eram muito 
vigiados.

Como a escrita era usada sobretudo na administração 
dos templos e palácios, as comunidades aldeãs são mal

6 Gelb, I. J. The ancient Mesopotamian ration system. Journal of 
Near Eastern Studies, Chicago, 24, 1965. p. 230-43.
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conhecidas. Tais comunidades somente aparecem em algu
ma documentação, sobretudo em contratos de venda de 
porções de terra comunal em que os vendedores são vários 
— representando grupos de parentes e recebendo porções 
desiguais do pagamento em cobre e de “presentes” in 
natura — , e o comprador um só: o rei, um comerciante 
agiota, um funcionário. Interpreta-se, portanto, este tipo 
de contrato como significando a venda de terra comuni
tária, sob coação política — o rei acadiano Manishtusu, 
por exemplo, comprou, “à força”, grande extensão de 
terreno de comunidades, para distribuí-la em usufruto a 
dependentes seus —  ou como resultado da usura.

Os comerciantes (damgar) eram funcionários" a ser
viço do palácio e dos templos, dos quais recebiam os 
produtos para serem trocados no exterior. No entanto, 
também faziam negócios por conta própria; certos fun
cionários aparecem, igualmente, comprando terras e reali
zando empreendimentos próprios, às vezes financiados 
por empréstimos dos templos, mesmo no período1 estati- 
zante de fins do III milênio a.C.

O II milênio a.C.

Os historiadores estão de acordo em perceber três 
tipos de propriedade sobre a terra na primeira metade do 
II milênio a.C.: 1. As extensas terras reais. 2. Os domínios 
dos templos, muito menos importantes do que no período 
sumero-acadiano. 3. As propriedades privadas, geràlmente 
pequenas, mas numerosas; segundo alguns, predominantes 
em termos de área total, afirmação difícil de ser provada. 
Um quarto setor é objeto de divergências: Diakonoff crê 
que as comunidades se mantivessem como proprietárias 
de terras coletivas ainda neste período, enquanto jKomo- 
róczy acha que elas continuavam sendo órgãos adminis-
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trativbs e judiciais, mas haviam perdido toda a importância 
econômica nas áreas mais dinâmicas, conservando-se por 
algum? ,tempo a propriedade comunal sobre certas terras, 
unicamente em regiões mais atrasadas, periféricas. 7

jfiíá muitos indícios de um desenvolvimento da pro
priedade e das atividades privadas nesta época, e não 
somente no setor rural. Os tamkaru (mercadores) forma
vam, i m  Babilônia, uma corporação subordinada ao Esta
do, eifaziam negócios a mando do governo. Mas também 
negociavam em proveito próprio, aproveitando-se da ampla 
rede ^e agentes que mantinham dentro e fora da Meso- 
potâmia; praticavam, ainda, o empréstimo a juros, forma
vam wciedades mercantis, compravam terras e escravos. 
Um dos sinais de eme tais atividades tinham importância 
considerável é o desenvolvimento do direito privado, que 
se expressa na atividade legislativa dos reis, em especial 
de Hmnmurapi (1792-1750 a.C.), fundador do Império 
Paleofmbilônico. Outro sinal é a freqüência com que, a 
prazos^irregulares e sem aviso prévio — para não inter
romperias atividades de crédito —, os reis decretavam o 
misharum (“justiça” ), edito que anulava as dívidas e a 
escravi&ão por dívidas, o que era uma forma de proteger 
a pequena propriedade privada da terra, a qual devia, 
portanto, desempenhar um papel importante.

Nas terras reais encontramos três setores: 1. A parte 
administrada diretamente pelo palácio, trabalhada por 
lavradorês dependentes e pessoas que cumpriam a “corvéia 
re a l”. 2»Lotes arrendados, ou confiados a colonos — aos 
quais o frei adiantava os animais de tiro —, contra uma

7 D iaxonoff, I. M. Main features of the economy in the monarchies 
o f  ancientJW estern Asia. In: Conférence Internationale  D ’His- 
r o i R E  E c o n o m iq u e . V. “Bibliografia comentada”; K om oróczy , G. 
L a n d e d  property in ancient Mesopotamia and the theory of the 
s o -c a l le d  A siatic mode of production. Oikumene. V. “Bibliografia 
c o m e n ta d ^ ”.
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renda in natura. 3. Porções (ilku) concedidas em usufruto 
a soldados e funcionários em troca de serviço; eram ina
lienáveis mas transmissíveis por herança. Embora a escra
vidão continuasse existindo, alimentada pela guerra, [pelo 
tráfico, por condenações judiciárias e pelo não-pagamento 
de dívidas — neste último caso foi limitada, por Ham- 
murapi, a uma duração de três anos — , os escravos eram 
raramente empregados no trabalho agrícola, mas |com 
maior freqüência, nas oficinas artesanais e no serviço do
méstico. A mão-de-obra agrícola compreendia lavradores 
dependentes ( ishshakku) e também assalariados alugados 
por dia, em especial para a colheita, tanto nas terrás do 
rei quanto nas de particulares.

A sociedade dividia-se em três categorias jurídicas: 
awilum, o homem livre que gozava da plenitude dos 
direitos; mushkenum, o homem livre de status inferior — 
talvez uma categoria de dependentes da palácio, e por este 
tutelados e protegidos; wardum, o escravo. Os direitos, 
deveres e privilégios desses grupos variavam de acordo 
com a sua categoria. Embora as menções aos mushkenu 
tenham começado ainda no Itl milênio a.C., sua origem 
não é clara, e a documentação disponível não permite 
que se dê razão em forma decisiva a alguma das nume- 

. rosas teorias existentes a respeito.
O período paleobabilônico viu sem dúvida um desen

volvimento das transações mercantis e creditícias, mesmo 
na ausência de moeda cunhada, e um incremento da 
divisão social do trabalho. Alguns acham que isto teria 
abalado as estruturas comunitárias das aldeias, mas tal 
coisa é duvidosa. Há indícios, outrossim, de uma grande 
heterogeneidade regional na Baixa Mesopotâmia, que 
exemplificaremos. Uma pesquisa baseada em 1 600 do
cumentos, que permitiram conhecer as atividades de cerca 
de 20 000 pessoas, mostrou, na cidade de Sippar,1 entre 
1894 e 1595 a.C., a existência de muitas famílias ricas
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^0jnerciais eram investidos na compra de terras e na impor-
JUao &Fè escravos. Mesmo o rei de Babilônia vendeu ter-
red°s ^ura*s a pessoas de Sippar, que eram, em parte, 
^j-endados. Eshnunna apresentava características simila- 
re^ aS {pe Sippar, e Ur — centro da importação do cobre 
^  estava, pelo contrário, sob estreito controle estatal e 
^pStrava menor pujança da iniciativa privada.

O^período seguinte — a segunda metade do II milê- 
jo a.6-, ou período cassita da Babilônia — é mal conhe

ç o .  f °  chegarem à Mesopotâmia, imigrações de povos 
aipda tribais (os cassitas, os arameus e, já no início do 

jnilênio a.C., os caldeus) revitalizaram as estruturas
c O 
tip

jnunitárias. Por outro lado, a interrupção dos editos do
o misharum significou o abandono da proteção aos pe- 

l*̂ en°sVproprietários endividados, disto resultando a con- 
^eptraçao da propriedade do solo. Os santuários viram-se 
n0varnénte com a atribuição de muitas terras, mas sob 
eStreito controle real. Os reis cassitas doaram extensos 
panágios a seus parentes, a chefes militares e a funcio

nários |d ° palácio, isentando-os de corvéias e impostos, 
c0fflO sabemos por monumentos inscritos de pedra (kudur- 
rÛ . A diferenciação sociojurídica entre os awilu e os 

tishkènu continuou em vigor, prolongando-se até o milê- 
seguinte.

OH milênio a.C.

Aí Baixa Mesopotâmia — sob domínio às vezes so
a n te  Jnominal de Babilônia — estava, na primeira parte

I milênio a.C., inicialmente sob a influência indireta d o
j oS assírios e, depois, sob seu governo. Babilônia, Sippar, 
jçjppurjj-Uruk faziam parte, porém, de um grupo de cida- 
jeS privilegiadas, centros agrícolas e manufatureiros —
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no caso de Babilônia, “cidade santa” —, em cujas estru
turas internas os dominadores do norte pouco intervieram. 
Os assírios favoreceram os templos com muitas doações, 
mantendo-os, porém, sob controle estatal. As comunidades 
aldeãs foram reformuladas: as famílias camponesas — em 
muitas regiões do império vindas de outras plagas, segundo 
o sistema assírio de deportações de populações j inteiras 
— deviam entregar certas taxas in natura ao governador 
provincial, enquanto a aldeia, em bloco, devia outras taxas 
ao rei. Esta reorganização rural assíria afetou poucas re
giões na Baixa Mesopotamia, onde muitas das J cidades 
gozavam de privilégios fiscais e conservavam suas próprias 
leis e instituições, incluindo as assembléias e conselhos 
de anciãos (aldeães e urbanos), de tradição muitas vezes 
milenar. Embora as numerosas guerras do período tenham 
intensificado a escravidão, esta continuou constituindo um 
aspecto secundário das relações de produção.

Ao domínio assírio sucedeu-se o Império Neobabi- 
lônico (626-539 a.C.). Nesta fase — a última da história 
independente de Babilônia — , os templos tiveram outra 
vez um papel fundamental na economia. Um único templo 
(o Eanna, de Uruk) possuía, em meados do século VI 
a.C., 20 650 hectares de terra conhecidos, que eram, 
como se sabe, só uma parte de um conjunto ainda mais 
vasto. No entanto, o dízimo real atingia todas as terras, 
inclusive as dos templos, e a ingerência do Estado na 
economia dos santuários foi causa de forte oposição sacer
dotal ao rei Nabonido. As propriedades do palácio, menos 
conhecidas, eram também importantes.

Os domínios dos templos eram em grande proporção 
arrendados a pequenos parceiros, que entregavam parte 
da colheita (erreshu), ou a pessoas de posses (os arren
datários ikkaru), que arrendavam grandes extensões de 
terra por períodos longos, para explorá-las mediante tra
balhadores (sabé); estes podiam ser livres ou escravos,
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os quaistse alugavam coletivamente: formavam “tropas” 
errantes jem busca de trabalho. As terras administradas 
pelo próprio templo.eram cultivadas por agricultores de
pendente*, que, tal como os pastores_e_ qs artesãos do 
santuári^, recebiam alimentos, roupas e prata em._tr.o.ca 
de trabalho. A renda de certas terras era dada em pre
benda^ a~|jrabalhadores graduados e dignitários do templo, 
correspondendo a dias de serviço, e os titulares podiam 
negociarjlcom ela.

A importância social dos complexos dos santuários 
era tanta' que se pode falar de uma espécie de “sociedade 
dos templos”, muito estratificada, dentro da sociedade ba
bilónica [global. Esta “sociedade dos templos” (shirkatu) 
estava constituída por indivíduos que haviam sido consa
grados à! divindade por seus pais ou outras pessoas, for
mando uma hierarquia que ia desde grandes personagens 
— possuidores de terras e escravos, e que participavam 
do grande comércio — até agricultores, pastores e artesãos 
dependentes.

Nota-se a ligação dos templos com a sociedade global 
no fato de que o grupo de “notáveis” (os mar bani), que 
ocupava o topo da sociedade mesopotâmica, exercia pre^ 
bendas nos templos e era formado por “anciãos” dos con
selhos- ou tribunais que funcionavam no interior dos san- 
tuáriosv-

é  possível que as grandes oficinas 'ártesanais e o in
tenso comércio exterior tenham sido majoritariamente con
trolados pelos templos. Mas os comerciantes tamkaru 
continuavam ativos, ligados ao palácio: o principal tam- 
karum do rei Nabucodonosor tinha nome fenício, e sabe
mos que as cidades de Tiro e Sidon ocupavam lugar 
privilegiado no comércio do Império Neobabilônico. Havia 
verdadeiras firmas privadas, como os Egibi, de Babilônia, 
e os Múrashu, de Nippur, que investiam no comércio,
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possuíam terras — que em parte arrendavam — e atuavam 
como bancos. I

No período persa não houve grandes mudanças {estru
turais, mas com a introdução da moeda cunhada deu-se, 
ao que parece, um empobrecimento ainda maior dos cam
poneses de menos recursos. I

Apesar do grande desenvolvimento da propriedade 
privada, da economia mercantil e da escravidão, concor
damos com Adams quando afirma o seguinte a respeito 
das comunidades aldeãs:

( . . . )  o pape! das comunidades corporativas na agricultura 
mesopotãmica permaneceu substancial não apenas durante 
o II milênio, mas até muito mais tarde. Seu número e 
influência sobre o curso dos acontecimentos seguramente 
foram sujeitos a flutuações, mas enquanto tais comunidades 
são fracas, individualmente, coletivamente parecem quase 
indestrutíveis. Em suma. elas eram regularmente minadas e 
continuamente geradas de novo por um contexto mais 
amplo de incerteza ecológica, de pressões no sentido de 
sua subordinação ao crédito e ao poder urbanos, de resis
tência a tais pressões, e de cristalização e decadência 
alternadas dos controles políticos e administrativos impos
tos por dinastias sucessivas. 8

Este fato pode ser ocultado por uma documentação 
de origem maciçamente urbana e não-rural, e pela insis
tência dos poderes constituídos só nas formas legais de 
propriedade, deixando na sombra — por não mencioná-las 
— as modalidades informais e consuetudinárias de acesso 
ao solo e à água, que nem por isso cessavam de existir 
e de ter grande peso nas zonas rurais.

8 A d a m s , Robert M. Property rights and functional tenure in 
Mesopotamian rural communities. In: — et al. Societies and 
languages of the ancient Near East, p. 11. V. “Bibliografia co
mentada”. 1


