TRABALHO ESCRAVO
[...] o controle privado da terra onde os homens vivem
coletivamente tornou possível aos proprietários viver do trabalho
alheio; do trabalho dos não-proprietários que passaram a ter a
obrigação de, com o seu trabalho, manterem-se a si mesmos e
ao dono da terra, convertido em seu senhor.
Na Antigüidade, tanto grega como romana, configura-se esse
fenômeno que contrapõe, de um lado, uma aristocracia que
detém a propriedade privada da terra; e, de outro lado, os
escravos. Daí a caracterização do modo de produção antigo
como modo de produção escravista. O trabalho é realizado
dominantemente pelos escravos. (SAVIANI, 2007, p. 155)
As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é
urna propriedade instrumental animada. Se cada instrumento
pudesse executar por si-próprio a vontade ou o pensamento do
dono, se (por exemplo) o arco pudesse tirar sozinho da cítara os
sons desejados, os arquitectos não teriam necessidade de
operários, nem os senhores teriam necessidade de escravo.
Todos aqueles que nada têm de melhor para nos oferecer que o
uso do seu corpo e dos seus membros são condenados pela
natureza à escravidão. É melhor para eles servir que serem
abandonados a si próprios. Numa palavra, é naturalmente
escravo quem tem tão pouca alma e tão poucos meios que deve
resolver-se a depender de outrem. O uso dos escravos e dos
animais é aproximadamente o mesmo...
(Aristóteles,«Política»).
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[...] a verdadeira escravidão começara a desaparecer na França
ocidental durante o século XI, ela se espalhou, posteriormente,
na maior parte das regiões do nordeste e sudeste de Paris, onde
durante o século XIV foi o sistema básico de trabalho. Em áreas
como a Lombardia e o Piemonte, os escravos domésticos
persistiram como uma classe distinta do campesinato
dependente [...] (GIOVANNI, 2008)

GLOSSÁRIO
Alheio: Que pertence ou diz respeito a outra pessoa. Aristocracia: Grupo
que detém privilégios garantido por herança. Cítara: Instrumento musical.
Instrumental: Que serve de instrumento para realizar uma tarefa. Privado:
Particular, próprio de alguém. Propriedade: Algo que se possui, se tem a
posse exclusiva; bens.

