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RESUMO: Partindo de uma discussao do conceito de campones, pretende-seanalisar o espaco
rural atico nos periodos arcaico e classico, tendo como fio condutor as figuras do pastor e do
trabalhador agricola.
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Partindo das definicoes de Rodney Hilton, Geoffrey de Ste. Croix (1983, p. 210-211)
caracteriza campones e campesinato a partir de sete pontos basicos:
1. Os camponeses (principalmente cultivadores), sejam eles proprietarios ou nao,
possuem os meios de producao agricola pelos quais subsistem. Eles proporcionam a sua
propria manutencao atraves de seus esforcos produtivos e coletivamente eles produzem
mais do que o necessario para a sua propria subsistencia e reproducao;
2. Eles nao sao escravos;
3. A maneira pela qual eles ocupam a terra pode variar significativamente: eles podem ser proprietarios independentes, arrendatarios ou inquilinos;
4. Eles trabalham suas propriedades essencialmente como unidades familiares, basicamente com o trabalho familiar, porem ocasionalmente com o uso restrito de escravos ou
de trabalho assalariado;
5. Eles estao normalmente associados em unidades maiores do que a familia, comumente em aldeias;
6. Os trabalhadores dependentes (tais como artifices, trabalhadores ligados a construcao ou transporte e mesmo pescadores) que tem suas origens e permanecem entre os
camponeses podem ser eles proprios considerados camponeses;
7. Eles sustentam as classes sobrepostas pelas quais sao explorados em maior ou
menor graus, especialmente os donos de terra, usurarios, habitantes da cidade e os orgaos
do Estado, aos quais eles pertencem e nos quais podem ter ou nao direitos politicos.
Os sete pontos esbocados acima podem ser aplicados aos agroikoi aticos. Estes pontos permitem estabelecer algumas importantes observacoes. Elas serao discutidas em separado, mantendo a ordem dos topicos esbocados acima.
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Quanto a participacao coletiva dos camponeses produzindo mais do que o necessario
para a sua subsistencia e reproducao (primeiro ponto), encontra-se uma ideia rapidamente
levantada pelo autor, mas que, infelizmente, nao conhecera aprofundamento posterior ao
longo da sua obra. De Ste. Croix (1983, p. 186) fala sobre um tipo de assistencia mutua
envolvendo os agricultores. Os seus exemplos, no entanto, advem basicamente do mundo
romano. Apesar da documentacao antiga grega ter produzido poucos casos sobre este tipo
de ajuda, o autor praticamente os ignorou. Eles estao associados com as regras da boa vizinhanca, da solidariedade e da reciprocidade (Chevitarese, 1998, p. 49-52).
Acerca das variacoes significativas na forma de o campones ocupar a terra, podendo ele
ser proprietario independente, arrendatario ou inquilino (terceiro ponto). Muito embora este
item englobe perfeitamente bem a condicao do campones frente a terra, convem enfatizar que no
caso ateniense, em particular, no periodo classico, o agmikos caracterizava-se marcadamente
por ser proprietario fundiario (Wood, 1989). O autor deste artigo conhece apenas um caso, em
toda a documentacao antiga grega, de o campones ser um inquilino. A referencia em questao
aplica-se a um meteco (Chevitarese, 2001, p. 83-89, em especial p. 88). Este dado nao e garantia,
pelo fato de ser unico, de que se trata de um caso raro e isolado.
De Ste. Croix (1983, p. 53,115,134) parece suficientementeconvencido que o campones
conta basicamente com a mao-de-obra da sua propria familia para realizar as diferentes atividades agricolas (quarto ponto). Isto nao implica, na visao do autor (1983, p. 114, 144,505), que o
trabalho escravo nao estivesse presente na agricultura. Ele ira insistir (1983, p. 112-116, em
especial p. 114-115) que este tipo de mao-de-obra t?caracteristico dos medios e, principalmente,
dos grandes proprietarios fundiarios atenienses, estes ultimos, vistos como absenteistas. Muitos
deles irao ter supervisares (ephitmphoi) que podem ser escravos, libertos (1983, p. 140, 145,
180,505)ou mesmo cidadaos (1983, p. 181-182).De Ste. Croix constata, por outro lado, que o
trabalho assalariado livre era pouco importante na Antiguidade e, particularmente, no mundo
grego. Ele mostra (1983, p. 112,113,179,217,505)que o seu emprego estava quase que restrito
a epoca de pico na agricultura, caracterizando este tipo trabalho como sazonal. Das questoes
tratadas por De Ste. Croix neste ponto, duas precisam ser vistas com uma certa cautela: de
imediato, o papel da escravidao agricola. De fato, o autor tem razao quando associa este tipo de
escravidao aos medios e grandes proprietarios fundiarios. As evidencias documentais acerca das
atividades desempenhadas pelos escravos nas terras dos atenienses nao sao especificadas, salvo,
porem, em uma unica ocasiao'; a segunda questao diz respeito ao binomio pico agricola / trabalho assalariado livre. Considerando que a agricultura atica apresentava ao longo do ano varios
picos agricolas, onde a mao-de-obra livre era altamente exigida, o campones e a sua familia,
alem trabalharem na sua propria terra, podem ter encontrado oportunidades de trabalho nas
propriedades fundiarias dos ricos. Esta atividade paralela permitiria a familia camponesa complementar a sua renda (Chevitarese, 1998, p. 52-56). Esta segunda questao sugere, portanto, a
necessidade de inclusao de um ponto a mais na definicao de Rodney Hilton, qual seja: os camponeses podem ser utilizados (como foram na pblis ateniense) como trabalhadores assalariados,
nas epocas de pico agricola, nas propriedades fundiarias dos ricos.
Sobre a vida do campones na aldeia (quinto ponto), apesar de reconhece-la como a
unidade caracteristica da khdra, De Ste. Croix infelizmente nao da detalhes da sua importancia para a sociedade poliade grega, nem discute o papel que ela desempenhou na forma-
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cao socio-politica e economica do cidadao campones. Constata-se, uma vez mais, a sua
opcao (de Ste. Croix, 1983, p. 221) em discutir um determinado problema sob a perspectiva
da cultura romana, no caso especifico, o papel das komai no Baixo Imperio. Os dois pontos
nao aprofundados pelo autor situam-se hoje, na historiografia antiga grega, como altamente
polernicos. De imediato, questiona-se o lugar de residencia do campones: ele habitaria na
aldeia ou na sua propriedade rural? Esta questao remete para o tipo de assentamento rural
atico: disperso ou nucleado? Estas duas questoes recebem tratamentos diferenciados na
historiografia. O proprio autor deste artigo buscou, recentemente, interferir neste debate,
assumindo nao um dos lados da polernica, mas propondo a coexistencia dos dois modelos
de assentamentos rurais na Atica2. A discussao sobre o tipo de assentamento - fosse ele
nucleado, disperso ou mesmo ambos concomitantemente-, aponta para uma outra questao:
como se daria a participacao politica do cidadao-campones na polis ateniense? Muito embora o material que permita ao pesquisador responder esta questao seja altamente fragmentario, e possivel compreender como se deu esta participacao, bem como as relacoes
envolvendo os espacos urbano e rural na Atica (Chevitarese, 1999a. p. 91-1 14). Estes dados
sugerem um adendo no quinto ponto proposto por Rodney Hilton: apesar de os camponeses
estarem associados em unidades maiores do que a familia, comumente em aldeias, eles nao
precisam habitar, de forma permanente, nas komai.
Verifica-se, por fim, a constatacao do autor (1983, p. 42-46,114-120,211) de que os
camponeses foram explorados pela classe proprietaria (setimo ponto). De Ste. Croix (1983,
p. 141.21 3) chama atencao, no entanto, para o fato de a democracia ateniense ter desenvolvido mecanismos que atenuaram e, ao mesmo tempo, protegeram os cidadaos mais humildes (os proprios camponeses estariam ai incluidos) da acao dos cidadaos mais ricos. Estes
mecanismos suavizaram, mas nao impediram que a exploracao ocorresse nas muitas relacoes existentes na polis grega, entre as quais, destacam-se: cidade / campo; cidadao rico /
cidadao pobre; grande proprietario fundiario / campones. Nestes binomios o primeiro elemento obteve larga vantagem sobre o segundo (1983, p. 13, 112-113, 134)'.
Definido conceitualmente o campones e, em particular, a sua utilizacao para o caso
antigo grego, buscar-se-a aplica-lo (enquanto instrumento de analise) em dois grupos especificos de habitantes rurais: o pastor e o trabalhador agricola. Antes, porem, de uma analise
detalhada enfocando estes dois habitantes do espaco rural atico, seria oportuno inserir alguns dados introdutorios acerca do tratamento dispensado pela documentacao antiga grega
ao campones.
Verifica-se, na documentacao, uma posicao extremamente preconceituosa na hora de
descrever o rustico. Ele e apresentado como sendo um homem grosseiro (Teofrasto. Os
Caracteres 4.7; 4.1 1-12; 4,16), ignorante (Aristofanes. As Nuvens 627-63l), desprovido de
qualquer refinamento social (Aristofanes. As Vespas 1120-1537). que nao gosta de politica
e que procura se manter distante das novidades e dos costumes da asry, por acha-los muito
diferentes do seu campo (Teofrasto. Os Caracteres 4 3 ; Aristofanes. Os Acamenses 33-39;
As Nuvens 43-52.372). Aristoteles (A Politica 1328b 40-1329a 2, 1329a 25-27, 1330a 2627) chega mesmo a afirmar que os agricultores (georgoi) nao deveriam ser considerados
cidadaos, mas, escravos. Esta caracterizacao deve ser vista com cautela, na medida em que
os responsaveis por estabelece-la sao autores oriundos das camadas mais abastadas da po-
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pulacao, muitas vezes situados no espaco urbano, o que nao quer dizer que eles nao tivessem interesses na khora atica.
Deve ser observado, no entanto, que os textos antigos e as imagens dos vasos aticos
apresentam sempre o campones envolvido em algum tipo de trabalho, sugerindo que a sua
vida fosse cercada de poucos recursos, possuindo muito pouco tempo para o lazer politico
(Aristoteles 1318b 13, 1319a 31-32) e frequentando as assembleias apenas quando os assuntos em pauta lhe diziam respeito (Finley, 1985, p. 119). Convem, neste momento, estabelecer aqui uma observacao, qual seja: o fato de o campones estar permanentemente
envolvido com o trabalho duro e pesado nao deve ser entendido, da nossa parte, como os
autores antigos gregos gostariam que fossem, como um distanciamento do agroikos atico da
participacao nos assuntos da sua comunidade - tanto no ambito local (demos), quanto no
temtorial (polis). Ele era dotado de um conhecimento politico, o qual nao foi obtido nos
circulos formais e elitistas dos kaloi k'agathoi, mas atraves da sua participacao efetiva nos
assuntos referentes a polis. Esta educacao politica, tao distante da vida cotidiana das sociedades contemporaneas, permitiu-lhe um engajamento nos assuntos internos da sua comunidade poliade (para uma discussao, ver: Finley, 1988, p. 17-53).
Estes mesmos textos antigos deixam transparecer, tambem, uma interessante questao, qual seja: a reciprocidade entre os camponeses aticos, principalmente entre vizinhos,
amigos e parentes (Chevitarese, 1998). Esta relacao envolvia o emprestimo de dinheiro, nao
sendo praticamente mencionada a presenca de juros, de utensilios agricolas - tais como o
arado, o cesto, a foice, o saco - e de graos.
O pastor, sendo um homem livre (Lisias 20.1
insere-se no grupo dos camponeses,
ja que ele apresenta algumas caracteristicas comuns aos agroikoi: ele proporciona a sua
propria manutencao atraves do seu esforco produtivo e coletivo; a sua origem, insercao
(socio-politica e economica) e circulacao restringem-se basicamente, mas nao exclusivamente, aos limites do espaco rural onde estao localizadas as terras de pastagens (isto e, no
interior da aldeia, nas fronteiras da pblis e nas areas montanhosas); ele e objeto de intensa
exploracao nao apenas pelas elites fundiarias que o mantem, atraves da remuneracao, nos
limites da subsistencia, como, tambem, pela otica do binomio cidade 1 campo, onde o primeiro elemento da relacao leva enorme vantagem sobre o segundo.
A vida do pastor parece ter sido marcada por uma singularidade do resto da sociedade (Burford, 1993, p. 152-56). Este elemento singular pode ser observado na forma como
ele e descrito e nas discussoes politicas que lhe foram relacionadas.
Muito embora a documentacao enfatize mais a criacao de animais do que os proprios
pastores (Amouretti, 1979, p. 155), ela o descreve como sendo portador de tracos simples,
com algumas pecas de vestuario tipicas compondo o seu visual: o gorro (ver fichas 1,8,9a,
9b, 10,11,12), o manto5(ver fichas 1,8,9a, 9b, 10,11,12), as peles (Teofrasto. Os Caracteres
4.15; Aristofanes. As Nuvens 72; Menandro. Discolos 415), a vara (ver fichas 1,8,12) e um
tipo de sapato muito barulhento (Teofrasto. Os Caracteres 4,4,4,17). Ele pode tambem ser
associado com ou sem o rebanho (ver fichas 1, 7, 8, 9, 12; Teofrasto. Os Caracteres 4,8,
4,ll). Estes elementos ajudam a reforcar o quanto era simples o seu padrao de vida e a sua
estreita ligacao com o universo rural. Esta caraterizacao pode explicar, como bem observou
Amouretti (1979, 155), o porque dos historiadores nao se interessarem pelos pastores.
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Aristoteles ( A Politica 1291b 17-28,1292b 25-35, 1296b 25-1297a 8,1317b 23-25,
1318b 6-1319a 19) considera esta situacao bastante interessante sob o ponto de vista politico: depois de tecer um elogio a democracia dos agricultores e daqueles que possuem uma
propriedade fundiaria media, este filosofo constata que, no interior da comunidade agricola,
a melhor especie de democracia e a dos pastores. Aristoteles ( A Politica 1319a 20-24, 3 138) observa que eles, por estarem dispersos ao longo do temtorio, nao possuem tempo, nem
desejo de participar de uma assembleia. Aplica-se, no interior desta questao, o significativo
exemplo fornecido por Sofocles (Edipo liranos vv. 1132-139). No dialogo entre os pastores, o aspecto da singularidade fica evidenciado na fala do emissario de Corinto, ele mesmo,
um antigo pastor:
"Nao me admira, senhor! Mas embora ele nao me conheca, eu o
ajudarei a se lembrar claramente; porque eu sei bem que ele esta ciente que
quando ficavamos na regiao do Citerao, ele com dois rebanhos e eu com
um, eu permaneci em companhia deste homem por tres periodos de seis
meses cada, da primavera ate o surgimento de Arcturo; e quando o inverno
vinha, eu dirigia o meu rebanho de volta para o seu estabulo e ele conduzia
os dele para os currais de Laios [...I."
A passagem deixa transparecer nao apenas um longo intervalo de tempo (segundo a
passagem, cada periodo seria de seis meses) em que o pastor permanecia distante do dominio rural (Amouretti, 1986, p. 213), como tambem uma falta de definicao clara entre as
fronteiras de Corinto e Tebas (a regiao do monte Citerao). A mesma situacao e verificada
em outras areas, como por exemplo: entre Atenas e a Beocia (o problema de Panakton) ou
entre Argos e Esparta (a regiao de Cinuria). Esta imprecisao era um fator de tensao nas areas
fronteiricas das poleis, proporcionando a eclosao de muitas guerras (Platao. As Leis 842e843a; Aristoteles. A Politica 1330a 14-18; Munn and Munn, 1989, p. 73-74; Burford, 1993,
p. 4,20; Rihll 1991, p. 107). Os pastores constituiam um dos elementos responsaveis, talvez
o mais importante, no acirramento das tensoes e conflitos entre as poleis vizinhas, ja que o
estopim de muitas delas era a busca de terras de pastagem para os rebanhos (Platao. A
Republica 373d; Sartre, 1979, p. 213-224; Burford, 1993, p. 4, 19-20, 153; Hodkinson,
1988, p. 51).
Constata-se, a partir de uma analise sistematica da documentacao imagetica, uma
estreita relacao entre a figura do pastor e a do rebanho (fichas 1,7, 8, 9, 12). De imediato,
ela pode ser vista no forte entrelacamento existente entre o pastor, basicamente se ele for
escravo, e o rebanho, ja que no caso de venda ou de roubo do segundo, o primeiro normalmente o acompanharia (ver nota 4). Esta associacao tambem pode ser evidenciada no cuidado que o pastor deve ter para com os seus animais (as fichas 1.7, 12 deixam bem clara esta
situacao): ele deve ter os olhos e os ouvidos bem atentos para evitar que algum animal se
afaste ou se perca do rebanho; ele tambem deve estar sempre vigilante para evitar que o seu
rebanho sofra algum o ataque de animais selvagens. A imagem do lobo, tanto nos textos
antigos (Platao.A Republica 415e-416a; Herodoto 9,93; Mainoldi, 1984, p. 130-139),quanto
na propria ceramica atica (ficha 12), representa bem os perigos que cercam o rebanho nas
terras de pastagem, a maioria delas, em regioes fronteiricas e montanhosas, com muita mata
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e caverna (Siebert, 1990, p. 151- 161) para o predador se esconder. Platao observa que o cao
e o companheiro indispensavel do pastor, ja que este animal ve e ouve com toda a acuidade
( A Republica 404a). da mesma forma que ajuda a evitar o ataque do lobo ao rebanho (A
Republica 416a. 440d; Burford, 1993, p. 155; sob o ponto de vista filosofico, a relacao
pastor (cao) 1 rebanho exalando tambem uma forte conotacao politica, ver: Chevitarese,
Vieira e Moura, 1998, p. 261;para um aprofundamento desta questao, ver: Gutzwiller, 1991,
p. 66-79).
O trabalhador rural e quem melhor se encaixa no grupo dos camponeses, apresentando praticamente todas as caracteristicas definidas acima (ver item 1). Ele tem a sua vida
atrelada a terra, fazendo com que a sua visao de mundo seja norteada pelos valores rurais.
Como ja foi observado (ver item 2), ha uma tendencia, na documentacao antiga, em caracteriza-lo como um individuo bronco, incapaz de olhar a vida alem do horizonte da sua
aldeia, nao devendo, portanto, ser contado entre os cidadaos.
Imagens, referentes as atividades desenvolvidas pelo trabalhador agricola, sao
rarissimas na ceramica antiga grega. Ha um total de cinco cenas datadas do final do periodo
arcaico. Todas elas estao inseridas no estilo atico de figuras negras. Uma analise, compreendendo-as conjuntamente, permite identificar dois grupos distintos nas imagens de aragem
dos campos: 1. denominado aqui de padrao, refere-se aos elementos basicos ou invariaveis;
2. formado por personagens e temas que complementam o grupo padrao.
O primeiro grupo e composto por dois temas: o trabalhador que conduz os animais
de tiro (fichas 18,19,20,21,22) e a junta de bois (fichas 18,19a, 20,22), de burros (ficha
19b) ou um cachorro (ou seriam dois caes? - ficha 21) que puxa o arado.
O segundo grupo e formado por temas complementares e variados: o semeador (fichas 19,20,22); outros trabalhadores rurais (ficha 19); personagens vestidos que observam
todas as atividades (ficha 19); o fim da jornada de trabalho (ficha 19); e a caca ao cervo
(ficha 22).
Buscar-se-a analisar a interacao entre estes dois grupos, tomando como ponto de
partida um exame geral das cenas contidas nos vasos aticos.
Convem estabelecer, de imediato, tres observacoes:
1. o temtorio atico, no periodo classico, tinha uma extensao de 2600 krn2, dos quais
mais de 1000 km2 eram cobertos por montanhas. Estima-se que o total de area aravel na
Atica fosse de 566 a 809 km2 (Chevitarese, 2001, p. 47-48);
2. o tamanho das propriedades fundiarias variava significativamente em Atenas: as
terras associadas aos ricos situavam-se entre 18 e 27 hectares - nao deve ser perdido de
vista, porem, que essas propriedades estavam fragmentadas ao longo do temtorio; o tamanho das terras relacionadas com os pobres girava em tomo de 1,8 hectares, sendo que muitos dos tetas possuiam bem menos do que essa area (Chevitarese, 200 1, 158-161);
3. as imagens dos vasos parecem descrever situacoes que perpassam o cotidiano do
espaco rural ateniense, em particular, daquelas areas mais propicias ao desenvolvimento
agricola.
Partindo destas observacoes, verificam-se dois aspectos significativos: as imagens
trabalhadas pelos pintores como sendo tipicas da paisagem rural ateniense; nao obstante, o
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uso de animais de tiro, do arado e de varios tipos de trabalhadores rurais deixam transparecer
que elas estao associadas as propriedades fundiarias dos ricos. Estas fazendas estavam situadas nas poucas areas de planicie situadas no territorio atico, cujas terras eram as mais
valorizadas e propicias ao desenvolvimento agricola, em especial, a cultura dos cereais
(Chevitarese, 2001, p. 53-61).
Buscando integrar os dois grupos descritos acima, constatam-se alguns elementos
fornecidos pelos pintores, os quais deveriam mesmo fazer parte do ferramental e da tecnica
agricola aplicados nos periodos arcaico e classico ateniense. O trabalhador, que conduz a
junta de animais, aparece em todas as imagens segurando uma vara. Ela deve ser vista como
um instrumento indispensavel para que ele realize plenamente a sua funcao. Constata-se,
tambem, que a forma como o trabalhador segura o arado nao varia nas cenas. Assim, ele
sempre mantem uma das maos no cabo do arado, enquanto que, com a outra, ele segura a
vara utilizada para conduzir os animais de tiro. A maneira como se da o atrelamento do
arado a junta de animais tarnb6m nao muda nas cenas (para um detalhamento do arado
antigo, ver: Amouretti, 1986, p. 81-93, especialmente p. 87; Jarde, 1979, p. 19-20). Quanto
ao uso de caes para puxar o arado, nao deve ser de todo inverossimil, conforme observou
Karnpmann-Platt (1939, p. 418). As implicacoes deste uso, porem, podem ser vistas no
enorme esforco que o condutor faz sobre o arado, talvez mesmo como forma de compensar
o uso de um animal nao apropriado para este tipo de tarefa. O semeador, pelo menos em
duas cenas, realiza o percurso no sentido inverso daquele feito pelo condutor da junta de
animais (Durand, 1986, p. 182). Isto implica dizer, ele joga as sementes no sulco que foi
aberto pelo arado.
A ficha 19, aquela que mais detalhes da dos trabalhos de aragem e de semeadura dos
campos, aponta a presenca de outros trabalhadores agricolas. Ha aquele que se utiliza de um
instrumento manual, uma especie de picareta (Amouretti, 1986, p. 93-100, em especial p.
95; Jarde, 1979,ZO). Dois personagens estao postados na frente dos animais de tiro, cabecas
voltadas para tras, em direcao aos animais e ao arador. Eles nao realizam qualquer atividade
na cana A forma como os seus bracos estao representados, porem, da a sensacao de que eles
estao "constante movimento". Ha o que carrega fardos. Outros indivfduos aparecem vestidos na cena, em flagrante contraste com os demais trabalhadores agricolas que estao nus.
Duas possibilidades podem ser admitidas: 1) o proprietario, juntamente com os seus filhos,
inspecionando diretamente os trabalhos realizados no seu campo, o que parece ser pouco
provavel; 2) supervisares (ephftrophoi) que acompanham cotidianamente os trabalhos realizados no campo, sendo os responsaveis pela ligacao entre a propriedade mral e o patrao
absenteista, localizado na cidade (Chevitarese, 2001, p. 110). Esta possibilidade parece ser
a mais provavel. A presenca da charrete, transportando duas grandes anforas, pode sugerir
uma marcacao de tempo, estabelecendo o fim dos trabalhos agricolas naquele dia. Sobre a
atividade da caca - um tema por demais atrelado ao universo oligarquico - perpassar com
as terras agricolas, alCm de ser um tema bem desenvolvido por Xenofonte (A Caca 4,9;
5,12; 5.15; 5,34; 8,2; 9,17), sugere, como bem observou Durand (1986, 186), o avanco das
areas de cultivo sobre o espaco selvagem. E bastante visivel, neste sentido, a ausencia de
uma linha demarcacao separando claramente os espacos da cultura, entendido aqui como as
terras agricolas, e do selvagem, assinalado pela presenca do cacador e dos animais como
cervo, gafanhoto, lagartos e tartaruga.
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As imagens de pastores e de aragem dos campos, quando acrescidas de outros temas
presentes na khora Atica - como a criacao de animais -, os quais sao trabalhados pelos
pintores nos vasos aticos de figuras negras e vermelhas, ajudam a conhecer um pouco mais
os elementos constituintes do espaco rural ateniense nos periodos arcaico e classico.
De imediato, a presenca de arvores e um indicativo, muito embora ela nao seja a
unica (para uma discussao mais aprofundada, ver: Chevitarese,2001,197-245), para definir
as cenas como pertencentes ao espaco rural (fichas 5.6, 13a, 13b. 15).
O espaco rural ateniense possuia um bom numero de animais de criacao domestica
(Tucidides 2,14; Garnsey, 1989, p. 93). como burro, jumento e mula (fichas 15,13a, 14, 16,
19a, 19b), touros e vacas (fichas 5, 6, 7, 12, 13b, 18, 19a, 20, 21a, 22), ovelhas, cabras e
bodes (fichas 1,2,4,8,9a, 9b), porcos (ficha 17), cachorros (21b) e aves, como galinaceos
e gansos. Como observou Gallant (1991, p. 124), mesmo os agricultores mais pobres, se
pudessem, tentariam manter umas poucas ovelhas, bodes, um ou dois burros, porcos (sobre
o moderado numero de porcos na Atica, ver: Jameson, 1988, p. 97) e uma junta de bois para
puxar o arado.
Nao deixa de ser interessante, no entanto, o fato de o cavalo nao estar entre os animais mencionados acima. Esta ausencia pode ser explicada pelo arreio antigo que tornava o
cavalo inadequado para puxar cargas pesadas, como, tambem, pelo grande consumo de
forragens que este animal consumia, principalmente, se comparado com os demais animais
de tiro (Isager e Skydsgaard, 1992, p. 85-86). Deve ser acrescentada, aos fatores mencionados, uma interessante questao, qual seja: a manutencao do cavalo era custosa, tomando-a
acessivel somente aos homens ricos (Xenofonte. O Chefe da Cavalaria 1,9; 1,ll-12; As
Rendas 4 8 ; Aristoteles.A Politica 1289b 35-36,1321a 8- 13; Tucidides 6.12,2; Aristofanes.
A Paz 135-139; As Nuvens 12-35; Hodkinson, 1988, p. 63-64; Spence, 1993, p. 183, 191193 e Apendice 4; Chevitarese, 2001, p. 55).
A presenca do burro, da mula ou da junta de bois nao implicava diretamente um
maior tempo de lazer ou uma diminuicao do trabalho do campones. Uma parte das suas
atividades, como, por exemplo, limpeza das ervas daninhas, poda, enxerto ou a colheita,
nao poderia ser realizada atraves do emprego destes animais. Assim, no dia a dia, a enxada
e 1 ou a picareta continuaria a ser a companheira inseparavel do arduo campones atico
(Platao. A Republica 370c; Gallant, 1991, p. 124; Osborne, 1987, p. 16,41).
A falta de pastos (Burford, 1993, p. 122, 146) e o alto preco do boi (Gallant, 1991, p.
124) podem ter tomado o custo de manutencao deste animal muito elevado, deixando apenas os medios e grandes proprietarios fundiarios em condicoes de mante-los. A sua criacao
teria sido moderada em Atenas (Hodkinson, 1988, p. 65; Jameson, 1988, p. 94,97,99). Esta
polis, muito provavelmente, importava estes animais de outras regioes gregas, tais como,
Beocia, Eubeia, Megara e do Peloponeso (Jameson, 1988, p. 97).
Burros, mulas e jumentos eram usados basicamente no transporte de produtos no
interior das grandes pdleis. A mula foi tambem empregada nos transportes de longa distancia (Isager e Skydsgaard, 1992, p. 104; para o transporte de longa distancia, nao especificando porem, o tipo de animal, ver: Tucidides 7.28.1; Diodoro da Siciiia 12.80.3;). A junta
de bois era usada com muito mais frequencia nos trabalhos pesados, como aragem dos
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campos e o transporte de materiais de construcao (Aristofanes. Os Passaros 582; Aristoteles. A Politica 1252b 5 ; Platao. A Republica 370d-e; Isager e Skydsgaard, 1992, p. 89;
Jameson, 1988, p. 96).
Nao apenas o trabalho agricola e o transporte justificavam a criacao destes animais.
Eles eram vitais para a economia familiar. O estrume animal era de grande importancia
para os diferentes tipos de culturas agricolas (Xenofonte. Economico 20,lO; Aristofanes.
Os Acarnenses 1022-1026; ver, tambem: Hodkinson, 1988, p. 49-50; Isager e Skydsgaard,
1992, p. 111; Burford, 1993, p. 122-124, 136-137; Osbome, 1987, p. 36-37, 47), muito
embora, o excremento humano tambem tenha sido utilizado como fertilizante pelos agricultores (Owens, 1983, p. 44-50). O gado proporcionava, alem disto, a carne e o couro, os
caprinos forneciam a carne e o leite, os porcos e as lebres davam a carne e as aves proporcionavam nao apenas carne, como, tambem, ovos (para os varios tipos de carnes consumidas, ver: (de lebre) Aristofanes. Os Acarnenses 520, 878, 1006, 1110; Os Cavaleiros
1192-1199; As Vespas 709; A Paz 1150,1196,13 12; (de aves) Aristofanes. Os Acarnenses
872-878; (carne em geral) Aristofanes. Os Cavaleiros 654-662; Os Acarnenses 739-835;
Pseudo-Xenofonte. A Constituicao dos Atenienses 2.9; Platao. A Republica 373c; Glotz,
1946, p. 48; Gallant, 1991, p. 119-120,125; Isager e Skydsgaard, 1992, p. 91.93; Burford,
1993, p. 146; Bertrand e Brunet, 1993, p. 173; com relacao ao baixo consumo do leite de
vaca e a preferencia pelos leites da ovelha e da cabra, ver: Isager e Skydsgaard, 1992, p.
89-91; sobre a criacao de aves, ver: Aristoteles. Historia dos Animais 558b 8; Isager e
Skydsgaard, 1992, p. 94-96). Eles tambem eram utilizados para fins religiosos (Jameson,
1988, p. 87-119). O sacrificio destes animais perpassava todos os niveis da sociedade
poliade ateniense, desde o individuo, passando pela familia, grupo de parentesco, a aldeia
e chegando ate o envolvimento do coletivo, neste caso, a propria polis (Durand, 1986;
Isager e Skydsgaard, 1992, p. 174-177).
Ha poucas informacoes sobre a origem dos animais sacrificados. Levando-se em
consideracao que eles deveriam ser cuidadosamente selecionados, gozando de uma boa
saude, poderiam ser propostas duas possibilidades: os animais seriam propriedades de
alguns templos que, das inumeras atividades programadas ao longo do ano, passariam a
vende-los aos fieis, ou poderiam ser propriedades de individuos particulares, especialmente homens ricos, que obtinham bons lucros com este tipo de comercio (Gallant, 1991,
p. 121-127; Isager e Skydsgaard, 1992, p. 179-180, 191-198).
Constatam-se algumas cenas de cruzamento de animais diretamente associados com
a agricultura. Elas aparecem exclusivamente na ceramica atica de figuras vermelhas (fichas 13a. 14, 15), muito embora, possam ser detectadas referencias indiretas ou mesmo
indicios desta tematica nos vasos aticos de figuras negras. Assim, por exemplo, podem
ser lidas as representacbes de bezerros mamando nas tetas das vacas (fichas 5,6). Estas
representacoes, alem de estarem integradas no panorama rural ateniense, apontam para a
propria reproducao e manutencao dos animais de agricolas, no geral, e dos animais de
tiro, no particular. Aristoteles dedica uma atencao especial para estes ultimos animais.
Pode-se organizar, a partir das suas analises, o seguinte quadro:
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Dados aristot ilicos sobre animais de tiro na khora Atica

I Periodo de vida
(em anos)
cavalo'

18-20

urro^

+ de 30

~umento~
B O ~ ~

-----

Inicio da maturidade

Periodo de prenhez

sexual (em anos)

(em meses)

(em meses)

10

15

Apesar da cobertura do cavalo ser menos laboriosa que a do boiI0, este ultimo acaba
reproduzindo muito mais do que o primeiro. A criacao do gado e do cavalo colocava algumas questoes, tais como: ambos demandavam pastos, o que nao era um problema facil de
ser resolvido na Atica. Mesmo a pratica da transumancia restringia as poucas areas de pasto
existentes ao uso exclusivo dos proprios habitantes da regiao ou a alguns individuos de fora
da comunidade, que por terem desempenhado algum papel relevante no interior desta respectiva sociedade, acabavam sendo agraciados com o privilegio do direito de pastagem
(Gallant, 1991, p. 126; Isager e Skydsgaard, 1992, p. 100). A criacao de cavalo, por outro
lado, alem de ser cercada por cuidados especiais, requeria pessoas especializadasl1e uma
grande quantidade de forragem para alimenta-los. Ja o burro e o jumento, apesar de serem
especies gramineas, satisfaziam-se com uma menor forragem (Isager e Skydsgaard, 1992,
p. 87) do que o cavalo e reproduziam por um grande espaco temporal.
Os resultados obtidos ate o momento devem ser vistos com cautela. Este cuidado se
deve a tres fatores basicos: as informacoes contidas na documentacao antiga grega, relativas aos pastores e trabalhadores agricolas, sao esparsas e superficiais; ha poucos estudos
realizados ate o momento sobre o tema em questao; a minha pesquisa de pos-doutorad~'~
esta em curso, logo os resultados obtidos nao sao conclusivos, mas parciais e preliminares.

Notas
1 - Para uma discussao mais detalhada, ver: Chevitarese, 1999b, p. 75-98.
2 - Sobre os atuais debates historiograficos e para os argumentos do autor, ver: Chevitarese, 1997.

p. 65-79.
3 - Sobre a enfase de trocas assimttricas na sociedade ateniense no periodo classico, ver: Millett,

1989, p. 15-47;para um ponto de vista muito proximo daquele exposto por De Ste. Croix, ver:
Wood, 1988, p. 56, 127.
4 - Sobre a possibilidade de o pastor ser escravo, ver: Chevitarese, 2001, p. 54, incluindo nota 14.
5 - Verifica-se um detalhe muito interessante, levantado por Erika Simon, na ficha 8 do catalogo do
presente trabalho. Esta autora sugeriu que a estacao do ano presente na imagem fosse a pnmavera, nao sendo, portm, quente. o bastante, para o pastor retirar o seu pesado manto, mas, ja
suficientemente tarde no ano. para as ovelhas serem tosquiadas. A analise de Erika Simon e
citada por Sparkes, 1985.23.
6 - Aristoteles. Historia dos Animais 575b 21-577a 17; com relacao A tguaa, ela vive em maia
vinte e cinco anos (Aristoteles. Historia dos Animais 576a 30-576b 1 ) e esta madura sexual-
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mente com a idade de tres anos, reproduzindo atC os vinte anos. O periodo em que permanece
prenhe e de onze meses, parindo no mes seguinte (Aristoteles.Historia dos Animais 575b 2426). Ela gera um potro apenas (Aristoteles. Historia dos Animais 575b 33-576a 1). O filosofo
observa, no entanto, que deve existir o intervalo de um ano entre a ultima cria e um novo
cruzamento da egua com o garanhao. Observa tambem que os melhores potros nascem quando
ha intervalo de quatro a cinco anos apos a ultima cria da egua (Aristoteles. Historia dos Animais 575b 27-577a l).
7 - Aristoteles. Historia dos Animais 545b 21,577a 18-577b 4.
8 - Aristoteles. Historia dos Animais 577b 5-578a 4. O dado referente ao periodo de vida nao foi
fornecido, porem Aristoteles (Historia dos Animais 577b 29-30) observa a existencia de um
jumento com mais de oitenta anos.
9 -A vaca vive em media quinze anos (Aristoteles. Historia dos Animais. 575a 3 1) e e considerada madura sexualmente com a idade de dois anos, reproduzindo ate o final de sua vida (Ibidem). 575a 24-2530). O periodo em que permanece prenhe e de nove meses, parindo no mes
seguinte (Ibidem. 575a 26). O numero de bezerros por cria e um, muito embora. algumas vezes, a vaca possa ter dois (Ibidem. 575a 29-30).
10-Ibidem. 575b 29-30.
11- Aristoteles (Histdria dos Animais 577b 13-15) parece sugerir a existencia de criadores ou de
pessoas especializadas na criacao de cavalos. O Proprio emprego do termo i&ppofovrbion, por
parte deste filosofo, ajuda a definir locais especificos para a criacao de eqUinos. Sobre o uso
deste ver: Ibidem. 576a 20,576b 3,25-26.
12-Esta pesquisa, que conta com uma Bolsa do CNPq, esta sendo realizada no Departamento de
Historia da UNICAMP. com a supervisao do Prof. Dr. Pedro Paulo de Abreu Funari.
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CHEVITARESE, A. L. Les bergers et les travailleurs agricoles en Attique, aux periodes
archaique et classique. Classica, Sao Paulo, 13/14, p. 123-144,2000/2001.
RESUME: Provenant d'un ddbat critique propos du concept de paysan, on a I'intention d'analyser Ia superficie rurale attique aux pdriodes archaique et classique, ayant comme point de
partie les figures du berger et du travailleur agricole.
MOTS-CLES: Khdra Attique; paysan; berger; travailleur agricole.

Anexo
Catalogo de cenas de pastores e trabalhadores agricolas
na ceramica atica
Ficha 1
Kfathos atico de figuras negras. Paris, Musee du Louvre. Inventario: F 69. Prov. Vulci.
Theozotos, Potter.
Bibliografia: Beazley, ABV 349; Webster, POTTER p. 247 (c); Malagardis, IMAGES p.
107, fig. la.
Descricao: situado a esquerda da cena, cabreiro barbado, voltado para a direita, veste manto, usa um gorro na cabeca. Ele segura com a mao direita uma vara (ou lanca curta?)
apoiada no seu ombro direito, enquanto que o seu braco esquerdo esta levantado e com
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a mao segura um chicote pronto para ser usado contra o rebanho de cabras. Ele e acompanhado pelos seus caes. A sua frente seguem quatro cabras para a direita, sendo que
uma delas, boca aberta, cabeca voltada para tras, na direcao do cabreiro, aparenta estar
visivelmente agitada.
Ficha 2
Hidria atica de figuras negras. Londres, British Museum. inventario: B 328. Prov. Vulci.
The Leafless Group.
Bibliografm: CVA, Great Britain, 8, British Museum, 6, pls. 86, 4 e pl. 89, 2; Beazley,
ABV 363.42; Webster, POTTER p. 247 (c); Malagardis, IMAGES p. 107-109.
Descricao:
(no ombro do vaso) um homem barbado voltado para a direita, nu, com o manto jogado
sobre o ombro direito, tenta dominar um bode. As suas maos estao no dorso do animal
que tem a sua cabeca voltada para tras, em direcao ao homem. Entre eles estao duas
mulheres sentadas sobre tamboretes, vestindo manto e himation, fitas na cabeca, sendo
que aquela situada no lado direito da cena tem o seu braco esquerdo esticado para frente,
com a sua mao tocando levemente no pescoco do animal. No extremo esquerdo da cena,
um homem barbado, nu, corpo voltado para a esquerda, cabeca virada para tras, movimento das pernas sugerindo que ele esta se afastando, observa toda a acao.
Ficha 3
Taca atica de figuras negras. Londres, British Museum. Inventario: 64.10-7.1724. Prov.
Rodes (Camiros?). The Leafless Group. Data: 550-500.
Bibliografia: Beazley, ABV 646,205; Webster, PO'iTER p. 247 (c); Malagardis, IMAGES
p. 107.
Descri*:

(medaihao) pastor;
(iados a e b) touros e vacas.
Ficha 4
Taca atica de figuras negras. Roma, Museo Etrusco Gregoriano Vaticano. Inventario: 330.
The Centaur Painter.
Bibliografii: Beazley, ABV 189, 9; Webster, POTTER p. 247 (c); Albizzati, VADV p.
117, pls. 35-36.
DescricPo: homem voltado para a esquerda, nu, barbado, manto sobre o braco esquerdo,
clava na mao direita persegue um carneiro.
Ficha 5
Enocoa atica de figuras negras. Bruxelas, Bibliotheque Royale. Inventario: 5. Prov. Vulci.
The Painter of London B 620.
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Bibliografia: Beazley, ABV 434.4; Malagardis, IMAGES p. 107, fig. 1 c.
Descricao: uma vaca situada no centro da cena, voltada para a direita, cabeca virada para
tras, observa a sua cria, um bezerro, mamando na sua teta. A esquerda da cena. ha uma
arvore, enquanto que, na parte superior da cena, aparece uma ave, voltada para a esquerda, voando.
Ficha 6
Enocoa atica de figuras negras. Boulogne-sur Mer, Musee Comunal. Inventario: 476. The
Leagros Group.
~ , 377,245; Malagardis, IMAGES p. 107; Pfuhl, MALEREI pl.
Bibliografia: ~ e a z l eABV
75, no 282.
Descricao: no centro da cena esta Heracles (verificam-se as presencas da clava, da pele de
pantera e da aljava depositada no solo) sentado sobre uma pedra. Entre ele estao duas vacas,
uma de cada lado da cena, com seus respectivos bezerros mamando em suas tetas. Nas
extremidades da cena estao localizadas duas arvores frutiferas (?) com seus galhos repletos
de passaros. A direita, na parte mais externa, um cao (?) voltado para a esquerda.
Ficha 7
Anfora atica de figuras negras. Nova York, Metropolitan Museum. Inventario: GR 529.
Red-Line Painter.
Bibliografia: Beazley, ABV 602.28; Boardman, ABFV fig. 282.
Descricao: homem imberbe (o deus Hermes?), voltado para a esquerda, sentado sobre uma
pedra, cabeca coroada, vestindo manto, tem o seu braco direito esticado em direcao aos
animais, enquanto que a sua mao esquerda, com os seus dedos esticados, esta aberta. A
sua frente, dois bovinos voltados para a direita (o gado de Apolo?). Eles parecem estar
se movimentando,ja que as suas patas esquerdas dianteiras estao levantadas. Verificamse ramos de arvore frutifera (ha frutos brancos) perpassando todo o fundo da cena.
Ficha 8
Taca atica, figuras vermelhas. Alemanha, Colqao Privada. Onesimos. Data: 490-480.
Bibliografia: Sparkes, GAAC p. 18-39, plates 26-27; Hombostel, KA no 263.
Descricao:pastor descalco, voltado para a direita, usando um manto feito de pele amarrado
com um n6 no ombro direito, gorro listrado na cabeca. leva a sua recem tosada manada
para casa. Ele segura uma vara na mao direita e na mao esquerda uma correia, levando o
carneiro ao seu lado. Do animal que vai a frente so sao visiveis a cauda e uma parte do
seu traseiro.
Ficha 9
Pelike atica, figuras vermelhas. Paris, Musee du Louvre. Inv. G. 536. Prov. Nola. The Geras
Painter. Data: 480-470.
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Bibliografia: CVA, France, 12, Musee du Louvre, 8, pl. 45, figs. 5.7, 11; Beazley, ARV
286, 14; Pottier, VAL p. 289-90; Boardman, ARFV-AP fig. 180; Amouretti, BERGER
p. 163, 167.
Descricao:
(lado a) pastor voltado para a direita, vestindo clamide, com uma pele de cabra colocada
sobre as costas e gorro na cabeca, Ele esta montado em um bode, virado tambem para a
direita, tocando uma flauta dupla;
(lado b) pastor voltado para a direita, vestindo clarnide, com uma pele de cabra colocada
sobre as costas e gorro de pele na cabeca. Ele esta montado em um carneiro, virado
tambem para a direita, tocando uma flauta dupla.
Ficha 10
Cratera atica, figuras vermelhas. Boston, Museum. Inv. 10185. Prov. Cumes. The Pan Painter.
Data: 475-450.
Bibliografia: Amouretti, BERGER p. 166-67.
Descricao: pastor, vestindo tunica e um manto de pele, gorro na cabeca, e perseguido por
Pan.
Ficha 11
Anfora atica, figuras vermelhas. Berlim. Inv. F 4052. Prov. Locres. Data: quinto seculo.
Bibliografia: Amouretti, BERGER p. 167.
Descricao: pastor, vestindo tunica e gorro na cabeca, sentado sobre uma rocha, toca flauta
diante de um satiro.
Ficha 12
Rhyton atico, figuras vermelhas. Nova Iorque, Metropolitan Museum of Art. Inv. 38.1 1.2.
Circle of The Sotades Painter. Data: 470-460.
Bibliografia: Richter, BMMA p. 225-26; Richter, AJA p. 6, figs. 4-5; Richter, ARFVASES
p. 111-12, fig. 80; BCrard et Vemant, CITE p. 10, fig. 7.
Descricao: pastor, em uma campina, voltado para a esquerda, usando tunica curta, manto
(de pele?), sapatos e gorro na cabeca. Ele esta sentado sobre uma pedra cuidando de
duas vacas que pastam em direcoes opostas. Ha um lobo, parecido com um cachorro,
saindo de uma caverna, sobre a qual cai um galho de hera. Este animal parece estar
rondando as vacas. Na frente da arvore, localizada no centro da cena, esta uma lebre. No
lado direito deste animal esta um arbusto.
Ficha 13
Taca atica, figuras vermelhas. Bologna, Museo Civico. Inv. C 175. Prov. Necropole Etrusca
de Certosa. The Dokimasia Painter. Data: 480-475.
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Bibliografia: CVA, Italia, 5, Bologna, Museo Civico, 1, tav. 7, figs. 1,3; Cloche, CLASSES pl. 13, fig. 5.
Descricao:
(lado a) homem barbado em pe, voltado para a direita, com um pano em tomo do quadril.
Ele tem o seu braco esquerdo estendido para frente, sobre um burro itifalico que levanta
a cabeca em ato de relinchar. A sua mao direita esta proxima da pata traseira direita do
animal, possivelmente incitando este animal Ha uma corda presa no focinho do burro. A
sua frente, presa em uma oliveira (?), encontra-se uma jumenta que parece forcar as suas
patas traseiras contra o solo. Ela esta em posicao de cruzamento;
(lado b) dois touros e uma vaca, voltados para a direita, retomam do pasto. Atras da vaca
esta uma oliveira (?).
Ficha 14
Chous atico, figuras vermelhas. Munique, Museum Antiker Kleinkunst. Inv. 2469. The Class
of the Seven Lobster-Claws. data: 475-425.
Bibliografia: CVA, Deutschland, 6, MUnchen, Museum Antiker Kleinkunst, 2, tafel 89,
fig. 4; Beazley, ARV 971; Beazley, PARA 435.
Descricao: dois burros voltados para a direita se acasalando.
Ficha 15
Taca atica, figuras vermelhas. Adria, Museo Civico. Inventario: B. 425. Prov. Adria. The
Dokimasia Painter. Data: 480.
Bibliografia: CVA, Italia, 28, Adria, Museo Civico, 1, tav. 16, fig. lb; Beazley, ARV 412,8.
Descricao: a esquerda da cena, um jovem imberbe, voltado para a direita, braco esquerdo
flexionado, a mao um pouco fechada, com a palma voltada para dentro, enquanto que a
mao direita esta apoiada na cintura. Ele veste um manto, os cabelos sao circundados por
uma fita e ha um bastao, cuja parte superior 6 recurvado, apoiado no lado esquerdo do
seu corpo. O jovem parece estar incitando duas mulas situadas ii sua frente. Aquela
voltada para a direita, tem a boca aberta, focinho ligeiramente levantado, em ato de
relinchar. Ha uma arvore localizada atras desta mula.
Ficha 16
Taca atica, figuras vermelhas. Boston, Museum of Fine Arts. Inv. 10.199. Prov. Orvieto.
The Antiphon Painter. Data: 480.
Bibliografia: Beazley, ARV 337,26; Caskey and Beazley, AVP vol. 11.42 (144), pl. LXXXI,
4; Cloche, CLASSES p. 23, 85, pl. 37, fig. 1; MFAB 9, 52-53.
Descricao: uma mula, voltada para a esquerda, anda com um fardo em seu dorso. Sobre um
tecido, na forma de linhas cruzadas e franjas, esta uma sela de madeira, atada por meio
de arreio e de uma corda fina presa no final de cada extremo e que passa pelo ventre do
animal. Na sela esta um 'pacote' listrado, dobrado e amarrado no peitoral e ao redor do
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seu traseiro. A mula esta com freios e as rddeas estao amarradas frouxamente no peitoral, com os extremos pendurados. As orelhas estao atentas, o olho esquerdo observa a
lateral. A crina esta cortada rente, exceto na parte acima e proxima a cabeca e no e no
dorso, onde um pequeno tufo C deixado perto da montaria. Duas pequenas tetas sao
mostradas.

Ha duas inscricoes: NIKOSTRATOSKALOS e LAKESKALOS
Ficha 17
Pelike atica, figuras vermelhas. Cambridge, Fitzwilliam Museum. Inv. 9.17. The Pig Painter.
Data: 470-460.
Bibliografia: Beazley, ARV 564.27; Cloche, CLASSES p. 23, pl. 15,2; Robertson, AVPCA
p. 148, figs. 152, 153; Osborne, CLASSICAL capa.
Descricao: dois homens barbudos, voltados para a esquerda, caminham junto com seus
porcos. Aquele localizado mais a esquerda da cena, cabeca voltada para tras, gorro de
pele, manto preso na altura do pescoco por um broche, tem o braco direito levantado,
enquanto que a mao esquerda segura a ponta de um saco localizado nas suas costas. atras
dele esta o seu companheiro, pano ao redor da cintura, trazendo no ombro direito uma
vara com um cesto preso em cada extremidade. As suas maos estao segurando a vara,
mantendo-a equilibrada. Um porco, voltado para a esquerda, e um leitaozinho, virado
para a direita, acompanham-os.
Ficha 18
Anfora atica de figuras negras. Londres, Comdrcio. The Bucci Painter. Data: 525-500.
Bibliografia: SOTHEBY 9.dec.1985, p. 132; Malagardis, IMAGES p. 119, 121, fig. 9c.
Descricao:
(lado a) arador bardado, voltado para a direita, pilos de la na cabeca, usando como manto
uma pele de animal, segura com a mao direita o cabo (ceirolabivv) do arado e com a
outra mao uma vara que tange a junta de bois.
Ficha 19
Taca atica de figuras negras. Paris, Musee du Louvre. Inventario: F 77.
Bibliografia: CVA, France, 14, Muste du Louvre, 9, pl. 82, 4, 6-10; Foxhall,
COUNTRYSIDE p. 106-107,fig. 6.2 a-d; Malagardis, IMAGES p. 117, fig. 7; Bertrand
e Brunet, DESTIN p. 175; Amouretti, Pain p. 294, n. 4b, pl. 8; Durand, SACRiFICE p.
182-84, figs. 89 a-d.
Descricao:
(lado a) no extremo esquerdo da cena, um homem completamente envolto em um manto,
voltado para a direita, braco esquerdo (?) esticado para frente. Um outro homem nu
voltado para a esquerda, levando nas costas um fardo praticamente desaparecido, salvo
por uma pequena ponta ainda visivel, que ele segura com as duas maos. A maneira como
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o seu braco esquerdo esta representado ajuda a reforcar a presenca do fardo. Um outro
homem nu, barbado, voltado para a esquerda, trabalha com um tipo de picareta. Arador
nu, voltado para a direita, corpo projetado para frente da haste (e*cevtlh) do arado,
segurando com a mao direita o cabo (ceirolabivv) e com a outra mao uma vara. O
movimento que ele realiza com as pernas e os bracos visa tanger a junta de bois. A frente
dos animais de tiro, um homem nu, voltado para a direita, cabeca e dorso voltados para
tras, bracos levantados. Proximo a ele, um semeador nu, voltado para a esquerda, tendo
a sua cesta apoiada no braco direito, enquanto que a sua mao esquerda esta fechada,
segurando sementes prontas para serem lancadas no solo. No extremo direito da cena,
uma mula (?) voltada para a direita;
(lado b) homem com corpo envolto em um manto, voltado para a direita, segura com a mao
direita um bastao. Um outro homem envolto em um manto curto, deixando a parte do
seu corpo a vista, voltado para a direita, cabeca e dorso voltado para tras, olha em direcao ao companheiro que segura a lanca. Um terceiro homem, corpo praticamente oculto
atras dos vasos, voltado para a direita, sentado em uma charrete puxada por duas mulas,
segura com um das maos uma vara. Ha duas grandes anforas com tampas na charrete.
Elas provavelmente continham graos. Na frente dos animais, um homem nu, voltado
para a esquerda, cabeca e dorso voltado para tras, braco esquerdo levantado. A sua
frente, um outro homem vestido, voltado para a direita, braco esquerdo esticado para
frente. No extremo esquerdo da cena, um arador nu, barbado, voltado para a direita,
corpo projetado para frente da haste (e*cevtlh) do arado, segurando com a mao direita o
cabo (ceirolabivv) e com a outra mao uma vara. O movimento que ele realiza com as
pernas e os bracos visa tanger a junta de mulas.
Ficha 20
Taca atica de figuras negras. Londres, British Museum. Inventario: 1906, 12-15, 1. Prov.
Camiros (Rodes). The Burgon Group.
Bibliografia: CVA, Great Britain, 2, British Museum, 2, pl. 10,6 b; Beazley, ABV 90,7;
Amouretti, PAIN p. 294, n. 4a, pl. 8a; Malagardis, IMAGES p. 118, fig. 8a; Durand,
SACRIFICE p. 181-82, fig. 88.
Descricao: homem nu, voltado para a direita, conduz uma junta de bois. Ele segura o cabo
do arado com a mao direita, enquanto que, na outra mao, ele tem uma vara para usar
contra os animais. A esquerda, de costas para o companheiro, um outro homem nu,
segurando uma cesta na mao esquerda, deixa cair no solo, da sua outra mao, as sementes.
Ficha 21
Skiphos atico de figuras negras. The Hague, Gemeente Museum. Inventario: 3.39. Data:
550-500.
Bibliografia: Beazley, Para 87.23; Malagardis, IMAGES p. 119-20, figs. 9a-b; Durand,
SACRIFICE p. 85, figs. 90a, 90b; Kampmann-Platt, CHIEN, p. 415-18.
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Descricao:
(lado a) campones nu, voltado para a direita, conduz o arado puxado por dois bois;
(lado b) campones nu, com um corpo muito mais avantajado que aquele da cena a, voltado
para a direita, conduz o arado puxado por um cao (ou seriam dois cachorros?). Este
animal tem as duas patas dianteiras levantadas, focinho ligeiramente alongado, seus
flancos magros e o rabo longo. Este animal e represenatdo quase que do mesmo tamanho do seu condutor.
Ficha 22
Taca atica de figuras negras. Berlim, Antikensammlung. Inventario: F 1806. Prov. Vulci
(Etruria). Nicosthenes Painter. Data: 550-500.
Bibliografia: Beazley, ABV 223 (66); Schnapp, CHASSEUR 265, no 225; Malagardis,
IMAGES 116, 118 fig. 8b; Durand, SACRIFICE p. 185-86, fig. 91.
Descricao:
(medalhao) cacador agachado, braco esquerdo apoiado sobre a coxa esquerda, segura com
a mao direita um lagobolon;
(iirea decorada interna) tres jovens nus conduzem seus arados puxados por juntas de bois.
Um deles segura com a mao direita o cabo do arado, enquanto que o terceiro tem na mao
direita um lanca. Pelo menos dois aradores usam lancas para cacar cervos. Um jovem
semeador nu, localizado entre um boi e um arador, segura, pela alca, com a mao esquerda, uma cesta que esta apoiada na coxa esquerda, enquanto que a sua mao direita, ligeiramente fechada, esta segurando sementes prontas para serem lancadas no solo. Ha um
jovem cacador nu, perna direita levantada, segurando uma lanca com a mao direita.
Existem, na cena, dois lagartos e partes de um gafanhoto e de uma tartaruga.
Ha uma inscricao: NIKOSQENESEPOIESEN.
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