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OS TRABALHOS E OS DIAS NA ANTIGUIDADE 

Homero, Hesíodo e Virgílio: olhares diversos sobre 
o Homem e a Natureza. 

José Alves Fernandes 

A proposta do nosso discurso é enfatizar a realidade do traba
lho como um dos fundamentos da própria condição humana. Nem os 
deuses nem os animais trabalham, só o homem. 

Nem por isso deve o trabalho ser considerado um castigo dos 
deuses, nem o comerás o pão com o suor do teu rosto uma comina
ção punitiva ao crime da desobediência primordial. A idade do ouro, 
nesse contexto, é uma dessas contraditas dialéticas entre o bem e o 
mal, entre a luz e a sombra, entre o real e o imaginário.  Desde que o 
homem apareceu na face da terra foi-lhe necessário mover-se e agitar
se em busca da sua substância, enfrentando a alternância dos verões e 
dos invernos, das chuvaradas e das soalheiras. Sua vida terá decorrido 
sempre mais árdua ou mais amena na dependência dos fatores geo
gráficos e da variedade dos climas. 

O resto é poesia e filigrana mítica de que sempre se valeu a 
fantasia humana para a leitura sem fim da nossa peripécia existencial. 

Para a visão ponderada do poeta de Ascra, longe de ser uma 
maldição, o trabalho árduo dos campos é um antídoto da vida fácil e 
ociosa e a indispensável fonte de energia para o desempenho da luta 
em busca do sucesso e do bem-estar. 

Se para Homero os valores do heroísmo e da areté guerreira 
constituíam a referência maior como ideal da paidéia grega, privile
giando o estamento aristocrático da Hélade, em Hesíodo desloca-se 
o eixo da sua atenção para o segmento social do mundo campesino 
- palco da existência laboriosa do mundo do trabalho produtivo dire
tamente associado à sobrevivência da espécie. 

Investindo na poesia o substrato espiritual da sua própria vivên
cia de camponês da Beócia, contempla com "intelleto d'amore", de 
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. f 1 Dante as circunstâncias configurativas de um teor de que nos a a , . . 
'd lhe representava como uma face cruc1al da própr1a natu-vt a, que se 

reza humana. . 
Como animal político ou social não pode o Homem deixar de 

incluir 0 trabalho entre os temas axiais da sua meditação, parece-nos 

dizer 0 Poeta, ao contrapor às excelências do ideal cavaleiresco, subli

mado pelo discurso homérico, a importância da realidade concreta e 
pedestre do trabalho, Dignificado por uma ética ligada à cultura da 
terra e às ocupações a ela di reta mente associadas e consectárias. 

Daí a importância conferida pelo Poeta aos autênticos valores da 
vida campesina representativos de um patrimônio espiritual que não 
pode ficar obscurecido ou ser subtraído do tesouro constitutivo da 
civilização helênica como um todo. 

E esse contraponto entre os valores heróicos ou aristocráticos e 
a realidade comezinha ligada ao terra-a-terra servirá de ensejo à He
síodo para nos ensinar que mesmo entre os camponeses, pelo menos 
no que diz respeito à sua região - a Beócia - havia uma consciência 
do próprio valor sob as formas do cultivo das suas tradições imemo
riais de caráter realístico, permeando as suas atividades profissionais e 
laborativas. 

E esse ensinamento a que aludimos manifesta-se em H·esíodo 
pelo apelo à importância do direito como meio de assegurar a essência 
do vínculo entre o trabalho e a virtude, por tal forma que se garanta 
a prática da justiça. 

Sua poesia, portanto, soava como uma voz estranha e inaudita 
num ambiente supinamente acomodado ao espetáculo do trabalho es
c�a�o co�o uma instituição sancionada pela consciência de que a escra
VIdao faz1a parte da imperturbável natureza das coisas. Aos homens foi 
recomendada por Zeus a justiça, que é, de longe, o bem maior, adverte 

6_ Perses, d1z o Poeta, dirigindo-se ao seu irmão, e afasta-se da violência. 

devorarem-se uns aos outros - . . . - , porque nao ex1ste JUStiça entre eles. 
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O famoso poema, na verdade, é dirigido a seu irmão de nome 
Perses com quem se envolveu num litígio sobre a herança dos bens 
paternos em que se sentira lesado ou injustiçado. 

Por isso, resolve ele converter um problema de ordem doméstica 
numa ampla diatribé, a saber, num longo poema - estudo ao long,o do 
qual põe na ordem do dia, como já referimos, o problema do trabalho 
em face da verdade da justiça imparcial de Zeus. 

São estas as palavras com que encerra a sua invocação proemial 
às  musas: tyw õt KE, ntpcrfl, tr�ru�a �u9f1craí�flv: quero expor essas 
verdades ao meu irmão Perses. 

E a primeira dessas verdades - ÉT�Tu�a - é a da luta . Só que é 
preciso atentar com cuidado na realidade das coisas, pois há uma luta 
inspirada no mal, ao lado de uma luta inspirada pelo bem. A luta do 
bem se pode definir como emulação ou competição pelo trabalho. 
Louvável e aprovada será a competição do oleiro, a do artesão com o 
artesão. Este é o seu caminho certo e seguro. 

A outra luta, patrocinada pela ambição e pela ociosidade - oca
sionadora da indigência - gera a discórdia e o espírito de chicana, favo
recendo a indústria dos juizes mercenários - �aaa1À�as õwpocpáyous 

- soberanos devoradores de presentes, na tradução literal do texto. 
Por isso, na fábula do gavião e do rouxinol, adverte o irmão: Tu, 

ó Perses, escuta a justiça - ÔKOUE ÕÍKflS- e o excesso ou a prepotência 
não amplies! 

Como se vê, a mazela dos juízes venais ou magistrados corrup
tos é moléstia tão antiga quanto a própria humanidade. 

Ao lado, porém, desta postura filosófica - ética ou deontológica 
- assumida por Hesíodo na elaboração da obra que vimos glosando, lo
calizemos também o problema mais concreto dos trabalhos ou dos tipos 
de ocupação que constituíam o dia-a-dia dos homens daquele tempo . 

Já deixamos dito que a sociedade contemplada pelo Poeta é 
uma sociedade rural ou campesina . 

Justifica-se, por isso, que já nos inícios do Poema se estampem 
sintomaticamente os verbos chaves representativos da atividade agrí-
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_ 1,. ncia _ ápWJ.JEVOI e q>UTEÚEIV - donde procedem em cola por exce e 
I, . arar arado, aração, aradar e a numerosa família termos nossa 1ngua · ' 

· · 

d . 'f' · riundos do elemento "fito-" des1gnat1vo e planta ou es-c1ent1 1cos o . f' f' f. 1 . 
, . t 1 tais como fitogeograf1a, 1togra 1a, 1to og1a, etc. pec1e vege a , . _ 

IS . d I 
f. ��Esta a saber a terra desperta até o tn o ente para o traba a trmar: I I ' • 

lho 1 pois este sente o desejo de trabalh
.
ar ao ver o outro interessado 

em "arar' [ápWiJEVOI] e "plantar" [q>uTEUEIV]. 

Além do trabalho di reta mente exercido sobre a terra, ocupações 
e misteres outros existem que se exercem no mesmo espaço ocupacio
nal como 0 do oleiro - KEpaiJEÚS- vinculado aos nossos "ceramistas" 
e à ��cerâmica"� e o carpinteiro ou marceneiro - TÉKrwv- relacionado 
com a importante família dos "arquite(c)tos", da "arquite(c)tura", do 
"arquite(c)tônico", etc. Na verdade, o arquiteto vem a ser nada mais, 
nada menos do que um supercarpinteiro ou supermarceneiro. 

o ofício de tecelão vem mencionado no segmento em que o Po
eta se refere ao tirocínio da deusa Atena que é ensinada a exercitar-se 
no processamento da urdidura do labiríntico tecido - rroÀuõaíõaAov 
íaróv ú<paívEIV- reza o original. E desse icrróv (nom. iarós)- tecido
que se deriva ou de que procede o ramo da Medicina ou da Biologia 
que estuda a estrutura ou composição dos tecidos, a Histologia, (Verso 
64-66). 

Como a maior riqueza patrimonial dos camponeses era o seu 
gado ou os seus semoventes, não é de estranhar a referência aos que 
sacrificaram suas vidas combatendo pelos rebanhos de Édipo ante as 
portas de Tebas. As ovelhas lanígeras - EiponóKOI õ"iEs - fornecedo· 
ras de matéria prima para a atividade têxtil são referidas em termos 
expressivos quando o Poeta afirma que elas quase sucumbem sob a 
espessa lã (v. 234 sqq). 

A produção cerealífera por duas vezes vem lembrada. A primei· 
r a, sob forma metafórica - o fruto de Deméter: tuw�rEpos àKT�V (v. 
32) e a segunda, mais explícita: a terra nutriz fruto 1 trazia abundante 
e generoso (v. 117 -118). 

28 

v e 

ta r 
qu 
E r 
r as 
h o 
ma 
cor 

• 1rra 
• ren 

trê� 
par 

cor 
êxi1 
tod 
távt 

de1 
' me1 

às� 
E hc 
tá v E 

da 1 

dor 
adv 



m em 
ermos 
ou es-

inOS de 
traba

essado 

pações 
• 

Jpac1o-
• 

n1stas" 

i o nado 
r a" d I o 

• 

a ma1s, 

e o Po
citar-se 

IÍÕOÀOV 
ecido
�iologia 
, (Verso 

3 o seu 

'os que 

ante as 

tecedo-

termos 

sob a 

' 

primei· 

. r;v (v. 
ndante 

As quatro estações do ano nos são apresentadas na ordem: in
verno, primavera, verão e outono. 

O inverno nos aparece descrito como uma quadra ingratíssi·ma 
tanto para os animais quanto para os homens, tanto para os homens 
quanto para as mulheres, tanto para os jovens quanto para os velhos. 
E nesse contexto apresenta-nos o poema de Hesíodo uma das primei
ras alusões literárias, se não a primeira, a representação enigm·ática do 
homem como resposta ao desafio da esfinge: qual o animal que pela 
manhã caminha com quatro pés, ao meio dia com dois e ao pôr-do-sol 
com três? 

Com efeito, referindo-se à pressa e desassossego com que os 
irracionais demandam suas tocas e refúgios, inclui na pressurosa cor
reria também os mortais de idade avançada semelhantes a seres d'e 
três pés - TÓTE õ� rpírroõ1 �por4J 'ioo1 - que têm a espinha encurvada 
para o chão (v. 532). . 

Apropositadamente desenvolve o Poeta toda uma série de re
comendações didáticas para que o inverno possa ser enfrentado com 
êxito e o ano se complete com a vitória da terra, "alma mater" de 
todos e continue a produzir todos os seus frutos dentro do ritmo imu
tável da natureza. 

Segue-se a descrição da primavera iniciada sob a influência astral 
da constelação de Arcturo, onde resplende o brilho da estrela d'alva. 

Ao primeiro trissar das andorinhas, ergue-te a postos, é tempo 
de podar as vides, o melhor tempo para esse labor. Ao surgirem os pri
meiros caracóis rompendo a crosta da terra e caminhando em direção 
às plantas, é hora de amolar as foices e de aguilhoar os trabalhadores. 
E hora de colher os frutos, e as primeiras horas do dia são as mais ren
táveis e produtivas para todo gênero de trabalho. 

Observe-se a constante preocupação didática do Autor ao longo 
da tessitura orgânica da sua obra poética. 

Se o diapasão para o radiar da primavera foi o trissar das an
dorinhas, temos agora o fretenir das cigarras sonoras a anunciar o 

• 

advento do verão extenuante. É tempo de fartura: abundante é o leite 

29 



das cabras, abundantes são as tenras carnes de vitela e dos cabritos do 
primeiro parto (v. 582 sqq). . . 

Saciados de bons petiscos, convtda o Poeta, bebamos o vinho 
borbulhante ao sopro dos zéfiros e façamos as nossas libações agra-
decidas. 

Ao surgimento de órion na tela do firmamento tomem-se os 

manguais e malhe-se o trigo colhido - a espiga sagrada de Deméter: 
âf11J�n:pos iEpàv àKT�v (v. 597), ventando-o a seguir, na esplanada 
da eira. 

Feito isto, acondiciona a tua colheita, confia-lhe a sua proteção 
a um casal sem filhos e a um cão de guarda a fim de que os ladrões 
não te roubem, nem te furtem os frutos do teu trabalho. 

Recupera o bom estado de manutenção dos teus bois e dos teus 
mulas e consente que os teus servos refaçam as energias da fadiga 
resultante dos trabalhos da lavoura. 

Finalmente, eis que chega o outono, ó Perses, trata de colher 
os frutos das videiras e de envasilhar os dons de Dioniso - õwpa 
âuwvúaou - propiciadores de ânimo e de alegria, eis que já se apro
xima novamente o tempo de retornar ao cultivo da terra para a inter
minável busca dos meios de subsistência que ela nos prodigaliza na 
sucessão ininterrupta das estações. 

Embora haja também o poeta contemplado em sua obra a vida 
marinhática, sua postura é a de pouco entusiasmo e de reserva ante 
as perspectivas de risco que oferecem as atividades ligadas à navega
ção. "Terrível é encontrar a morte nas ondas do mar" - ÕEIVÓV õ'tati 
SavEiv JJETà KÚJJOOIV - confessa ele no verso 687. Seja como for, po
rém, acrescenta ele: O senso de oportunidade é a melhor de todas as 
Coisas: KOipÓS õ' ÉTTi TTÔOIV ÕpiOTOS (V. 694). 

Notabilíssimo, portanto, a justo título, foi o papel de Hesiodo 
no quadro da cultura grega em termos de contribuição educativ a  da 
mentalidade política e social dos homens do seu tempo. 

Num imaginário ou legendário confronto poético entre os dois, 
relata-se que após haver Homero engrandecido em ve�sos laudatórios 
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as gloriosas pugnas e gestos dos guerreiros helênicos e haver Hesíodo 
decantado as virtudes da agricultura e da paz, consta que o árbitro da 
peleja conferiu o prêmio de vencedor a este último, que assim agra
deceu as musas: 11 Dedico este troféu as musas do Hélicon, após haver 
vencido no canto ao divino Homero". 

Quanto a Virgílio e sua contribuição à poesia didática voltada 
para a cultura dos campos podemos identificar sem dúvida pontos de 
contacto que remetem claramente à obra de Hesíodo, embora se d�is
tanciem de maneira substancial dada a enorme distância cronológica 
que as separa. 

Enquanto o poema grego se ressente de notória falta de unid:a
de e insere uma miscelânea de temas e episódios míticos e de precei
tos gnômicos e morais, a obra de Virgílio - As Geórgicas - revela-se 
uma construção planejada, um trabalho meditado e estudado e, por 
conseguinte, de muito maior consistência técnica e artística. 

Além dos trabalhos e os dias de Hesíodo, leu Virgílio, estudando 
e meditando, as obras de seus predecessores romanos, os chamados 
escritores" De R e Rústica", como Catão [De agri cultura] e M. T. Varrão 
[Rerum Rusticarum Libri III], o que demonstra claramente a aplicação 
conscienciosa do poeta didascálico. 

Tanto nas Bucólicas quanto nas Geórgicas patenteia-se a sim
patia natural de Virgílio em relação ao ambiente e à problemática dos 
"res rusticae". O mundo dos pastores e seu gênero de vida, a inse
gurança dos homens do campo sempre expostos às Desapropriações 
de suas terras, sempre tocaram a sua sensibilidade patriótica, mas de 
maneira diversa da visão de Hesíodo. Diríamos que as cordas da lira 
de Virgílio vibraram em acordes mais líricos e sentimentais e que o seu 
patriotismo se revelava, talvez, mais adstrito às conveniências e aos 
interesses programáticos da política imperial de Augusto, interessado 
na reorganização e no resgate da situação de Roma em termos de 
sustentação dos valores que a definiam como senhora do mundo. 

Seja como for, também o poeta versátil que cantou com entu
siasmo e competência "pascua, rura et duces", o pastoreio, a agri-
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_ 
. stas guerreiras como reza o seu propalado epitáfio cultura e as ge ' 

. . , ' 

. menorizada mente, como o f1zera Hes1odo, com os di-ocupou-se, por , .t relat1·vos ao bom êxito do trabalho agncola, desde 0 seu versos 1 ens 
_ _ 

d. . menta metereológico em funçao das estaçoes do ano (Livro con 1c1ona . . , . 
I) até a construção (Livro IV) das colme:a� e o maneJo t�cn1co da api-
cultura, passando pela dissertação botan1ca, com espeoal relevo para 
a viticultura (Livro 1 1), e pela pastorícia , abrangendo gado graúdo e 

gado miúdo, objeto de análise e de estudo desse poeta campesino ou 
desse campesino poeta. 

Acrescente-se enfaticamente, no entanto, que a visão de mun-
do de Virgílio é bem mais ampla e mais profunda do que a de Hesíodo, 
a partir das considerações expendidas a respeito das realidades que 
descreve. 

Reiterando a expressividade lírica, já aludida, uma das caracte· 
rísticas soberanas da poesia virgiliana, quem se propuser a ler com 
devida atenção a mais perfeita das suas obras - As Geórgicas - há 
de admirar o grau de comunhão e de simpatia expresso pelo poeta 
em relação aos seres que compõem o universo da sua contemplação 
da natureza. Os liames da solidariedade universal compaginam num 
cântico entusiasta os homens e os animais, os corvos e os rouxinóis, as 
ervas humildes e as árvores altaneiras, a justificar o veredito de Mon· 
taigne- o consagrado autor dos Ensaios- que considera as Geórgicas 
a obra mais bem acabada da literatura poética de Roma. 

Por estas e outras razões incomportáveis no limitado espaço de 
uma palestra, fica o nosso apelo às gerações novas que nos sucederão para que prossigam no caminho da dedicação às letras - o capítulo • • ma1s Importante da cultura humanística, a única via garantidora do sucesso científico compatível com a educação integral do homem em todos os tempos e em todas as latitudes. 
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