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Resumo
LO MONACO, Viviana. Redes de interação entre gregos e não gregos: os frúria de
fronteira na hinterlândia da Sicília grega. 2018. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Museu de
Arqueologia e Etnologia. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018.

A antiga literatura grega nos transmitiu um rico vocabulário para descrever a maneira
de viver dos povos helênicos espalhados pelo Mediterrâneo. Essas mesmas palavras foram
usadas para definir formas de organização social e urbana dos povos não gregos, das quais,
porém, não conhecemos exatamente as suas estruturas e o léxico originário. O substantivo
frúrion, cujo significado principal, a partir da época clássica, é fortaleza, posto fortificado, em
Diodoro Sículo, historiador romano de língua e cultura grega, alterna-se a pólis para nomear as
cidades indígenas. Os pesquisadores da Sicília grega passaram a usar a palavra para se referir
às cidades nativas que mostram uma forte caracterização helênica após o seu contato com os
ápoikoi. O propósito do presente estudo é indagar os assim-chamados frúria da Sicília central,
a Sicania, prestando uma atenção particular à paisagem em que eles se desenvolveram, às suas
estruturas urbana e extra-urbana e à manifestação por meio da cultura material do
envolvimento entre as culturas grega e não grega, do final do VII ao IV séc. a.C. Embora o seu
aparente isolamento geográfico, esta região desde o Neolítico esteve envolvida nos trânsitos
que interconectavam diversas áreas da bacia do Mediterrâneo, mantendo, todavia, um certo
conservadorismo, que ainda no V séc. a.C. a caracterizava. Entre o começo e a metade do VI
séc. a.C., essa área entrou na órbita de interesse da componente ródio-cretense, entrelaçando
com ela relações prevalentemente pacíficas e que foram evoluindo conforme as contingências
históricas que determinavam as necessidades e os interesses de uma ou outra parte. As cidades
indígenas assumiram papeis particulares com base nas peculiaridades geográficas ou culturais
que as distinguiam e em sintonia com a nova realidade política. Entre os elementos levantados,
observamos que a escolha do lugar para o assentamento, a organização do espaço urbano e a
relação com a economia monetária dos nativos são uma expressão eloquente da nova
realidade cultural que começou se configurar a partir do momento do contato entre as duas
entidades. As populações locais, com efeito, ainda que adotando, em alguns casos, formas
arquitetônicas helênicas, se organizaram no terreno de uma maneira bem diferente do típico
esquema ortogonal das apokias; igualmente, elas aceitaram com dificuldade o sistema
monetário como veículo de escambo, continuando a preferir o metal a peso, e por isso as
moedas de bronze pesado de Akragas foram as mais difundidas e continuaram circulando
também após a sua emissão oficial. Os indígenas permaneceram assentados nos cumes das
colinas mais altas até o final do V séc. e, conforme a nossa proposta, esse padrão começou a
mudar só a partir do IV séc. a.C., quando aos cidadãos locais se uniram os mercenários
principalmente de origem peninsular.
Palavras-chave: frúrion – contato e redes – paisagem e identidade – organização do
espaço – percepção do sistema monetário

Abstract
LO MONACO, Viviana. Interaction Networks between Greeks and non-Greeks: The
Frontier Phrouria in the Hinterland of Greek Sicily. 2018. Thesis (PhD in Archaeology) – Museum
of Archaeology and Ethnology. University of São Paulo. São Paulo, 2018.
Ancient Greek literature has given us a rich vocabulary to describe the way of life of
Hellenic peoples throughout the Mediterranean. These same words were used to define the
urban and social organization of non-Greek peoples, whose structures and original lexica are
largely unknown to us. From the classic era onwards, the principal meaning of the noun
phrourion is fort, or fortified outpost, and the Roman, but culturally and linguistically Greek,
historian Diodorus Siculus, writing about Greek language and culture, alternates the term with
polis to refer to indigenous cities. Scholars of Greek Sicily now use phrouria to refer to native
cities still displaying a strongly Hellenic character after their contact with the apoikoi. The
purpose of the present study is to investigate the so-called phrouria of central Sicily, Sicania,
with particular emphasis upon the landscapes in which they developed, their urban and extraurban structures, and the material culture evidence for interactions between Greeks and nonGreeks, from the end of the 7th until the 4th century BC. Despite its apparent geographic
isolation, this region was part of networks that interconnected diverse areas of the
Mediterranean basin since the Neolithic. In the first half of the 6th century BC, the region
entered the orbit of interest of the Rhodian-Cretan component, entangling predominantly
pacific relations that were determined by historical contingencies and the needs and interests
of different players. In line with the new political reality, indigenous cities played specific roles
that were based upon their location and the cultural factors that distinguished them. It can be
observed that the choice of settlement location, the organization of urban space, and the
natives’ relationship with the new monetary economy, are eloquent expressions of the new
cultural reality which begun from the first moment of contact with the Greeks. While still
adopting, in some cases, Hellenic architectural forms, local populations organized the land
differently to the typical orthogonal scheme of the apokiai. Equally, the monetary system as a
barter vehicle was accepted with difficulty. People continued to prefer weighted metal and, as
a result, heavy bronze coins from Akragas were the most widespread currency, continuing to
circulate long after their official emission. Native settlements continued to be located on top
of hills until the end of the 5th century, and it is proposed here that this trend started to change
only from the 4th century onwards, when local citizens joined with mercenaries of largely
peninsular origin.
Key words: phrourion – contact and networks – landscape and identity – spatial
organization – monetary system perceptions
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Premissa
Desenho reconstrutivo de uma defesa realizada com a técnica do agger. Fonte:
http://www.wikitecnica.com/agger-aggere/. Acesso em: 21/01/2018.
Desenho da secção de um muro em técnica émplekton. Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Muro_a_sacco_paramenti_pietr
p.JPG. Acesso em: 21/01/2018.
Exemplo de éxergon em época romana. Fonte:
http://architetturaromana.blogspot.com/2012/02/le-opere-murarie-grandi-blocchi.html.
Acesso em: 21/01/2018.
Muro da extremidade NE da fortificação de Eraclea Mínoa, cuja fachada é decorada em
éxergon (DE MIRO, 1958, pr. 29, fig. 7).
Capítulo 1
Planta da fortaleza de Phyale, na Àtica. Winter, 1971, p. 43, fig. 35
As principais fortificações em defesa da região da Ática. MC CREDIE, 1996, prancha 1
O sítio de Serro di Tavola, na Calábria. À esq., a planta das estruturas inserida no
contexto topográfico. À dir., a planta das estruturas. BRIZZI; COSTAMAGNA, 2010, p. 584,
fig. 415 e 416
Representação de três tipos de rede, mostrando pontos interconectados por linhas.
Fonte: http://harmonhouse.net/archive/fdl/metacon/networks.png. Acessado em:
07/06/2015.
Representação de um rizoma, ou seja, um emaranhado de linhas intercomunicantes,
formando um tudo orgânico. Fonte: http://genealogyreligion.net/wpcontent/uploads/2012/10/Entanglement.png. Acessado em: 07/06/2015.
Capítulo 2
Tiago Attorre durante as atividades de levantamento com drone. Em cima: A câmera
sendo alçada com a ajuda de um monopé em Sabucina (Caltanissetta). Em baixo:
Recolhimento do drone após sobrevoo em Gibil Gabib (Caltanissetta). Fonte: arquivo
pessoal.
Subamostragem de nuvem de pontos de Portella del Tauro (PhotoScan). Fonte: arquivo
pessoal. Elaboração por T. Attorre.
Processamento do modelo fotogramétrico de Portella del Tauro (PhotoScan). Fonte:
arquivo pessoal. Elaboração por T. Attorre.
Capítulo 3
Terreno com depósito de gesso em Tornambè. Fonte: arquivo pessoal.
Encosta de rocha calcarenítica de Sabucina usada como pedreira. Foto por G. Lo
Monaco. Arquivo pessoal.
Os âmbitos 10 e 11 da província de Caltanissetta e Enna. Nas figuras são assinaladas, em
amarelo, 8 municípios, em cujos territórios se encontram os 14 sítios arqueológicos por
nós estuados.
À esq., mapa da Sicília mostrando os limites territoriais das suas nove províncias. Fonte:
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=281503. Acessado
em: 22/04/2018. À direita, particular da província de Caltanissetta com as suas paisagens
locais. No círculo vermelho são evidenciadas as áreas envolvidas na presente pesquisa
(PTPP-CL).
O rio Salso e, no fundo, as colinas de Caltanissetta fotografados desde a colina de
Tornambè. Fonte: arquivo pessoal.
Fragmentos de tabulae sulphuris. Fonte: ZAMBITO, 2016, p. 6.
Moinhos de rocha ígnea (Cozzo Scavo), machados e enxadas (Vassallaggi e Polizzello),
recipientes para o processamento e armazenamento de alimentos (Sabucina, GibilGabib, Cozzo Scavo, Capodarso, M. Bubbonia), expostos no Museu de Caltanissetta.
Fonte: arquivo pessoal.
Objetos de osso encontrados na acrópole de Polizzello: à esq., ex-voto em forma de pata
bovina; ao centro, uma placa decorativa, à dir. um macaco. Fonte: GUZZONE. 2006. N.
103 (p. 270), 107 (p. 274), 106 (p. 272).
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Mapa da Sicília e representação das áreas em que estariam estabelecidos os três povos
“indígenas”: sículos, a leste, sicânios, no centro, e elímios, a oeste. Fonte:
http://www.easytrapani.com/secure_panel/sw_images/news/1200pxSicily_prehellenic_topographic_map-svg_294.png. Acessado em: 27/04/2018.
Mapa da Sicília mostrando as principais apoikias: nas molduras verde e azul as apoikias
jônias; nas vermelha e roxa as dórias. Os púnicos frequentavam a ponta ocidental da
ilha. Fonte:
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sicilia_greca#/media/File:Les_fondations_(pre
mi%C3%A8re_et_secondaire)_grecques_des_cit%C3%A9s_de_Sicile_%26_dates_de_fon
dations.jpg. Acessado em: 02/05/2018.
Painel de fechamento de uma sepultura da necrópole de Castelluccio (Museu
arqueológico “Paolo Orsi”, Siracusa). Fonte:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33785217. Acessado em:
08/07/2018
Capítulo 5
Reconstrução dos percursos de época clássica, com base nas hipóteses de Adamesteanu
(1962). À esquerda, percurso Akragas-Catânia e Akragas-Madonias. À direita, o percurso
Gela-Catânia e Gela-litoral Norte. Fonte:
http://www.ilportaledelsud.org/rete_viaria_greca.htm. Acessado em: 19/03/2018.
Reconstrução dos percursos de época romana: a via Elorina e a via Selinuntina. Fonte:
http://www.alqamah.it/2015/10/03/la-favola-delle-regie-trazzere-di-sicilia-capitoloprimo-parte-v-la-via-selinuntina-elorina-e-la-via-da-catina-a-thermis/. Acessado em:
10/06/2018.
Reconstrução do percurso da via Aurelia. Fonte: http://www.alqamah.it/2015/10/03/lafavola-delle-regie-trazzere-di-sicilia-capitolo-primo-parte-v-la-via-selinuntina-elorina-ela-via-da-catina-a-thermis/. Acessado em: 10/06/2018.
Reconstrução do percurso da Catania-Termini. Fonte:
http://www.alqamah.it/2015/10/03/la-favola-delle-regie-trazzere-di-sicilia-capitoloprimo-parte-v-la-via-selinuntina-elorina-e-la-via-da-catina-a-thermis/. Acessado em:
10/06/2018.
Cartão Postal, datado de 1954, mostrando uma foto de época do afunilamento do rio
Salso entre Sabucina e Capodarso. Fonte: https://www.ebay.it/itm/Caltanissetta-PonteCapodarso-Fiume-Salso-f-g-/231800898372. Acessado em: 18/06/2018.
Cartão Postal, datado da década de 1950, mostrando uma foto de época do rio Salso
correndo em um vale do município de Caltanissetta. Fonte:
https://picclick.it/Caltanissetta-Cartolina-Fiume-Salso-Fg-Vg-Anni-50362316996572.html . Acessado em: 18/06/2018.
O vale e a colina de Gadira, fotografados do lado SE da 2ª colina de Vassallaggi. Fonte:
arquivo pessoal.
À esquerda, no fundo, Enna e o vulcão Etna e à direta, a colina de Pizzo Carano onde
encontramos grotticelle e alguns ambientes escavados na rocha, fotografados do lado SE
da 2ª colina de Vassallaggi. Fonte: arquivo pessoal.
Sabucina fotografada, desde Tornambè, no seu lado SO. Fonte: arquivo pessoal.
Trecho da muralha de Sabucina com torres quadradas da última reforma. Fonte: arquivo
pessoal.
A colina de Gibil Gabib fotografada, desde Tornambè, no seu lado S-SE. No fundo, a
colina do Redentore e a cidade de Caltanissetta. Fonte: arquivo pessoal.
Cozzo Scavo, fotografado desde o lado NE. Fonte: arquivo pessoal.
Museu Britânico de Londres: Objetos de osso e marfim, encontrado no têmeno do
templo de Atena em Cámiro (Rodi, Grécia), datados entre 720 e 550 a.C. Fonte: arquivo
pessoal.
Incensário de terracota com decoração de folhas incisa, exposta no Museu Arqueológico
de Caltanissetta. Foto por Davide Mauro, disponível em
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56690889. Acessado em:
08/07/2018.
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O vale entre Vassallaggi e Gadira. Em primeiro plano, a colina de Grotta d’Acqua,
atravessada por um córrego que de Norte percorre o vale; à dir., a cresta de Santa
Rosalia e, ao N, Portella del Tauro; à esq., a colina de Vassallaggi. Fonte: Google Earth®.
Necrópole de grotticelle maior da vertente meridional. Fonte: arquivo pessoal.
A necrópole de grotticelle menor da vertente meridional. Fonte: arquivo pessoal.
A colina de Vassallaggi vista de Grotta d’Acqua. Fonte: arquivo pessoal.
A colina de Gadira vista de Grotta d’Acqua. Fonte: arquivo pessoal.
Monte Grande e as colinas de Tornambè e Rocche vistas de Grotta d’Acqua. Fonte:
arquivo pessoal.
Crista rochosa a Oeste da colina de Cozzo Scavo. Fonte: arquivo pessoal.
Sabucina, à esquerda, e Capodarso, à direita, vistos do centro habitacional de Gibil Gabib
(NE). Fonte: arquivo pessoal.
Uma parte do vale do rio Salso visto de Gibil Gabib (SE). Fonte: arquivo pessoal.
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dos dados fornecidos pelo programa Statistics do TLG. Fonte:
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dados do TLG. Fonte:
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registrado, o valor esperado e a diferença entre os dois. Fonte:
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Premissa
Na exposição e descrição dos elementos arqueológicos, nos adequamos sempre ao
léxico português. Todavia, sendo este um estudo sobre uma área muito específica, não
conseguimos encontrar uma tradução para todas as palavras. Além dessa dificuldade, há uma
divergência na denominação de feições que são particulares e únicas do território abordado e
que, se não explicadas, podem gerar alguma confusão. Por isso, deixamos tais termos na língua
original, escritos em itálico, e redigimos um pequeno glossário para explicar algumas escolhas
lexicais adotadas na presente pesquisa. Para todas as outras definições pode-se consultar o
glossário redigido pelo LABECA (GLOSSÁRIO), ou o glossário ilustrado por FLORENZANO, 2015.
Ao longo do texto recorremos a uma periodização específica. Na tabela de página 81 são
visualizados: os nomes das grandes fases cronológicas, iguais na Itália inteira e em parte da
Europa, e os anos de correspondência; os nomes das fases arqueológicas presentes na Sicília,
que levam o nome do sítio em que foi individuada a produção originária de um certo tipo
cerâmico; as periodizações adotadas na arqueologia da Grécia continental.
As referências às obras clássicas seguem as sugestões presentes em RIBEIRO JR.,
W.A. Abreviaturas de autores e obras da Antiguidade. Portal Graecia Antiqua, São Carlos.
Disponível em http://www.greciantiga.org/arquivo.asp?num=0361, acessado em: 26/03/2016,
que seguem as normas preconizadas pela SBEC no item 8.6 de seu Guia de Estilo (CLASSICA).

Glossário
Aggere: A palavra vem do latim agger (-ĕris, m.) e significa terrapleno, barragem,
trincheira defensiva. Essa técnica tem origem antiga e era adotada já entre os assírios. Na
arquitetura militar romana designava especialmente a barragem que se construía para o
ataque às fortalezas inimigas ou para a defesa do oppidum (TRECCANI, Enciclopedia on-line)
(fig. 1).

1

Reelaboração da tabela em GUZZONE, 2006a, p. 393.
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Fig. I: Desenho reconstrutivo de uma defesa realizada
http://www.wikitecnica.com/agger-aggere/. Acesso em: 21/01/2018.

com

a

técnica

do

agger.

Fonte:

Ao longo do tempo a palavra foi usada para definir diferentes técnicas construtivas para
a defesa em âmbito militar e, finalmente, passou a significar geralmente bastião ou fortificação
(BONACASA CARRA, 1974, p. 93, n. 3). Uma fortificação em aggere é constituída por um ou dois
muros de pedras empilhadas sem argamassa (a secco) – cuja área intermediaria é preenchida
com pedras miúdas – e enchidos com terra e pedrinhas. A técnica é basicamente a mesma do
émplekton (veja-se abaixo), mas o material usado é bruto, não trabalhado. Na literatura
arqueológica siciliana esse tipo de construção é descrito pela primeira vez por Paolo Orsi
(1897); sucessivamente Adamesteanu (1956) dedicou uma atenção particular às fortificações
em aggere da Sicília centro-meridional. Em 1974, Bonacasa Carra retomou o trabalho de
Adamesteanu para atualizá-lo, acrescentando os resultados das pesquisas até então realizadas.
Na Sicília a técnica em aggere encontra-se desde o Neolítico até o séc. IV a.C.2
Cabana-sacellum: É o nome com que a literatura arqueológica siciliana chama os
edifícios de culto de forma circular. Em alguns casos, estes foram modificados acrescentando
elementos gregos, sem modificar a planta.
Contrada: A palavra deriva do latim “contra”, que está na frente da cidade, e o seu uso
varia a critério do costume local (TRECCANI, Enciclopedia on-line). Por exemplo, em Siena, na
Toscana, a contrada é o próprio bairro urbano, mas na Sicília indica um bairro extra-urbano,
rural. “Contrada Vassallaggi” ou “contrada Gadira” são, de fato, porções de território extraurbano habitadas e que pertencem aos municípios definidos segundo os confins do “catasto”3.

2

Sobre a cronologia dessa técnica construtiva na Sicília, veja-se ADAMESTEANU, 1956, p. 358-361 e BONACASA
CARRA, 1974, p. 93 e ss.
3
O inventário geral dos bens imóveis gerenciado por um ofício municipal (TRECCANI, Enciclopedia on-line).
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Émplekton (ἔμπλεκτον, τó): É uma técnica de alvenaria usada na construção dos muros
de fortificação que se difundiu principalmente na arquitetura do séc. IV a.C. trata-se de dois
muros paralelos, cujo espaço intermédio é preenchido com uma conglomeração de argamassa
e fragmentos de pedras e/ou cerâmica (ORLANDOS, 1968, p. 124 e s. Fig. 2). Na arquitetura
romana essa técnica era chamada opus coementicium. Na literatura arqueológica italiana
encontramos também a definição muro “a sacco”.

Fig. II: Desenho da secção de um muro em técnica émplekton. Fonte: https://upload.wikimedia.org. Acesso em:
21/01/2018.

Éxergon (ἔξεργoν, τó): É o nome de uma técnica de decoração das muralhas, que
consiste em cinzelar a fachada externa das pedras para obter um relevo central ressaltado por
uma moldura rebaixada (fig. 3). A técnica, utilizada desde a antiguidade, se encontra ao longo
dos séculos em muitas construções, se adaptando aos gostos das épocas. Na Grécia antiga há
muitos exemplos de decoração em éxergon (ORLANDOS, 1968, p. 164 e s.), enquanto na Sicília
o mais conhecido é o da muralha de Eraclea Mínoa da época de Timoleonte (DE MIRO, 1958)
(Fig. 4).
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Fig. III: Na época romana o éxergon também era muito comum. Nessa imagem são mostrados os elementos que
compunham os blocos de certas construções romanas. O relevo retangular da fachada é obtido pela decoração em
éxergon (em italiano, “bugnato”). Fonte: http://architetturaromana.blogspot.com. Acessado em: 21/01/2018.

Fig. IV: Muro da extremidade NE da fortificação de Eraclea Mínoa, cuja fachada é decorada em éxergon (DE MIRO,
1958, pr. 29, fig. 7).

Leskhe (λέσχη, η): Era um edifício público destinado ao abrigo e à recepção, e era aberto
a todos: os mendigos podiam passar a noite ali, os cidadãos se encontravam para conversar e
até os filósofos ministravam suas aulas. É provável que originariamente a palavra indicava a laje
que cobria a tumba, por isso em seguida passou a definir a sala onde os familiares dos defuntos
se reuniam seja para cumprir os rituais funerários seja para discutir os assuntos relativos à
família. Esse edifício, que gozava da proteção de Apolo (de quem um dos epítetos é justamente
λεσχηνόριος-leskhenórios, “presidente das assembleias”), não tinha um caráter arquitetônico
específico e definido pela literatura antiga. Normalmente trata-se de uma construção de forma
bem simples, retangular e com um acesso (TRECCANI, Enciclopedia on-line).
Misthós: Em época clássica a palavra misthós indicava a base de qualquer transação
entre o soldado e quem o assoldava. Os gregos chamavam desdenhosamente os mercenários
de misthofóroi, ou seja, pagos com misthós. Este tipo de pagamento distinguia-se do sitos, que
era a despesa com a qual o estado fornecia a comida ao cidadão-soldado.; com o tempo, o sitos
tornou-se um pagamento em dinheiro. Os mercenários recebiam os dois pagamentos, mas em
épocas diferentes: o sitos era pagado antecipadamente, porque constituía o pecúlio inicial com
o qual o soldado podia se preparar para a batalha; enquanto o misthòs era o pagamento pelo
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serviço prestado e, portanto, era pagado apenas no final da prestação (GRIFFITH, 1968, p. 264265).
Muro a sacco: Veja-se émplekton.
Oikos: Com esse termo entendemos designar os edifícios de culto retangulares sem
perístase e com ingresso no lado curto, onde o vestíbulo fechado constitui o elemento de
distinção principal dos sacella in antis (ROMEO, 1989, p. 6).
Postierla: A palavra vem do latim tardio postĕrŭla (forma diminutiva de postĕrus, o que
está por trás ou em um lugar oculto) e geralmente indica uma pequena porta dos fundos ou
não muito visível. A postierla é uma porta de pequenas dimensões (tal de permitir a passagem
de apenas um indivíduo de cada vez), aberta nas muralhas da cidade, numa posição isolada,
longe dos principais portões urbanos, a fim de permitir a comunicação com o exterior em
circunstâncias particulares, como no caso de um ataque ou cerco inimigo; o termo também se
refere aos acessos às passarelas e, por extensão, indica na arquitetura civil a porta secundária
na parte de trás4.
Província: No ordenamento administrativo italiano a “provincia” é uma entidade
territorial autônoma, intermédia entre o município e a região, formada por um conjunto de
municípios, o mais importante dos quais constitui a sua capital (TRECCANI, Vocabolario on-line).
Sacellum: Definimos sacellum os pequenos templos de forma retangular com divisão
interna em dois ambientes (prónau e cela) e sem perístase. Os tipos chamados in antis são tem
a frente no lado curto, aberta e compreendida entre as antas. Às vezes é documentada a
presença de colunas in antis (ROMEO, 1989, p. 5).
Tumba em câmera: É uma tumba escavada na parede rochosa em forma de câmera,
frequentemente quadrangular ou retangular, em que eram depostos um ou mais defuntos.
Dentro da câmera às vezes são escavados dois bancos para a deposição das oferendas (veja-se
fig. PP01-5).
Tumba em forno: Escavação a destinação funerária em planta circular e com a volta
hemisférica, abaixo ou ao nível do chão, com um pequeno poço de acesso vertical. Segundo
alguns estudiosos este tipo funerário seria de origem oriental e testemunha do contato entre
as culturas da Sicília antiga e as orientais na Idade do Cobre (GUZZONE, 2006a, p. 397).

4

Adaptação de um texto disponível em http://www.wikitecnica.com/posterula-postierla-posterla/. Acessado em:
17/06/2018.
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Tumba em grotticella: Ou grotticella artificial. Escavação a destinação funerária de
forma análoga à tumba em forno, mas obtida nas paredes rochosas verticais. É um tipo de
tumba característico da Idade do Bronze e pode ser precedida por um vestíbulo ou um pequeno
corredor (GUZZONE, 2006a, p. 397).
Tumba em tholos: Com essa definição entendemos um edifício funerário em planta
circular, com volta em cúpula, característico da arquitetura micênica. São definidas em tholos
também muitas tumbas da Idade do Bronze média siciliana, não construídas, mas escavadas na
rocha, tendo características semelhantes ao modelo micênico (GUZZONE, 2006a, p. 397).
Ustrinum: (Plur. Ustrina) Era um tipo de ritual funerário de cremação diretamente
realizada no lugar. Na Sicília foi usado a partir do IV séc. a.C.5

Notas sobre as escolhas lexicais
-

Escolhemos usar os nomes modernos para os rios e os sítios arqueológicos: rio Salso =
Himera meridional e setentrional; Plátani = rio Hálykos.

-

No texto distinguimos Akragas, nome da pólis grega, de Agrigento, nome da cidade em
época romana e contemporânea. A mesma regra foi adotada com Himera e Termini
Imerese.

-

Indígena: Do latim indigĕna, composto por ĭndu (= in-) e -gena (v. -geno) = nativo e
originário do lugar. Comumente diz-se da população (ou dos únicos indivíduos que a
compõem) que sempre existiu em um determinado território e não imigrou: portanto,
sinônimo de aborígene, nativo (TRECCANI, Vocabolario on-line).

-

Colonial: Recorremos raramente a esse adjetivo para nos referirmos aos assentamentos
gregos na Sicília e ao fenômeno da difusão no Mediterrâneo da cultura helénica, para
os quais preferimos usar respetivamente apoikias e apoikismo. Os gregos da Sicília são
chamados siceliotas ou ápoikoi (fundadores das apoikias). Apenas no caso da cerâmica
usamos “colonial”, por nos adequarmos ao uso corrente na literatura arqueológica, que
se refere com esse termo às produções artesanais das apoikias siceliotas.

5

Adaptação do verbete “ustrinum” em TRECCANI, Enciclopedia on-line.
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TABELA DAS REFERÊNCIAS CRONOLÓGICAS (todas as datas a.C.)
IDADE

PERIODIZAÇÃO

Paleolítico
superior
Mesolítico
Neolítico
6.000-3.500

35.000-9.000
9.000-6.000
Antigo 6.0005.000
Médio 5.0004.000

Tardio 4.0003.500
Eneolítico ou
Idade do Cobre
3.500-1.450

Bronze antigo

Antigo 3.5002.800
Médio 2.8002.600
Tardio 2.6002.200
2.200-1.450

CULTURAS-ESTILOS CERÂMICOSSÍTIOS CHAVES

EOLIE

Cerâmica impressa

Neolítico

Cerâmica gravada/impressa
(Stentinello, Krônio)
Cerâmica bi e trícroma
Estilo de Serra d’Alto
Cultura de Diana: cerâmica
monócroma vermelha

Castellaro
Vecchio

Cerâmica San Cono-Piano NotaroConca d’Oro
Serraferlicchio-Conca d’Oro

Piano Conte

Diana

Piano
Quartara

Malpasso, Sant’Ippolito
Castelluccio
Rodì-Tindari-Vallelunga
Moarda
Campaniforme

Capo
Graziano

1.450-1.250

Thapsos
Mokarta

Milazzese

Bronze tardio
1.250-1.000

Bronze recente
1.250-1.100
Bronze final
1.100-1.000

Pantálica I (Pantálica Norte)
Montanha de Caltagirone
Pantáica II, Dessueri, Cassibile,
Molino della Badia, Madonna del
Piano, Morgantina
Pantálica III (Pantálica Sul)
Finocchito I
S. Angelo Muxaro
Polizzello
Finocchito II A 734-700
B 700-660

Ausônio I

primeira idade
1.000-734

segunda idade
734-660

Heládico antigo
2.500-1.900
Meso-Heládico
1.900-1.550

Bronze médio

Ferro

EGEU

Heládico tardio ou
Micénico 1.5501.025
Mic I 1.550-1.500
Mic II 1.500-1.425
Mic III A1 1.4251.400
- A2 1.400-1.300
- B 1.300-1.230
- C1 1.230-1.075
- C2 1.075-1.025

Ausônio II

Proto-Geométrico
1.025-900
Geométrico
900-750
Proto-Coríntio 750
Transicional 640
Coríntio 625
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Introdução

O objetivo do presente estudo é oferecer uma leitura dos processos de interação entre
gregos e não gregos na região central da Sicília, entre o VII e o IV séc. a.C., por meio da análise
das cidades indígenas que na moderna literatura arqueológica são chamadas de frúria, postos
militares ou de controle da khóra grega. Nós propomos enxergar gregos e não gregos, entre os
limites espaço-temporais acima definidos, não como antagonistas, mas, sim, como agentes
interativos de transformação da sociedade antiga. As nossas reflexões se fundamentam não
apenas nos dados levantados na bibliografia, mas principalmente nas observações realizadas
pessoalmente durante as atividades de campo, nas quais coletamos dados relevantes para uma
leitura da paisagem. A documentação fotográfica e a confecção de mapas e ortofotos foram
instrumentos importantes, que auxiliaram bastante na interpretação dos dados autópticos. O
que tentamos demostrar em nossa tese é que a organização das formas urbanas e o padrão de
controle e assentamento no espaço em larga escala responde às necessidades dos habitantes
antigos, sendo os autóctones e os siceliotas. As mudanças tecnológicas trazidas pela cultura
grega transformaram muitos aspectos da vida social da componente indígena, mas o uso de
elementos helênicos tem que ser considerado como uma interação entre gregos e não gregos
e não apenas como a sobreposição do que é grego sobre o que é local. No contexto “colonial”
os valores, os produtos, os espaços são negociados, ressignificados, e acabam se adequando às
contingências, dando vida a uma realidade social nova: nem completamente grega nem
completamente sicânia. Nesse sentido, achamos que as palavras de Dietler podem conceituar
perfeitamente o ponto de vista de nosso estudo:
«Em outras palavras, a cultura não é um sistema fixo, homogêneo e estático de
crenças, regras e traços compartilhados, mas sim conjuntos de percepções
categóricas incorporadas, entendimentos analógicos e valores que estruturam
formas de raciocínio, resolvendo problemas e agindo sobre oportunidades. A
operação da cultura é sempre um processo criativo. [...] Isso também significa
entender que a adoção de bens e práticas estrangeiras não resulta em
"deculturação" e não rende as culturas inautênticas ou incoerentes. [...] Assim, o
consumo transcultural é um processo contínuo de apropriação seletiva e
assimilação criativa, de acordo com as lógicas locais, que é também uma forma de
construir e reconstruir continuamente a cultura» (DIETLER, 2010, p. 216, 217).
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Esta pesquisa estrutura-se em forma de um estudo sinóptico dos principais sítios
arqueológicos presentes na área da Sicília centro-meridional, que, conforme as fontes antigas,
na antiguidade correspondia ao interior da Sicania 6: Gadira, Gibil Gabib, Redentore (San
Giuliano), Sabucina, Capodarso, Milena, Balate e Castellazzo de Marianopoli, Polizzello, Raffe,
Rocche e Tornambè de Pietraperzia, Vassallaggi, Cozzo Scavo. O âmbito geográfico ao qual nos
referimos7 é, em particular, o espaço central definido a Leste pelo rio Salso, a Oeste o rio
Plátani, a Norte pela extremidade meridional da cadeia montanhosa das Madonias e, a Sul pelas
colinas que se estendem até o litoral de Gela e Agrigento. A maioria dos sítios se concentra ao
redor do vale do ribeirão Salito (mapas DEM 1 e DEM 2), um dos afluentes do rio Plátani que
percorre o vale intermédio entre este rio e o rio Salso. Hoje essa área é compreendida em boa
parte na província8 de Caltanissetta. Esse território constituía para os gregos um espaço
excelente para a produção agrícola e pecuária, para o aproveitamento dos recursos minerais e
dos bosques, que ofereciam madeira e caça. A área se configurava também como ponto de
conexão entre pólis gregas (representando uma conexão entre litoral Sul e litoral Norte), mas
também entre Sicília oriental, povoada principalmente por sículos e siceliotas, e Sicília
ocidental, povoada principalmente por elímios e fenícios9. Podemos considerar o coração da
Sicania como uma fronteira, não em um sentido de lugar de conflitos e periférico, mas de
encontros e negociações. O período histórico escolhido vai do final do VII séc. a.C., quando se
datam as primeiras testemunhas materiais do contato das cidades indígenas do interior com
os ápoikoi, e o final do IV séc. a.C., momento final do apoikismo que se concluiu com o
helenismo (fim do IV-começo do III séc. a.C.) e a ocupação romana (metade do III séc. a.C.).
Rejeitemos o posicionamento – presente nos primeiros estudos sobre essa região e,
em alguns casos, difícil a ser abandonado ainda hoje – segundo o qual as cidades indígenas
foram “helenizadas” tendo que servir como pontos de controle das khórai de Gela e Akragas.

6

O território do interior é chamado também mesógeia, terra do meio.
No projeto apresentado à Comissão de Pós-Graduação, a área da pesquisa deveria compreender um território
mais amplo, que abrangia parte do litoral meridional e do território oriental. Ao longo da pesquisa, porém,
compreendemos que limitar as indagações a uma área mais restrita teria sido mais compatível com a metodologia
escolhida. Além disso, concentrarmo-nos no centro da antiga Sicania nos permitiu de aprofundar questões
específicas, já que cada região da ilha apresenta problemáticas diferentes e únicas na modalidade de contato com
os ápoikoi.
8
Veja-se Glossário, p. 17.
9
Com relação a estes últimos, queremos precisar que o nosso estudo abrange a interação entre gregos e não
gregos, entendidos como os sicânios e, em pequena parte, os sículos. Os púnicos e os elímios apresentam uma
problemática mais complexa na Sicília grega e por isso entraram em nossa pesquisa apenas perifericamente.
7
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Os remanescentes, lidos através dessa lente, foram interpretados por alguns estudiosos como
manifestações da «transformação» das cidades indígenas em frúria gregos, a serviço dos
interesses exclusivos da componente helênica. Apenas nos últimos anos, também graças ao
interesse de pesquisadores internacionais, a abordagem dos estudos começou a mudar, dando
maior espaço à reflexão sobre a agência local na produção material e no desenvolvimento
sócio-político da comunidade. Infelizmente, a pesquisa arqueológica conduzida nas antigas
cidades não gregas do interior da Sicília foi muito descontinua, sem contar que nas décadas de
1950-1960 as escavações não foram realizadas com o cuidado necessário e frequentemente
seus resultados nunca foram publicados, ou foram perdidos ou publicados em forma
incompleta e insatisfatória. Muitas das problemáticas detectadas na documentação
apresentada neste estudo não poderão ser resolvidas facilmente justamente por causa desses
limites, mas podemos partir de novos pressupostos para chegar a novas conclusões.
A nosso ver, o uso do termo frúrion na literatura científica da Sicília central, para nomear
os assentamentos indígenas que entraram em contato com os ápoikoi, vem de uma leitura
superficial de Diodoro Sículo, o qual em diversos lugares da sua Biblioteca, referindo-se às
cidades indígenas, alterna frúrion e pólis10. Como os indígenas chamavam as suas cidades nunca
saberemos, pois em nenhum dos idiomas das três etnias, distinguidas pelos gregos, se
encontram termos ligados ao habitar (TESTA, 1983, p. 1006). A partir do V séc. a.C., os gregos
usavam as palavras frúrion, para indicar um posto defensivo, e pólisma para fundações não
gregas menores que a pólis, tidos pelos antigos gregos por povos «bárbaros ou primitivos»
(Idem). Como acontece frequentemente, o desprezo próprio da mentalidade grega por tudo
que é alheio ao seu modelo de civilização impregna a maioria das fontes escritas, transmitindo
uma imagem irreal do mundo além dos confins do que era grego. No seu artigo de 1983, a
propósito do uso de pólisma para as cidades indígenas, G. Testa conclui que o léxico da
“colonização” grega na Sicília conseguiu mediar a “diferença qualitativa entre modalidades de
habitar locais e escolhas na ocupação colonial”, portanto não necessariamente carrega
nuances negativas ou depreciativas (TESTA, 1983, p. 1014). Embora uma solução a esse dilema
esteja longe de ser alcançada, tentamos reconstruir os contextos de uso da palavra frúrion no
primeiro capítulo, onde apresentamos o objeto do estudo e a ferramenta teórica. Começamos
10

«Os sicânios antigamente moravam em aldeias (κωμηδóν) e construíram suas cidades (πόλεις) nos cumes mais
altos. Eles não eram submetidos ao comando de um senhor único, mas em cada cidade (κατά πóλιν) havia um
chefe» (DS, V, 6, 2-3). Note-se o uso de pólis e não de frúrion referindo-se às cidades sicânias.
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esclarecendo como os estudiosos do mundo grego de várias áreas e períodos usaram e
continuam usando o termo frúrion. Mostramos como as fontes antigas desde o V séc. a.C.
percebiam a palavra e como ela foi mudando de significado ao longo do tempo. Expusemos
uma breve história dos estudos sobre as fortalezas gregas e trouxemos exemplos de frúria não
apenas da Sicília, mas também da Magna Grécia e da Grécia Balcânica. Com isso visamos
mostrar qual foi o resultado das experiências dos diversos grupos, que habitavam as áreas
fronteiriças, que levou à criação de formas particulares e variadas de assentamento para a
mesma necessidade ou finalidade: a defesa e o controle do território e a administração das
conexões sociais e comerciais. Em seguida, foi traçado um panorama da ferramenta teórica
adotada na interpretação da documentação, com uma reflexão particular sobre os conceitos
de rede, identidade e paisagem, abordados atualmente nos estudos sobre a arqueologia do
Mediterrâneo.
No segundo capítulo apresentamos a metodologia, começando pela ferramenta
bibliográfica que foi de suporte na organização da documentação. Após uma discussão sobre o
espaço, a paisagem e o GIS, explicamos como foram conduzidos os levantamentos nos sítios
arqueológicos estudados na pesquisa, apresentamos os instrumentos cartográficos, o tipo de
levantamento in loco e os programas usados para a elaboração das informações geográficas
coletadas. Escolhemos uma metodologia que nos permitisse ler as modalidades do contato
entre sicânios e ápoikoi por meio da análise da ocupação e da organização do espaço. Para esse
fim, organizamos nossa pesquisa de campo de maneira a observar a relação de cada sítio não
apenas com o espaço do próprio assentamento, mas também com a paisagem dos vales entre
o rio Salso e o rio Plátani. Percebemos, assim, que a maioria deles goza de um bom controle do
território e que existe uma rede de comunicação, reforçada em alguns casos por meio da
“intervisibilidade”. Tais características devem ter desempenhado um papel importante na
organização do espaço da khóra em época grega, favorecendo a criação de uma rede de
interconexões que se expandia do centro da ilha ao litoral Norte e Sul. Entre as atividades
realizadas durante o campo, coletamos dados geográficos para a criação de ortofotos e mapas
topográficos; a partir desses, confeccionamos mapas temáticos, atualizando a cartografia de
alguns sítios e produzindo instrumentos que almejamos possam contribuir aos estudos desse
território em futuro.
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Um trabalho especial foi dedicado ao sítio de Gadira, uma colina rochosa a poucos
quilómetros das colinas de Vassallaggi, importante centro indígena do interior. Gadira não foi
objeto de pesquisas sistemáticas e as notícias coletadas na bibliografia arqueológica não eram
adequadas para responder às nossas questões, ou seja: qual era a relação entre esta colina e o
centro em Vassallaggi, tão próximo? Podemos considerar Gadira como ponto estratégico do
microcosmo do território de Vassallaggi? Por isso, realizamos uma exploração completa do
lugar e um levantamento topográfico na sua parte setentrional, na qual os vestígios de
ocupação são mais evidentes. Os resultados dessa indagação de superfície (expostos na ficha
do repertório CL01 e mais detalhadamente no relatório de campo CL01 em anexo) nos ajudou
a definir melhor os limites cronológicos do sítio e a entender as características do
assentamento. Almejamos que a esse tipo de levantamento possa seguir uma escavação e uma
prospecção sistemática do território circundante.
A finalidade do terceiro capítulo é delinear um quadro suficientemente claro do
contexto geográfico e histórico da Sicília centro-meridional. A partir do aspecto atual quisemos
mostrar como a paisagem natural devia se caracterizar na faixa cronológica objeto do nosso
estudo. Começamos com uma introdução da geomorfologia do território e a sua descrição na
base do “Piano Territoriale Paesistico Regionale” (PTPR) da Sicília e o “Piano Territoriale
Paesistico della Provincia di Caltanissetta”, específico da área estudada. Para a reconstrução da
paisagem antiga nos valemos de textos como: Prima Sicilia. Alle origini della società siciliana
(TUSA, 1997), no qual encontramos vários estudos sobre a reconstituição da paisagem da Sicília
antiga; Sicani, Siculi, Elimi (ALBANESE PROCELLI, 2003), um estudo completo sobre as
sociedades da Sicília na Idade dos metais; as atas do congresso Indigeni e Greci tra le Valli
dell’Himera e dell’Halykos (PANVINI; CONGIU, 2015), que reúne os estudos mais recentes
realizados no território da Sicília centro-meridional. Foi possível, portanto, traçar um quadro
geral, bastante completo, da conformação oro- e hidrográfica, da vegetação autóctone e dos
recursos naturais, que podem ter levado à escolha de determinados locais para os
assentamentos, das atividades de subsistência e das condições de vida da sociedade. Foi
confeccionado um mapa hidrográfico para prover uma visão suficientemente clara dos
percursos de rios e ribeirões e das conexões que os sítios criaram entre eles por meio das águas.
Os povos indígenas e gregos foram abordados, do ponto de vista das fontes textuais e das
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fontes arqueológicas, em uma narrativa que conseguisse trazer à tona os resultados, em
termos de cultura material, da interação entre as duas componentes.
A documentação levantada na bibliografia é contida no quarto capítulo. No começo
redigimos uma introdução na qual justificamos a escolha do repertório como forma de
exposição dos dados. Foi levantada uma documentação ampla, mas dedicamos uma atenção
especial à paisagem, às estruturas urbanas (edifícios e muralhas) e aos remanescentes
numismáticos. Sendo este um trabalho com um enfoque especial na paisagem, organizamos a
documentação em fichas providas de imagens e, quando possível, de cartografia, registrando
todas as observações levantadas em campo, que foram necessárias para formular as nossas
interpretações, expostas no capítulo cinco. Os dados numismáticos, quando disponíveis, foram
organizados em tabelas e resumidos em gráficos gerais no final do capítulo.
O quinto capítulo é dedicado à interpretação dos dados, lembrando, mais uma vez, que
a maior atenção foi dedicada aos dados pertinentes à ocupação do espaço, à relação dos sítios
com a paisagem e à distribuição das moedas gregas. Para entender melhor a rede de
comunicação, foi produzido um modelo preditivo para verificar as propostas existentes de uma
malha viária grega e facilitar as nossas hipóteses, feitas a partir da orientação das portas das
muralhas e da localização dos sítios no espaço definido na presente pesquisa. O modelo foi
comparado com os mapas dos caminhos romanos, dos quais temos informações mais
detalhadas graças à cartografia antiga e medieval e à pesquisa arqueológica. A análise das
muralhas e das portas tem como objetivo identificar os canais de comunicação entre cidades
do interior; nos casos em que a documentação se apresentou incompleta ou incoerente,
tentamos avançar uma hipótese observando as características da paisagem em relação às
muralhas. Em seguida, tratamos do documento numismático e do seu papel na khóra siceliota.
A distribuição dos achados monetários no espaço urbano serviu para entender melhor a
circulação da moeda e o seu uso ao longo do tempo.
As moedas são consideradas particularmente importantes nesse estudo, pois têm uma
condição especial entre os produtos da cultura material: elas carregam uma gama de
significados que resultam do próprio valor intrínseco do metal e do valor representativo de
identidade e poder da cidade emissora, além de ter um papel de mediadoras de valores
espirituais e materiais, sendo presentes em contextos sagrados (como oferendas nos templos
ou como parte do mobiliário funerário nas necrópoles) e da vida cotidiana (como pecúlios
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abandonados nas casas ou sendo perdidas nos lugares das transações). As moedas não estão
presentes nesse território em grande quantidade, sendo aparentemente rejeitadas pelas
populações locais que administravam a sua própria economia de maneira diferente que os
gregos (veja-se p. 94 e s.). Ainda assim, a documentação mostra uma presença preponderante
das moedas de Akragas e de Siracusa entre o V e o IV séc. a.C., revelando a importância que
esse território teve para as duas pólis.
Após tratar, em especial, desses dois tópicos, tentamos interpretar – à luz das fontes
escritas e arqueológicas – as dinâmicas da interação entre gregos e não gregos no território
interno da Sicania. Para facilitar a nossa discussão, achamos proveitoso selecionar alguns
“estudos de caso” representativos de determinados aspectos, em períodos e em lugares
específicos, com o intuito de fornecer exemplos concretos do processo de mudança das
sociedades da Sicília antiga.
Dividimos o trabalho em dois tomos. O Tomo I contém: a premissa; a introdução; cinco
capítulos; as conclusões; o posfácio; a bibliografia; os relatórios de campo, sendo estes em
anexo. No Tomo II são reunidos: os mapas; as ortofotos; as pranchas do capítulo 4
(documentação) e dos relatórios de campo. Os volumes são acompanhados por um CD Rom,
em que estão disponíveis todos os mapas CTR e IGM consultados durante as atividades de
campo e citados nas fichas da documentação, as pranchas do levantamento topográfico com
estação total realizado em Portella del Tauro e os mapas e as ortofotos por nós confeccionados
em formado PDF. Achamos que este tipo de edição facilitaria a consulta de imagens e mapas
aos quais nos referimos continuamente ao longo da tese.
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Capítulo 1
Frúrion: história e arqueologia de uma palavra

«Le parole sono importanti!»
Nanni Moretti, Palombella rossa (1989)

1.1.

Entender melhor o objeto da pesquisa: porque as palavras são importantes

No percurso de desenvolvimento da presente pesquisa, o aspecto polivalente do termo
“frúrion” tornou-se lucidamente claro. O significado mais comum da palavra grega é posto
fortificado, geralmente com função de defesa e com evidentes características militares,
localizada aos confins do território de uma pólis (WINTER, 1971, p. 42-43; FREDERICKSEN, 2011,
p. 13-15). Com base nessa definição, deveríamos deduzir que o frúrion: 1) é um tipo de
assentamento próprio do mundo grego e 2) a sua destinação primária é abrigar tropas de
soldados. Dito isto, esperaríamos encontrar uma certa uniformidade na sua aplicação seja nas
fontes antigas seja na literatura arqueológica contemporânea. Porém, na realidade, já na
antiguidade a utilização do termo nas fontes históricas é bem diversificado. Catherine Morgan
(2003, p. 6-7) enfatizou a importância de reconsiderar o entendimento dos termos na
perspectiva dos gregos das épocas Arcaica e Clássica para sermos capazes de interpretar e
explicar “a variedade de situações evidentes no registro” (Ibidem). Nessa direção, há anos, o
Copenhagen Polis Centre (HANSEN; NIELSEN, 2005) desenvolve a sua pesquisa com o objetivo
de oferecer um entendimento mais amplo e, se for possível, mais claro do termo pólis. Por
meio da publicação de revistas, atas de reuniões e livros, o Centro analisa as várias formas da
organização da cidade e do seu espaço, por dentro e por fora dela, além de utilizar todos os
tipos de fontes: as textuais, as arqueológicas e históricas. O frúrion é uma dessas formas de
ocupação do território que apresenta variados aspectos que estão sendo cada vez mais
investigados pela arqueologia.
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Nas próximas páginas discutiremos os usos da palavra frúrion nas fontes antigas, para
tentarmos entender como os antigos percebiam-na. Também será enfrentada uma análise
geral dos supostos aspectos arqueológicos de um frúrion, de forma a averiguar se podemos
considerar verossímil a existência de um padrão conforme o qual seria lícito justificar a
classificação de um sítio como frúrion e não como pólis, ou como frúrion e pólis ao mesmo
tempo, ou apenas como pólis.
1.1.1. O frúrion nas fontes textuais
O ponto de partida para tentar resolver a questão terminológica foi o artigo, publicado
em 2002, por Thomas H. Nielsen sobre o uso nas fontes antigas, mas com particular atenção
em Diodoro Sículo, do termo frúrion. Nesse estudo o autor traz muitos exemplos e cita um bom
número de epígrafes e trechos de autores de época clássica (V séc. a.C.). Nielsen percebeu que
em apenas dois casos, ambos em Tucídides, o termo é usado para sítios que sempre foram
chamados pólis nas fontes textuais:
- (VII, 28, 1) Descrevendo o cerco de Deceléia durante a guerra do Peloponeso, Tucídides
escreve: “como todos os bens necessários eram importados, [Atenas] parou de ser uma pólis
[πόλις] e se tornou um posto fortificado (frúrion) [φρούριον]”. É claro que Atenas não deixou
de ser uma pólis, mas por meio de uma consciente escolha lexical Tucídides conseguiu passar
a ideia da difícil situação que a cidade estava sofrendo por causa do assédio e o clima
fortemente militarizado que se tinha criado naquela contingência histórica.
- (VIII, 62, 3) Um uso similar do termo se encontra no relato da ocupação de Sestos por
parte do almirante Estrombykhides: “então ele passou na costa oposta, em Sestos, pólis do
Quersonesso que uma vez foi ocupada pelos Persas, a sua base de defesa [φρούριον και
φυλακήν (frúrion kai fylakēn)] do inteiro Helesponto”.
Procedendo no seu levantamento, Nielsen percebeu que «nenhum outro local
individual classificado como frúrion por fontes clássicas era uma cidade pólis (sic) grega e vários
nem sequer eram lembrados pelo nome» (NIELSEN, 2002, p. 52). A conclusão dessa primeira
parte do texto é que nas fontes clássicas o termo frúrion era usado para indicar as bases
fortificadas, mas que, embora usado para designar algo diferente da pólis, não
necessariamente ele deve ser considerado como seu antônimo (Idem, p. 54). Já as coisas
mudam na Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, historiador do I séc. a.C. Embora o termo
frúrion em Diodoro tenha o mesmo significado que nas fontes da época clássica, o historiador
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o usa também para nomear assentamentos que na realidade eram em outras fontes citadas
como pólis gregas: Aitna, Kephaloidion, Lasion, Estagira, Naupaktos, Mylai (NIELSEN, 2002, p.
57). Nielsen, portanto, se pergunta se Diodoro escolheu de propósito utilizar o termo da mesma
maneira em que Tucídides faz nos trechos acima, ou se simplesmente reproduziu cegamente
as suas fontes. Para resolver o dilema, Nielsen resolve não aceitar a classificação de Diodoro
sem o suporte de outras fontes de épocas anteriores (Idem, p. 62). Finalmente, ele conclui
dizendo que: 1) frúrion é um termo com acepção militar, mas, não obstante isso, 2) não
podemos considerá-lo um antônimo de “pólis”, pois 3) existem casos em que não se pode negar
a condição de pólis a uma comunidade só porque em algum lugar nas fontes ela é citada como
frúrion (Ibidem).
O texto de Nielsen foi criticado por Dillon (2004), que declarou não aceitar a sua
proposta de atribuir ao termo frúrion uma acepção flúida11. Também Tréziny (2010a, p. 559)
critica a conclusão de Nielsen segundo a qual em 403 a.C. Leontinoi de pólis independente tinha
se tornado um frúrion de Siracusa, portanto nesse caso – conforme Nielsen – aqui frúrion pode
ser considerado um antônimo de pólis. Tréziny explica que «φρούριον não é usado aqui com o
sentido de fortaleza, mas, sim, com o de cidade secundária» (TRÉZINY, 2010a, p. 559).
Este debate sobre a palavra frúrion estimulou uma reflexão profunda com relação ao
valor das palavras e de seus contextos literários, sim, mas também históricos. Pretendemos,
portanto, apresentar os resultados da nossa pesquisa sobre esse assunto na tentativa de
compreender o uso do termo frúrion a partir das fontes antigas até a literatura arqueológica
contemporânea. Como já vimos, ao pé da letra, a palavra se traduz como fortaleza (LIDDELL;
SCOTT, 1968); do ponto de vista etimológico, o termo φρούριον é um substantivo deverbal, ou
seja, é formado a partir do verbo φρουρέω, que se forma pela crase da preposição pro (πρo)
com o verbo horáō (ὁράω)12, literalmente “olhar à frente”. O verbo tem dois significados
principais: guardar e defender/vigiar (LIDDELL; SCOTT, 1968). Tal como a palavra frúrion
(φρούριον), todos os demais compostos e derivados do verbo fruréo (φρουρέω) estão ligados
tendencialmente a um âmbito militar (BEEKES, 2010, p. 1592). No caso da palavra-chave do
11

«This is one of those bloodless cataloguing surveys which shows the power of the word-search, but most of us
will continue to accept that a polis is a polis and a phrourion is a garrison town or fort».
12
*pro-horos é a reconstrução de uma forma indo-europeia. Pela contração das duas vogais -o a primeira
consoante é sujeita à lei de Grimm, fenômeno pelo qual o som -p (oclusiva surda) se torna -f (fricativa surda).
Aparentemente, a palavra latina frons, frontis, da qual deriva a palavra portuguesa “fronteira”, é sujeita à mesma
lei fonética, embora a etimologia seja diferente, pois frons deriva do verbo prosum = estou à frente (veja-se infra,
item 1.2.2).
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nosso estudo, frúrion, ela só se encontra com uma discreta frequência a partir da época
clássica. Efetuamos uma pesquisa on-line utilizando os bancos de dados de duas plataformas
especialistas em grego antigo: Greek Vocabulary Tool (GVT), disponível no site Perseus Digital
Library (www.perseus.tufts.edu), e Statistics do site internet do Thesauros Linguae Graecae
(TLG. http://stephanus.tlg.uci.edu).
O GVT registra a ocorrência de muitos vocábulos presentes em um certo número de
obras antigas levantadas. Começamos procurando φρουρέω (fruréo), e os demais termos que
dele derivam, nas obras de Homero, em Hesíodo e nos poemas líricos da idade arcaica, sem
resultado. Nos poemas homéricos, assim como nos escritores arcaicos em geral, não
encontramos o termo frúrion, mas téikhos (τεϊχoς), indicando as muralhas que cercavam as
cidades (FREDERICKSEN, 2011, p. 34 e ss.) 13. Logo, por meio dessa pesquisa, percebemos que
os compostos de fruréo aparecem com uma certa frequência só a partir do começo do V séc.
a.C. Também a arqueologia mostra que os frúria, assim como concebidos e entendidos pelo
olhar dos historiadores antigos, ou seja, como fortalezas com finalidade defensiva postas nos
confins das khórai, começaram ser instalados de maneira sistemática ao longo das fronteiras
da khóra a partir da época clássica 14, com função de defesa do território e da ásty ou, em casos
raros, com finalidades ofensivas (FREDERICKSEN, 2011, p. 13). Sendo o nosso um trabalho de
arqueologia e não de filologia, resolvemos delimitar a procura a um grupo de autores antigos
privilegiando a forma da narração histórica. Isso nos permite de nos colocarmos na condição
de aprofundar os aspectos mais contingentes às problemáticas de caráter histórico em uma
perspectiva temporal de amplo alcance. Portanto, realizamos uma pesquisa por meio do GVT
nos seguintes autores: Heródoto, Tucídides, Políbio, Diodoro Sículo, Estrabão e Pausânias.
Xenofonte, embora não seja autor apenas de obras de caráter histórico, foi aqui arrolado, pois
a ocorrência dos termos pesquisados é numericamente importante.

13

Conforme Adamesteanu (1983, p. 958), as apoikias do Ocidente no momento da fundação construíam teikhos,
ou seja, uma cerca definindo o perímetro da ásty, só a partir mais do VII-VI séc. a.C. surgiram as obras de
fortificação.
14
A maior difusão dos frúria na época clássica não exclui a sua existência também nas épocas precedentes. No
Ocidente grego encontram-se vestígios de fortificações fronteiriças, por exemplo, em Agathe, nas proximidades
de Massalia (Str., IV, I, 5), onde as escavações revelaram trechos de muralhas da época arcaica abaixo daquelas
das épocas clássica e helenística. Para mais exemplos, veja FREDERICKSEN, 2011, p. 14-15 e MUNN, 1993, p. 15 e
ss.
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No V séc. a.C. a palavra aparece pela primeira vez nas fontes literárias (mas não nas
fontes epigráficas15). A pesquisa na plataforma GVT mostra que Heródoto não usa “frúrion”,
que não aparece nenhuma vez, mas, sim, “frurá” (φρουρά, att. –ή), posto fortificado, e frureō,
defender. Já em Tucídides o uso é mais frequente, sobretudo na descrição de ações de guerra,
mas sempre referido a defesas provisórias destinadas à proteção dos soldados no curso de uma
operação militar. Em todos os casos, o historiador usando o termo frúrion não quer se referir a
um assentamento fortificado, mas ao conjunto de pessoas que o constituem (TRÉZINY, 2010a,
p. 558). Já no IV séc. a.C. Xenofonte (Memorabilia, III, 6, 10) narra que Sócrates repreende o
jovem Gláuco para não priorizar na sua formação a defesa da khóra: “Talvez seja uma matéria
complexa para quem está a começar e ainda não esteja bem dentro do assunto. Contudo, sei
que tens vindo a preocupar-te com a defesa do território (περί γε φυλακης της χώρας) e que
sabes quantas guarnições (fruroi) estão, ou não, colocadas no local certo e quais são os guardas
eficazes e quais os que não o são. De modo que poderás aconselhar o aumento das necessárias
e a extinção das supérfluas (guarnições = φυλακάς)”.
Neste trecho a palavra frurói (φρουρόι) se encontra entre outras que aludem ao ato de
defender, derivadas do verbo fylassō (φυλάσσω): prestar atenção, vigiar. É claro que pela fala
de Sócrates, Xenofonte expressa o seu pensamento de cidadão e de mercenário (MUNN, 1993,
p. 3). Tal discurso se desenvolve num contexto mais amplo em que o filósofo explica aos seus
discípulos a importância de uma boa estratégia defensiva realizada por meio de homens
preparados para defender os confins, e de fortalezas bem localizadas: “Não achas então que se
a destra juventude ateniense se armasse também à ligeira e se senhoreasse das montanhas
limítrofes de sua terra poderia castigar nossos inimigos e assegurar poderoso baluarte a nossos
concidadãos?” (Mem., III, 5, 27). Este trecho, embora não registre a presença do termo frúrion
vel similia16, ressalta um elemento interessante, ou seja, o deslocamento de tropas armadas no
território e a localização na paisagem das próprias fortalezas. Em Anábasis, I, 1, 6, que inicia
com a narração da guerra entre Ciro e Artaxerxes, Xenofonte ilustra a estratégia de Ciro: o
primeiro ato do príncipe é mandar para todos os comandantes, os frúrarkhoi (φρούραρχοι),
dos seus postos fortificados a ordem de recrutar homens. Aqui, parece evidente a importância

15

As inscrições ligadas às fortificações são extremamente raras, sobretudo as que se referem aos sítios indígenas
(TRÉZINY, 2010a, p. 562).
16
No seu lugar Xenofonte utiliza a palavra probolēn (προβολήν), defesa (entre outros significados) que vem do
verbo probállō (πρoβάλλω), projetar para a frente.
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do frúrarkhos no contexto militar do período entre o final do V e o começo do IV séc. a.C. Não
é ao caso que justamente a partir de Xenofonte a frequência dos compostos de frureō cresce.
Com efeito, esta é uma época de grandes mudanças e o número das milícias mercenárias sobe
mais do que nunca, assim como os centros ocupados pelos próprios mercenários. Em geral,
Xenofonte faz um grande uso do termo. Entre o III século a.C. e o II d.C., em Políbio o uso da
palavra é limitado, ao contrário, em Diodoro Sículo ela repete-se com frequência. Como já
dissemos, Nielsen dedica um estudo minucioso ao uso e significado de frúrion na obra
diodoréia, chegando às conclusões que expusemos acima. O que é mais interessante para o
nosso estudo é observar que em Diodoro pela primeira vez o termo é adotado para nomear os
assentamentos indígenas. Como ele, também Estrabão o usa para o mesmo fim, mas em geral,
para indicar um centro menor que uma cidade (TRÉZINY, 2010a, p. 559). Pausânias (tal como
Plutarco) usa “frúrion” no sentido genérico de centro fortificado e sempre em oposição a pólis
(TRÉZINY, 2010a, p. 560). Podemos concluir que o termo frúrion se especializa no seu
significado de fortaleza só a partir do IV séc. a.C., principalmente graças ao amplo uso que faz
dele Xenofonte. Nos escritores gregos da época romana o termo, ainda que ligado à sua
acepção militar, passa a ter um significado muito oscilante, quase indefinido, que varia
dependendo do contexto em que aparece.
No corpus da plataforma TLG, a palavra frúrion é atestada 87 vezes no período
cronológico (por nós determinado) que vai do séc. V a.C. ao II d.C. Conforme este banco de
dados, o maior uso é atestado no séc. V a.C. (tab. 1 a, b) e os autores que mais usam o vocábulo
são Xenofonte e Tucídides (tab. 2 a, b). O dado do TLG coincide, portanto, com o do GVT.
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1a

1b
Tab. 1 a: Distribuição do vocábulo φρούριον entre os séculos V a.C. e II d.C., na base dos dados fornecidos pelo
programa Statistics do TLG. Tab. 1 b: Distribuição relativa nos mesmos séculos, sendo calculado o valor realmente
registrado, o valor esperado e a diferença entre os dois. Fonte: http://stephanus.tlg.uci.edu. Acesso em:
09/10/2017.
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2a

2b

Tab. 2 a: Distribuição do vocábulo φρούριον entre os autores elencados no banco de dados do TLG. Cada autor é
identificado por um número. Nessa tabela os primeiros dois números (32 e 3) são Xenofonte e Tucídides. Tab. 2 b:
Distribuição relativa nos mesmos autores, sendo calculado o valor realmente registrado, o valor esperado e a
diferença entre os dois. Fonte: http://stephanus.tlg.uci.edu. Acesso em: 09/10/2017.
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1.1.2. O frúrion na literatura científica
Uma vez estabelecido o que a palavra frúrion significou na antiguidade e a maneira em
que ela hoje é usada, podemos analisar seu aspecto mais material, bem do ponto de vista
arqueológico. Por isso é importante começar o nosso percurso pelo aspecto mais originário do
termo: o frúrion como fortaleza no mundo grego. Os estudos sobre o tema hoje alcançaram
grandes proporções e a literatura é vasta, por isso apresentamos apenas as obras que
representam etapas significativas no avanço dos estudos.
O interesse para as fortificações das cidades gregas começou no âmbito das explorações
empreendidas pelos viajantes do Grand Tour, no começo do séc. XIX. Lembramos de particular
interesse os relatos de William Leake e de Edward Dodwell (WINTER, 1971, p. xiii, notas 1 e 2);
eles descreveram com escrupulosa atenção os vestígios das muralhas e dos demais
componentes de fortificações das cidades gregas que visitaram. Os estudos que seguiram
também se limitaram a uma descrição baseada na observação dos vestígios sem mostrar um
interesse crítico pelas problemáticas históricas ou pelo desenvolvimento arquitetônico das
construções (MAHER, 2012, p. 48). Entre o final do séc. XIX e a primeira Guerra Mundial,
Ferdinand Noack dedicou-se às escavações de muitos sítios arqueológicos, mostrando um
interesse particular pela arquitetura; graças a esta atitude, ele deixou relatos detalhadíssimos
também das obras de fortificação encontradas durante as escavações (DYSON, 2006, p. 202.
MAHER, 2012, p. 69). A publicação de A. De Rochas d’Aiglun, Principes de la fortification
antique, é uma tentativa de abordagem mais reflexiva sobre esse tipo de estudo. Nesta obra,
de 1881, d’Aiglun, além de descrever as tipologias das fortificações, faz um levantamento dos
tratados antigos sobre poliorcética, de II séc. a.C. até VI d.C.; finalmente, no último capítulo,
descreve e comenta as fortificações de algumas cidades do mundo antigo, gregas e romanas.
O trabalho mais interessante daquela época, porém, é o comentário à obra de Pausânias
(Pausanias’ Description of Greece) por Frazer (1898). Se trata de uma obra poderosa em seis
volumes, na qual o autor descreve a paisagem, a arquitetura e as obras de arte que se
encontram ao longo do itinerário traçado por Pausânias e comenta citando não apenas as suas
próprias experiências, mas também os relatos de antiquários e arqueólogos da época. Entre as
obras arquitetônicas, as fortalezas com suas muralhas são contextualizadas no território do
qual é descrita com atenção a morfologia e o aspecto. Cinquenta anos mais tarde, Robert L.
Scranton publica Greek Walls. Esta obra é particularmente importante porque o autor, por
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meio do estudo e da classificação da tipologia das construções, identifica quatro “estilos” de
alvenarias (Lesbian, Polygonal, Trapezoidal e Ashlar). Este esforço de classificação traz o mérito
de consagrar uma terminologia “oficial” para esta área de estudos. Não obstante os progressos
dos estudos, e o crescente interesse, as publicações sobre fortificações antigas até agora
expostas apresentam ainda uma abordagem não suficientemente crítica, limitando-se a
desenvolver mais os aspectos técnicos da disciplina do que reflexões de mais amplo alcance.
Por isso, a obra que se considera uma referência imprescindível para quem queira empreender
o estudo das fortificações gregas é Greek Fortifications por Frederick E. Winter, de 1971. O
princípio que move o autor é que as obras de fortificação de um assentamento são um
componente fundamental da vida da própria cidade:
«As cidades gregas eram muito mais que fortalezas; elas eram unidades sociais,
políticas e econômicas completas [...] Para entender porque a ciência poliorcética
grega desenvolveu-se em certos víeis, precisamos estar cientes das limitações que
os fatores políticos e econômicos impuseram ao planejamento dos sistemas
defensivos in períodos diferentes». (WINTER, 1971, p. xvi)

Winter não trata apenas dos aspectos técnicos, mas também aprofunda o contexto
histórico e a reflexão sobre as implicações da escolha do lugar para o assentamento: acesso
fácil aos recursos, água e comida, e a preocupação com o componente estratégico da
localização. Os aspectos técnicos são tratados de maneira sistemática e com muita atenção, e
também acompanhados por mapas e representações gráficas. Recalcando as pegadas de
Winter, outros pesquisadores se aproximaram com esta abordagem à área de estudo. De 1974
é a publicação de Garlan, Recherches de poliorcetique grecque. Como o próprio título sugere, a
obra focaliza o aspecto geral da estratégia militar, desde a época clássica até a helenística, na
Grécia balcânica e na Ocidental; isso é desenvolvido segundo uma ordem cronológica e de
maneira sistemática. O autor trata das técnicas de combate, do armamento dos soldados, das
táticas militares e do desenvolvimento da arquitetura defensiva das muralhas e dos seus
componentes: as torres, as portas, o fosso, etc. De 1986 é a publicação das atas do Convênio
La fortification dans l’Histoire du monde grec, no qual se encontram vários estudos sobre
fortificações gregas pelos mais ilustres arqueólogos no âmbito como Winter, Garlan, Snodgrass,
Tréziny, Adamesteanu, Mc Nicoll e muitos outros (TRÉZINY; LERICHE, 1986). A partir dos anos
1980, portanto, os estudos sobre tal assunto se multiplicam e são publicados muitos trabalhos
que tratam de maneira mais específica determinadas áreas geográficas e/ou épocas da história
grega. Entre elas, lembramos L'architecture militaire grecque de 1981 por Jean-Pierre Adam,
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sobre a fortaleza helenística de Kydna, na Lýcia; Hellenistic Fortifications from the Aegean to
the Euphrates, de 1997, por McNicoll; Greek City Wall of the Arcaic Period, de 2011, por
Fredericksen. Esta última publicação apresenta, acreditamos, uma abordagem inovadora em
comparação com as publicações precedentes. O autor traça as tipologias de fortificações em
relação ao tipo de assentamento (cidade, porto ou aldeia) e à khóra; aprofunda também o
aspecto da preservação dos vestígios e a maneira em que a arqueologia deve se aproximar ao
seu estudo. Como aluno de Hansen, é evidente a preocupação com o uso correto da
terminologia e o entendimento dos conceitos pelos antigos, por isso ele examina as fontes
escritas e as artes visuais da época arcaica, seguindo a mesma metodologia do Copenhagen
Polis Centre, referência importante na nossa pesquisa. O último capítulo, antes do catálogo, é
uma análise e uma discussão da distribuição das fortificações na época arcaica no mundo grego.
Cabe também apontar a pesquisa de M. Maher sobre as fortificações da Arcádia. Na sua tese
de doutorado (MAHER, 2012) – publicada depois como capítulo de livro (MAHER, 2015) – o
autor divide a região objeto da pesquisa por áreas e analisa metodicamente cada cidade, para
concluir com uma reflexão crítica sobre todas as partes que compõem as fortalezas, o contexto
delas na paisagem e no período histórico tratado. Finalmente, entre os trabalhos mais recentes,
lembramos os do German based international research network Fokus Fortifikation, cuja
atividade envolve a nova geração dos pesquisadores que se dedicam ao estudo das
fortificações gregas. Em 2016, foram publicados dois volumes que reúnem as atas de um
congresso ocorrido em Atenas em 2012: Ancient Fortifications: A Compendium of Theory and
Practice (MUTH et al., 2016) e Focus on Fortifications (FREDERICKSEN et al., 2016).
Sobre as fortificações no mundo grego ocidental, muito foi publicado (FIORENTINI,
2009, p. 23). Entre os arqueólogos que mais se dedicaram à problemática das fortificações das
apoikias siceliotas e do mundo indígena lembramos Dinu Adamesteanu e Henry Tréziny, cujas
contribuições serão tratadas no item a seguir.
1.1.3. O frúrion entre história e arqueologia
Durante a pesquisa nos interrogamos sobre a possibilidade de encontrar padrões úteis
para interpretar um assentamento como frúrion. Tais padrões corresponderiam a critérios
determinados pela posição na paisagem, a organização urbana e, eventualmente, outros
indícios proporcionados pela cultura material. Percebemos que nas fontes textuais da
antiguidade o uso do termo frúrion variou no tempo, enquanto na moderna literatura
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arqueológica este varia no espaço: o que na Ática é chamado frúrion não necessariamente
apresenta as mesmas características de um sítio, também considerado um frúrion, na costa sul
da França ou na Itália meridional. O que queremos dizer é que não podemos definir padrões
universais que caracterizam univocamente um frúrion no inteiro mundo grego, das épocas
arcaica até a helenística, pois a interpretação que os estudiosos deram às fontes literárias e
arqueológicas varia conforme a lente pela qual eles enxergam as antiguidades. Por exemplo,
acabamos de ver como a interpretação da palavra frúrion fornecida por Nielsen foi contestada,
entre outros, por Dillon, o qual defende que a única interpretação aceitável da palavra é “posto
fortificado” (supra, p. 29). Mas afinal, o que seria um posto fortificado? E quais as suas
características?
As muralhas por si só não podem definir exclusivamente uma função militar, se fosse
assim, todas as pólis17 que possuíam uma muralha também seriam frúria. John McK Camp
(2000, p. 43) aponta que a construção de uma muralha ao redor da ásty não era apenas ligada
a uma necessidade defensiva, mas também podia constituir um símbolo de prestígio18 e cita o
trecho de Platão (Pol. 1331a10), que diz respeito ao cuidado com o aspecto estético das
muralhas no momento da sua edificação. Isso, é claro, não rebaixa o papel da muralha na
estratégia defensiva de um centro urbano. Lembramos, com efeito, que a palavra τεϊχoς,
atestada principalmente na literatura da época arcaica, tem o dúplice significado de muralha e
fortaleza (FREDERICKSEN, 2011, p. 20), pois então entre as duas havia uma conexão bem mais
estreita e a estética identificava-se na solidez da própria construção defensiva 19. Todavia,
existiam também cidades atéikhistoi, ou seja, sem muralha: é o caso, por exemplo, de Elis e
Esparta, ambas no Peloponeso (Idem, p. 25 e s.).
Além da defesa da ásty, era muito importante a da khóra. Como demonstrado por
Fredericksen, há exemplos de fortalezas já na época arcaica, mas é a partir da época clássica
que o número desse tipo de assentamento cresce no inteiro território da Grécia balcânica. Se
trata de estabelecimentos concebidos e realizados com o único escopo de defender,
eventualmente atacar, e controlar o território circundante. Conforme Winter (1971, 43 e s.):
17

Evitaremos de entrar no debate extremamente amplo sobre a definição de pólis e dos seus elementos
caracterizantes. Desde De Polignac (1984) até hoje muitos estudos foram realizados, como os do Copenhagen
Polis Centre, mas também vale lembrar as contribuições de SNODGRASS, 1993, MORGAN, 2003 e CALIÒ, 2011,
entre outras.
18
Veja-se também, SCALISI, 2010, p. 60.
19
A cidade de Tróia é famosa por ter uma muralha poderosa assim de merecer na Ilíada o epíteto de “eutheikhos”:
“com a bela muralha” ou “com a muralha bem construída”.
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«O principal objetivo desses baluartes era comandar uma estrada, uma faixa
particular de terra ou um trecho de litoral vulnerável. Eles estavam quase
invariavelmente localizados com uma vista que cumprisse essas funções,
enquanto permaneciam inexpugnáveis».

Os melhores exemplos de postos fortificados de época clássica e helenística se
encontram nas regiões da Argólida e da Ática. Em particular a região da Ática recebeu muita
atenção por parte dos estudos arqueológicos. Com efeito, a defesa do território era uma das
maiores preocupações dos atenienses que prestavam a máxima atenção na escolha dos lugares
para assentar seus postos militares. Aparentemente o lugar era escolhido com base em dois
elementos fundamentais: uma defesa natural que garantisse a inexpugnabilidade da fortaleza
e uma conformação física estrategicamente adapta para a formação em campo da guarnição
(MUNN, 1993, p. 5). É assim que a paisagem era construída para proporcionar a melhor forma
de defesa e de controle do território. Por essa razão, havia muitas fortalezas em lugares
remotos, que ganhavam importância apenas dentro de uma lógica de controle capilar da
região. Em Winter lemos que “muitos fortes estavam situados em distritos montanhosos
remotos que tinham importância apenas do ponto de vista militar e que tinham sido
concebidos exclusivamente para abrigar uma pequena guarnição. O circuito era geralmente
muito compacto, e não havia nada dentro das paredes, exceto quartéis para as tropas e
cisternas para armazenar a água da chuva” (WINTER, 1971, p. 45).

Fig. 1: Planta da fortaleza de Phyale, na Àtica. Winter, 1971, p. 43, fig. 35.
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Um exemplo desse tipo de fortaleza é Phyale (fig. 1), construída no altiplano de uma
montanha, cujas paredes inacessíveis constituíam uma ótima defesa natural da vertente
ocidental do posto, enquanto os outros lados eram rodeados por uma muralha com torres. A
inteira região da Ática era defendida por um cinturão de fortes 20 (fig. 2), muitos dos quais
existiam antes da Guerra do Peloponeso e muitos foram construídos durante e depois desse
conflito (MUNN, 1993, p. 15).

Fig. 2: As principais fortificações em defesa da região da Ática. MC CREDIE, 1966, prancha 1.

No mundo grego continental as evidências arqueológicas, portanto, mostram que as
características determinantes para identificar um assentamento com um frúrion são bem
definidas: posicionamento estratégico na khóra; facilidade na intercomunicação e na
mobilidade; tamanho pequeno; presença de elementos úteis apenas para a sobrevivência das
tropas. Em suma, centros desse tipo não eram concebidos para abrigar as famílias dos soldados,

20

Sobre as defesas da Ática, veja-se: MC CREDIE, 1966 e OBER, 1985; 1989. Sobre a malha viária e os fortes na
Àtica, veja-se VANDERPOOL, 1979.
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tampouco uma comunidade cidadã, mas apenas uma guarnição. No exemplo da Ática, eles
eram colocados de forma a criar uma rede de conexões que proporcionasse defesa e controle
na região inteira. Uma pólis, caso necessário, podia se organizar de forma a assumir apenas
temporariamente as características que determinavam um lugar defendido e pronto para um
eventual assedio por parte dos inimigos. É justamente nessa luz que precisamos abordar o
debate sobre o uso do termo frúrion nas fontes no âmbito da Grécia balcânica: já que havia
uma intenção específica no momento da colocação de um assentamento de tipo defensivo,
que implicava uma escolha que limitava a estrutura interna do edificado, este dificilmente
poderia assumir um status de pólis; da mesma forma, uma pólis, com o seu sistema complexo
e direcionado para a administração e o desenvolvimento de uma comunidade cidadã, da
economia e do poder, não pode ser reduzida a frúrion só porque, durante uma guerra, houve
a necessidade de se armar para a defesa. No entanto, no contexto do apoikismo todos os
conceitos e as ideias passam por um processo de transformação, de adequação a uma nova
realidade, determinado, sim, por uma geografia diferente, mas sobretudo pelo encontro com
as comunidades locais, que tinham uma outra estrutura social, uma outra maneira de assentarse no território e de organizar as suas cidades. Os ápoikoi encontram-se na necessidade de
estender e depois defender as khórai por meio de alianças, tratados e instalações defensiva.
Tais instalações eram construídas ex-novo (como no caso de Casmene e Akrai, no território de
Siracusa, ou Monte Palazzi, no território de Locri Epizephirii) ou criadas, por meio de
negociações políticas, adaptando centros indígenas que se localizavam em regiões
estrategicamente importantes.
Henry Téziny dedicou grande parte dos seus estudos às obras de fortificação das
apoikias e dos assentamentos nativos. Com relação a esse último caso, o próprio Tréziny avisa
sobre as dificuldades que as fortificações indígenas nos proporcionam na hora da
interpretação:
«No mundo colonial do Ocidente, o território da cidade é cercado por pequenos
assentamentos indígenas, muitas vezes fortificados, dos quais é difícil dizer se
foram ocupados por gregos ou por nativos, e, nesse último caso, se tinha a função
de defender o território nativo contra a cidade grega, ou ao contrário a cidade
grega contra a agressão externa. É obvio dizer que estas funções podem ter
variado ao longo do tempo e que apenas as fontes literárias nos permitem uma
interpretação histórica. Os dados arqueológicos só nos permitem dizer (por vezes)
se o local foi ocupado por gregos ou por nativos (na Sicília, por Púnicos?), e (com
cautela) se as técnicas de construção e defesa utilizadas revelam mais ou menos
uma tradição grega». (TRÉZINY, 2010a, p. 557).
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Um exemplo desse desafio interpretativo é representado pelo sítio de Moio della
Civitella, no território de Vélia (Salerno, Campania). O sítio, no começo das investigações, foi
interpretado como um frúrion de Vélia, fundado entorno de 410 a.C. para defender a khóra das
invasões dos Lucânios (GRECO, 1967). Os novos estudos (BATS et al., 2010, p. 171 e ss.), no
entanto, colocaram em discussão a sua cronologia (que baixou ao terceiro quarto do III séc.
a.C.), a função (frúrion ou centro habitacional fortificado?) e a sua origem (instalação grega ou
lucânia?). Ainda hoje as dúvidas permanecem, na espera que a arqueologia traga novos indícios
que levem a uma interpretação definitiva (Idem, p. 184). Não nos surpreende que haja dúvidas
sobre a origem do assentamento, pois as técnicas construtivas gregas e nativas em muitos
casos são muito parecidas, por causa de uma influência reciproca. Tréziny afirma que muito
provavelmente os gregos que se estabeleceram no Mediterrâneo se inspiraram nos modelos
locais para construir as obras defensivas, como no caso de Mégara Hibléia, cuja primeira
muralha21 se baseia abertamente na arquitetura militar local da Idade do Bronze (TRÉZINY,
2010a, p. 560 e 561). Essa influência também foi determinada pelo tipo de material disponível
no local e pela própria morfologia do ambiente (TRÉZINY, 2010b, p. 82). No vale do Basento, na
região da Lucânia, as fortificações são localizadas em pontos elevados para controlar as vias de
comunicação e as suas muralhas se caracterizam para apresentar uma técnica isódoma e
marcas de produção em letras gregas esculpidas nos blocos. Estes sítios datam na segunda
metade do séc. IV a.C. e aparentemente foram construídos pelos lucânios para se proteger da
passagem dos exércitos de Alexandre Molosso. Portanto, embora a origem dos assentamentos
seja nativa, a técnica sente os efeitos da influência grega (TRÉZINY, 1983). Também a
interpretação do sítio de Serro di Tavola, na Calábria, foi objeto de debate (BRIZZI;
COSTAMAGNA, 2010) sobre a sua função (frúrion ou assentamento indígena?) e as fases de uso
(um posto militar transformado em chácara ou uma fazendola fortificada?). No sítio foi
encontrada apenas cerâmica de produção grega datada do VI ao terceiro quarto do V séc. a.C.,
data após a qual não há vestígios de ocupação. A localização estratégica para o controle do
território de Rhégion teve com certeza um papel central na vida desse pequeno centro, tenha
sido ele um frúrion ou não. As suas estruturas, sem comparação na região (fig. 3), e o material
encontrado, assim como as muralhas e o caráter público do complexo sugerem que se tratasse
21

A muralha datar-se-ia de VII séc. a.C. e a sua técnica defensiva é rudimentar. Não há atestação da presença de
torres, mas os estudiosos não excluem que a fortificação tivesse bastiões curvilíneos como nos exemplos das
cidades siceliotas, mas também em centros indígenas sicânios e da Idade do Bronze (SCALISI, 2010, p. 229).
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de um sítio fortificado que abrigava uma pequena guarnição capaz de garantir o controle da
estrada que coligava a planície de Gioia Tauro com o interior da khóra de Rhégion (BRIZZI;
COSTAMAGNA, 2010, p. 593).

Fig. 3: O sítio de Serro di Tavola, na Calábria. À esq., a planta das estruturas inserida no contexto topográfico. À dir.,
a planta das estruturas. BRIZZI; COSTAMAGNA, 2010, p. 584, fig. 415 e 416.

A pesquisa arqueológica na Itália Meridional avançou bastante no conhecimento dos
centros fortificados e conseguiu demonstrar que os gregos começaram a construir os seus
frúria já a partir do VI séc. a.C. 22, como no caso de Serro di Tavola, San Salvatore (na khóra da
antiga Rhégion) e Monte Palazzi (na khóra de Locri). Nos três sítios foi encontrado
essencialmente material grego; os três, também, apresentam as mesmas características
estruturais, o mesmo tamanho e a mesma função, sendo localizados em pontos estratégicos
nas khórai das pólis de influência, e localizados em pontos bastante altos para ter um controle
extenso (VISONÁ, 2010, p. 595). O hábito de assentar-se em locais altos parece bem atestado
na Itália meridional, como no caso do Monte Pruno de Roscigno (Salerno, Campania). Aqui
foram encontrados vestígios de ocupação desde o séc. VIII a.C. e a cultura material mostra que
o contato com os gregos ocorreu no VII séc., enquanto no curso do séc. VI a.C. os
assentamentos começaram a organizar-se em núcleos distribuídos na montanha e
posicionados em pontos estratégicos (GRECO, 2010, p. 189). Ou, ainda, como no caso da região
22

E. Greco (2001, p. 165) diz que não é possível falar de frúrion até o séc. IV a.C., porque antes dessa data, da
defesa do território eram incumbidos os perípoloi. Essas tropas, que andavam pela região, não deixaram vestígios
arqueológicos das suas instalações provisórias.
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do Sannio23 (DE BENEDITTIS; RICCI, 2007), onde, na segunda metade do IV séc. a.C., foram
edificadas muitíssimas fortificações. Elas eram localizadas nos cumes mais altos das colinas e
protegidas por muralhas, que, em muitos casos, eram construídas apenas para proteger o lado
que ficava privado de uma proteção natural, como um penhasco. As fortalezas maiores eram
verdadeiros centros habitacionais, enquanto as menores tinham apenas uma função militar. A
distribuição dessas edificações mostra a estreita relação que elas tinham com as vias de
comunicação.
Também na Sicília encontramos muitos exemplos de frúria gregos, datados já a partir
do séc. VII a.C. como, por exemplo, Akrai (663 a.C.) e Casmene (644 a.C.). Os dois centros
surgiram como postos fortificados para proteger os confins da khóra de Siracusa; eles não
possuíam um estatuto de cidades independentes e nunca cunharam moeda. Donatella Erdas
(2006, p. 46) afirma que Casmene possui todas as características formais de um frúrion: 1) uma
posição alta e estratégica para o controle do território; 2) numerosos ex-voto ligados à esfera
militar; 3) uma muralha muito espessa; 4) uma estrutura urbana, datada do séc. VII a.C.,
dividida em oikópeda, sem plateiai e atravessada por passagens muito estreitas entre os lotes
urbanos. Portanto, é pela forma com a qual Casmene se assenta no território que se configura
como um frúrion (Ibidem). Para fundamentar as suas conclusões, Erdas cruza os dados
arqueológicos aos textuais24, tentando demostrar que a organização urbana da cidade
apresentaria os cânones descritos em Platão e Aristóteles para conseguir uma defesa ideal:
«A estrutura urbana parece responder em sua compacidade ao modelo platônico,
enquanto na aparente falta de uma rede de plateiai e na presença de estradas
estreitas e difíceis a ser percorridas entre um quarteirão e outro, reflete em parte
a proposta aristotélica, revelando quanto consolidada ao longo do tempo foi a
necessidade daquela taxis que irá resultar na polêmica "experiência hipodâmica"»
(ERDAS, 2006, p. 50)

Diferentemente dos frúria da Ática, porém, Casmene, apesar de ser considerado um
posto militar, hospedava uma comunidade cidadã bastante grande, que dispunha de espaços
públicos e religiosos adequados às suas necessidades e que praticava comércios regulares
(COLLURA, 2012). Da mesma forma, outros centros chamados frúria na literatura arqueológica
siciliana apresentam junto com as características de um posto fortificado as de uma cidade

23

O antigo Sannio hoje corresponde a uma área entre as regiões de Molise, Abruzzo e Campania.
A historiadora também traz dados epigráficos (ERDAS, 2006, p. 46 e 47) que demonstrariam que Casmene não
gozava de uma khóra muito extensa, mas era parte de um território político mais amplo, pois o centro não era
voltado à agricultura, mas sim às atividades militares.
24
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“regular”. Com efeito, há apenas raros vestígios de frúria com exclusiva função militar, e estes
se datam principalmente entre o IV e o III séc. a.C. (veja-se, por exemplo: CAVALIERI, 1998;
FILIPPI, 2006; VASSALLO et al., 2016).
O uso da definição frúrion estendeu-se às cidades indígenas que, desde o VII séc. a.C.,
se encontraram sob a influência das cidades gregas. Tal escolha terminológica provém da
leitura de Diodoro – historiador romano de língua grega originário da Sicília, vivido no final do
I séc. a.C. – que na narração dos acontecimentos da Sicília (livros XI-XIII da Biblioteca
Histórica 25), chama frúria muitos dos centros indígenas que se relacionaram com os gregos.
Também há cidades sicânias que em algumas fontes textuais são denominadas pólis: Ínykos
(Hdt. VI, 23; Paus. VII, 4, 6); Kámikos (Hdt. VII, 170; Str. VI, 2, 6); Omphake (St. Byz. 493, 8);
Paliké (DS XI, 88, 6 e 90, 1) (HANSEN; NIELSEN, 2005, p. 178-179). Entre estas cidades, achamos
significativo o caso de Kámikos. Heródoto (autor do séc. V a.C.) narra que o rei Kókalos abrigou
Dédalo na sua cidade, Kámikos precisamente, e isso provocou a indignação dos cretenses que
cercaram a cidade durante cinco anos sem sucesso, pois Dédalo a tinha dotado de uma defesa
inexpugnável. Enquanto em Estrabão, Kámikos é enumerada entre as βαρβαρικαὶ πόλεις que
na sua época não existiam mais, já em Diodoro (XXIII, 9, 5) é um ϕρούριον ocupado pelos
romanos em 258 a.C. Estrabão e Diodoro são contemporâneos, contudo, usam duas
denominações diferentes26 e isso nos diz muito a respeito da percepção do significado da
palavra “pólis” em um contexto cronológico tão distante da realidade histórica em que o
fenômeno políade tinha se desenvolvido. Em geral, notamos que Diodoro usa “frúrion”
principalmente nos contextos de narrações bélicas – como, por exemplo, no caso do centro de
Mótyon27 (frúrion: DS XI, 91, 4), que sob a ocupação de Ducézio tinha se tornado a sua fortaleza
(DS XI, 91, 128).

25

Nos livros XI-XIII é narrada a história grega do 480 a 405 a.C. Diodoro trata dos fatos acontecidos paralelamente
na Grécia continental, na Sicília, na Magna Grécia e, em menor parte, em Roma. Veja-se MICCICHÈ, 2016, p. 5-35.
26
Francamente surpreende um pouco que Diodoro tenha escolhido “frúrion” para um dos centros sicânios mais
importantes e que pertencia a uma tradição mitológica importante para a cultura grega em geral. Talvez as
diferentes origens geográficas e formação dos dois autores tenham influenciado a percepção do mundo helênico,
já tão distante no tempo.
27
Ainda hoje a localização do centro sicânio é desconhecida, mas muitos arqueólogos e historiadores propuseram
a identificação com os sítios de Vassallaggi ou de Sabucina (veja-se cap. 4).
28
É interessante observar como o centro em questão em Diodoro nunca perde a sua identidade de frúrion. Com
efeito, neste trecho o historiador apresenta Mótyon como “φρουρούμενον ὑπὸ τῶν Akραγαντινων”, lembrando
a sua função de posto de defesa já sob o controle de Akragas.
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Fischer-Hansen (2002, p. 127) afirma que muitas cidades de origem indígena podem ser
consideradas pólis, enquanto outras foram excluídas do inventário do Copenhagen Polis Centre
(HANSEN; NIELSEN, 2005), pois os seus remanescentes não permitem uma classificação como
pólis. O autor continua:
«Os assentamentos nativos frequentemente tem sido considerados como
helenizados em várias fases: em um primeiro momento os sítios estiveram sob o
controle militar de Gela e Akragas e desempenharam o papel de frúria; mais tarde,
ao longo do VI séc. e talvez sob a influência de Akragas, a partir desse momento
um estado poderoso, estes se desenvolveram como verdadeiras pólis» (FISCHERHANSEN, 2002, p. 132)

Esse posicionamento está presente em vários lugares da literatura arqueológica, mas
nós acreditamos que se trata de uma maneira um pouco superficial e muito generalizadora de
abordar as dinâmicas de contato e de assentamento em um território tão complexo como o da
Sicília antiga, em que as relações entre gregos e não gregos assumiram características
peculiares que merecem ser consideradas de caso em caso.
Os povos da Sicília absorveram, em momentos e em formas diferentes, a cultura grega
e se tornaram parte integrante da política e da economia das pólis (MICCICHÈ, 2011; PANVINI;
CONGIU, 2015). Isso fez com que os gregos, na primeira fase da expansão em direção do
interior, em vez de assentar postos militares, aproveitassem a localização dos centros nativos,
que por tradição se posicionavam em lugares altos e estrategicamente significativos (veja-se
cap. 3). Não há, nas fontes textuais, uma univocidade na nomenclatura, portanto, a arqueologia
é o único instrumento que temos à disposição para entender o papel desses centros no
contexto da organização social em grande escala que se estabeleceu após o contato.
Provavelmente usar a definição “frúrion” não sempre se revela uma escolha adequada ou bem
ponderada, pois, a nosso ver, determinaria uma cisão entre função e status que, segundo a
sugestão de Nielsen, na realidade não existia no mundo antigo. Ademais, esta posição presente
em muitos estudos parece sugerir um pressuposto conceitual que vê na fronteira um lugar de
conflitos exclusivamente bélicos.
1.1.4. O frúrion na nossa pesquisa
Da leitura da documentação exposta acima, percebemos que na Grécia balcânica,
principalmente a partir do séc. V a.C., o frúrion é um assentamento com uma função específica
e única e não é uma pólis. Os frúria eram construídos em lugares propositalmente escolhidos
para proporcionar a melhor defesa possível do território e as suas características estruturais,
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assim como a sua organização interna, eram voltadas unicamente ao cumprimento do seu
papel defensivo. Os exemplos da Magna Grécia aqui considerados sugerem que também na
Itália meridional o frúrion era um posto militar, construído pelos gregos na intenção de
defender os confins entre as apoikias ou pelos grupos nativos para se protegerem dos ataques
externos. Em alguns casos, as técnicas construtivas parecidas e a falta de achados significativos
podem criar dúvidas de atribuição, mas em outros o material recuperado assinala claramente
a origem do frúrion. Já na Sicília nem sempre o frúrion é caraterizado por ter uma função tão
exclusiva: se trata muitas vezes de um centro nativo que foi adaptado a posto militar sem
perder, todavia, as suas peculiaridades de vila com as suas atividades agrícolas e artesanais.
Frúrion assume na literatura arqueológica da Sicília central um significado mais
abrangente, mais distante da sua acepção originária de fortaleza: ele é, sim, um centro
fortificado e que desempenha um papel importante na estratégia defensiva das fronteiras, mas
também continua sendo o lugar onde a comunidade opera e se dedica às suas atividades.
Vendo a complexidade urbanística em Sabucina, a qualidade dos materiais cerâmicos
recuperados em Gibil Gabib ou considerando a extensão e a perícia de construção das muralhas
de Vassallaggi, por exemplo, resulta difícil imaginar que estes centros podiam ser considerados
apenas postos defensivos, frúria no sentido mais estreito da palavra. Portanto, estamos cientes
das implicações do emprego do termo frúrion e continuaremos a adotá-lo, porém, nossa
intenção é tratar dos centros da hinterlândia da Sicania como lugares privilegiados de encontro
num espaço fluido (que é a fronteira) e aberto à integração e à interação, mais do que ressaltar
apenas o aspecto “conflituoso” da sua função.
1.2.

Apresentação da ferramenta teórica

Este item visa apresentar um apanhado das abordagens teóricas às quais fazemos
referência na construção da tese e que dizem respeito às muitas problemáticas ligadas ao tema
da nossa pesquisa. Acreditamos que a forma mais proveitosa para dialogar com essa
ferramenta teórica é diluir os conceitos ao longo da tese e aplica-los como instrumentos
hermenêuticos na leitura do contexto arqueológico e na nossa interpretação dos dados.
Apontamos que o nosso interesse principal é colocar esses conceitos no contexto específico da
Sicília central, entre o final do VII e o início do IV séc. a.C. Neste caso, portanto, são várias as
questões contingentes, uma delas é representada pelas dinâmicas de encontro e interação
entre pessoas, que resultam da sua mobilidade e adaptação aos contextos vivenciados, visíveis
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no registro arqueológico (FLORENZANO, 2012, p. 296-297), e na paisagem, entendida como
parte da “cultura material” (ZEDEÑO, 2000, p. 98). Mais uma questão importante é a definição
do espaço da khóra grega e a sua relação não apenas com a ásty, mas também com as
fronteiras. Com efeito, a peculiaridade interessante da Sicília central é justamente o seu status
de território fronteiriço: nos limites da expansão das várias pólis distribuídas no litoral, mas no
centro dos interesses para a definição desses mesmos limites. Tal espaço foi, portanto, cenário
de conflitos e de encontros entre gregos e não gregos, mas também entre gregos e gregos; por
isso o seu estudo pode estimular, entre outras, a reflexão sobre a percepção da identidade
grega e do olhar dos gregos em relação ao “outro”.
1.2.1. Encontro e identidade
Na primeira metade do século XX, o conceito dominante nas abordagens dos estudos
sobre o apoikismo grego no Ocidente do Mediterrâneo foi dominado pelo conceito de
“helenização”, segundo o qual os grupos que consideramos nativos absorveram quase que
passivamente os modelos gregos, abandonando a sua identidade. A ideia da “helenização”,
logo, traz consigo o pressuposto que a cultura grega era tão encantadora e intrinsecamente
superior de estimular instantaneamente o desejo da sua emulação (DIETLER, 1999, p. 476). Os
avanços na pesquisa arqueológica e novas abordagens teóricas permitiram a superação desse
posicionamento, mas ainda não é difícil encontrar as palavras “helenização” e, principalmente,
“helenizado” nos textos que tratam dos centros indígenas após o contato com os ápoikoi. Outro
conceito amplamente usado é o de “aculturação”, que nasce no ambiente acadêmico
americano no âmbito da arqueologia colonial. Muito genericamente a palavra indica «todos os
fenômenos de interação que resultam do contato entre duas culturas» (WATCHEL 29, 1981, p.
94 apud CUSUMANO, 1994, p. 54; cf. também DE ANGELIS, 2003, p. 23), mas já foi interpretada
como uma maneira para definir a predominância de uma cultura “superior” em cima da outra
(CUSUMANO, 1994, p. 54). Não é raro encontrar nos textos expressões como “a aculturação
dos indígenas”, “processo de aculturação dos sicânios/sículos” e assim por diante. Tal
colocação do termo “aculturação” não parece implicar reciprocidade entre as duas culturas
envolvidas, mas, sim, uma influência de mão única, ou seja, dos gregos sobre os nativos. Talvez
atualmente a percepção e o uso de tais termos por parte de muitos estudiosos sejam livres de

29

WATCHEL, N. L’acculturazione. In: Le Goff, J.; Nora, P. (ed.). Fare storia. Tradução italiana por Mariani, I. Torino:
Einaudi. I edição. 1981. P. 93-116.
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preconceitos, mas, ainda assim, recorrer a uma certa terminologia parece implicar um
pressuposto de participação unívoca no processo de transformação da cultura e
consequentemente da identidade gerada nas duas partes envolvidas a partir do momento do
encontro entre gregos e não gregos30.
O conceito de “identidade” foi amplamente abordado pelos estudiosos das ciências
sociais – principalmente pela antropologia – e analisado nos mais variados contextos
geográficos e históricos. Não é este o lugar para procurar as origens do interesse por um
conceito tão multiforme, portanto, nos limitaremos a indagar o aspecto da identidade que
caiba entre os limites da nossa pesquisa. Como lembrado por Mario Mazza (2006, p. 1), a
identidade pode ser definida como a adesão a um grupo social ou cultural, isso quer dizer que
ela é sempre uma identidade específica e particular. O ser humano não pode ser considerado
fora do seu próprio contexto histórico e a sua identidade está ligada ao grupo ao qual ele
pertence, por isso se ele criar contatos com um grupo diferente, dará êxito a uma identidade
diferente (PLATVOET; TOORN, 1995, p. 352). Tal definição de identidade se encaixa bem no
contexto por nós considerado, ou seja, o encontro de dois grupos que acaba gerando algo novo.
De fato, a expressão da identidade indígena na cultura material ao momento do contato com
os gregos traz exemplos emblemáticos a respeito de tal questão (veja-se cap. 4). Além disso, a
reflexão sobre o significado dos termos pólis e frúrion é um bom pressuposto para pensarmos
sobre as formas de agregação e organização política na Grécia antiga. O modelo
“atenocentrista” e uma tendência a interpretar a realidade antiga através de um olhar
adulterado pelas experiências da nossa história moderna e contemporânea, às vezes impediu
de pensar a coexistência de várias formas de concretizar a experiência políade no mundo grego,
como de fato mostra o registro arqueológico (MORGAN, 2003, p. 7; HALL, 1997). Para abordar
a questão da identidade e do contato, muitos arqueólogos recorreram ao conceito de “rede”
(network) que ganhou um certo espaço na literatura contemporânea das ciências sociais. No
panorama dos estudos clássicos, Malkin apelou-se à teoria das redes (2003) em contraposição
à teoria do ‘Sistema Mundo’, de Immanuel Wallerstein, que teve grande peso na literatura
antropológica e arqueológica, entre as demais ciências sociais (DAVERIO ROCCHI, 2010), e que
se baseava na relação entre Centro e Periferia – onde o Centro representaria a parte ativa,

30

Sobre a questão da origem da ideia da superioridade das culturas grega e latina e de como essa afetou a cultura
da Europa moderna, cf. DIETLER, 2005.
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propulsora das mudanças, que se impõe a uma Periferia passiva, confinada aos limites. Entre
os limites dessa abordagem, havia uma inevitável negligência em considerar as variações locais
e a agência da periferia, precisamente (DIETLER, 1999, p. 482). Malkin inverte esta perspectiva
e vê na criação das apoikias o fenômeno propulsor do surgimento e consolidação da
helenidade; ele situa no período Arcaico (entre o final do séc. VIII e o começo do V a.C.) o
nascimento da helenidade, isto é, de uma consciência comum e compartilhada das raízes
culturais e religiosas que caracterizavam a identidade do povo grego. Essa consciência teve um
impulso decisivo na época da expansão dos gregos através do Mediterrâneo pela fundação de
apoikias. De fato, os grupos que da Grécia balcânica viajavam pelo Mediterrâneo e se
estabeleciam nos litorais carregavam consigo as mesmas tradições, regras, cultos, linguagem e
tinham que enfrentar os mesmos problemas (DOUGHERTY, 1993). A distância da metrópole
fazia com que os ápoikoi procurassem um nexo que os juntasse na experiência “colonial”, pois
a consciência da semelhança não ocorre quando as pessoas estão perto umas das outras, mas
quando estão distantes31. O encontro com populações de diferente cultura, conhecimento
técnico e religião, ajudou ainda mais a criar ligações “entre iguais”. Os gregos que se
estabeleceram fora da terra-mãe, embora conscientes da sua própria identidade helênica,
criaram uma consciência filha de uma nova realidade e do contato com as populações locais
(MALKIN, 2011). Vale aqui lembrar, também, o discurso de Vlassopoulos sobre a maneira de
entendermos a teoria do Sistema Mundo (2007, p. 17-19). Ele argumenta que esta teoria nos
permite estudar como as redes funcionam, de fato, conforme colocado por ele, não existe
apenas a relação centro-periferia dentro desse sistema, mas várias formas de interação e
processos, vários sistemas-mundo que são capazes de coexistir. Uma alternativa às teorias das
redes é oferecida pela noção de “teia” (meshwork), formulada por Ingold (2011). O antropólogo
propõe pensar o conjunto das experiências humanas não como um sistema de pontos distantes
e interconectados por linhas (fig. 4), mas como um emaranhado de fios que criam uma
estrutura orgânica, semelhante a uma teia de aranha (INGOLD, 2011, p. 86-8; 89-94)32 (fig. 5).
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Sobre este assunto veja-se também MOGGI, 2008, em particular p. 55-57.
“[...] volto à importância de distinguir a rede como um conjunto de pontos interconectados da malha como um
entrelaçamento de linhas. Cada linha descreve um fluxo de substância material em um espaço que é
topologicamente fluido. Concluo que o organismo (animal ou humano) deve ser entendido não como uma
entidade limitada cercada por um ambiente, mas como um emaranhado ilimitado de linhas no espaço fluido”
(INGOLD, 2011, p. 64).
32
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Ainda que ligada à área da bio-antropologia, esta perspectiva se aproxima à da mobilidade em
um mundo fluido colocada por Morris (2003, p. 38) e Vlassopoulos (2007, p. 16)33.

Fig. 4: Representação de três tipos de rede, mostrando pontos interconectados por linhas. Fonte:
http://harmonhouse.net. Acessado em: 07/06/2015.

Fig. 5: Representação de um rizoma, ou seja, um emaranhado de linhas intercomunicantes, formando um tudo
orgânico. Fonte: http://genealogyreligion.net. Acessado em: 07/06/2015.

A ideia do emaranhamento34, a nosso ver, oferece a melhor perspectiva para a
interpretação da relação entre gregos e não gregos, pois ela foge de esquemas rígidos e
considera as sociedades como um elemento vivo, mutável, e com uma agência determinante
nas mudanças culturais. Observando as dinâmicas da aceitação ou da rejeição do elemento
alógeno, podemos estudar as relações de poder e de dependência que se criaram
gradualmente no contexto “colonial”. A teoria do consumo (DIETLER, 1999; 2010), que trabalha
justamente a cultura material em termos da relação consumidor-objeto, visa colocar as
histórias locais dentro dos processos globais de maneira flexível, considerando a cultura não
apenas como um produto histórico e herdado do passado (estático), mas também como um
projeto criativo contínuo (dinâmico) (DIETLER, 1999, p. 485. Veja-se também, INGOLD, 2004).
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O mesmo conceito está associado ao de rizoma (fig. 5) já considerado por Malkin (2003, p. 56-57).
Há várias abordagens que trabalham esse conceito, entre os trabalhos mais recentes, cf. DER; FERNANDINI,
2016.
34
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Esse modelo de interpretação é um instrumento que ajuda a entender porque certas práticas
e certos bens de consumo se tornaram parte da vida cotidiana das pessoas, enquanto outros
foram rejeitados, provocando um processo de emaranhamento (entanglement) e
transformação social (DIETLER, 1999, p. 484). A ressignificação dos objetos entra, portanto,
neste processo de mudança e redefinição da cultura, como demostrado por Ferrer (2013) no
seu estudo das acrópoles nos centros nativos da Sicília central, na fase de transição entre a
proto-história e a época arcaica. A pesquisadora traz, entre outros, um exemplo muito
interessante da coexistência de elementos helênicos e locais na acrópole de Sabucina: na área
sacra do setor D de Sabucina, no séc. VIII a.C., foi construído um edifício, de planta retangular
(edifício D), que se inspira em modelos egeus de tradição minoico-micênica. Entre os séculos
VII e VI a.C., acima do edifício D foram construídas as cabanas-sacellum 15 e A, ambas de forma
circular. O ingresso do sacellum A, que se abre no lado Leste, é precedido por um pequeno
pórtico com duas colunas (das quais sobram fragmentos e um capitel dórico). As cabanas
circulares, da idade do Bronze, no séc. VII a.C. não eram mais usadas na arquitetura doméstica.
Este arcaísmo pode-se explicar com a intenção de reforçar, por meio de uma escolha
arquitetônica, as tradições dos ancestrais perante os novos paradigmas culturais de matriz
helênica. Ainda assim, tais paradigmas estavam incorporados às estruturas para conferir um
aspecto monumental, dessa forma as comunidades locais legitimavam o próprio discurso
hegemônico nas acrópoles em uma gama de formas heterogêneas (FERRER, 2013, p. 216).
O encontro entre gregos e não gregos é um assunto espinhoso e ainda muito debatido
(ANTONACCIO, 2001, p. 121), que se desempenha também no exercício dos equilíbrios de força
e de poder concretizado no controle do território por meio da construção e da racionalização
do espaço, num continuo diálogo entre a khóra e a ásty (LEPORE, 1968). O interesse de cada
pólis em expandir a sua khóra estimulava os gregos a empreender a exploração do interior. Por
exemplo, desde o final do século VII a.C., Gela começou uma campanha de ocupação dos
centros não gregos ao longo do Vale do Rio Salso com a finalidade de expandir a sua khóra e,
talvez, de chegar até a costa tirrênica. Logo depois (a partir da metade do século VI a.C.)
também Akragas, sob o governo do tirano Faláride (570-554 a.C.), adotou a mesma estratégia
e alcançou muitos centros locais interioranos. O mesmo aconteceu no Vale do Rio Ânapo por
onde Siracusa estendeu o seu domínio. Portanto, não podemos estudar fronteiras no mundo
grego sem considerar a relação da khóra com elas. Podemos considerar a khóra «como o
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território apenso aos núcleos urbanos das várias pólis gregas; a hinterlândia ‘rural’ controlada
por uma pólis ou, ao menos, sujeita à expectativa de controle por uma pólis» (FLORENZANO et
al., 2010, p. 3).
Aprofundar o conhecimento sobre os espaços regidos por esses princípios está na base
da investigação da sua organização, que resulta pela interação e integração dos dois povos.
Interpretar os vestígios e contextualizá-los à luz das teorias até agora expostas significa
entender as razões e as dinâmicas da exploração de território por parte dos gregos e as
consequências da convivência e da partilha do mesmo em termos de produção e de consumo
da cultura material. Os frúria, objeto da nossa pesquisa, representam uma das formas do
contato entre khórai e mundo indígena, pois eles oferecem um quadro significativo das
sociedades que os habitaram. De fato, os assentamentos sempre foram postos em áreas que
claramente tiveram uma diversa gama de significados para seus habitantes e por isso a
paisagem torna-se um palimpsesto capaz de mostrar as evidências e os vestígios das atividades
humanas que se sucederam ao longo do tempo. Nos frúria o encontro entre os povos que
moraram na Sicília se manifesta em um contexto de negociação de poder e de controle do
espaço dentro de uma ampla rede de interconexões, em que as fronteiras desempenham um
papel importante.
1.2.2. O espaço da Fronteira
A atenção à dinâmica do encontro entre gregos e não gregos é fundamental na
articulação dos nossos dados e para o conhecimento que almejamos constituir sobre a
organização do espaço da hinterlândia na Sicília centro-meridional entre os séculos VII e IV a.C.
“Hinterlândia” é uma palavra, de origem alemã, que significa “a terra que está atrás”, usada
para definir um território longe do “centro”, às vezes tem uma acepção negativa35; nós a
usamos como tradução do termo grego eskhatiá: “a área na khóra localizada nas fronteiras,
tradicionalmente vista como de bosques, de minas e agreste e menos produtiva do ponto de
vista agrícola”36. Conforme Giangiulio (2001, p. 338-346), na perspectiva ideológica das
aristocracias da ásty da época arcaico-clássica, o termo eskhatiá envolve a ideia da terra de
fronteira selvagem e completamente estranha à vida cívica, lugar de marginalização política ou
de iniciação à vida adulta (símbolo da passagem da vida selvagem para a vida pública e civil).

35
36

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. New York: Portland House. 1989.
Veja-se LABECA, 2010.
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No entanto, a epigráfica e a tradição lexicográfica mostram que o termo, no contexto
administrativo, assume um significado genérico, livre de conotações sociais ou políticas, e é
usado, em alguns casos, como um sinônimo de khorion (espaço, região).
«A realidade da organização territorial da pólis e sua representação parece
essencialmente ser independente de dicotomias que simplesmente colocam o
centro e a periferia no campo, enquanto preveem articulações mais complexas e
diferenciadas. As eschatiai parecem inseridas e difundidas no contexto
topográfico e econômico do território e, mesmo quando efetivamente localizadas
em uma posição descentralizada, não parecem alheias à dinâmica sociopolítica da
vida coletiva» (GIANGIULIO, 2001, p. 355).

As eskhatiai, embora periféricas, faziam parte das dinâmicas socioeconômicas e sóciopolíticas (FLORENZANO et al., 2010, p. 12) de um contexto territorial mais amplo em que
atuavam gregos e não gregos, e mediado por fronteiras. Em 1987, Daverio-Rocchi afirmava que
nas fontes antigas a fronteira é vista seja como uma separação linear entre dois sistemas
políticos seja como um lugar distante do centro, selvagem, que se opõe ao espaço racional da
khóra (DAVERIO-ROCCHI, 1987, p. 42). Já no contexto “colonial” ela entra no processo de
criação da identidade cívica e política por meio da sua monumentalização (DAVERIO-ROCCHI,
2010). A palavra fronteira etimologicamente exprime a percepção da alteridade, identificada
com o outro “que está na frente”, e carrega em si as problemáticas ligadas à identidade
(POCCETTI, 1999, p. 618-619). Ela, portanto, não constitui um limite ou uma barreira de
contenção e proteção do que está fora, mas é uma área de integração entre espaços
intercomunicantes, por natureza fluida, aberta a negociações de poder (WHITTAKER, 1997), e
carregada de aspectos simbólicos:
«Fronteiras implicam uma ideia de movimento controlado, onde se admite o fluxo
de pessoas, de ideias e de bens. Assim, a criação de fronteiras está associada à
ideia de equilíbrio entre as duas partes do binômio eu/outro. Só em momentos
extremos elas serão fechadas» (KORMIKIARI et al., 2011, p. 130).

Em 1968, Lepore introduziu o conceito de “Frontier History” como modelo e
instrumento historiográfico útil para interpretar e reconstruir os processos de interação entre
gregos e não gregos (FLORENZANO et al., 2010, p. 12). O conceito, originalmente desenvolvido
para a abordagem da História colonial norte-americana, tem sentido para o estudo da interação
entre gregos e não gregos na medida em que dilui o termo “helenização”. Entende, portanto,
a interação como via de duas mãos e não apenas como a sobreposição do que é grego sobre o
que é local. Os estudos recentes sobre a cidade antiga grega começam então a procurar
resolver a problemática da definição de fronteira. Se por um lado os estudos de De Polignac
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(1984) focalizam os espaços religiosos como marcadores de fronteiras, por outro lado, é preciso
que da mesma maneira se considere que elas também podiam ser marcadas por outros meios,
como a instalação dos frúria (FLORENZANO, 2010, p. 13).
A partir da proposta de considerar os frúria como marcadores de fronteira, de uma
maneira semelhante aos santuários extra-urbanos, nos perguntamos de que forma esse tipo
de instalação se relacionava com o espaço da khóra e a sua divisão em lotes. Lepore (2000, p.
77), questionando-se sobre alguns aspectos da organização da khóra (tipos de estruturas
técnico-produtivas, de propriedades, de relações de produção, etc.), coloca que os frúria e os
frúrarkhoi, “presídios e comandantes de fortalezas confinais de longa duração”, são
considerados “pontos de apoio oligárquico, bases de conquista de nova terra e centros de
refúgio e reconquista na luta política” (Ibidem). Nesse meio Lepore, embora insira o frúrion na
estratégia da organização do espaço agrário, não se retém em uma reflexão aprofundada sobre
o frúrion como lugar privilegiado de contato entre o espaço cívico grego e tudo o que existe
fora dele.
Nas definições e interpretações até aqui expostas, é claro que falamos da fronteira
apenas na perspectiva dos ápoikoi. Os territórios povoados pelos grupos nativos tornaram-se
fronteira no momento em que as pólis empreenderam o processo de expansão do litoral em
direção do interior, redefinindo assim as áreas de competência e atribuindo um caráter
distintivo que hoje nos permite de interpretar as influências de uma ou outra pólis no território.
No caso da Sicília centro-meridional precisamos pensar que os assentamentos que a literatura
arqueológica contemporânea chama de frúria, com referência à época arcaico-clássica,
tratavam-se de centros pertencentes ao povo sicânio, que tinha uma organização social
também inscrita no espaço, com os seus lugares sagrados, de vivência social e de captação de
recursos (ALBANESE PROCELLI, 2003; MICCICHÈ, 2011). Nessa perspectiva, portanto, podemos
imaginar que os gregos, quando passaram a considerar aquele espaço como parte da sua
particular organização do território, perceberam a importância de tais lugares e deram a eles
um tipo de continuidade no seu significado ainda que renegociando seus valores. Isto quer
dizer que, dentro de um projeto de expansão e controle por parte dos gregos, existe uma forma
de reaproveitamento de determinados lugares estrategicamente posicionados, que
poderíamos, na perspectiva agora exposta, definir como um marco na paisagem.
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Capítulo 2
Materiais e métodos

2.1.

Estruturando a pesquisa

Os frúria, objeto da presente pesquisa, são estudados em um contexto territorial
específico (a área entre os vales médios do rio Salso e do rio Plátani) e, a partir deste,
interpretados. Por isso, os nossos esforços durante as investigações em campo foram
direcionados principalmente ao estudo da paisagem, com o auxílio de instrumentos válidos
para obtermos uma leitura quanto mais objetiva. A partir desse princípio, resulta claro que a
observação do território por meio da topografia teve um papel decisivo no direcionamento da
metodologia. Obras e produções científicas de vários tipos (volumes, monografias, artigos,
teses de doutorado, etc.) representaram amiúde um modelo de inspiração para a organização
dos dados levantados e a definição da metodologia de pesquisa. Entre eles, duas publicações
representaram a base para a estruturação da tese, a criação das fichas e a escolha dos
parâmetros adequados para uma investigação cientificamente sólida: 1) Bibliografia
Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole tirreniche (BTCGI); 2) Lo spazio e la
dimensione del sacro. Santuari greci nella Sicilia arcaica, por Francesca Veronese (2006). As
obras foram importantíssimas para definirmos os critérios de análise que compõem as fichas
dos sítios considerados na pesquisa. A BTCGI é uma obra enciclopédica, publicada pela Scuola
Normale Superiore de Pisa, com o apoio da École Française em Roma e do Centre J. Bérard de
Nápoles, com a finalidade precípua de fornecer informações principalmente de caráter
topográfico dos sítios antigos conhecidos pela literatura arqueológica. A obra consta de vinte e
um volumes, publicados em ordem alfabética a partir do ano 1977 até 201237, e organiza os
sítios em fichas onde são apresentados os dados topográficos, a história das pesquisas e, no
final, uma lista de bibliografias de referência. A monografia de Veronese é dedicada aos
santuários gregos na Sicília da época arcaica, que são sistematizados em um catálogo. Para
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Este último volume, cuja publicação foi esperada com trepidação por longo tempo, é dedicado exclusivamente
a Siracusa.
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construir as suas fichas, aparentemente, F. Veronese também se inspirou na estrutura da
BTCGI, mas claramente adaptando os critérios à finalidade da sua pesquisa, excluindo alguns
verbetes e acrescentando outros. A sua obra nos guiou também na definição das áreas de
penetração em direção do interior das khórai, que a autora individua pelo mapeamento dos
santuários.
Para coletarmos os dados que compõem o nosso repertório, consultamos uma ampla
gama de publicações arqueológicas (veja-se cap. 4). Contudo, uma atenção especial foi
dedicada à documentação numismática, para a qual nos baseamos quase que exclusivamente
na monografia de Lavinia Sole, Gli Indigeni e la moneta. Rinvenimenti monetali e associazioni
contestuali dai centri dell’entroterra siciliano (2012). A obra é um catálogo que reúne a
totalidade das moedas encontradas nos sítios arqueológicos da Sicília centro-meridional e
principalmente os da província de Caltanissetta. Essa monografia foi um instrumento muito
valioso, pois nos permitiu coletar com facilidade os dados necessários à investigação (veja-se
item 4.4).
De maneira geral, a abordagem metodológica da presente pesquisa, na fase da coleta e
da análise dos dados, é voltada principalmente ao estudo da paisagem entendida como um
espaço físico transformado pela ação da natureza e das atividades humanas (DELL’AGLIO, 2009,
p. 136). Embora esta possa parecer uma definição genérica e bastante básica, ela nos coloca
na posição de considerar a paisagem como uma realidade fluida, sujeita a mudanças
constantes, e, portanto, complexa de ser analisada. Dentro de um estudo de arqueologia da
paisagem, a análise do dado arqueológico deve ser acompanhada pela observação dos outros
elementos que caracterizam o contexto atual em que este se encontra (infraestruturas,
habitações, recursos, etc.). Os instrumentos que usamos para esse tipo de análise foram os
mapas topográficos e geomorfológicos oficiais e documentos institucionais da região Sicília
sobre o território examinado (infra item 2.2.1). A atividade de levantamento, realizada na quase
totalidade do território da pesquisa, viabilizou a leitura e a interpretação dos instrumentos
acima citados, além de proporcionar uma experiência direta (autóptica) da paisagem,
necessária para determinar a escolha da ferramenta diagnóstica utilizada na análise de porções
de território.

57

2.2.

O espaço, a paisagem e o GIS38

Não há dúvidas de que a ideia de paisagem esteja interligada às de espaço, território e
lugar. Ao longo dos anos, as escolas de pensamento teórico contribuíram a definir os rumos da
Arqueologia da Paisagem, propondo abordagens inovadoras e, consequentemente, técnicas de
análise diferenciadas para o objeto de estudo. Nas três fases principais da história do
pensamento arqueológico – a histórico-culturalista (final do séc. XIX até a década de 1960), a
processualista (entre 1960 e 1970) e a pós-processualista – o conceito de espaço e, portanto,
de paisagem, foi discutido e reelaborado, assim como as formas da sua representação por meio
de mapas ou gráficos ou outros suportes.
Na fase do Histórico-culturalismo os vestígios arqueológicos eram considerados a
manifestação de grupos étnicos específicos e as mudanças culturais o resultado da difusão de
objetos e ideias a partir de um cerne criativo para outras áreas. Nessa fase a arqueologia se
aproximou bastante da geografia, o conceito de espaço ligou-se cada vez mais ao ambiente, e
a distribuição dos assentamentos era estudada em escala regional. Por meio de novos
instrumentos de análise (como, por exemplo, a fotografia aérea39), a arqueologia de campo
(survey archaeology) e a arqueologia regional (regional archaeology) cresceram. Pincipalmente
no ambiente acadêmico da Inglaterra, tais desenvolvimentos serviram para reforçar a ênfase
existente no papel da paisagem e da geografia como condicionantes na forma de padrões
históricos de assentamento. No começo do século XX, Crawford elaborou mapas de distribuição
arqueológica e ambiental para explorar mudanças em uma região ao longo do tempo (TRIGGER,
1989, 249). A partir desse conceito:

«as principais técnicas usadas para explorar e interpretar o componente espacial
do registro arqueológico eram intuitivas – geralmente o simples exame visual dos
mapas de distribuição. No mapa de distribuição, as posições espaciais relativas das
coisas (neste caso, os objetos nos quais estamos interessados) são representadas
como uma dispersão de símbolos espalhados por um plano bidimensional»
(WHEATLEY; GILLINGS, 2002, p. 4)

A Nova Arqueologia (ou arqueologia processual) prefigurava a paisagem como o espaço
em que, na base dos recursos e de características ecológicas, se estabeleciam modelos de
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Geographical Information System. Preferimos manter a dicção inglesa não apenas por uma questão de hábito,
mas também por coerência com a grande parte da terminologia usada no âmbito dos Sistemas Informativos
Geográficos (SIGs) que tende a manter os nomes justamente em língua inglesa.
39
O pioneiro nesse campo foi Osbert Crawford (CRAWFORD, 1923).
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assentamentos diferenciados (CAMBI, 2011, p. 20). Os grupos étnicos foram considerados
sistemas com a tendência ao equilíbrio interno, portanto, as mudanças ocorreriam apenas por
causa de estímulos externos. O espaço é o meio no qual as atividades culturais deixaram os
vestígios que falariam a respeito dos comportamentos humanos a serem estudados e
interpretados pelos arqueólogos. Tais vestígios, conforme o princípio da arqueologia
processualista, podem ser medidos e quantificados, por isso foram adotados métodos e
técnicas da área das ciências exatas. A representação gráfica do espaço não mudou na forma,
mas, sim, na substância:
«O mapa de distribuição não desapareceu, mas pode-se argumentar que seu
papel foi ligeiramente alterado. Em vez de atuar como a única camada de dados
sobre a qual as interpretações se baseavam, tornou-se um resumo fundacional de
dados ou um ponto de partida para mais análises detalhadas» (WHEATLEY;
GILLINGS, 2002, p. 6)

Nas Arqueologias pós-processualistas o espaço é dinâmico e a paisagem é constituída
por uma série de lugares que são culturalmente construídos (CHAPMAN, 2011, p. 130). O
espaço deixa de ser o “recipiente” das atividades humanas e passa a ser considerado um agente
que interage com elas e que ganha significado tornando-se lugar. Os instrumentos de análise
usados e desenvolvidos no âmbito da Nova Arqueologia continuam sendo praticados, mas as
propostas de estudo são mais voltadas a compreender aspectos simbólicos e perceptivos
ligados às comunidades de seres humanos que habitaram um determinado lugar (BELVEDERE,
2010b, p. 35). É largamente aceito, portanto, que a paisagem é um conceito “ambíguo e
polissêmico”40. Não há dúvida que no panorama dos estudos contemporâneos seria redutivo
pensar que há apenas uma abordagem teórica e metodológica correta na disciplina
(BELVEDERE, 2010b, p. 37), pois a gama das perguntas que dirigimos à paisagem é tão ampla
quanto as metodologias que podem ser aplicadas para obtermos respostas, como observado
por Cambi:
«Enquanto a confiança nos protocolos normativos sobrevive no nível dos
procedimentos, as abordagens metodológicas tornam-se mais flexíveis e globais,
quase mais pluralistas» (CAMBI, 2011, p. 22)

Na tradição dos estudos ocidentais, dois conceitos filosóficos determinaram a ideia de
espaço, considerando-o ora um “recipiente” (conceito absoluto) ora um campo de relações
40

«Paisagem é um conceito que se opõe a uma definição clara, e mais recentes teorias aceitaram esta
ambiguidade. Os arqueólogos começaram a aceitar a paisagem como socialmente construída, subjetivamente
vivenciada, e polissêmica por natureza» (WITCHER, 1999, p. 13).
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entre objetos (conceito relativo). O espaço como “recipiente” existe apesar dos objetos nele
contidos. Este conceito tem origem já na filosofia grega (TEODORO CUSTODIO, 2017, p. 29-31),
mas se tornou dominante após a proclamação das leis de Newton, que precisavam de um
contexto fixo e imóvel para medir o movimento (CONNOLY; LAKE, 2006, p. 3). A partir do século
XIX, esse conceito foi substituído com o do espaço como uma qualificação de posicionamento
que se dá a partir dos objetos e das ações que com ele interagem 41, portanto, ele existiria
apenas em função do conteúdo. Refletindo sobre as ideias de espaço e lugar das abordagens
teóricas expostas acima, podemos afirmar que as arqueologias histórico-culturalista e
processual trabalharam com a noção absoluta de espaço, enquanto as arqueologias pósprocessualistas com a noção relativa.
Uma interpretação original – embora não a única – dos conceitos absoluto e relativo de
espaço aplicados para explicar o funcionamento do GIS, é data por Connoly e Lake (2006).
Conforme os autores, as geometrias são consideradas a linguagem que descreve o espaço e a
distribuição dos objetos que ele contém. As geometrias usadas no GIS são a topologia e a
geometria euclidiana. A primeira distingue os objetos espaciais considerando-os diferentes em
virtude da maneira em que eles estariam colocados em relação aos elementos próximos, mas
não é capaz de medir distâncias e áreas. A topologia tem uma certa afinidade com o conceito
relativo de espaço. A geometria euclidiana, mais próxima ao conceito absoluto de espaço, pode
medir as distâncias entre pontos e as áreas cobertas por diferentes depósitos, estabelecendo
as relações estratigráficas entre tais depósitos. Connoly e Lake afirmam que os modelos de
dados principais do GIS refletiriam os dois conceitos de espaço descritos acima: o raster, que
organiza informações por um conjunto de locais predeterminados no espaço, se aproximaria
ao conceito de espaço absoluto enquanto o dado vetorial, caracterizado por atributos espaciais
e/ou não espaciais, ao conceito de espaço relativo (CONNOLY; LAKE, 2006, p. 5). Mas o que isso
significa?
Para trabalhar com o GIS é necessário introduzir dados. Tais dados podem ser gráficos
(raster e vetores) e alfanuméricos (em forma de tabelas ou descritivos). Dados rasters (ou
matriciais) são formados por uma grelha de células (ou pixels), cada uma contendo um valor
que representa uma informação da área coberta por essa célula; por isso o raster «presta-se
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«A positional quality of the world of material objects and events» (HARVEY, D. Explanation in Geography. London:
Edward Arnold. 1969. P. 195, apud CONNOLY; LAKE, 2006, p. 3).
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para fenômenos geográficos contínuos que ocorrem em áreas na superfície terrestre» (LANG;
BLASCHKE, 2009, p. 52). Nas aplicações GIS tais dados são representados por documentos em
formado “tradicional” (como imagens de satélites, desenhos, fotografias, ortofotos, mapas
topográficos, plantas, etc.), introduzidos por um processo de digitalização (BOGDANI, 2009, p.
423). Por exemplo, os modelos de elevação digital (DEM: Digital Elevation Model) por nós
realizados a partir das ortofotos estão em formato raster e cada pixel contém a informação da
altura daquele ponto específico em relação ao nível do mar. Os dados vetoriais utilizam
informações geométricas simples, baseadas em fórmulas matemáticas para representar
imagens (BOGDANI, 2009, p. 424). Diferentemente do dado raster, o vetor não contém em si
uma informação numérica, portanto, não está ligado a uma dimensão real e pode ser ampliado
ou reduzido sem perder definição. O formato vetorial é normalmente usado para definir
entidades espaciais significativas da paisagem a ser representada (LANG; BLASCHKE, 2009, p.
52 e s.), ou também na representação dos dados coletados com estação total e GPS. Os nossos
mapas temáticos, por exemplo, usam um arquivo raster como pano de fundo por trás das
camadas vetoriais que representam a planta dos vestígios arquitetônicos que quisemos
mostrar, cujas coordenas geográficas foram coletadas com um GPS. Os dados alfanuméricos
não contêm em si informações georreferenciadas, mas se relacionados aos dados raster ou
vetoriais podem adquiri-las. Trata-se de um tipo de dado geralmente levantado em campo
(achados cerâmicos, numismáticos, etc.), que, se registrado corretamente, pode ser inserido
no modelo GIS após uma série de passagens (BOGDANI, 2009, p. 426).
É importante, todavia, ressaltar que esta é apenas uma das muitas leituras do espaço e
da sua representação que foram empreendidas (e discutidas) ao longo dos anos por muitos
estudiosos e escolas de pensamento. Ao final, diferentes problemáticas podem ser respondidas
por meio de diferentes abordagens e cabe a cada pesquisador se posicionar de forma
responsável na hora da interpretação.
2.3. O modelo preditivo
O GIS dispõe de muitíssimos instrumentos úteis para diferentes tipos de análise da
paisagem; entre eles há o modelo preditivo (predictive modelling), que usamos para o estudo
da malha viária da época grega na Sicília (veja-se cap. 5, item 5.1). A análise preditiva é um
processo da ciência estatística que usa uma série de dados para prever certo tipo de resultados
e criar modelos. Cada modelo é diferente porque constituído por uma série de variáveis, que
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irão influenciar os resultados futuros. O modelo pode empregar uma equação linear simples
ou pode ser uma rede complexa, mapeada por programas específicos. Com esta são criados
mapas com o intuito de prever a probabilidade de restos arqueológicos em áreas onde não foi
conduzida alguma prospecção. Tais previsões são baseadas em uma análise da localização dos
sítios arqueológicos já conhecidos em comparação com fatores como o tipo de solo ou a
proximidade de cursos d’água e outros recursos (VERHAGEN, 2007, p. 9). Portanto, a premissa
desse tipo de análise é que os assentamentos não se distribuem aleatoriamente, mas sim,
seguem determinados critérios atuados pelas comunidades humanas que preferiram certas
características da paisagem a outras, na base das suas necessidades ou crenças (VERHAGEN,
2007, p. 13; DALL’AGLIO, 2009, p. 130). O fator humano não pode ser traduzido em números e
não é fácil a ser colocado no contexto quantitativo típico das análises estatísticas, por isso, a
utilizarmos o modelo preditivo, temos que lembrar que este é apenas uma ferramenta para
elaborar os dados e verificar hipóteses.
O trabalho de Gordon R. Willey (1953) foi considerado pioneiro dos estudos dos
modelos de assentamento (TRIGGER, 1989, p. 282) e influenciou de maneira decisiva o
desenvolvimento da teoria e dos métodos usados nas análises preditivas (VARHAGEN;
WHITLEY, 2012, p. 51). Na década de 1960 a Nova Arqueologia inaugurou uma abordagem que
se valia dos métodos das ciências exatas para a análise dos dados arqueológicos e começou a
usar também o modelo preditivo como ferramenta. O termo “modelo preditivo” apareceu na
literatura arqueológica na década de 1970, pois, a partir de então, a ferramenta passou a ser
usada difusamente nos EUA. A modelagem dos dados baseada no GIS foi utilizada a partir de
1980 e desenvolvida nos anos sucessivos. O sucesso do modelo preditivo e do GIS nas ciências
arqueológicas foi determinado sobretudo pela facilidade da visualização dos dados e pela sua
acessibilidade, também por parte de quem não tem muita familiaridade com as ciências exatas
(CONNOLY; LAKE, 2006). Todavia, no mundo acadêmico surgiram muitos debates sobre a
oportunidade de considerar este modelo um instrumento adequado e confiável para analisar
os dados e produzir inferências aceitáveis (KAMERMANS, 2010; VARHAGEN; WITHLEY, 2012).
Resumidamente, o problema principal atribuído ao GIS, e suas ferramentas, é que este não
permite quantificar elementos fundamentais (e praticamente inacessíveis) como a percepção
da paisagem por parte dos seres humanos (CITTER, 2012). P. Verhagen (2007) explica que o
uso do GIS feito no âmbito da arqueologia foi considerado pelos arqueólogos pós62

processualistas um passo para trás em direção das ideias deterministas-ambientais, nas quais
se baseavam os processualistas no estudo dos padrões de assentamento. Em seguida, o autor
resume as principais acusações atribuídas à ferramenta do modelo preditivo em quatro pontos:
1) o uso incompleto da gama dos dados arqueológicos; 2) a natureza tendenciosa da seleção
dos padrões ambientais; 3) a exclusão ou a pouca consideração das influências de fatores
culturais, seja nas escolhas dos padrões ambientais seja na gama dos dados arqueológicos; 4)
a não consideração da mudança da paisagem. Verhagen conclui que, para que o modelo
preditivo se torne um instrumento útil e confiável, é preciso que este seja sempre
acompanhado por uma explicação e uma justificativa de bom nível, a não ser que o modelo
funcione corretamente, ou seja, dê um resultado positivo (VERHAGEN, 2007, p. 17.
CASAROTTO; DE GUIO; FERRARESE, 2009). Não obstante as problemáticas – especialmente de
natureza teórica – ligadas ao uso dessas ferramentas, acreditamos que o modelo preditivo é
um instrumento extremamente útil quando usado com as devidas cautelas e com seriedade
científica. A visualização dos dados em um mapa não é necessariamente a resposta às nossas
indagações, mas sem dúvida oferece um ponto de vista inédito para desenvolver reflexões e
para ler com mais clareza a paisagem.
2.4.

Indagando a paisagem

O processo para obter um “diagnóstico arqueológico” da paisagem foi comparado ao
praticado em campo médico (CARANDINI, 198042 apud CAMBI, 2003, p. 9): há uma anamnese
(o histórico familiar do paciente), que pode se identificar com a história dos estudos; uma
semiótica (a análise dos fenômenos visíveis externamente), que teria um paralelo na
prospecção ou levantamento de superfície; e finalmente o diagnóstico instrumental (feito por
meio de análises de laboratório com aparelhos específicos), semelhante ao uso de
instrumentos para realizar o sensoriamento remoto (RS = Remote Sensing43) (CAMPANA, 2009,
p. 140). A nossa análise inspirou-se nesse procedimento: coletamos as informações
bibliográficas para delinear uma história da paisagem em objeto; realizamos prospecções na
maioria dos sítios considerados; usamos instrumentos de RS para coletarmos os dados com os
quais confeccionar mapas temáticos e modelos de elevação.
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CARANDINI, A. Quando l’indizio va contro il metodo. In: Quaderni di Storia, VI, 11, p. 3-11.
O Sensoriamento Remoto é “a ciência que estuda o conjunto das técnicas e das metodologias de aquisição,
elaboração e interpretação que permitem a análise de objetos ou de fenômenos sem entrar em contato direto
com eles. A disciplina interessa um âmbito muito amplo, cuja origem remonta à metade do séc. XIX com o
surgimento da fotografia, e o seu desenvolvimento continua ainda hoje” (CAMPANA, 2009, p. 139-140).
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2.4.1. A anamnese: fontes bibliográficas e cartográficas
Antes de coletarmos os materiais bibliográficos e cartográficos necessários para
empreender o estudo da paisagem, exploramos o território. Nessa fase foi de grande ajuda
procurar o apoio de pessoas que conheciam profundamente o lugar para nos acompanhar nas
visitas. Durante as prospecções preliminares usamos os mapas topográficos do território do
Istituto Geografico Militare (IGM). Os mapas IGM são compostos por quatro folhas, cada uma
em escala 1:25.000, compondo um recorte do território em escala 1:100.000. Tais mapas
representam a conformação do território, a presença de estradas e edifícios, e fornecem as
nomenclaturas oficiais de estradas, cidades e porções do território extra-urbano (como
contrade44, rios e relevos). Nas fichas do repertório os sítios são localizados em referência aos
mapas IGM e CTR. Os mapas CTR (Carta Tecnica Regionale) representam o território em escala
mais reduzida, 1:10.000, e permitem observar melhor certos detalhes da oro e hidrografia do
território, assim como infraestruturas e áreas habitacionais modernas.
De grandíssima importância para o conhecimento da história do território e das suas
características foi o documento “Piano Territoriale Paesaggistico Regionale” da Sicília, que foi
aprovado e publicado em 1999 (PTPR). O PTPR é um grande projeto do governo italiano, que
envolve as Regiões, cujo objetivo é considerar o território em todos os seus aspetos para
valorizar, desenvolver e tutelar a paisagem, os recursos e o patrimônio histórico-arqueológico.
Em 2008, com o amparo da União Europeia, foi compilado e publicado o “Piano Territoriale
Paesistico della Provincia di Caltanissetta” (PTPP-CL), que reúne as fichas analíticas de cada
unidade territorial da província nissena45. A partir desses documentos, e levantando artigos e
pesquisas, produzimos a descrição da geografia do território e realizamos uma breve
introdução à sua geomorfologia, exposta no capítulo a seguir. Grande parte da nomenclatura
usada para descrever as feições está ligada à formação rochosa específica do território em
questão, por isso na maioria dos casos deixamos os nomes na língua original, enquanto para os
termos mais genéricos os nossos textos de referência foram a “Enciclopédia Agrícola Brasileira”
(SOUSA et al., 1998 e 2000) e o “Dicionário Geológico-Geomorfológico” (TEIXERA GUERRA,
1993).
2.4.2. A semiótica: a prospecção arqueológica
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Veja-se Glossário, p. 2.
Adjetivo pátrio: de Caltanissetta.
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A prospecção de campo (field survey) tem como objetivo reconstruir a paisagem antiga
e eventualmente individuar a presença de assentamentos antigos. Essa prática é considerada
uma forma não invasiva ou destrutiva do registro arqueológico, pois se limita a relatar as
evidências observadas e, eventualmente, a coletar apenas amostras recuperadas em
superfície, sem praticar nenhuma alteração do terreno e das camadas arqueológicas por meio
de escavações. Uma prospecção sistemática, ou intensive survey (BINTLIFF, 2014), é
estruturada para garantir uma cobertura uniforme da área a ser analisada, ou seja, o terreno é
dividido em unidades (que podem ser localizadas em um mapa) e uma equipe de arqueólogos
realiza os caminhos por linhas paralelas e intervalos regulares de maneira a investigar
sistematicamente cada uma delas. A intensidade da prospecção, que pode ser baixa ou elevada,
pode ser determinada pela distância entre os arqueólogos que estão efetuando a prospecção
(de 10 a 20 metros entre as pessoas na baixa e de 5 m na alta) (CAMBI, 2011, p. 157 e s.), ou
pelo tempo levado por cada arqueólogo, ou grupo de arqueólogos, para efeituar a prospecção
de uma ou mais unidades (PLOT et al., 1978). A intensidade é determinada por vários fatores
que dependem seja do território a ser investigado (visibilidade das evidências arqueológicas,
vegetação e conformação do terreno), seja dos objetivos da pesquisa e dos recursos disponíveis
(número de participantes ou emergências que demandam um levantamento rápido). Esse tipo
de survey proporciona resultados satisfatórios para sítios que apresentam uma grande
visibilidade de artefatos no nível da superfície, mas há outros tipos de prospecção que podem
ser realizados com instrumentos de sensoriamento remoto. Com efeito, a prospecção intensiva
e sistemática pode não ser a melhor opção para o estudo de sítios de qualquer período
cronológico46 (BELVEDERE, 1994, p. 70), portanto, é necessário escolher com atenção a
metodologia adequada em função dos objetivos que se deseja alcançar e do próprio objeto do
estudo (BELVEDERE, 2010b, p. 32). Uma alternativa à prospecção sistemática é a prospecção
não sistemática ou parcial. Esse tipo de survey, além de ser útil para ter um contato preliminar
com o contexto antes de empreender um estudo sistemático, é particularmente eficaz em caso
de: sítios que não apresentam uma evidência superficial de artefatos; vestígios ou sítios que se
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Relativamente aos sítios italianos, a prospecção intensiva é particularmente indicada para estudar as formas e
a distribuição dos assentamentos antigos, com particular referência ao período entre VII séc. a.C. e VI-VII séc. d.C.
(CAMBI, 2011, p. 169).
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encontram em áreas de frequentação sem solução de continuidade; spolia47 (CAMBI, 2011, p.
176 e s.).
A escolha de um ou outro método de prospecção depende, como já foi dito, dos
objetivos da pesquisa, do tipo de sítio e dos recursos disponíveis. No caso da nossa pesquisa de
campo, optamos para uma prospecção de tipo não sistemático (que daqui para a frente
preferimos chamar de levantamento) seja porque não dispúnhamos de uma equipe numerosa,
seja porque todos os sítios que visitamos, fora o de Portella del Tauro (para o qual foi feito um
trabalho à parte, veja-se RC CL01, anexo 1), tinham já sido estudados e publicados, portanto os
surveys ali feitos serviram para conhecer o lugar, entrar em contato direto com a paisagem,
observar a relação visual entre os assentamentos. Em alguns casos, durante as visitas,
documentamos a presença de vestígios, principalmente cerâmicos, em superfície (veja-se os
relatórios de campo em anexo) e realizamos levantamentos com sensoriamento remoto (vejase próximo item). Os instrumentos usados foram: um GPS Garmin e-Trex 10 e um GPS Garmin
60 csx, uma câmera digital Fujifilm Finepix S1500, um indicador de norte, uma escala e uma
lousa para a documentação fotográfica.
2.4.3. O diagnóstico instrumental: o levantamento topográfico
Após o levantamento da bibliografia, da cartografia e em campo, selecionamos um
grupo de assentamentos onde realizar o levantamento topográfico. Nas atividades fomos
acompanhados, durante três semanas, pelo colega Me. Tiago Attorre, ex membro do
Laboratório de Arqueologia Regional do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que nos
auxiliou nas atividades em campo, no trabalho de elaboração dos dados e na confecção dos
mapas. Para ter acesso aos sítios arqueológicos, foi preciso uma autorização por parte da
instituição responsável, no nosso caso, a Superintendência Arqueológica de Caltanissetta.
Alguns sítios presentes no repertório pertencem à jurisdição territorial de Palermo (Monte
Castellazzo), outros à jurisdição de Enna (Tornambè, Le Rocche, Capodarso) e o restante (a
maior parte) pertence à jurisdição de Caltanissetta. Tendo um período limitado para o trabalho
de campo (quinze dias), resolvemos realizar o levantamento topográfico apenas nos sítios de
Caltanissetta: Vassallaggi, Portella del Tauro, Sabucina, Gibil Gabib, Monte Balate de
Marianopoli, Cozzo Scavo de Santa Caterina Villarmosa e Polizzello. Nessa etapa de pesquisa
de campo, durante as atividades conduzidas em Vassallaggi e em Portella del Tauro, fomos
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Sobre a definição de spolia e o uso em época tardo-antiga e medieval, veja-se FUDULI, 2018.
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acompanhados pelo Prof. Dr. Aurelio Burgio, docente de Topografia Antiga da Universidade de
Palermo, e por dois geólogos, o Prof. Angelo La Rosa e Giulio Panascì. O apoio desses
profissionais foi de extrema importância para entendermos melhor a paisagem e o território,
com seus recursos naturais e minerais, e para ler o contexto arqueológico.
A escolha dos instrumentos para o sensoriamento remoto depende de vários fatores, o
mais importante dos quais é a pergunta que move a própria pesquisa (e, claro, a disponibilidade
econômica que viabilizaria o uso de aparelhos mais sofisticados). No caso da nossa investigação
o interesse principal era a observação da localização no espaço dos frúria em relação à altura
de assentamento, ao contato entre sítios e aos recursos. O UAV (Unmanned Aerial Vehicle ou
mais simplesmente drone48) revelou-se a ferramenta mais adequada e mais acessível e
proporcionou todos os dados necessários para a elaboração dos mapas. Em preparação do
levantamento topográfico, começamos realizando caminhamentos extensivos por todos os
sítios abordados para documentação das estruturas presentes e observação dos materiais em
superfície. Também foi realizada documentação fotográfica, tanto dos materiais como das
estruturas presentes nas áreas. Além de documentarem e ilustrarem as ocorrências dos
materiais e feições, as fotografias foram utilizadas para construção de modelos
fotogramétricos. Tais modelos foram construídos tanto sobre um grid local de coordenadas
arbitrárias como sobre o grid projetado na Transversa Universal de Mercator (UTM - Zona 33
S)49, utilizando-se um GPS e pontos de controle baseados no sistema geodésico (WGS84).
As fotografias foram realizadas de três maneiras. Na primeira, um tripé foi utilizado para
documentar o ponto de vista de um observador estático; na segunda a câmera foi alçada acerca
de 4 metros do solo com a ajuda de um bastão e fotos foram feitas paralelamente ao solo; por
fim, um pequeno drone realizou sobrevoo das áreas a baixas altitudes também coletando fotos
paralelas ao solo (fig. 6). Aqui cabe lembrar que os voos seguiram as recomendações
internacionais que estipulam um sobrevoo de baixa altitude, realizado somente por sobre áreas
desabitadas, sem a presença de transeuntes e sem nunca sobrevoar estradas, ruas e vias de
acesso. A presença de vias e residências nas ortofotos somente ocorre por conta da visão
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Nós usamos um DJI Phantom 3, com câmera Full HD 1920X1080p, com resolução em 12.4 mpx.
Referimos aqui a definição de UTM por Connoly e Lake (2006, p. 21): «O Universal Transverse Mercator
Projection (UTM) é uma modificação do século XX da projeção TM que divide o mundo em 60 zonas verticais,
abrangendo 6° de longitude cada uma. Em cada uma dessas 60 zonas existe um meridiano central que minimiza
as distorções de medida no eixa E-O para aproximadamente um metro em cada 2.500 metros. Cada zona é dividida
em faixas de 8° de latitude (12° na seção mais ao Norte) que equivale a 100.000 m no quadrado do grid».
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periférica da câmera, que acaba por registrar tais estruturas lateralmente. Tais restrições, por
vezes, limitaram a varredura total das áreas de estudo, mas sem prejuízo para a compreensão
das mesmas e de sua implantação na paisagem. Nas três formas de registro fotográfico, alvos
de controle foram espalhados ao longo das áreas de estudo e suas distâncias relativas foram
anotadas em campo. Em alguns sítios alvos de controle de solo foram colocados no chão e suas
coordenadas médias foram registradas pelo GPS, com uma precisão de no mínimo 1,2 metros
- sendo essa a maior precisão possível de ser registrada pelo equipamento utilizado. Em outros
sítios as coordenadas geográficas em termos de latitude, longitude e altitude da posição da
câmera no momento da foto foram registradas pelo sistema GPS interno ao drone. Essas
coordenadas foram transformadas e projetadas em UTM durante processamento, e seus erros
residuais foram calculados e registrados. Por fim, independente da forma de registro
fotográfico, as imagens foram processadas no software PhotoScan para montagem dos
modelos fotogramétricos georreferenciados. Com base nestes modelos procedemos com a
depreensão da nuvem de pontos (fig. 7), e com esta geramos as curvas de nível aplicando o
algoritmo do inverso do quadrado da distância em uma subamostragem da nuvem. A partir do
modelo fotogramétrico (fig. 8) também geramos um mosaico das fotos aéreas com um mínimo
de deformação e mantendo a mesma escala para todos os elementos, a chamada ortofoto.
Assim, de posse da descrição topográfica da área onde se encontram implementados
os sítios e das ortofotos, exportamos os dados para o sistema de informação geográfica (GIS) a
partir do qual foi possível desenhar as feições observadas e anotadas em campo, bem como os
croquis publicados de escavações anteriores (quando disponíveis), cotejando todos estes
elementos no mesmo sistema de coordenadas e gerando os mapas temáticos50.
O mapa geral da Sicília e a base para a produção do modelo preditivo da malha viária é
um modelo de elevação digital (DEM) de terreno da ilha. Este foi gerado com base nos dados
coletados pelo sistema Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
(ASTER)51 capaz de gerar modelos de elevação com precisão, variando entre 10 e 25 metros no
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Um mapa temático é composto por uma série de camadas (layers) contendo informações sobre as
características físicas da paisagem ou outras introduzidas em forma de dados alfanuméricos ou de metadados
(WHEATLEY; GILLINGS, 2002, p.21; CONNOLY; LAKE, 2006, p. 263 e s.).
51
Gentilmente cedidos pela Agência Aeroespacial Americana (NASA) e pelo Ministério da Economia, Comércio e
Indústria do Japão (METI) através do Serviço Geológico Americano (USGS).

68

eixo Z e resolução de solo com pixels representando 30 metros de superfície 52. Estes dados
foram processados no sistema de coordenadas da Universal Transversa de Mercator (UTM)
com base no geoide WGS84 e projetados na Zona 33 S Norte, assim como os mapas a serem
apresentados subsequentemente.

52

U.S./Japan ASTER Science Team, 2016, ASTGTM: ASTER Global Digital Elevation Model V002. NASA EOSDIS Land
Processes DAAC, USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota
(https://lpdaac.usgs.gov). Fonte: http://dx.doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.002. Acessado em 03/02/2017.
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Fig. 6. Tiago Attorre durante as atividades de levantamento com drone. Em cima: A câmera sendo alçada com a
ajuda de um monopé em Sabucina (Caltanissetta). Em baixo: Recolhimento do drone após sobrevoo em Gibil Gabib
(Caltanissetta). Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 7. Subamostragem de nuvem de pontos de Portella del Tauro (PhotoScan)

Fig. 8. Processamento do modelo fotogramétrico de Portella del Tauro (PhotoScan)
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Capítulo 3
A Sicília centro-meridional na antiguidade: território, história, sociedade

3.1.

Geomorfologia53 e território

A Sicília se situa em uma área que se formou em consequência da colisão de duas
placas tetônicas, a europeia e a africana. Essa colisão produziu a elevação de uma cordilheira
que formaria a dorsal dos Nébrodes a das Madonias e das demais unidades que se colocariam
onde atualmente se localiza o estrato de (Falda di) Gela, a área Hibleia e a Cálabro-Peloritana.
Para termos uma ideia bem mais simplificada, podemos imaginar a área em questão como
uma espécie de grande banheira na qual se depositaram os sedimentos que constituiriam as
unidades evaporíticas (SOUSA, 2000, p. 155; TEIXEIRA GUERRA, 1993, p. 176) e pósevaporíticas. Tais sedimentos foram produzidos pela erosão provocada na cordilheira pelas
águas e se depositaram por cima da base carbonática da Era Mesozoica formado por argilas e
argilas marnose (Tortoniano inferior-médio) e depósitos fluviais da Formação Terravecchia
(Tortoniano superior). Em consequência da progressiva colisão entre as duas placas, essas
unidades – em particular as evaporíticas – sofreram uma distorção relevante, produzindo a
complexidade geológica típica da região siciliana, já que elas estavam se depositando dentro
de um espaço limitado, devido ao fenômeno de compressão e levantamento das placas. Esse
tipo de formação geológica produziu um aspecto bem complexo e diferente da clássica
estratificação horizontal. Voltamos agora à imagem da “banheira”, que usamos para nos
referirmos ao espaço interposto entre as placas europeia e africana. Esta (que se tornaria a
Bacia do Mediterrâneo), cerca de 5,5 milhões de anos atrás, se enxugou quase
completamente em consequência do fechamento do Estreito de Gibraltar e se tornou um
ambiente no qual a circulação das águas era muito escassa ou até mesmo quase inexistente.
Por isso as poucas águas que ali ficaram sofreram um processo de estagnação que causou o
53

Antes de tudo, queremos agradecer ao geólogo Giulio Panascì, que dedicou o seu tempo para nos introduzir
os conceitos básicos da disciplina da geologia. No texto, os nomes originais de determinadas formações rochosas
ou períodos geológicos, estreitamente ligados à realidade regional descrita, estão em itálico. A descrição dos
fenômenos que levaram à formação geológica da área da presente pesquisa é baseada nos diálogos com o
geólogo Panascì e na leitura de textos específicos a partir do artigo de 1988 de GRASSO e PEDLEY, sobre o
território de Caltanissetta. A esse artigo, e aos outros citados ao longo do texto, que remetemos para as
definições dos nomes usados.
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depósito do sal por caída. Devido a essas particulares condições as águas evaporaram e
começou o processo de formação das rochas evaporíticas, sendo Trípoli – margas (TEIXEIRA
GUERRA, 1993, p. 278) e diatomitos (Idem, p. 135.) com pequenos restos de flora e fauna
marinha –, calcários (SOUSA et al., 1998, p. 92) de base e gessos (pertencentes à Série
gessoso-solfífera da fase Messiniana do Mioceno Superior) (CONGIU, 2006: 129).
Os afloramentos rochosos da área central da Sicília são definidos formalmente
calcários de base. O calcário de base é uma unidade litoestratigráfica composta formada por
carbonato, marga e gesso que se formou principalmente na Sicília e na Calábria e faz parte
das unidades evaporíticas que se depositaram durante a crise salina da Era Messiniana
(MANZI et al., 2011: 347). Essencialmente essas unidades são geneticamente ligadas à
deposição de sais produzidos por efeito da evaporação da água marinha. O calcário de base –
que ganhou esse nome justamente por ser o primeiro e mais antigo elemento da unidade
evaporítica que se depositou – é o mineral que está na base da sucessão estratigráfica dos
demais minerais, sendo esses os gessos, o sal-gema e os sais de potássio. A formação dos
evaporitos Messinianos é dividida em duas fases: o primeiro e o segundo ciclo evaporítico. No
primeiro ciclo os evaporitos sofreram um fenômeno de erosão, provavelmente devido ao
levantamento e à subsequente exposição subaérea dos depósitos que provocou um
desmantelamento da sucessão estratigráfica. Após o levantamento, a deposição dos
evaporitos continuou com um segundo ciclo evaporítico durante cerca de 5,3 milhões de
anos, quando finalmente o Estreito de Gibraltar abriu-se novamente e as águas invadiram os
territórios secos tornando-os mar profundo. Mas, no entanto, os processos de compressão e
levantamento continuaram de forma mais ou menos constante. Após uma primeira deposição
de sedimentos (os assim chamados Trubi, ou seja, sucessões carbonático-margose pelágicas
do Plioceno Inferior) houve o levantamento de diversos setores da área centro-meridional da
Sicília. A partir desse episódio começaram se depositar margas, arenárias e calcarenitos nos
setores mais próximos da cordilheira montanhosa. Por exemplo, os calcarenitos de Sabucina e
Capodarso remontam a esse período (fig. 9, 10). Por fim, depositaram-se as areias superiores
(CONGIU, 2006: 130). Com as sucessivas fases de deformação vários setores que estavam se
levantando ampliaram-se na proximidade da encosta da cordilheira seguindo um eixo NS. Em
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consequência desse processo de levantamento, a paleocosta siciliana se deslocou também
até ajustar-se conforme a linha atual54.
Dos quatorze sítios analisados na presente pesquisa, dez pertencem à província de
Caltanissetta (Gadira, Gibil Gabib, Redentore, Sabucina, Balate, Milena, Polizzello, Raffe,
Vassallaggi, Cozzo Scavo), um à província de Palermo (Castellazzo di Marianopoli) e três à
província de Enna (Capodarso, Rocche, Tornambè). Para a localização e a descrição do
território no qual estes se encontram, nos baseamos nas diretrizes gerais do “Piano
Territoriale Paesistico Regional” (LG-PTPR), no qual o território siciliano é dividido em
dezessete âmbitos, nomeados na base das características físicas principais que cada um deles
compreende. Conforme esse documento, portanto, os sítios tratados na presente pesquisa se
encontram no âmbito “10-Colline della Sicilia centromeridionale”, exceto Rocche e Tornambè
que pertencem ao âmbito “11-Colline di Mazzarino e Piazza Armerina” (fig. 11).
Os fenômenos geológicos descritos acima criaram uma paisagem prevalentemente
colinosa com poucas áreas planas. Com efeito, as únicas partes com planícies relativamente
amplas são localizadas no fundo dos vales, especialmente os percorridos pelo rio Plátani e os
ribeirões Gallo d’Oro e Salito (PPTP-CL, p. 18). O LG-PTPR (p. 285) descreve o âmbito 10 como
segue: «O âmbito é caracterizado pela paisagem do planalto interno, com relevos que
degradam suavemente ao Mar d’África, sulcados por rios e riachos que traçam amplos sulcos
profundos e sinuosos (vales do Plátani e do Salso55). A paisagem do planalto consiste em uma
sucessão de colinas e montanhas baixas entre 400 e 600 metros. Os relevos raramente se
aproximam dos 1000 metros de altitude na parte norte, onde há massas muito grandes e
onduladas, encostas com declives médios e suaves, dorsais e topos arredondados. A
modelagem levemente acentuada é típica dos substratos argilosos e marnosi do Plioceno e
especialmente do Mioceno, esbranquiçados ou azulados, e é quebrada aqui e ali por picos
pedregosos que conferem formas particulares à paisagem». O âmbito 11 apresenta
características bem parecidas, mas nesse caso o documento destaca que «a ação dos rios
Salso, Disueri e Maroglio foi decisiva na modelagem da paisagem que tem frequentes e por
vezes violentas enchentes e inundações» (LG-PTPR, p. 298).
54

O fenômeno acima descrito, em forma simples e resumida, é claramente bem mais complexo e ainda hoje
objeto de estudos e de debates com particular referência ao calcário de base (GUIDO et al., 2007).
55
O rio Salso na antiguidade era conhecido com o nome de rio Himera e dividia-se em rio Himera setentrional e
rio Himera meridional. Na antiguidade o rio era considerado uma espécie de confim geográfico que dividia a ilha
em duas partes, a oriental e a ocidental. Ainda hoje, sobretudo nos estudos históricos, usa-se a denominação de
rio Himera meridional e setentrional.
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No “Piano Territoriale Paesistico della Provincia di Caltanissetta” encontramos a
descrição específica das características do território sob a jurisdição da província de
Caltanissetta. Nesse documento o território em questão é dividido em dezoito áreas,
chamadas “paisagens locais”, dentro das quais estão incluídos todos os sítios da pesquisa56
(fig. 12). A paisagem local “5 – Valle del Salito” contém o sítio de Vassallaggi. A área é
percorrida pelo ribeirão Salito e também por numerosos riachos, alguns dos quais correm por
baixo do solo. O Salito faz parte da bacia do rio Plátani e corre por 54 km até encontrar os
ribeirões Barbarigo-Belici (afluente do Salito) e Gallo d’Oro que, por sua vez, conflui no rio
Plátani (Mapa Hidrográfico). O seu nome é devido à alta salinidade das suas águas, que
durante o seu percurso no altiplano gessoso-solfífero causa a dissolução do sal-gema das
rochas e do solo que se deposita no fundo do curso d’água.
Da paisagem local “6 – Area delle colline di Mussomeli” fazem parte os sítios de Raffe,
Polizzello, Balate e Castellazzo. A área, que confina a nordeste com a província de Palermo e a
noroeste com a de Agrigento, se estende na vertente oriental do alto-vale do rio Plátani,
chamado também “Vallone”, ou seja, aquela parte do território de Caltanissetta que gravita
entorno do amplo vale formado pelos ribeirões Gallo d’Oro e Salito.
Os sítios de Gadira, Sabucina, Gibil Gabib e Redentore pertencem à paisagem local “8
– Sistemi urbani di Caltanissetta e San Cataldo” (mas também consideramos nesse grupo
Rocche e Tornambè de Pietraperzia, veja-se nota 56). Essa paisagem é caracterizada pela
presença de um sistema urbano bastante denso que se desenvolve em cima de um
afloramento de areia pliocénica: «Este afloramento é banhado na parte norte pelos términos
da formação gessoso-solfífera que, a partir de San Cataldo, passando pelo distrito de
Babaurra, chega às minas de Trabonella no rio Himera e além deste rio eles vão até os
arredores de Valguarnera e Aidone em província de Enna» (PPTP-CL, p. 82). O rio Salso, a sul,
cria os vales entre Pietraperzia e Caltanissetta (fig. 13) e a norte corta os relevos arenosos de
Capodarso criando uma garganta estreita entre os sítios de Sabucina e Capodarso.

56

Formalmente, os sítios de Tornambè e Rocche de Pietraperzia pertencem à província de Enna. Em ausência de
um documento equivalente ao PPTP-CL para a província de Enna, resolvemos incluir os dois sítios na descrição
da paisagem local 8 (Sistemi urbani di Caltanissetta e San Cataldo), que compreende os municípios de
Caltanissetta e San Cataldo, os quais distam menos de 20 quilómetros do município de Pietraperzia e apresenta
as mesmas caraterísticas físicas. Com relação ao sítio de Castellazzo de Marianopoli, embora este pertença à
província de Palermo, é citado no PPTP-CL (p. 69) como parte do território da paisagem local 6 (Area delle colline
di Mussomeli).
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O território de Milena é compreendido na paisagem local “4 – Valle del Plátani”, que
também faz parte do “Vallone” e apresenta características similares à paisagem local 6.
Finalmente, Cozzo Scavo, no município de Santa Caterina Villarmosa, faz parte da paisagem
local 2. Ainda apresentando feições morfológicas similares às das paisagens acima descritas,
essa área confina ao norte com as Madonias (na província de Palermo), umas das cadeias
montanhosas principais da Sicília. A hidrografia da área é demarcada pela presença do rio
Salso.

Fig. 9: Terreno com depósito de gesso em Tornambè. Fonte: arquivo pessoal.

Fig. 10: Encosta de rocha calcarenítica de Sabucina usada como pedreira. Foto por G. Lo Monaco. Arquivo pessoal.
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Fig. 11: Nas duas imagens acima estão ilustrados os âmbitos 10 e 11 da província de Caltanissetta e Enna. Nas
figuras são assinaladas, em amarelo, 8 municípios, em cujos territórios se encontram os 14 sítios arqueológicos por
nós estuados.

Fig. 12: Mapa da Sicília mostrando os limites territoriais das suas nove províncias. Fonte: CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=281503. Acessado em: 22/04/2018. À direita, particular da
província de Caltanissetta com as suas paisagens locais. No círculo vermelho são evidenciadas as áreas envolvidas
na presente pesquisa (PTPP-CL).
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3.2.

O ambiente e os meios de subsistência

O ambiente e os recursos devem ter desempenhado um papel importante nas
estratégias de contato e de assentamento. No presente item pretendemos apresentar o
contexto ambiental em que as sociedades não gregas se desenvolveram e com as quais os
ápoikoi se depararam ao chegarem, com uma atenção particular à área da Sicília central,
compreendida entre o rio Plátani e o rio Salso.
3.2.1. Os recursos minerais
No geral, todos os âmbitos territoriais descritos acima (item 3.1.) apresentam um
aspecto similar e por convenção são reunidos no que os geólogos chamaram “setor de
avanfossa”, que ocupa quase inteiramente o território da Sicília centro-meridional e que é
caracterizado pela presença de rochas sedimentárias de diferente litologia da era Terciária e
Quaternária (AGNESI et al., 1997, p. 43). Entre essas rochas sedimentárias, o tipo mais difuso
é constituído pelos gessos; devido à sua elevada solubilidade, esse tipo de parede rochosa é
bastante maleável, facilitando a sua manipulação. Com efeito, desde a era pré-histórica até a
modernidade há sinais de intervenções antrópicas destinadas seja à criação de abrigos de
diferente natureza seja à exploração de matéria prima. As rochas evaporíticas da série
gessoso-solfífera, características desse território, contêm depósitos de enxofre e sal-gema.
Como já destacamos, principalmente o Vale do Plátani é rico em cursos d’água que correm
nos meandros subterrâneos que se formaram pela dissolução dos gessos; os riachos, que
alcançam as formações de sal e enxofre, carregam os seus elementos, assim quando afloram
novamente em superfície as suas águas são salgadas e sulfurosas (GULLÌ, 2014, p. 44). A
própria toponímia revela esta peculiaridade, de fato, os nomes dos principais rios e ribeirões
estão ligados à característica salinidade de suas águas: Salito, Salso e Hálykos (o antigo nome
do rio Plátani), que em grego significa “salgado”. O sal foi para a Sicília centro-meridional um
recurso valioso ao longo de séculos (LA ROSA, 2013), além de ser um produto comerciável,
era usado na conservação e consumo dos alimentos, nos rituais e em outros âmbitos da vida
cotidiana.
Um outro recurso que marcou a história do território até a década de 1980, foi o
enxofre (Idem). As próprias fontes antigas nos informam sobre o uso deste mineral na
antiguidade: por Homero (Ilíada, XVI, 225-230 e Odisseia, XXII, 481 e XXIII, 50) sabemos que o
enxofre era usado em rituais de purificação e como fármaco, e os autores latinos o
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aconselham para afastar as pragas dos vinhais (GIARDINO, 1998, p. 414-416; ZAMBITO, 2014,
p. 228). Provavelmente, porém, o emprego mais difuso do enxofre era em campo
metalúrgico, quando era preciso alcançar temperaturas elevadas para a fusão de
determinados metais (CASTELLANA, 1998, p. 91). Embora a Sicília tenha sido uma importante
fonte de enxofre, não há notícia das suas minas nas fontes textuais até a conquista árabe
(GIARDINO, 1998, p. 414); conhecemos, porém, testemunhas epigráficas: as tabulae sulphuris
(fig. 14). Trata-se de telhas de terracota, com inscrições e selos impressos na sua superfície,
encontradas em Racalmuto (Agrigento) e em Milena (Caltanissetta) e que datam entre o II e o
IV séc. d.C. As telhas eram colocadas no fundo de uma forma de madeira onde era derramado
o enxofre no seu estado líquido, que, solidificando-se, recebia em baixo relevo o nome e o
selo do produtor. Essa prática se manteve em uso até os dias de hoje (GIARDINO, 1998, p.
413).
Relativamente ao território da presente pesquisa, não há muitas informações sobre a
extração e o comercio do enxofre na antiguidade, mas as indagações arqueológicas em
Monte Grande (Palma di Montechiaro, Agrigento), a sudeste de Agrigento, trouxeram à luz
um sítio de extração e processamento do enxofre da Idade do Bronze Antigo, especificamente
da fase de Castelluccio (CASTELLANA, 1998). Foi descoberto um complexo de estruturas nas
proximidades das quais havia fornos para a fusão do enxofre, que, com base nos materiais
encontrados, foi interpretado como um santuário, consagrado ao culto da fertilidade e da
prosperidade, em uso já no começo do II milênio a.C. (GULLÌ, 2014, p. 47). Os achados
arqueológicos do sítio constituem, até hoje, a testemunha mais antiga na Sicília dos contatos
comerciais entre os povos nativos e os egeus, como demonstraria a presença de material de
proveniência egeia entre o material de manufatura local (CASTELLANA, 1998, p. 91; RUSSELL,
2011, p. 85). Na área central da Sicília, até a década de 198057, estiveram em atividade
importantes minas de enxofre que se distribuíam entre as províncias de Agrigento,
Caltanissetta e Enna. Alguns estudos apontam que em época pré-histórica a presença de
depósitos de sal pode ter gerado uma força centrípeta no surgimento das vilas no território
57

Nessa década encerraram as últimas minas do distrito. As atividades extrativas no local foram interrompidas
porque o volume e, principalmente, o custo da produção não conseguia mais atender à demanda do mercado. Já
no final do séc. XIX o presidente da câmera de comercio de Caltanissetta, Guglielmo Luigi Lanzirotti relatava,
além do atraso na tecnologia de extração e processamento do mineral nas indústrias sicilianas, o custo elevado
de transporte e mão de obra. Tais condições interferiam com a atividade comercial nos mercados internacionais
que começavam a ser dominados pelos Estados Unidos, que vendiam pirite, mineral que substituiu
gradativamente o enxofre por proporcionar custos de produção mais vantajosos (LANZIROTTI, 2012).
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do Vale do rio Plátani (GULLÌ, 2014, p. 41). Pelo contrário, as atividades ligadas à extração e ao
processamento do enxofre devem ter causado (em todas as épocas em que elas foram
praticadas) uma força centrífuga que influenciou as dinâmicas de assentamento, por causa
das exalações nocivas que o seu processamento comporta (ZAMBITO, 2016, p. 2-3).

Fig. 13: O rio Salso e, no fundo, as colinas de Caltanissetta fotografados desde a colina de Tornambè.
Arquivo pessoal.

Fig. 14: Fragmentos de tabulae sulphuris. Fonte: ZAMBITO, 2016, p. 6.
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3.2.2. Flora e fauna
A paisagem contemporânea da Sicília é diferente da antiga. O aspecto árido58 que ela
assume na sua área central, sobretudo nos meses do verão, é devido aos muitos campos
cultivados, que durante séculos (principalmente a partir da conquista romana) foram
determinantes na economia da região. O desmatamento progressivo modificou
sensivelmente a paisagem afetando o clima e a fauna (BARBERA, 2014, p. 12). Recentemente,
amplas áreas foram reflorestadas com espécies arbóreas não autóctones, principalmente
eucaliptos, que empobreceram os terrenos e, em alguns casos, comprometeram a saúde do
meio-ambiente (PTPP-CL, passim). A paisagem na antiguidade devia ser realmente
exuberante se a tradição localizou o mito do rapto de Kore, filha da deusa da abundância
Deméter (GRAVES, 2005, p. 81; CONCORDIA, 2012, p. 4), em Pergusa (Enna) no coração da
Sicília. Das fontes textuais sabemos que a Sicília era rica em águas de boa qualidade (Str. VI, 2,
9). A vegetação dos vales entre o rio Plátani e o rio Salso era constituída principalmente por
carvalhos, azinheiras, castanheiros e pinheiros (LEIGHTON, 1999, p. 15; BARBERA, 2014, p.
12). Os estudos sobre os restos faunísticos dos períodos pré e proto-históricos são assim
resumidos por R.M. Albanese Procelli (2003a, p. 16-17): «Com relação às espécies selvagens
caçadas, os percentuais de frequentação indicam uma crescente presença do veado e do
javali no Eneolítico e no Bronze Antigo, um fenômeno que se acompanha ao uso de sítios
sazonais, provavelmente no âmbito das atividades de transumância. As espécies domésticas
mais representadas no Neolítico são o boi e os caprinos e, logo depois, o porco, enquanto do
Eneolítico até o Bronze Antigo há uma prevalência dos caprinos». Na Idade do Ferro Tardio
aumentou a criação do gado: os bois, além de servirem para a sustentação alimentar, deviam
ser usados como animais de tração, sendo empregados nos trabalhos agrícolas.
3.2.3. Atividades agropastoris e consumo alimentar
As atividades agrícolas eram baseadas no cultivo de cevada, trigo e leguminosa,
produtos que cresciam facilmente no clima siciliano. Os achados de ferramenta em bronze
(principalmente machados e enxadas) e de formas cerâmicas, idôneas para o armazenamento
de produtos alimentares, são indicadores do tipo de produtos processados e consumidos e do
58

O 80% das chuvas cai nas estações de outono e inverno, enquanto na primavera e no verão as precipitações
chegam apenas a 5%. Isso provoca uma condição de seca que, principalmente na parte meridional da ilha, pode
durar até 7 meses em um ano (AGNESI et al., 1997, p. 45). Além disso, a falta de chuva e a exploração intensiva
dos cursos d’água para a irrigação dos campos cultivados e o abastecimento hídrico dos núcleos urbanos
provocou uma gradual diminuição do volume da água de rios e ribeirões.
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desenvolvimento das práticas agrícolas (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 77). Associado ao
consumo das carnes bovinas e caprinas era a produção de queijo, testemunhada pelos vasoscoadores, e a curtição das peles, processo em que se usava alume, derivado do sal potássico
presente em grande quantidade na Sicília centro-meridional (PANVINI, 2006c, p. 73).
Um interessante estudo conduzido sobre os restos de esqueletos cremados e
inumados de Sabucina (DI SALVO, 2015, p. 180-189) e os restos ósseos da necrópole protohistórica (IX-VII séc. a.C.) de Polizzello (DI SALVO et al., 2015, p. 290-299) revela informações
sobre a qualidade de vida, a tipologia humana e as condições de saúde de uma parte das
comunidades que povoavam as montanhas do interior da Sicília. Os restos procedentes da
necrópole de Polizzello pertenciam a 224 indivíduos, portanto, oferecem uma amostra mais
ampla e mais fácil a ser estudada pelo fato de não terem passado por um rito funerário de
incineração. A imagem que emerge do estudo descreve patologias ligadas a carências
alimentares, sobretudo relacionada à falta de vitamina C e de ferro (a maioria das mortes são
provocadas por escorbuto e várias formas de anemia), aparentemente proporcionada pela
dieta baseada principalmente em carboidratos e proteínas animais. A mortalidade infantil era
altíssima: em Polizzello, mais da metade dos corpos pertenciam a crianças entre 0 e 8 anos. O
estudo dos ossos dos indivíduos adultos revela sinais de estresse esquelético devido às
condições duríssimas do trabalho. As lesões dos membros superiores mostram que os
maiores esforços eram coligados ao transporte de pesos ou a movimentos repetidos,
provavelmente para trabalhar a terra ou cortar e transportar pedras ou madeira. O dado
interessante é que tais lesões são iguais em homens e mulheres, confirmando que nesse tipo
de sociedade o trabalho pesado era igualmente compartilhado. Por fim, não foram revelados
muitos traumas ou fraturas intencionais, e isso sugere que, ainda nessa época, a população
de Polizzello não se dedicava a atividades bélicas.
Em época arcaica foi introduzido pelos ápoikoi a relha de arado de ferro, mais pesado, mas
mais eficiente, que permitiu uma extensão das áreas cultivadas e levou a uma divisão dos
trabalhos com base nos sexos (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 177). Em uma tumba masculina
do VI séc. a.C. em Valle Oscura de Marianopoli foi encontrada uma relha de arado, sinal da
especialização no trabalho agrícola e da sua conotação social. Dos centros interioranos
provêm moinhos de pedra e recipientes para o armazenamento dos produtos processados
(fig. 15) que indicam um desenvolvimento no sistema de produção dos bens de subsistência.
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A cerâmica para cozimento de alimentos de produção indígena é associada a formas gregas,
mais adequadas para o cozimento de cereais como cevada, painço e aveia (ALBANESE
PROCELLI, 2003a, p. 182). Objetos de osso (elementos decorativos e ex-voto. Fig. 16) e cornos
de bovinos encontrados em contextos sagrados são a prova da importância das atividades
pastoris.

Fig. 15: Moinhos de rocha ígnea (Cozzo Scavo), machados e enxadas (Vassallaggi e Polizzello), recipientes para o
processamento e armazenamento de alimentos (Sabucina, Gibil-Gabib, Cozzo Scavo, Capodarso, M. Bubbonia),
expostos no Museu de Caltanissetta. Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 16: Objetos de osso encontrados na acrópole de Polizzello: à esq., ex-voto em forma de pata bovina; ao centro,
uma placa decorativa, à dir. um macaco. Fonte: GUZZONE. 2006a. N. 103 (p. 270), 107 (p. 274), 106 (p. 272).

3.3.

As fontes textuais: os povos nativos da Sicília e os ápoikoi na tradição escrita

Tradicionalmente, os povos da Sicília eram divididos em três etnias: os sículos
ocupavam a área oriental, os sicânios a área central e os elímios a área ocidental (fig. 17). Tal
subdivisão e a denominação dos grupos são baseados a partir do olhar dos gregos que,
séculos após os acontecimentos, tentaram reconstruir a história da Sicília antes do séc. VIII
a.C. Autores como Tucídides (V séc. a.C.) ou Diodoro Sículo (I séc. a.C.) procuraram as suas
informações em historiadores mais antigos – cujas obras não possuímos ou possuímos apenas
em fragmentos – também de origem grega e que, por sua vez, relatavam notícias transmitidas
oralmente há muitos anos. A tradição escrita sobre os povos não-gregos, portanto, é uma
construção dos gregos e por isso reflete um ponto de vista nem sempre objetivo e, por vezes,
carregado de um certo preconceito, que na cultura grega constitui um topos que não pode
ser negligenciado na hora de trabalharmos com as fontes textuais (cf. GAZZANO, 2009).
Historiadores e arqueólogos convidam a refletir sobre a dificuldade de basearmo-nos
exclusivamente em fontes textuais ou em fontes materiais. Como aponta Pancucci (2006, p.
109 e s.), no primeiro caso, o risco é de reconstruir uma história filtrada por um modelo
interpretativo – o dos historiadores gregos – aplicado a um mundo já distante no tempo e
«nebuloso nos fatos»; enquanto no caso das fontes materiais interpretadas pela arqueologia,
nem sempre podemos dar conta dos vários fatores que levaram à formação de determinados
contextos ou escapar dos condicionamentos modernos; Albanese Procelli (2003a, p. 23)
aponta que também é arriscado identificar as “culturas” (fases) com os “éthne” (cf.
ANTONACCIO, 2004, p. 61). De uma forma geral, as fontes textuais antigas, com seu olhar
helenocentrista, não se interessaram pela história dos povos pré-helênicos (GALVAGNO,
2006, p. 28; MICCICHÈ, 2011, p. 24) e por isso relataram informações nem sempre unívocas
ou até manipuladas. Contudo, pensamos que ambas as fontes, textual e material, ainda que
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proporcionando um certo desafio nas interpretações, são aliadas fundamentais para ajudar os
arqueólogos a montar aquele quebra-cabeça que foi a Sicília entre a pré-história e a expansão
dos gregos.
Os antigos contatos entre povos da Sicília e da Grécia têm um reflexo no mito de Dédalo
e no da passagem de Héracles pela ilha. As fontes59 relatam que Dédalo, para fugir de Minos,
se abrigou em Kámikos, cidade do rei Kókalos, no território de Agrigento. Minos, perseguindo
Dédalo, teria chegado na Sicília e encontrado o rei Kókalos, o qual o teria assassinado. Os
cretenses, então, construíram um templo dedicado a Afrodite, e não podendo voltar para
Creta porque os sicânios tinham queimado os seus navios, ficaram na ilha e fundaram Mínoa,
perto do delta do rio Plátani (por cima da qual seria fundada Heracleia Mínoa), e Engyon60.
Conforme alguns historiadores (SAMMARTANO, 1998, p. 37; GALVAGNO, 2006, p. 27;
FRANCO, 2009, p. 47, 55-56), esse mito seria, sim, manifestação oral de reminiscências dos
contatos entre povos sicilianos e egeu-cipriotas, mas provavelmente foi reelaborado durante
o período em que a apoikia ródio-cretense de Gela (e logo depois a sua fundação, Akragas)
começou, no VI séc. a.C., a penetração ao interior: os ápoikoi estavam legitimando a sua
expansão a detrimento dos territórios de sículos e sicânios, resgatando um direito pregresso
de pertencimento ao lugar e de primado cultural (cf. MICCICHÈ, 2009, p. 35).
Diodoro Sículo (IV, 22-24) conta que o herói Héracles, após ter atravessado o interior
da Sicília, confrontou-se com os heróis sicânios, que, ainda aos tempos de Diodoro, eram
cultuados na ilha. Passando pelo rio Salso, o herói grego foi acolhido pelas ninfas do rio e
como sinal de gratidão para com elas a deusa Atena teria transformado as águas nas
proximidades de Himera em águas termais (hoje a cidade se chama Termini Imerese). O mito
de Héracles, além de ter uma função etiológica, carrega uma intenção de marcar o território
com a presença grega desde os tempos míticos (GIANGIULIO, 1983; FRANCO, 2009, p. 58).
Entre os mitos, lembramos o de Deméter e do rapto de Kore, que se passa na região da Sicília
central, nas proximidades de Pergusa (Enna) (DS V, 3). Deméter e Kore são as divindades mais
cultuadas pelas populações nativas da Sicília e é provável que ao longo do tempo elas
tivessem substituído um culto já existente (veja-se infra, item 3.6.4). Apesar de uma atitude
crítica saudável com relação aos mitos, não há dúvida que esses refletem a existência de um
59

Heródoto (VII, 170, 1-2) e Diodoro Sículo (IV, 77-79). Os dois autores, porém, relatam particulares diferentes
da história: enquanto o primeiro só fala do cerco de cinco anos de Kámikos por parte dos cretenses, Diodoro
acrescenta as fundações de duas cidades cretenses.
60
Sobre a identificação de Engyon, veja-se FRANCO, 2008, p. 47-55.
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contato na Idade do Bronze, como demonstra o registro arqueológico e as influências
estilísticas e tecnológicas presentes na cultura material (veja-se infra, item 3.4). No geral, a
reconstrução da origem do povo sicânio, a sua identificação com o elímio e a diferença entre
estes e os sículos são tópicos delicados e sobre os quais não parece existir uma opinião
comum.
Embora a Sicília esteja presente na literatura grega já nos textos homéricos61, as
fontes às quais se recorre são as do gênero histórico e etnográfico. Como já apontamos
acima, os antigos dividiram os povos com os quais os ápoikoi entraram em contato no séc. VIII
a.C. em três etnias. Conforme as fontes, os sicânios seriam os mais antigos habitantes, mas
sobre a sua autoctonia há discordância. A autoctonia dos sicânios, endossada por Diodoro (V,
6) na base da notícia de Timeu, é desmentida por Tucídides (VI, 2), o qual, junto a Filisto de
Siracusa (apud DS, VI, 6), afirma que os sicânios teriam origem na Ibéria, onde se encontra um
rio chamado Sicânio, e que de lá foram expulsos pelos lígures. Essa mesma tradição é referida
por Éforo e Dionísio de Halicarnasso (GALVAGNO, 2006, p. 26). Pausânias (V, 25, 6) acrescenta
uma terceira versão: os sicânios chegaram na Sicília vindo da Itália. Sobre a organização sóciopolítica dos sicânios, Diodoro (V, 6, 1-3) afirma que por causa dos piratas (sic) estes viviam em
aldeias fortificadas e cada comunidade era regida por um chefe que a governava
autonomamente.
Sobre os elímios, Tucídides (VI, 2) escreve: «Por ocasião da captura de Ílion, alguns
troianos que haviam escapado aos aqueus navegaram para a Sicília e, fixando-se nas
vizinhanças dos sícanos, foram chamados, como um povo, êlimos, enquanto suas cidades
tinham os nomes de Êrix e Egesta. Lá se estabeleceram com eles alguns foceus, que em seu
regresso de Tróia foram levados por uma tempestade primeiro à Líbia e depois à Sicília». A
identificação dos elímios nos coloca perante uma outra problemática não resolvida entre
estudiosos. Elímios significa “comedores de painço”, nome depreciativo com que os gregos
chamavam as populações da Sicília ocidental por terem uma boa relação com os seus
inimigos históricos, os Cartaginenses (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 18). Com base em um
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Na Odisseia (IX, 105-115) os habitantes míticos da Sicília, lestrígones e ciclopes, são descritos como um povo
sem civilização, que ignora a agricultura, as práticas do escambo e qualquer forma de organização política. Em
outros trechos (XX, 382, 383; XXIV, 211, 365-366) os sículos são citados como mercantes de escravos e também
recorre o nome Sikanie (XXIV, 307). Os poemas homéricos pertencem ao gênero literário da épica, portanto,
Homero insere a Sicília e seus habitantes no contexto de uma narração mítica, sem alguma intenção de fornecer
uma informação etno ou geográfica. Sobre as problemáticas ligadas à interpretação dos textos homéricos como
fontes históricas, cf. SAMMARTANO, 1998.
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fragmento de Helânico de Lesbos62 (GALVAGNO, 2006, p. 26) e devido à dificuldade de definir
uma clara diferença entre o estilo cerâmico sicânio e elímio, muitos estudiosos afirmam que
os sicânios e os elímios na verdade pertenceriam a uma só etnia e mais de que uma diferença
étnica, entre eles há uma diferença histórica (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 18). Outros,
porém, lembram que a maioria das fontes textuais cita os três povos e, além disso, afirmam
que há, sim, provas arqueológicas que confirmariam a origem diferente dos elímios63.
Sobre a origem peninsular dos sículos as fontes textuais parecem concordar, mas não
há uma versão unívoca com relação à etnia de procedência. Tucídides (VI, 2) acreditava que
os sículos, impulsionados pelos ôpices, teriam abandonado a península e alcançado a Sicília
após a chegada dos elímios, ou seja, após a queda de Tróia. Os sículos teriam derrotado os
sicânios, obrigando-os a se retirar em direção ao interior e estabelecendo-se na parte melhor
da Sicília, trezentos anos antes da chegada dos gregos. Antíoco de Siracusa (apud DH, I, 12, 3)
refere-se à existência de um rei chamado Ítalo que governou a Enótria. Quando Ítalo
envelheceu, seu reino passou para Morgete. Neste território chegou Sículo, exilado de Roma,
que recebeu a hospitalidade na corte do novo soberano. Sículo tornou-se muito poderoso e
ganhou a liderança de uma parte do povo de Morgete. A partir desse momento o reino de
Ítalo foi dividido em três grupos: sículos, morgetes e itálicos. Finalmente os sículos foram
expulsos da Itália por enótrios e ôpices e foi assim que chegaram à Sicília. Para Helânico, os
sículos eram elímios e ausônios que passaram a habitar a Sicília três gerações antes da guerra
de Tróia (FRANCO, 2008, p. 60). Para Filisto (apud DH, I, 22, 4), os sículos eram lígures, que,
perseguidos por úmbrios e pelasgos, mudaram de nome depois de atravessarem a Sicília, fato
que ocorreu oitenta anos antes da Guerra de Tróia. Diodoro Sículo (V, 6) afirma que os
sicânios tinham abandonado a região oriental da Sicília por causa de um terremoto e que os
sículos, ao chegarem na ilha, ocuparam o território abandonado pelos sicânios, mas entre os
dois povos ocorreram guerras frequentes por causa da ganância dos sículos.
A primeira fundação grega na Sicília foi Naxos (734 a.C.) e, graças às informações em
Tucídides, somos capazes de datar as que seguiram. A partir desse momento, as fontes
textuais se concentram na narração da história dos siceliotas, ou seja, os gregos que moraram
62

O historiador grego relata que na ilha se assentaram duas estirpes de origem itálica: os elímios e os sículos. Os
sicânios não são mencionados e por isso, segundo Galvagno (2006, p. 26), alguns estudiosos imaginaram que tal
ausência seria sinal de uma identificação dos dois povos sendo pertencentes à mesma etnia.
63
Por exemplo, Tusa e Nicoletti (2000) afirmam que Mokarta, cidade sicânia nos limites da área centro
meridional, teria sido destruída pelos elímios entre os séculos XI e X a.C.
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na Sicília, tratando apenas marginalmente e, por vezes, de maneira confusa e contraditória o
papel que as populações nativas desempenharam na ilha:
«Agredidos, expulsos, vítimas de enganos, os indígenas aparecem nas fontes
normalmente em relação aos acontecimentos das pólis gregas, mas ficam como
pano de fundo sem assumir um papel autônomo como objeto historiográfico,
quase como se a história não pertencesse a eles». CUSUMANO, 1994, p. 110

É notório entre historiadores e arqueólogos que o tópos literário da éremos khóra (a
terra vazia) nas fontes antigas nasce da uma exigência de propaganda política para justificar o
assentamento de muitas apoikias em detrimento do território indígena. O que podemos
deduzir das fontes textuais é que houve modalidades diferentes nas relações entre gregos e
não gregos no momento do contato (NENCI, CATALDI, 1983; DE ANGELIS, 2016, p. 60).
Tucídides (VI, 3, 2) e Diodoro (XIV, 88, 1) lembram que as cidades de Siracusa e de Naxos
foram fundadas por cima de aldeias de sículos expulsos para dar espaço aos recém-chegados.
Mas também havia modalidades menos violentas e podiam ser feitos acordos pacíficos ou
alianças, como no caso de Mégara Hibleia (Th., III, 4), fundada em uma área concedida aos
megarenses pelo rei sículo Hyblon. As uniões matrimoniais eram também comuns, como
lembrado em Polieno (V, 1, 4) no caso da proposta de casamento por parte do tirano de
Akragas Faláride para com a filha do rei sicânio Têuto. Essa anedota, além de nos informar
sobre a existência das alianças entre famílias, fornece um exemplo de um outro expediente
usado pelos gregos, o engano: obtido o consentimento do rei Têuto, Faláride enviou à cidade
de Ouessa jovens soldados disfarçados de mulheres levando dádivas à futura esposa. Uma vez
dentro da cidade, os soldados empunharam as armas e a conquistaram.
A esse ponto, para os nossos fins, achamos mais produtivo concentrar a atenção
apenas na área centro-meridional da Sicília e nos acontecimentos históricos nos quais foi
envolvida. Essa região (chamada Sicania) entrou na área de influência primeiro de Gela e
depois de Akragas. Antioco (apud Th. VI, 4) informa que a ktisis de Gela aconteceu 108 anos
antes da de Akragas e 45 anos após a de Siracusa; tendo-se calculado a data da fundação de
Siracusa em 733 a.C., deduzimos que Gela foi fundada em 688 ca. e que em 580 a.C. ca. esta
fundou Akragas. Essas duas cidades expandiram seu domínio em direção ao interior e não é
um acaso que o mito de Minos e Dédalo, que cria uma ligação entre Creta e a ilha,
tradicionalmente se passe no território do interior de Akragas. Com efeito, os ápoikoi de Gela
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foram guiados por dois oikistas64: Antifemo de Lindo em Rodi e Eutimo de Creta. Não há
muitas informações nas fontes sobre o caminho de expansão da pólis de Gela no séc. VII a.C.
A única notícia, que mais uma vez aponta ao mito de Dédalo, está em Pausânias (VIII, 46, 2), o
qual escreve que Antifemo conquistou a cidade sicânia de Omphake e levou de lá para Gela
uma estátua feita por Dédalo. O VI séc. a.C. é marcado pela fundação de Akragas e a sua
expansão por iniciativa do tirano Faláride, do qual já lembramos a sua conquista fraudulenta
de uma das cidades mais importantes da Sicania, Ouessa. A política de expansão do tirano foi
em direção ao litoral e ao interior pelas vias fluviais. Acerca da infiltração de Akragas no vale
do Himera as fontes silenciam (MICCICHÈ, 2011, p. 82), mas se, como refere Aristóteles (Reth.
II, 20, 1393b), Himera foi ameaçada por Faláride, é lícito pensar que a área central da Sicília,
que justamente se interpõe entre as duas pólis, devia já estar sob o controle da khóra
akragantina (Idem, p. 79; 2009, p. 35).
A Sicília central e os seus habitantes ganham um pouco de espaço na história da
revolta do príncipe sículo Ducézio. Após a queda dos Dinomênidas, Ducézio criou uma
confederação de cidades sículas para retomar posse do território que tinha sido invadido
pelos tiranos (GALVAGNO, 2000, p. 69). Em 461 a.C. o chefe sículo tomou Morgantina e dez
anos mais tarde avançou em direção ao interior e após ter ocupado Aitna-Inessa, conquistou
Mótyon, que Diodoro (XI, 91) chama de frúrion akragantino, e se retirou em Nomai. Nessa
cidade, alguns meses depois, foi pego pelo exército siracusano e obrigado ao exílio65. Após
serem protagonistas ao lado de Ducézio, sículos e sicânios apareceram esporadicamente na
narração da guerra contra Atenas (415-413 a.C.), das guerras púnicas enfrentadas por
Dionísio de Siracusa entre o final do V e o começo do IV séc. a.C., e da ascensão de
Timolente66 no IV séc. a.C. (GALVAGNO, 2006, p. 30).

64

Sobre o papel e a importância dos oikistas nos mitos de fundação das apoikias gregas, cf. DOUGHERTY, 1993 e
HIRATA, 2010, p. 69-82.
65
Sobre Ducézio e o impacto da sua iniciativa no processo de transformação da identidade dos povos indígenas,
falaremos no capítulo 5.
66
Sobre a figura política de Timoleonte e os seus anos em Sicília, cf. DE VIDO, 2011.
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Fig. 17: Mapa da Sicília e representação das áreas em que estariam estabelecidos os três povos “indígenas”:
sículos, a leste, sicânios, no centro, e elímios, a oeste. Fonte: http://www.easytrapani.com. Acessado em:
27/04/2018.

Fig. 18: Mapa da Sicília mostrando as principais apoikias: nas molduras verde e azul as apoikias jônias; nas
vermelha e roxa as dórias. Os púnicos frequentavam a ponta ocidental da ilha. Fonte: https://it.wikipedia.org.
Acessado em: 02/05/2018.
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3.4.

As fontes materiais: as dinâmicas de povoamento da Idade do Bronze antigo à

época arcaico-clássica
Cientes dos limites que frequentemente apresentam as fontes textuais, pretendemos
tratar o dado material com a mesma cautela. Nos últimos vinte e cinco anos novas pesquisas
e novas abordagens teóricas abriram caminhos para interpretações diferentes e distantes de
uma visão que, influenciada pelas próprias fontes textuais, por uma tradição historiográfica
de cunho classicista (cf. CUSUMANO, 1994, p. 29-49) e pela escassez das indagações
arqueológicas, impôs modelos helenocentristas aos estudos da Sicília pré-histórica e grega.
La Rosa em 1989 escreveu uma contribuição valiosa sobre a Sicília pré-histórica,
baseando-se em inúmeros dados arqueológicos na época a sua disposição. Descrevendo a
fase Castelluccio, e declarando a falta de documentação material referente ao período,
afirmou que essa cultura mostrava um caráter bastante estático e que a economia era
essencialmente baseada em atividades agropastoris. Em 1998, Castellana publicou os
resultados da sua escavação em Monte Grande (Agrigento), onde tinha sido descoberta uma
estrutura, datada da fase Castelluccio, para a extração e a laboração do enxofre; entre os
vestígios, junto com fragmentos de cerâmica local havia cerâmica micênica. Tal descoberta e
mais outros estudos recentes sobre a produção cerâmica (COPAT et al., 2008) e os padrões de
assentamento (IANNÌ, 2006 e 2007) do período de Castelluccio estão modificando a
perspectiva dos estudos. Tais exemplos demonstram que a pesquisa arqueológica sobre a
Sicília não grega (sobretudo de época pré e proto-histórica) é ainda um campo quase
inexplorado que, porém, está avançando e revelando informações novas que aos poucos
poderão contribuir a desvendar um passado silenciado pelas fontes escritas.
O estudo da cultura material permitiu observar o fluxo de culturas que definiram a pré
e proto-história siciliana. Alguns sítios arqueológicos, em particular, apresentam
características (observadas, no tocante, nos restos cerâmicos) que marcaram importantes
pontos de virada no processo de passagem de uma cultura para a outra.
A Idade do Bronze antigo foi marcada pelas fases Castelluccio e Tindari-RodìVallelunga67. Excluindo a área da Sicília setentrional, a fase Castelluccio era bastante difusa na
ilha inteira e a sua produção cerâmica, apesar de ter um patrimônio estilístico comum,
apresenta muitas variáveis por conta da sua extensão geográfica e cronológica (COPAT et al.,

67

Lembramos também as fases Moarda e do copo campaniforme, que tiveram uma difusão menor.
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2008, p. 211). Além da agricultura, deviam ser praticadas extração de minerais e atividades
comerciais, como mostrariam vestígios da fase Heládico antigo e médio (Grécia Balcânica)
que precede o período micênico. De grande interesse são as tumbas monumentais
(PANCUCCI, 2006, p. 111), que podem ser consideradas elementos de prestígio em uma
época em que o metal não estava circulando difusamente (LA ROSA, 1989, p. 6). Quase
contemporânea da fase Castelluccio é a fase Tindari-Rodì-Vallelunga, que marca a passagem
ao período sucessivo. É no Bronze médio que os contatos com o mundo micênico se tornam
frequentes e determinam uma transformação urbana e social. No território de Siracusa se
encontra muita cerâmica importada e no de Agrigento há claros vestígios do comércio de
metais. As fases mais difusas são a Mokarta e a Thapsos; esta última documenta
principalmente um processo de agregação cultural interna associada à formação de uma
identidade que pode ser definida sicânia (LA ROSA, 1989, p. 10). A transição do Bronze médio
para o tardio foi particularmente rica em mudanças seja no âmbito tecnológico seja, por
consequência, no âmbito social. Se o Bronze médio é caraterizado pela influência egeiacipriota, no bronze tardio é evidente a presença de grupos de procedência continental da
península itálica. Todas as fases datadas desse período (Pantálica I-II, Ausônio I-II, Montagna
di Caltagirone, Dessueri, Cassibile, Molino della Badia, Madonna del Piano, Morgantina)
documentam a forte presença de etnias distintas em quase toda a ilha (poucas testemunhas
temos na Sicília centro-ocidental), que provavelmente nas fontes textuais é identificada com a
invasão dos sículos (ORLANDINI, 1971, p. 11). No Bronze tardio a Sicília oriental parece ter
conhecido um momento de maior recepção aos estímulos externos, enquanto a Sicília central
e a ocidental continuavam perpetrando modelos ligados à tradição egeia. Na Idade do Ferro,
que corresponde ao momento em que os gregos começaram se estabelecer na ilha, se
colocam as fases Pantálica III (ou Pantálica sul), Sant’Angelo Muxaro, Polizzello e Finocchito (I,
II). A fase Pantálica III, particularmente presente na Sicília oriental, manifesta uma
homogeneidade cultural entre os grupos peninsulares e os locais; é com essa cultura que os
ápoikoi se confrontaram ao chegar na ilha no final do séc. VIII a.C. Bem diferente aparece a
situação na Sicília central e ocidental, dominada pelas fases S. Angelo Muxaro e Polizzello com
um caráter mais tradicional, principalmente na produção cerâmica e nos padrões de
assentamento (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 44).
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Os ápoikoi que se assentaram na Sicília, apesar de terem uma origem comum no
continente grego (DE ANGELIS, 2003, p. 19), se dividiam em dórios e jônios (fig. 18). Os
calcídicos, de estirpe jônica, fundaram Naxos (734 a.C.); Leontini e Catânia (729 a.C.); Mégara
Hibleia (728 a.C.). Cem anos mais tarde, os ápoikoi de Mégara fundaram a cidade de
Selinonte. Em 733 a.C. dórios de Corinto, fundaram Siracusa, que se tornaria uma das pólis
mais ricas e fortes do mundo grego. Em poucos anos, Siracusa expandiu-se em direção ao
interior, assentando cidades próximas aos limites da sua khóra e das vias de comunicação
(Akrai e Casmene) e fundando Camarina (598-7 a.C.) no litoral sul. A pólis de Zancle, de
fundação jônia (730 a.C. ca.), no começo do séc. V caiu nas mãos de Anaxilao de Régio, dório,
que mudou o nome da cidade para Messana. Dórias foram também Gela (688 a.C.), que em
580 a.C. fundou Akragas, rica e poderosa quase tanto quanto Siracusa, e Himera (649 a.C.) no
litoral setentrional. As influências de uma ou outra pólis sobre uma determinada área da ilha
são evidentes no registro arqueológico, graças ao qual podemos tentar estabelecer, apoiados
onde possível pelas fontes textuais, os limites de cada uma das khórai. No caso da Sicília
centro-meridional

as

pesquisas

arqueológicas

supriram

a

falta

de

informações

historiográficas, e foram capazes de estabelecer o limite da influência rodio-cretense de
Akragas e Gela ao limite das Madonias, a partir das quais é mais forte uma influência
himerense (BURGIO, 2012). Os elementos que revelam tais diferenças são individuáveis não
apenas na produção cerâmica de ex-voto e de cerâmica comum, mas também nas formas da
ocupação do espaço sagrado e urbano (HIRATA, 2014).
3.5.

Assentamentos e urbanização

As dinâmicas de assentamento são determinadas por um conjunto de fatores externos
e/ou internos às sociedades que nem sempre é fácil de se determinar. Sem dúvida a
proximidade de elementos importantes para a sobrevivência e o desenvolvimento da
comunidade desempenha um papel determinante: disponibilidade de abastecimento hídrico,
facilidade de comunicação e de movimentação no território, áreas boscosas para a caça de
animais selvagens e para a captação de madeira. A Sicília, com a sua paisagem diversificada,
requer estratégias de assentamentos diversificadas; assim encontram-se padrões de
assentamentos diferentes no litoral e no centro da ilha. Por essa razão, nos limitaremos à
descrição das características visíveis no território referente à nossa pesquisa.
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Pesquisas recentes conduzidas no vale do Salso por Filippo IannÌ (2006; 2007)
esclarecem as modalidades de assentamento nesse território na Idade do Bronze antigo (fase
Castelluccio). Os assentamentos, que se espalharam sobretudo no final do Bronze antigo,
eram construídos preferencialmente em alturas e tinham fácil acesso a cursos d’água; apesar
de ter aldeias maiores que outras, parece não haver uma estrutura hierárquica baseada no
princípio de centro-periferia (IANNÌ, 2007). A tendência a se estabelecer nas alturas
permanece inalterada até o V séc. a.C. no território central da Sicília. Durante a inteira Idade
do Bronze, habitações, lugares sagrados e oficinas são cabanas de forma circular ou oval,
como mostram os restos em Sabucina, Polizzello e Monte San Giuliano (veja-se cap. 4).
Nas instalações da época arcaica se percebe a adoção generalizada de módulos
retilíneos e uma subdivisão interna dos ambientes destinada à especialização das tarefas
domésticas (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 147-148). Essa mudança na organização do
espaço interno, porém, parece não corresponder uma mudança na organização do espaço
urbano. Em Sabucina, por exemplo, o núcleo habitacional mantém uma distribuição irregular,
mas, na metade do séc. VI, a influência da arquitetura grega é visível na acrópole e nas
habitações de planta retangular. Dos centros examinados na presente pesquisa, Vassallaggi é
o que mais parece adequar a sua organização urbana aos modelos gregos, como é evidente
na planta da sua área sagrada e do bairro habitacional de influência ródio-cretense (veja-se
cap. 4). Nessa época difunde-se na ilha inteira o hábito de construir muralhas em defesa da
cidade, pois provavelmente os nativos sentiram a exigência de se proteger dos ataques das
cidades gregas que estavam expandindo a sua khóra. É nessa fase que os arqueólogos
colocam o início da instalação dos frúria por parte dos gregos.
Os assentamentos da Sicania foram gradualmente abandonados entre o final do IV e o
começo do III séc. a.C.
3.6.

Economia e sociedade

A cultura material é atrelada à sociedade que a produziu, sendo a manifestação dos
seus valores, gostos e identidade. Além de não sermos sempre capazes de reconhecer uma
identidade étnica nas produções artesanais (DE ANGELIS, 2003, p. 24; HODOS, 2006, p. 153),
também é difícil inferir as intenções e os pensamentos que estavam por trás de determinadas
escolhas estilísticas. Contudo, achamos que a cultura material nos dá acesso a informações
relativas à estrutura social e aos princípios que as pessoas compartilhavam, mas
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principalmente às formas de resistência, aceitação e interpretação de elementos internos e
externos por parte da comunidade como elemento ativo dos processos de criação e
transformação social (ANTONACCIO, 2004, p. 65).
3.6.1. As atividades artesanais
Como colocado por R.M. Albanese Procelli (2003 a, p. 79), a possibilidade de dedicarse às atividades artesanais especializadas é proporcional ao aumento da produção alimentar e
da sua estocagem, pois isso pouparia um grupo de indivíduos das incumbências da produção
agrícola, permitindo-lhe assim concentrar-se em outras atividades produtivas. Este processo
de diferenciação das competências, na Sicília, começou no Bronze tardio e se concluiu na
Idade do Ferro. Nessa época é possível distinguir diferentes tradições artesanais sobretudo na
produção cerâmica, determinadas pela introdução na fabricação do torno, pela qualidade da
pasta cerâmica e das técnicas de decoração (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 80-81). Tais
diferenças no estilo demarcam as fases da pré e proto-história da Sicília (veja-se supra, item
3.4.). Sem dúvida o contato com as populações egeias e da Itália peninsular determinou um
avanço notável na produção.
Há alguns anos as universidades de Leicester, Exeter e Glasgow estão desenvolvendo o
projeto “Tracing Networks. Craft Traditions in Ancient Mediterranean”68, com o propósito de
investigar como as tradições artesanais e as técnicas foram transmitidas no Mediterrâneo
entre a Idade do Bronze e o Helenismo e qual foi a rede de relações humanas que se criou em
consequência das trocas (QUERCIA; FOXHALL, 2015, p. 45). Pesos de tear são estudados para
entender não apenas como acontecia a produção têxtil em si, mas também a repercussão de
tal atividade nas relações entre sociedades. As pesquisas feitas na Sicília mostram que os
teares verticais eram conhecidos entre as populações nativas já antes do encontro com os
ápoikoi, mas eles deviam ser de pequenas dimensões e com poucos contrapesos. Além disso,
no mobiliário das tumbas femininas são encontrados principalmente fusos, mostrando que na
sociedade a atividade têxtil não era característica de uma certa classe social. Os gregos que se
estabeleceram na ilha trouxeram novas tecnologias ligadas à arte da tecelagem e as
comunidades indígenas as adotaram a partir do séc. VI a.C. Um dado muito interessante
emerge da análise dos pesos de V ao começo do III séc. a.C.: as práticas de tecelagem e os
próprios pesos são objetos de fenômenos de adoção, troca e transmissões artesanais entre as
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comunidades grega, indígena e púnica, refletindo a koiné cultural e artesanal típica da época
(QUERCIA; FOXHALL, 2015, p. 54 e s.). Destinados ao estudo específico da tecelagem e fiação,
no contexto da Sicília da pré e proto-história, é o projeto de P. Militello Textiles in Sicily
(TE.SI)69 (MILITELLO et al., 2015, p. 65). Um estudo conduzido sobre fusos e pesos de tear
expostos no museu arqueológico de Caltanissetta, aponta que, no caso específico das
comunidades da bacia do ribeirão Salito e do “Vallone”, a atividade de fiação parece manter
uma resistência maior às inovações e uma perpetração das formas tradicionais indígenas,
enquanto a tecelagem, a partir do séc. V a.C., recebeu uma influência bem maior por parte
dos gregos estabelecidos na área. Os pesos de forma tronco-piramidal de manufatura
indígena (do tipo encontrado em Rocche, veja-se fig. PP01-14), após um processo de
evolução na fatura e no material, foram definitivamente substituídos por pesos em forma
redonda (oscilla) – do tipo que encontramos em Portella del Tauro (fig. CL01-20) – mais
adequados para a produção de tecidos finos (Idem, p. 71 e 75).
3.6.2. A metalurgia
A produção metalúrgica na Sicília é atestada já ao redor da segunda metade do IV
milénio a.C. e a mais antiga atestação material é um fragmento de forno de fusão encontrado
em Lípara (GIARDINO, 1997, p. 405). Mas é principalmente no Bronze tardio que a metalurgia
alcança um estado tecnológico bem avançado, como é possível constatar pela presença
difusa na ilha inteira de conjuntos de objetos de metal e principalmente de bronze, que
testemunham a crescente especialização na sua produção. Nesse período os metais
ganharam um valor econômico relevante (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 89); em Lípara, por
exemplo, um conjunto de 75 kg de objetos de bronze foi encontrado no interior do núcleo
habitacional, sinal da integração da metalurgia e dos seus artesãos no âmbito do corpo social
(GIARDINO, 1997, p. 409). Com efeito, o aumento da produção, principalmente no Bronze
final, esteve ligado a progressos no âmbito da agricultura, da exploração da madeira e da
criação de gado, que determinaram também uma definição na estratificação social
(ALBANESE PROCELLI, 2003b, p. 11).
Provenientes da área da presente pesquisa registram-se o grupo de matrizes de fusão
de Sabucina e o conjunto de bronzes de Polizzello, testemunhas significativas e
representativas da história da metalurgia siciliana na pré e proto-história. As matrizes de
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Sabucina foram encontradas em um complexo de cabanas localizadas às margens meridionais
da aldeia. As cabanas eram agrupadas dentro uma cerca, e uma delas tinha no seu interior
um forno para a produção de vasilhas. Esse contexto sugeriu que no Bronze recente e final
em Sabucina havia provavelmente uma área dedicada às atividades artesanais, afastada do
centro habitacional, indicando uma especialização e divisão dos trabalhos (ALBANESE
PROCELLI, 2003a, p. 97). No grupo, composto de trinta e sete peças de biocalcarenito, 51%
dos objetos são utensílios (principalmente machados para o desmatamento e objetos para o
trabalho agrícola) e 42% armas (para combate ou para caça), enquanto joias e outras formas
estão presente em pequena quantidade (ALBANESE PROCELLI, 2015). Os objetos produzidos
pelas matrizes líticas do grupo de Sabucina pertencem principalmente a tipos difusos no
Bronze final 2 e 3 (XI-X séc. a.C.), exceto uma forma de punhal mais antiga (XIII-XII séc. a.C.)
(ALBANESE PROCELLI, 2006, p. 97), e testemunham a aquisição de técnicas metalúrgicas
avançadas. Tal progresso envolve não apenas uma reelaboração dos modelos externos
(principalmente de origem egeu-oriental e peninsular) e das formas (GIARDINO, 1997, p. 412413), mas também o desenvolvimento de uma estratégia na produção com o objetivo de
otimizar materiais, tempo e energias nos diferentes momentos da cadeia operatória da
produção dos objetos de metal e da própria matriz (ALBANESE PROCELLI, 2003b, p. 16-17).
O conjunto de Polizzello contém objetos datados do Bronze final à primeira Idade do
Ferro e foi deposto na primeira metade do séc. VIII a.C. A análise metalográfica realizada em
alguns exemplares do conjunto trouxe à tona o alto grau de competência alcançado pelos
artesãos na Idade do Ferro (GIARDINO, 1997, p. 413): em base à funcionalidade do objeto a
ser produzido, a composição das ligas de bronze era calibrada, em percentagens diversas,
com relação ao cobre ou ao estanho. Por exemplo, um baixo teor de estanho em uma ponta
de lança conferia resistência aos impactos e um baixo grau de dureza, reduzindo a fragilidade
da arma (ALBANESE PROCELLI, 2003 a, p. 89).
Os únicos – e escassos – recursos metalíferos da Sicília são constituídos pelas jazidas
de Fiumedinisi, nos montes Peloritanos, onde se encontram filões de ferro, chumbo, cobre,
prata e outros metais (GULLÌ, 2014, p. 53; ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 18). As análises no
conjunto de Polizzello revelaram em muitas amostras a presença de pedaços ricos em ferro e
enxofre, sugerindo um emprego dos recursos minerais dos Peloritanos. Porém, além das
matérias primas de origem local, na produção metalúrgica se recorria à fusão de lingotes e de
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objetos de bronze em desuso. Os conjuntos de bronzes e as fraturas intencionais de lingotes
e objetos revelam a necessidade de dispor facilmente do metal, que além de ser usado na
produção, era também objeto de escambo (SOLE, 2009). Embora o metal, na sua forma bruta
ou trabalhada, fosse considerado um objeto de escambo, parece não comprovada a
existência de valores ponderais de referência, tal que não podemos conjeturar um sistema
predeterminado e único no sistema das trocas (ALBANESE PROCELLI, 2003 a, p. 95). Portanto,
o metal no Bronze tardio e no Ferro, na Sicília, não tinha valor de moeda, conceito que será ali
introduzido pelos gregos no VI séc. a.C.
3.6.3. Práticas funerárias
Algumas práticas funerárias indígenas persistiram durante toda a Idade do Bronze. Um
tipo de sepultura muito difuso foi a tumba em grotticella artificial70, que, a partir da Idade do
Cobre, permaneceu em uso até a época arcaica (LA ROSA, 1989, p. 5); outro tipo de tumba
igualmente antigo e difuso é o tipo em forno71, ou hipogeu, em uso até o Bronze tardio. As
tumbas hipógeas seguiam o padrão das habitações, portanto elas eram de forma redonda até
a época arcaica, quando assumiram uma forma retangular ou quadrada. As tumbas nas
sociedades mais antigas eram constituídas por celas múltiplas para amparar um grupo
familiar “ampliado”, de tipo patriarcal. No Bronze final as grandes tumbas plurifamiliares
foram substituídas por tumbas monocelulares, nas quais eram depostas famílias de tipo
nuclear (pai, mãe, filhos). Um sinal da presença de etnias de origem peninsular é o hábito de
cremar os defuntos e de privilegiar uma arquitetura funerária não hipógea, ou seja, de usar
preferencialmente tumbas em fossa ou em enkhytrismós. Esta última tipologia era difusa
também entre as etnias indígenas (do Bronze antigo até o Bronze médio) e consistia em
colocar os corpos em posição acocorada dentro de um recipiente de terracota. A partir da
metade do séc. VI a.C., o sepultamento de tipo hipogeu inspirou-se em modelos gregos na
sua arquitetura. Exemplos dessa tendência são presentes em Sabucina e em Rocche de
Pietraperzia. No primeiro caso as duas tumbas em forno da necrópole meridional foram
decoradas com um ingresso monumental, e em Le Rocche as tumbas em grotticella foram
ampliadas e nas paredes laterais foram escavados dois bancos em imitação das klínai, ou seja,
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as camas dos banquetes72 (fig. CL04-16, fig. PP01-5). Os sepultamentos mais difusos
continuam mantendo deposições múltiplas, principalmente nos centros do interior, enquanto
a inumação individual é mais frequente a partir da segunda metade do V séc. a.C. A necrópole
meridional de Vassallaggi, frequentada entre o final do V até o IV séc. a.C., conta com mais de
duzentos sepultamentos, quase todos individuais.
Os mobiliários funerários são particularmente ricos a partir da Idade do Bronze final:
nos sepultamentos encontram-se objetos que caracterizam o papel social do defunto, como
armas, ou ferramentas de trabalho. A partir da Idade do Ferro as tumbas femininas são
particularmente ricas (ALBANESE PROCELLI, 2003a, p. 62) e essa tendência se mantém até a
inteira época arcaica e, em alguns casos, também em época clássica (veja-se de novo a
necrópole meridional de Vassallaggi).
A partir do momento do contato, o mobiliário e os ritos de sepultamento assumem
um caráter misto. O arqueólogo se depara com situações diferentes e de árdua interpretação,
onde é difícil determinar, pelo tipo de rito funerário e pelos objetos que acompanham o
defunto, se está em presença de um indígena que acolheu valores gregos ou vice-versa (cf.
SHEPHERD, 2005).
3.6.4. Práticas religiosas
Entre as testemunhas mais antigas da civilização na Sicília há as gravuras rupestres da
gruta da Addaura (Palermo) datadas do Mesolítico (LEIGHTON, 1999, p. 39). Conforme a
interpretação de Sebastiano Tusa (2006, p. 25-27), as gravuras representariam figuras
humanas vestindo aparentemente máscaras de aves provavelmente durante um ritual
sagrado, sugerindo a importância simbólica desse animal durante a época paleomesolítica
entre as populações da ilha. O mesmo tema também foi encontrado em decorações da
cerâmica e em outras pinturas do Neolítico antigo e médio. Parece, portanto, que o elemento
“ar” era prevalente, assim como o caráter venatório nos rituais, enquanto a partir da Idade do
Bronze a produção artística recorreu à iconografia do mundo agropastoril (ALBANESE
PROCELLI, 2003 a, p. 113 e 213). Os temas iconográficos ligados ao âmbito de fertilidade
encontrados principalmente em contextos funerários da fase Castelluccio, são provavelmente
de influência oriental (fig. 19). As histórias de Kokalos, Minos e Dédalo, transmitidas por
Heródoto (VII, 169-171), Diodoro (IV 76-80) e Estrabão (VI 273, 279), lembram que entre os
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séculos XIV e XIII a.C. existia uma conexão, um contato, da Sicília com os micênicos que
provavelmente trouxeram o culto das Meteres (Grandes Mães), documentado em vários sítios
(fig. MU01-10).
São documentados também os cultos das águas mananciais, nas proximidades das
quais podem ser encontrados ex-voto até a época clássica (como em Vassallaggi, no santuário
“alla fonte”, veja-se ficha SC01, p. 190).
A religião desempenhou um papel fundamental na construção da paisagem política
siciliota, que no momento do assentamento priorizavam a construção de seus templos em
lugares bem visíveis, com o intuito de criar uma rede de domínio cultural por meio da
representação do sagrado:
« […] a implantação dessas áreas sagradas com suas edificações atende não
apenas às necessidades das práticas religiosas, dos rituais, mas assume um
significado político, sinaliza concretamente no espaço relações de poder vigentes
em uma pólis e entre as pólis de urna região. Assim, o templo monumental
construído pela pólis na àsty para celebrar as divindades políades é também um
marco na paisagem da decisão coletiva de investir recursos de grande magnitude
na representação dessa comunidade tanto frente às outras pólis quanto para
seus cidadãos. As edificações sagradas, que no Ocidente grego avançam pela
khóra em direção aos assentamentos das populações não gregas e vão
consolidando a posse do território, são marcos religioso-políticos do dominio das
terras, mas, ao mesmo tempo, espaços onde o contato com vistas às trocas de
produtos, eventuais participações conjuntas em cultos e as negociações de
poder mobilizam as populações vizinhas» (HIRATA, 2011, p. 55-56)

Nas vilas da Sicília interna, porém, a paisagem sagrada assume uma conotação
diferente daquelas vilas no litoral ou no interior mais próximo às apoikias. Na Sicania, centros
de agregação religiosa importantes como Polizzello mantêm uma tradição fortemente ligada
ao passado, ainda que misturando novos e velhos modelos seja na arquitetura seja nos
próprios rituais. Conforme a arqueóloga Meritxell Ferrer (2013, p. 214), no nível mais baixo
dos assentamentos eram as necrópoles, no meio da vertente da colina o núcleo habitacional
e o nível mais alto (a acrópole) era dedicado aos cultos comunitários. A acrópole geralmente
tinha um domínio visual sobre a paisagem e o próprio centro e a sua importância era marcada
pela sua monumentalização. Os edifícios sagrados das acrópoles tinham funções rituais
diferentes e o uso do espaço nunca era estático. De fato, podem-se reconhecer várias fases
de construção, por exemplo, em Sabucina e Polizzello (PALERMO et al., 2009, p. 55-65). Na
acrópole de Polizzello foi encontrado material heterogêneo (armas, vasos, decorações,
cerâmica para ritual, etc.) que documentaria a diversidade dos rituais. Além disso, podemos
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inferir sobre a organização sócio-política da cidade: a acrópole era frequentada por apenas
uma parte da sociedade (os chefes?) que realizava seus rituais em forma de banquetes, que
desempenhavam um papel fundamental na reafirmação e coesão do grupo e na ligação com
o mundo ultraterreno (PALERMO et al., 2009, p. 55-65).
A evidência material das áreas sacras é principalmente relacionada à prática das
oferendas e dos banquetes, mas também foram encontradas armas e armaduras
(SPATAFORA, 2015). Com relação aos cultos, sabemos que a maioria dos santuários indígenas,
após o contato com os ápoikoi, foram dedicados aos cultos ctônios principalmente de
Deméter e Kore. Esta evidência arqueológica nos diz muito a respeito das dinâmicas sociais
no momento da instalação de componentes gregas nos centros nativos. Caterina Trombi
(2015, p. 339) lembra, citando De Polignac (1984), que as triremes gregas nem sempre
previam a presença de mulheres na tripulação73 e por isso o elemento indígena era muito
importante na estratégia de assentamento. As mulheres indígenas – aponta a arqueóloga –
que se uniram em casamento com os gregos provavelmente receberam com boa disposição o
culto de Deméter e Kore, intimamente ligado aos ciclos de vida da Terra assim como à
fertilidade. É o próprio Diodoro (IV, 79-81; V, 2) que sugere isto, quando fala que os povos da
Sicília (antes do séc. VIII a.C.) tinham substituído o culto das Meteres com o de Deméter e
Kore. Portanto, o elemento feminino indígena era indispensável, de um ponto de vista social e
econômico, para o crescimento, o bem-estar e a estabilidade das apoikias, pois as mulheres
garantiam a continuidade das estirpes e “gerenciavam” os ritos de fertilidade da terra
(TROMBI, 2015, p. 340).
Práticas rituais e cultos eram muito importantes do ponto de vista sociocultural, pois
envolviam a comunidade inteira; por meio dos rituais era reafirmado o sentimento de
afiliação ao grupo e, portanto, a identidade. O recurso a elementos alógenos não se traduz na
adoção indiscriminada de novos modelos de comportamento; pelo contrário, a presença de
objetos importados, sempre associados no contexto arqueológico a produtos de produção
local, é índice de uma hibridização capaz de fornecer um significado novo à concepção do
mundo, da comunidade e dos rituais. Isto acrescentava e reforçava normas e valores
indígenas, criando símbolos novos de poder que se adaptavam melhor às novas necessidades
sociais e políticas que afetavam essas pessoas como um grupo unitário (FERRER, 2013).
73

Cusumano (1994, p. 99), porém, discorda e afirma que, com base nas fontes textuais, não é possível excluir a
priori a presença do elemento feminino nas primeiras expedições gregas.
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Fig. 19: Painel de fechamento de uma sepultura da necrópole de Castelluccio (Museu arqueológico “Paolo Orsi”,
Siracusa). Fonte: https://commons.wikimedia.org. Acessado em: 08/07/2018.
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Capítulo 4
Documentação

4.1.

Premissa: porque preferimos um repertório a um catálogo

Como pudemos perceber durante as nossas pesquisas – suportadas por leituras,
prospecções e diálogos com colegas, professores e moradores – a Sicília central é repleta de
vestígios arqueológicos que datam de época pré-histórica até os tempos mais recentes. Entre
os remanescentes, alguns foram reconhecidos oficialmente como sítios arqueológicos e
tutelados pelas instituições, outros foram sinalizados como sítios de interesse histórico e
arqueológico, outros ainda são conhecidos apenas “informalmente” e não são enumerados
entre os bens arqueológicos. Ainda assim, muitos dos sítios conhecidos e tutelados nunca
foram investigados sistematicamente nem tão pouco publicados. Escavadas em várias das
cristas rochosas, que caracterizam a paisagem do interior, encontram-se tumbas em
grotticella74, restos de antigos povoados da Idade do Bronze; ou andando pelo campo é fácil se
deparar com fragmentos cerâmicos de várias épocas. Isso não nos surpreende: a Sicília, ao
longo dos séculos, foi um lugar de interesses políticos e econômicos, de encontros de povos e
de culturas. Por isso os vestígios deixados por tais dinâmicas humanas são inúmeros e é
compreensível não termos um conhecimento completo deles.
Cientes dessa realidade e concentradas nos nossos objetivos (observar o
desenvolvimento dos centros indígenas a partir do contato com os ápoikoi para entendermos
a relação entre eles e o território), escolhemos excluir dados incoerentes com a nossa pesquisa,
como, por exemplo, sítios que na época arcaica eram completamente ou quase abandonados75
ou sítios com documentação material e/ou bibliográfica escassa. Como destacado na
introdução (supra p. 21, nota 7), durante o processo de elaboração da pesquisa, nos deparamos
também com a necessidade de restringir a área geográfica indagada; para definir os limites do

74

Na Sicília interna as tumbas em grotticella realmente são características da paisagem tanto que para Albanese
Procelli (2003, p. 57) elas se configuram como landmark.
75
Este é o caso dos sítios de Palmintelli e Pietrarossa em Caltanissetta, que foram abandonados no começo da
época arcaica (GUZZONE, 2006b).
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território pesquisado selecionamos os sítios mais representativos e mais estudados (DEM 1) e
também os que apresentavam uma documentação numismática de uma certa consistência
(veja-se cap. 2, item 2.1). Tais sítios não apenas nos fornecem uma certa quantidade de dados
relevantes para os nossos fins, mas também se encontram em áreas consideradas de fronteira,
sensíveis a influências das pólis gregas e, em alguns casos, também à influência fenício-púnica
(como Cozzo Scavo e Monte Castellazzo). O ato de selecionar as fontes dos nossos dados,
conforme determinados critérios, faz com que a nossa forma de expor a documentação seja
mais próxima a uma “amostragem” antes que a um catálogo. De fato, a definição de “catálogo”
implica uma enumeração da totalidade dos objetos de interesse presentes na área de pesquisa,
enquanto nós resolvemos analisar um número selecionado de centros sicânios que nos
fornecem informações úteis à pesquisa.
4.2.

Qual documentação?

O presente capítulo é dedicado à exposição da documentação mobilizada na pesquisa.
Os dados com que trabalhamos são de três tipos: 1) bibliográficos, sobretudo no que se refere
às pesquisas e ao material arqueológico 76 dos sítios considerados; 2) autópticos, ou seja,
coletados pessoalmente durante as visitas aos sítios e os levantamentos em campo; 3)
topográficos, em forma de mapas das áreas que conseguimos levantar. As informações foram
selecionadas e elaboradas para fornecer uma visão quanto mais completa de cada um dos sítios
analisados.
Os dados bibliográficos retratam uma imagem bem objetiva do sítio e nos dizem a
respeito do seu contexto arqueológico no momento das investigações científicas. A descrição
dos remanescentes e dos achados em contexto, assim como as sucessivas análises dos
mesmos, têm como objetivo abrir os caminhos às interpretações. O registro das pesquisas mais
recuadas no tempo é muito valioso, pois ao longo dos anos, por fatores antrópicos ou naturais,
o aspecto dos sítios facilmente pode ter sofrido mudanças ou, em alguns casos, ter sido
completamente desfigurado. Os dados numismáticos foram recuperados a partir de
publicações sistemáticas e constituem uma parte importante da nossa análise, como já
explicamos no capítulo dois. Por isso dedicamos a eles um item à parte (4.4), no qual explicamos

76

“Material arqueológico” é uma definição genérica que quisemos adotar para indicar todos os tipos de
documentação material: das moedas à cerâmica, dos remanescentes arquitetônicos a eventuais restos orgânicos
e assim por diante.
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em detalhe como a documentação numismática foi organizada nas fichas. Após o repertório,
seguem sete gráficos que oferecem uma visão geral dessa documentação.
Os dados autópticos têm como objetivo relatar a realidade atual dos sítios e de integrar
as lacunas das informações bibliográficas, quando necessário. Além disso, a importância desse
tipo de dado se dá sobretudo no momento das reflexões sobre a contextualização de um sítio
com relação ao espaço em que este é inserido e à sua interação com as demais feições da
paisagem. Nesse sentido, os dados topográficos são essenciais para visualizarmos, por meio de
uma representação gráfica, as características físicas do lugar; esses dados são complementados
pelas ortofotos. Estas restituem uma visão geral de uma área, compreendendo, além dos
vestígios arqueológicos, o seu aspecto contingente (vegetação, estruturas modernas, etc.).
A seguir, explicamos em detalhe a maneira em que cada tipologia de dado foi trabalhada
e como consultar as informações coletadas e disponibilizadas nesse capítulo. Como indicado
acima, esta seção é dedicada à exposição da documentação, cuja interpretação será enfrentada
no capítulo cinco.
4.3.

Dados bibliográficos: como ler as fichas.

Os dados bibliográficos de cada sítio são coletados e organizados em forma sintética, mas
completa, em fichas e reunidos para formar um repertório da amostragem dos sítios
arqueológicos mais significativos do território pesquisado. O repertório reúne quatorze fichas.
Cada uma delas tem um nome formado por uma sigla, que indica o município de pertinência,
e um número crescente no caso de mais sítios dentro do mesmo município. Esse nome é único
para todos os tipos de documento disponíveis para cada sítio, quer dizer: os relatórios de
campo (RC), as pranchas das imagens, os mapas e as ortofotos. Por exemplo, o sítio de Gibil
Gabib está sob a jurisdição do município de Caltanissetta, portanto, a sua sigla será CL. Pela
ordem alfabética dos quatro sítios que pertencem a essa província, Gibil Gabib é o segundo da
lista, portanto, a sigla seguirá o número 02 e, por fim, o nome da localidade atual. No caso de
Gibil Gabib conseguimos produzir todos os tipos de documentação elencados acima, dessa
forma teremos as seguintes nomenclaturas:
Ficha CL02-GIBIL GABIB
RC CL02-GIBIL GABIB
Prancha CL02-GIBIL GABIB
Mapa/Ortofoto CL02-GIBIL GABIB
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No caso, por exemplo, de Raffe teremos apenas dois tipos de documento: Ficha MU02RAFFE e Prancha MU02-RAFFE. Isso porque não foram feitas prospecções nem levantamento
topográfico. Ainda, há o caso de outros sítios nos quais só falta o levantamento topográfico.
Cada ficha é seguida pelos mapas topográficos e temáticos, quando disponíveis, e por uma
prancha de imagens.
Para organizar as informações nos baseamos em trabalhos de topografia arqueológica,
que previam uma organização dos dados semelhante à nossa (por exemplo: BTCGI; VERONESE,
2006; FREDERICKSEN, 2011; MAHER, 2012), e adaptamos as sugestões conforme as nossas
necessidades. Segue uma explicação detalhada de cada item da ficha:

Ficha Sigla+No-nome do sítio
NOME Atual

Nome da localidade seguindo a toponímia
corrente definida pelo IGM.

Antigo

Nome do centro na antiguidade conforme
as fontes. Não é sempre possível a
identificação.

LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Mapa topográfico do “Istituto Geografico
Militare” da Itália (veja-se supra, p. 64).
1:25.000. Documento no anexo.

Mapa CTR

“Mapa Tecnica Regionale” (veja-se supra, p.
64). 1:10.000. Documento no anexo.

Coordenadas UTM

Coordenadas

de

localização

do

sítio

(WGS84)

projetadas no Universal Transverse of
Mercator (veja-se supra, p. 67).

Altitude (m n.m.)

Medida do ponto mais alto da altura
estudada com relação ao nível do mar
(n.m.).

Província

Província de pertinência do sítio.

Município

Município de pertinência do sítio.
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DESCRIÇÃO Descrição da localização do sítio no espaço, com relação aos
centros modernos e aos antigos, e da sua conformação física.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E

A cronologia é determinada na base dos
achados

ARQUEOLÓGICAS

arqueológicos,

assentamentos

mais

desde

antigos

os

até

o

abandono em época grega. A periodização
é indicada com a nomenclatura específica
do território siciliano.
Fontes textuais

Caso o sítio antigo tenha sido identificado,
aqui é citada a fonte primária.

Fontes epigráficas

Aqui registramos qualquer tipo de inscrição
que pode constituir uma fonte epigráfica.

Dados arqueológicos Esse item é dedicado à descrição detalhada das pesquisas
arqueológicas no sítio e de seus remanescentes. O texto é
construído desenvolvendo os seguintes itens: história da pesquisa
arqueológica; breve história do lugar desde o primeiro
assentamento até o abandono em época grega; descrição
detalhada de: núcleo habitacional, áreas sagradas, fortificações e
necrópoles com o relativo registro arqueológico encontrado. Às
vezes, ao longo do texto, para não repetir constantemente o nome
do sítio em análise, preferimos usar apenas a inicial do nome (por
exemplo, Vassallaggi = V.).
Data do

Data do levantamento ou da visita por nós

levantamento ou

realizados. Faz-se referência também ao

da visita

RC.

INFORMAÇÕES Resumo dos dados numismáticos visualizados em seguida por
NUMISMÁTICAS meio de tabelas e de gráficos.
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4.3.1.

Bibliografia das fichas e composição das pranchas das imagens

O item “bibliografia”, que aparece após os dados numismáticos, contém as referências
bibliográficas que consultamos para obter as informações e os dados dos sítios. Para evitar
redundâncias, as bibliografias presentes nos verbetes dos volumes do BTCGI (indicado entre
parênteses após o autor e o ano) não foram repetidas no item da ficha.
As pranchas das imagens são colocadas no final da apresentação da documentação de
cada sítio, após a ficha, as ortofotos e os mapas (quando presentes). A maioria delas foi
levantada nas publicações das escavações ou do material arqueológico, enquanto a
documentação fotográfica produzida durante as nossas visitas e os levantamentos supre a falta
de imagens de bibliografia (é o caso dos sítios de Rocche, Tornambè e Gadira/Portella). Os
croquis e as imagens do material arqueológico (publicado ou exposto nos museus) e dos
elementos in situ acompanham o desenvolvimento das informações contidas nas fichas, com a
finalidade de auxiliar na compreensão da realidade arqueológica descrita. Lamentamos a falta
em algumas fotografias de um metro de referência ao lado do objeto, mas nem sempre foi
possível encontrar imagens melhores. As imagens de satélites, obtidas de Google Earth,
fornecem uma visão muito ampla do território que permite localizar o sítio estudado em
relação a feições significativas da paisagem como rios ou ribeirões, colinas e, em alguns casos,
outros centros indígenas ou centros modernos.
4.4.

Dados numismáticos

4.4.1.

Organização dos dados numismáticos nas fichas

Quando disponíveis, os dados numismáticos são organizados em tabelas. O registro
numismático pode ser 1) de contexto, provindo das escavações; 2) esporádico, sendo
encontrado em superfície durante uma visita ou em outras contingências; 3) de tesouros. Os
nossos dados são divididos em “tesouros” (quando existirem) e “achados monetários”. As
tabelas dos “achados monetários” referem-se aos achados esporádicos e de contexto e são
complementados por gráficos. Os itens dos gráficos colocados nas fichas mostram as casas
monetárias de Akragas e Siracusa, que normalmente são prevalentes em todos os centros,
enquanto o item “outras (pólis)” abrange os dados das outras casas monetárias. Só em Monte
Castellazzo inserimos o item “moedas púnicas” por causa da sua evidente prevalência. A coluna
à direita da tabela dos achados mostra a cronologia; a primeira linha quer definir as regiões por
grandes áreas; a segunda linha mostra as casas monetárias.
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As tabelas com as moedas de tesouros seguem critérios diferentes. Na coluna à esquerda
estão as cidades emissoras, na central o número dos exemplares e na coluna à direita as datas.
O item “datação” indica de que data a que data foram emitidos os exemplares presentes no
tesouro por cada cidade emissora. Preferimos expor de forma mais sucinta os dados dos
tesouros porque acreditamos que esse tipo de registro não necessariamente reflete a realidade
do circulante no lugar. Isso depende da própria natureza do tesouro como documento
arqueológico. Um conjunto de moedas destinado ao acúmulo de dinheiro com um certo valor
intrínseco reúne exemplares de diferentes épocas e lugares e não sabemos como e porque tal
conjunto se formou. Tampouco podemos saber quem o perdeu ou enterrou: um membro da
comunidade cidadã que, em um momento de emergência, precisou ocultar o seu pecúlio ou
talvez um visitante passageiro que, por razões desconhecidas, teve de se desfazer do dinheiro
que estava carregando consigo? (STAZIO, 1983b, p. 68; CALTABIANO; PUGLISI, 2000, p. 341;
GRANDJEAN, 2015, p. 6).
4.4.2.

Abreviaturas das tabelas numismáticas

Para agilizar a composição das tabelas numismáticas adotamos uma série de
abreviaturas que se referem às grandes áreas de pertinência das casas monetárias e às
indicações cronológicas (datas todas a.C.). Seguem as chaves de leitura de tais abreviações.
Grandes áreas geográficas:
Sic. O = Sicília Ocidental: Segesta, Selinonte, Nakone
Sic. E = Sicília Oriental: Siracusa, Catania, Zancle/Messina, Lentini, Naxos
Sic. S = Sicília meridional: Akragas, Gela
Sic. N = Sicília Setentrional: Himera, Thermai, Lipara, Cefalù
Sic. C. = Sicília Central: Mytistraton, Agyrion.
Gr. Cont. = Grécia Continental: Corinto, Anaktorion, Leukas
Púnicas = São as moedas de Cartago e de casas monetárias de cidades púnicas na Sicília (C.M.
púnica da Sicília). A produção de moedas por parte dos púnicos na ilha, durante as épocas
clássica e helenística, se inspirava na arte monetária siceliota (GUZZETTA, 2009, p. 149), mas,
ao contrário das cidades gregas da Sicília, as cidades púnicas não costumavam ter um tipo sema
que caracterizava a cunhagem. Por essa razão, ainda que seja possível reconhecer a origem
“púnica-siciliana” da moeda, não é possível identificar o centro da sua produção.
Referências cronológicas:
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a.+data = ante. Ex.: a. 409: moeda emitida antes do 409
p.+data = post. Ex.: p. 409: moeda emitida depois do 409
i.+século = início de... Ex.: i. V: início do V séc.
f.+século = final de... Ex.: f. V: final do V séc.
m.+século = metade de... Ex.: m. V: metade do V séc.
p.m.+século = primeira metade de... Ex.: p.m. V: primeira metade do V séc.
s.m.+século = secunda metade de... Ex.: s.m. V: segunda metade do V séc.
ca. = cerca de. Ex.: 415 ca.: cerca de 415.
4.4.3.

Representação gráfica dos dados numismáticos

Os achados monetários presentes na nossa documentação são no total 469, enquanto as
moedas procedentes de tesouros são 292. Como já explicamos, preferimos tratar de forma
separada os dois grupos. Nos gráficos tentamos mostrar a presença das casas monetárias por
sítio e também a distribuição cronológica das mesmas. A interpretação será enfrentada no
capítulo 5.
A seguir, mostramos o sumário dos gráficos com uma legenda para cada um deles. As
representações gráficas são apresentadas no final do capítulo.
Gráfico 1. Presença total dos achados monetários: O gráfico “em pizza” 77 mostra a
presença das casas monetárias que compõem a documentação numismática do território
levantado. As percentagens maiores são representadas pelas moedas de Akragas (42%, 195
moedas) e Siracusa (35%, 164), seguidas pelas moedas púnicas de casas monetárias sicilianas
(7%, 35) e pelas moedas com legenda KAINON78 (7%, 34).
Gráfico 2. Cronologia dos achados monetários por sítio: Cada coluna do gráfico mostra a
presença das moedas em cada sítio com base em um período de tempo de 25 anos. A contagem
começa com a data de 510 a.C., a mais antiga registrada (que corresponde a uma moeda de
Akragas de 510-472, encontrada em Vassallaggi), e termina com a data de 240, a mais recente
registrada (que corresponde a uma moeda de Siracusa de 269-240 a.C., encontrada em
Castellazzo).
77

Para essa definição, cf. https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-graficos.htm. Acessado em:
17/02/2018.
78
A questão da identificação das moedas com legenda KAINON é muito complexa e, até hoje, debatida. Os
numismatas já propuseram inúmeras interpretações (emissões de uma cidade da Sicília ocidental? Uma emissão
de mercenários púnicos? ou de Akragas do IV séc.?), mas ainda não foi encontrada uma solução ao seu mistério.
Pela evidência numismática e os contextos arqueológicos dos achados, pode-se colocar cronologicamente na
primeira metade do séc. IV a.C. (CAMPANA, 1999b).
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Gráfico 3. Distribuição cronológica dos achados monetários: O gráfico em áreas mostra
mais claramente a distribuição cronológica dos achados. Também nesse caso dividimos em
períodos de 25 anos, de 510 até 240 a.C.
Gráfico 4. Distribuição por sítio das casas monetárias dos achados: O gráfico em colunas
mostra a presença em cada sítio das casas monetárias. É evidente a preponderância das casas
de Akragas e Siracusa.
Gráfico 5. Distribuição das casas monetárias nos tesouros: O gráfico em colunas visualiza
a presença das casas monetárias em cada tesouro. O tesouro Gibil Gabib 1928 é o que contém
uma maior variedade, sendo nele representadas onze casas monetárias.
Gráfico 6. Cronologia das moedas de tesouros por casa monetária: Cada coluna registra
uma casa monetária e as cores marcam as faixas temporais. Aqui, ao invés de dividir a linha
temporal de 25 em 25 anos, consideramos todas as datas registradas.
Gráfico 7. Distribuição cronológica das moedas de tesouros: O gráfico em áreas mostra a
distribuição das moedas. A concentração maior é registrada entre 425 e 409 a.C., com um pico
entre o final do V e o começo do IV séc. a.C.
4.5.

Dados autópticos e topográficos

Os dados autópticos são o resultado das observações e reflexões surgidas durante as
atividades de campo e as prospecções conduzidas pessoalmente ao longo da pesquisa de
doutorado. Esse tipo de dado naturalmente difere dos dados coletados de bibliografia, nos
quais se faz referência quase exclusivamente ao contexto arqueológico indagado durante as
escavações e que, portanto, relatam uma realidade que, em alguns casos, hoje já é diferente
ou não existe mais. Durante as várias expedições de pesquisa de campo foram produzidos
relatórios e um repertório fotográfico nos quais são contidas informações úteis a
complementar as fichas ou a suportar reflexões ao longo da própria tese. Os relatórios de
campo se encontram na íntegra como anexos da presente tese e apresentam os seguintes
critérios:
Nome do relatório (que deve ser igual ao dos outros documentos associados. Veja-se
supra, p. 105);
Data do levantamento/visita;
Critérios que levaram à escolha do sítio
Participantes (quem auxiliou no trabalho de campo e qual foi seu aporte na pesquisa)
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Método e instrumentos utilizados;
Descrição detalhada de: conformação do sítio; percursos efetuados na atividade de
survey; evidências encontradas; tipologia da paisagem que se pode observar; eventuais
propostas de interpretação.
Pranchas das imagens coletadas durante as atividades de campo. Essas pranchas tem o
mesmo objetivo e a mesma função das pranchas das imagens das fichas. Também é
possível que dentro do RC faça-se referência às pranchas das imagens das fichas para
evitar repetições.

Dos quatorze sítios que compõem o repertório, dez foram visitados (e, portanto, constam
de um RC79) e de oito deles foram produzidos os mapas topográficos e temáticos e as ortofotos.
Mapas e ortofotos80 seguem aos dados bibliográficos, e as suas nomenclaturas conformam-se
ao critério adotado nas fichas, nas pranchas e nos relatórios de campo. Os dados topográficos
são introduzidos por breves textos que ilustram a metodologia usada e os dados técnicos em
detalhe, de forma a facilitar a leitura da documentação apresentada. Apontamos, finalmente,
que os dados deduzidos pelas fontes bibliográficas são expostos de forma objetiva, enquanto
as nossas interpretações serão apresentadas no capítulo 5.

79

Os relatórios de campo dos sítios de Rocche e Tornambè foram integralmente usados para a composição das
fichas PP01 e PP02 nesse capítulo, pois a documentação bibliográfica era insuficiente. Portanto, com o intuito de
não incorrer em repetições, optamos para não colocar os RC nos anexos.
80
Sobre a produção dos mapas e das ortofotos e o seu papel no âmbito da metodologia da nossa pesquisa vejase o cap. 2.
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Ficha CL01-GADIRA/PORTELLA
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Gadira
Desconhecido
268 III NO

Mapa CTR

630120 SAN CATALDO

Coordenadas

37o 28’9.8” N-13 o 58’4.6” E

Altitude (m n.m.)

~690

Provincia

Caltanissetta

Município

Caltanissetta

DESCRIÇÃO Gadira é uma contrada81 que dista menos de 2 km de Vassallaggi

em direção SE (fig. CL01-1). As estruturas articulam-se
principalmente sobre uma encosta rochosa, de tipo calcário, que
se estende em direção NS por cerca de 1,5 km. Hoje em dia o sítio
é quase intransitável, mas possui um valor estratégico notável: do
pico maior da encosta (chamado Portella del Tauro) a visão é
amplíssima e abrange os centros de Monte Grande, Gibil Gabib,
Sabucina, Capodarso, Monte Fagaria, Monte Balate e Castelazzo
di Marianopoli. Gadira está no centro da cordilheira que divide o
vale médio do rio Plátani e o vale médio do rio Salso.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Bronze antigo-começo III séc. a.C. (não
podemos ter certeza da continuidade do
assentamento na Idade do Ferro, pois não
encontramos

evidências

arqueológicas

dessa época)
Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

F. Lauricella relata (1990, p. 116) que
durante uma visita foi encontrada uma laje

81

Veja-se Glossário, p. 14.
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de arenito na qual teriam sido gravadas as
letras gregas BEM o BEΛΛ. O fragmento
estava nas proximidades de um poço
quadrado, no ápice da Portella del Tauro.
Dados arqueológicos

As primeiras notícias sobre uma frequentação na antiguidade da
colina de Gadira são referidas por Giuseppe Amico Medico (1871,
p. 17), o qual contou da descoberta de um tesouro de moedas
gregas encontrado no lugar. Em 1956, a superintendência de
Arigento realizou uma prospecção oficial na parte setentrional da
colina, a Portella del Tauro (SOLE, 2012, p. 62). Francesco
Lauricella (1990), estudioso amador, na sua publicação sobre
Vassallaggi e o seu território, dedicou uma sessão à visita feita por
ele na Portella del Tauro, falando do material diagnóstico
encontrado. O único material procedente de Gadira publicado
com rigor científico é o numismático (MERIGHI, 1963; SOLE, 2012),
muito valioso para nós, pois constitui o único ponto firme e
referenciado para que possamos avançar nossas reflexões sobre a
cronologia do sítio. A maioria dos dados utilizados para o estudo
desse sítio, portanto, provem das nossas prospecções, que
começaram em 2015 e foram concluídas em 2017 com um
levantamento topográfico do setor setentrional da colina. Na
ausência de escavações sistemáticas, não podemos afirmar com
certeza a função dos elementos arquitetônicos visíveis na
superfície, nem estabelecer uma cronologia definitiva. Não
obstante esses limites, ainda podemos confiar na evidência
objetiva dos dados coletados para inferirmos as informações
necessárias. A colina de Gadira (ortofoto CL01-1) pode ser dividida
em quatro áreas: setentrional, chamada Portella del Tauro;
central; meridional; Santa Rosalia. Enquanto as prospecções
mencionadas acima foram conduzidas apenas na parte
setentrional, as realizadas por nós interessaram à colina inteira. Há
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sinais da ocupação espalhados por todas as áreas; trata-se
principalmente de cômodos de forma quadrada ou retangular
escavados na rocha e muros de pedras perpendiculares,
fragmentos de cerâmica fina ou de uso comum e muitíssimas
telhas de tipo grego. Os cômodos da selada central se
desenvolvem segundo uma orientação NS-EO NS de maneira
bastante regular, mas seguindo a conformação do terreno. Entre
eles, os maiores têm uma dimensão de cerca de 4,5 m e compõem
uma estrutura múltipla composta por dois ambientes retangulares
e um circular (fig. CL01-2). Este último é escavado na rocha e a sua
entrada é constituída por dois degraus pequenos; no ápice das
paredes entrevê-se um sulco esculpido que devia servir para o
encaixe da pedra de cobertura, cujos fragmentos, quebrados em
três partes, estão no interior do cômodo (fig. CL01-3). Esse tipo de
estrutura é comum na Europa na Idade do Bronze antigo e há
muitos exemplos também na Sicília. Infelizmente, é muito difícil
datar com exatidão os dolmens (TUSA, 1997; VASSALLO, 2014),
ainda mais em um caso como este, em que falta uma atividade de
escavação. O pico meridional, muito impérvio, foi difícil de ser
explorado. Ainda assim, os elementos que conseguimos levantar
(ambientes, cisternas, poços e degraus) (fig. CL01-4, 5) dizem
muito a respeito da frequentação dessa área e as imagens aéreas
confirmam que o pico devia hospedar uma parte consistente do
núcleo habitacional (mapa CL01-2). Nessa parte da colina foram
encontrados fragmentos de cerâmica local proto-histórica e grega
(fig. CL01-6, 7). A altura chamada Santa Rosalia é a extensão
meridional da crista de Gadira. Até alguns anos atrás, Santa Rosalia
foi usada como pedreira, portanto, os vestígios da ocupação
antiga foram quase totalmente apagados. Contudo, individuamos
duas grandes cisternas (fig. CL01-8, 9) e alguns entalhes nas rochas
(fig. CL01-10). A área setentrional de Gadira é a mais facilmente
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transitável e mostra vestígios bem conservados da ocupação na
antiguidade. Aqui concentra-se o maior número de tumbas em
grotticella, algumas das quais foram reaproveitadas e ampliadas
em ambientes retangulares (fig. CL01-11) em épocas sucessivas.
No interior ou no exterior de alguns cômodos há uma pequena
cisterna circular (como acontece em Sabucina e Gibil Gabib) e, às
vezes, um pequeno sistema de canalização para as águas. Também
foram encontrados dois poços quadrados (bóthroi?) (fig. CL01-12):
o menor (BC282) aparentemente está associado a um ambiente
(AC3 e BC2), enquanto o maior (BC1) encontra-se na parte mais
alta do pico e parece plausível associá-lo a práticas funerárias ou
rituais. A encosta oriental apresenta uma grande quantidade de
estruturas bem variadas: tumbas em grotticella modificadas,
intervenções de tipos diferentes nas paredes rochosas (tal como
pequenos arcossolios, entalhes horizontais que provavelmente
serviram para encaixar estruturas em material perecível, degraus,
etc.), e os vestígios do que parece ser uma porta (fig. CL01-13, 14)
e um caminho entre dois muros (fig. CL01-15). A encosta
ocidental, colapsada no lado NO, degrada em direção do vale que
se abre entre Gadira e Vassallaggi (fig. CL01-16, 17). Entre o
material diagnóstico, lembramos: fragmentos de cerâmica em
verniz negro (fig. CL01-18) e de cerâmica acromática (fig. CL0119), oscilla (cf. MILITELLO et al. 2015) (fig. CL01-20) e inúmeros
fragmentos de telhas de tipo grego (fig. CL01-21).
Datas de

Junho de 2014; dezembro de 2015; janeiro

visita/levantamento de 2016; março-abril de 2017. RC CL02Gadira/Portella (anexo 1).
INFORMAÇÕES A documentação numismática é constituída por 19 moedas. TrataNUMISMÁTICAS

se de achados de superfície recuperados no curso da última

82

Os nomes dos elementos levantados se encontram no RC CL01, em anexo. Nas pranchas do mesmo relatório
estão as fotos dos demais elementos mencionados acima.
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prospecção oficial realizada em 1956 (SOLE, 2012, p. 62). G. Amico
Medico (1871, p. 17) relata que ao sopé da montanha foi
encontrado um tesouro de 125 moedas de prata dentro de um
vaso. Conforme a sua testemunha, as cidades representadas
seriam: Akragas (16), Atenas (4), Catânia (1), Gela (14), Imera (2),
Lentini (7), Messana (10), Púnicas (1), Segesta (1), Selinunte (7),
Siracusa (62). Não temos elementos úteis para datar o tesouro.

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 57-62):
Data a.C.
425 c.
f. V (a. 409-400)
f. V-i. IV
m. IV
338-317
287-279
Tot.

AKRAGAS
1

1
1
3

SIRACUSA
1
1
9
1

AGYRION

KAINON?

1

3

12

1

3

Representação gráfica dos achados

GADIRA
12
10
8
6
4
2
0
MOEDAS

Akragas
3

Siracusa
12

Outras
4

BIBLIOGRAFIA AMICO MEDICO 1871; ADAMESTEANU, 1958a; MERIGHI, 1963;
LAURICELLA 1990; SOLE 2012.
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Mapas e ortofotos CL01 (Tomo II)
O modelo fotogramétrico foi composto a partir de 114 fotografias feitas a uma altitude
de 59 metros por sobre uma área de ~90.000 m², gerando uma nuvem com 11.758.679 pontos.
Com estas foi possível gerar imagens com uma resolução máxima de solo de 2,3 cm por pixel e
com erro estimado para os eixos X e Y de 0,99 metros e de 0,43 metros no eixo Z. E com estes
dados elaboramos os mapas a seguir:
Ortofoto: Colina de Gadira: picos N e S, selada central. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico da colina de Gadira: picos N e S, selada central. Por T.
Attorre.
Mapa (2): Mapa temático mostrando os elementos construtivos. Por T. Attorre e
autoria própria.

Pranchas CL01 (Tomo II)
1. Recorte de Google Earth mostrando grande detalhe, sendo enfatizada a localização em
relação a Vassallaggi. Fonte: Google Earth®.
2. No quadrado amarelo, a foto aérea do complexo dos ambientes maiores na selada
central, ao lado da sua localização na colina. Fonte: arquivo pessoal.
3. Particular do “dolmen”, sendo sinalizados os elementos principais: ingresso, degraus e
cobertura. Fonte: arquivo pessoal.
4. Poço vertical no pico meridional. Fonte: arquivo pessoal.
5. Degraus de conexão entre ambientes no pico meridional. Fonte: arquivo pessoal.
6. Fragmento de parede de vaso de produção indígena. Fonte: arquivo pessoal.
7. Fragmento de borda extrovertida de patera com decoração impressa de palmeta em
verniz negro. Fonte: arquivo pessoal.
8. Cisterna (1) na crista de Santa Rosalia. Fonte: arquivo pessoal.
9. Cisterna (2) na crista de Santa Rosalia. Fonte: arquivo pessoal.
10. Cortes nas paredes rochosas da crista de Santa Rosalia. Fonte: arquivo pessoal.
11. Fotos aérea do pico setentrional desde NE. As flechas indicam algumas das câmeras
escavadas na parede rochosa. Fonte: arquivo pessoal.
12. Foto aérea de uma parte do pico setentrional, em que é possível ver os dois poços BC1
e BC2. Fonte: arquivo pessoal.
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13. Particular da porta na vertente oriental, desde NE. Fonte: arquivo pessoal.
14. Particular da porta na vertente oriental, desde SE; no fundo à direta, se vê a entrada
que conjunge a vertente com a selada central. Fonte: arquivo pessoal.
15. Parte superior ao plano da porta e fileira de pedras. Fonte: arquivo pessoal.
16. Foto aérea de uma parte da vertente ocidental, desde NO. Fonte: arquivo pessoal.
17. Particular da vertente, mostrando o colapso da parede rochosa. Fonte: arquivo pessoal.
18. Fragmentos de vasos em verniz negro encontrados pela família Pilato, que mora ao sopé
NE da colina. Fonte: arquivo pessoal.
19. Fragmentos de vasos acromáticos encontrados pela família Pilato. Fonte: arquivo
pessoal.
20. Quatro oscila acromáticos, que deviam servir como pesos de tear, do tipo grego difuso
principalmente no IV séc. a.C., encontrados pela família Genova, que mora ao sopé NE
da colina. Fonte: arquivo pessoal.
21. Fragmentos de telhas e de paredes de pithoi, encontrados pela família Pilato. Fonte:
arquivo pessoal.
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Ficha CL02-GIBIL GABIB
NOME Atual
Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Gibil Gabib
Desconhecido
268 III NO-NE

Mapa CTR

631090 CALTANISSETTA

Coordenadas UTM

37º 27’ 09.88’’ N – 14º 04’ 4018’’ E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~617

Provincia

Caltanissetta

Município

Caltanissetta

DESCRIÇÃO Gibil Gabib (ou Gibil Gabel) é uma colina que se encontra cerca de
5 km SO da cidade de Caltanissetta (fig. CL02-1). A colina, de gesso,
é constituída por três plataformas degradantes em direção SE e
domina os lados oriental e meridional do vale do rio Salso (fig.
CL02-2). O único acesso ao assentamento é pelo lado SE, onde
encontra-se a área da necrópole grega (ortofoto 4). As habitações
e as demais estruturas públicas (ortofotos 2 e 3) localizam-se
acima de uma planície apical que degrada em direção do rio Salso,
enquanto os outros lados são precipícios rochosos que fornecem
uma defesa natural, junto com uma crista que corre ao longo dos
lados setentrional e ocidental.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS
Fontes textuais
Fontes epigráficas

Bronze antigo-começo do III séc. a.C.

Nenhuma
Nenhuma

Dados arqueológicos Na opinião do historiador e arqueólogo palermitano Antonio
Salinas (DI NOTO, 1992, p. 353), o nome Gibil Gabib ou Gibil Gabel,
de origem árabe, significa “montanha de Habib” e seria ligado à
lenda do herói muçulmano Habib-ibu-Obeida que chegou à ilha
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em 740. Já segundo Tusa e De Miro (1983), esse nome significa
“montanha da morte”, por causa da presença do grande número
de tumbas escavadas na rocha ao sopé da altura. As primeiras
pesquisas e escavações datam do final do século XIX e foram
direcionadas principalmente ao estudo da necrópole meridional,
a mais antiga, que foi frequentada desde o Bronze antigo (fase
Castelluccio) e durante toda a ocupação do sítio. Em geral, nessa
primeira fase da pesquisa, a atenção foi direcionada sobretudo à
quantidade de fragmentos cerâmicos encontrados, que revelaram
que o sítio tinha sido ocupado já na época pré-histórica e até a
época romana. Em 1955 Dinu Adamesteanu retomou a pesquisa e
dedicou-se à avaliação da extensão da necrópole meridional e ao
estudo de uma parte do núcleo habitacional (a planície apical). Em
1959, em uma segunda campanha de escavação, foram trazidas à
luz estruturas do séc. VI a.C. e uma necrópole, de 36 sepulturas,
entre o contraforte setentrional e a muralha, que continham
mobiliários funerários sobretudo da metade do IV séc. a.C.
(prevalentemente cerâmica Gnathia) (fig. CL02-3). De 1984 a 1988
quatro campanhas de escavação, realizadas por C. Miccichè,
concentraram-se na área das habitações, espalhadas nas três
plataformas da colina.
Os fragmentos cerâmicos e as necrópoles documentam que a
frequentação do sítio começou no Eneolítico antigo e médio e se
intensificou na Idade Bronze antigo. A partir da Idade do Ferro,
podem-se individuar três fases de ocupação da colina: a primeira
é da segunda metade do séc. VII a.C., a segunda do final do VI ao
começo do V séc. a.C. e a terceira do IV séc. a.C. (CL02-4). A
presença considerável de fragmentos de cerâmica indígena –
sobretudo pintada com decoração geométrica, de tipologia e
decoração variadas – é testemunho da extensão do núcleo
habitacional de VII e começo VI séc. a.C. Durante a primeira fase,
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as habitações ocupavam principalmente a plataforma apical
(como parece demostrar a grande quantidade de fragmentos
cerâmicos encontrados e datados da segunda m. do VII séc. a.C.).
Vestígios de estruturas contemporâneas foram encontradas
também na área da porta II. Entre VI e V séc. a.C., o sítio apresenta
características que se inspiram abertamente aos modelos
helénicos, como é evidente no implante urbano da cidade, do
setor da porta II (fig. CL02-5, 6, ortofoto 2, mapa 2) e do setor NO
(CL02-7, ortofoto 3, mapa 3), e na presença de material de
importação como a cerâmica ática de figuras negras, taças jônicas,
kothones coríntios tardios. Mudanças são visíveis também nas
necrópoles,

em

que

as

tumbas

em

grotticella

foram

gradativamente substituídas pelas tumbas em câmera
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retangulares e fechadas com telhas. O assentamento de IV séc.
a.C. (fase 3), que se estendia na colina inteira, colocou-se em cima
das estruturas arcaicas reutilizando e modificando as plantas
antigas (fig. CL02-8).
A fortificação do centro foi construída ao longo do séc. VI a.C.: foi
realizado um émplekton84 com um muro de pedras grandes, torres
e duas portas. A muralha defendia os lados da colina que não eram
protegidos naturalmente. No séc. IV a.C., foram feitas obras de
fortalecimento e outras modificações: estreitamento da porta I,
fechamento da porta II, construção de novas torres e de um local
de culto, com planta retangular, em proximidade da ex porta II.
As necrópoles da idade pré-histórica são localizadas na vertente
meridional da colina, onde, em época moderna, foi implantado um
pequeno núcleo habitacional, aparentemente uma fazendola, que
transformou algumas tumbas em grotticella da fase Castelluccio
em abrigo para os animais (fig. CL02-9). A necrópole grega SO (fig.

83
84

Veja-se Glossário, p. 17.
Veja-se Glossário, p. 15.
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CL02-10) foi frequentada entre o séc. VII e o IV a.C.; aqui são
documentados sepultamentos múltiplos em tumbas em câmera e
em grotticella e tumbas em fossa com cobertura de telhas planas
ou de lajes de pedra, datadas do final do VI e o começo do V séc.
a.C. No IV séc. a.C., além da necrópole SO, foi usada a necrópole
NE, com tumbas em fossa, em cappuccina e tumbas em
incineração.
Pela evidência da cultura material, no IV séc. a.C. a cidade de Gibil
Gabib conheceu o ápice do seu desenvolvimento e da sua
prosperidade, como é possível observar pela riqueza e quantidade
dos mobiliários funerários e dos achados datáveis nesse período
(fig. CL02-11, 12, 13), e encontrava-se abandonado já no começo
do III séc. a.C. Foi pouco frequentado na época romana; na época
bizantina a parte NO da planície apical voltou a ser ocupada, e as
tumbas do séc. IV a.C. foram reutilizadas; é nesse período que o
lugar ganha o nome árabe de Gibil Gabib.
Data do

Abril de 2017. RC CL02-Gibil Gabib (anexo

levantamento

2).

INFORMAÇÕES A documentação numismática é constituída por 104 moedas.
NUMISMÁTICAS
Delas 78 são achados esporádicos ou de contexto, 26 provêm de
um tesouro. A maioria das moedas é das casas monetárias de
Siracusa e de Akragas. Quase todos os exemplares encontrados na
escavação provêm da área habitacional, enquanto não sabemos
nada da origem do único tesouro, que continha só moedas de
prata de várias pólis gregas. As últimas emissões representadas no
tesouro datam 340-330 a.C.

Tesouro GIBIL GABIB 1928 (IGCH 2132); sepultamento: 340-330 a.C.:
Pólis

Número de exemplares

Datação a.C.

Siracusa

7

-

Corinto

4

415-345

Zankle/Messana

3

450/446 a 412/408
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Leukas

2

360-340

Casa monetária púnica da Sicília

2

350-340

Thermai

2

s. m. IV

Catania

1

-

Lentini

1

-

Ambrakia

1

f. V

Casa monetária incerta (Rash Melcarth?)

1

s. m. IV

Anaktorion

1

p. 345

Incerta

1

-

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 127-150):
Data a.C.
430
425-420
425
410
a. 405
a. 409
f.V-i. IV
f. IV
338-317
317-310
287-279
276-269
f.IV-c. III
TOT.

Sic. E
Siracusa

Sic. O
Segesta Solunto

Sic. S
Akragas

C.M. púnica da Sicília

Kainon?

Gr. Cont.
Corinto Anaktorion
1

1
1

23
1

4
4
25
9

1

9

1

2
2
1
1
33

1
1

2

1
1

30

1

Representação gráfica dos achados
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BIBLIOGRAFIA DI NOTO, 1992 (BTGCI, X); MICCICHÈ, 1990, 1993, 2011;

MICCICHÈ; PANVINI, 2006a; VERONESE, 2006 (p. 425); PANVINI;
SOLE, 2007; SOLE, 2012.

Mapas e ortofotos CL02 (Tomo II)
Em Gibil Gabib três sobrevoos de 49 metros de altitude foram realizados, com a
aquisição de 130 fotografias. Com estas foi gerado um modelo fotogramétrico com resolução
de solo de 1,95 cm/pixel, com erros estimados em 1,06 m em X, 1,99 m em Y e 1,98 em Z. Com
base neste modelo geramos uma nuvem de ~14 milhões de pontos, com os quais geramos as
curvas de nível que representam o modelo de elevação da superfície (Fig. 20). Os valores mais
altos na estimativa dos erros se devem à natureza recortada das áreas de interesse em Gibil
Gabib, onde a necrópole está bem distante das áreas escavadas e com considerável diferença
em altitude. Um mosaico das fotografias aéreas foi projetado e com base nele geramos as
ortofotos da área.
Ortofoto (1): Colina de Gibil Gabib. Por T. Attorre.
Ortofoto (2): Detalhe da escavação Leste. Por T. Attorre.
Ortofoto (3): Detalhe da escavação Oeste. Por T. Attorre.
Ortofoto (4): Detalhe da necrópole grega meridional. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico da colina, com destaque das áreas de escavação. Por T.
Attorre.
Mapa (2): Mapa temático da escavação Leste. Por T. Attorre e autoria própria.
Mapa (3): Mapa temático da escavação Oeste. Por T. Attorre e autoria própria.
Mapa (4): Mapa temático da necrópole grega meridional. Por T. Attorre e autoria
própria.

Pranchas CL02 (Tomo II)
1.

A colina de Gibil Gabib. Nos quadrados vermelhos, são evidenciadas as áreas de

escavação. Fonte: Google Earth®.
2.

A colina de Gibil Gabib em relação ao rio Salso. Fonte: Google Earth®.

3.

Skyphos no estilo Gnathia. Miccichè 1990: 67.
127

4.

Planimetria da colina de Gibil Gabib. Fonte: Painel ilustrativo no Museu

Arqueológico de Caltanissetta (arquivo pessoal).
5.

Secção da área da Porta II. Fonte: MICCICHÈ, 1990, p. 66.

6.

Setor na área da porta II. Fonte: MICCICHÈ, 1990, tav. 9.

7.

Setor NO. Fonte: MICCICHÈ, 1990, tav. 10.

8.

Uma parte do assentamento do IV séc. a.C. Fonte: arquivo pessoal.

9.

Setor da necrópole meridional da fase Castelluccio com os edifícios

abandonados da época moderna. Fonte: arquivo pessoal.
10.

A necrópole grega meridional. Fonte: arquivo pessoal.

11.

Oinokhoa siciliota em figuras vermelhas (usada como ustrinum85) da segunda m.

do séc. IV a.C. Fonte: PANVINI; SOLE, 2007, p. 149.
12.

Lékythos aribalica siciliota em figuras vermelhas (usada como ustrinum) da

segunda m. do séc. IV a.C. Fonte: PANVINI; SOLE, 2007, p. 149.
13.

Fragmentos de cerâmica de final do V-IV séc. a.C. encontrados durante a visita

em Gibil Gabib. Fonte: arquivo pessoal.

85

Veja-se Glossário, p. 18.
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Ficha CL03-REDENTORE
NOME Atual

Collina del Redentore ou Monte San
Giuliano

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Mapa CTR

Desconhecido
268 IV SO
631050 BORGO PETILIA-STAZIONE DI
CALTANISSETTA

Coordenadas

37o 30’00.63” N-14o 03’26.09” E

Altitude (m n.m.)

~727

Distrito

Caltanissetta

Município

Caltanissetta

DESCRIÇÃO A colina do Redentore (ou Monte San Giuliano) fica a N de

Caltanissetta e está quase completamente incorporada no tecido
urbano da cidade (fig. CL03-1). A sua altura é uma das maiores da
região sendo 727 m n.m. De SE a montanha domina o vale do rio
Salso e a E está em frente aos sítios de Sabucina e Capodarso.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Dados arqueológicos

Eneolítico-IV séc. a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

Em 1963 a Associação Arqueológica Nissena organizou a primeira
escavação no sítio, em consequência de achados casuais de
fragmentos cerâmicos. Nessa escavação foram encontrados
materiais do séc. VII a.C., entre os quais uma cratera indígena de
imitação coríntia com decoração geométrica que sugere um
contato entre os indígenas de San Giuliano com os ápoikoi (fig.
CL03-2). A segunda escavação foi conduzida por Orlandini em
1969: foram encontrados fragmentos cerâmicos, instrumentos
líticos e 7 estatuetas da fase Castelluccio (Idade do Bronze Antigo)
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(ORLANDINI, 1966), pintadas de preto e vermelho e com detalhes
decorativos representando características distintivas do sexo
masculino e feminino (como genitália e seios). Essas constituem
uma descoberta importante; de fato, até então, conheciam-se
apenas pequenos fragmentos de cerâmica antropomorfa da fase
Castelluccio. Um conjunto desse tipo sugeriu a presença de um
culto no lugar, embora nem todos os estudiosos estejam de
acordo com essa proposta (HOLLOWAY, 1997, n. 32). As
escavações de 1989 foram realizadas nas proximidades de uma
pedreira, cuja exploração até a década de 1950 comprometeu
bastante o contexto arqueológico. As pesquisas conduzidas pela
Superintendência de Caltanissetta resultaram numa reconstrução
das fases de frequentação do sítio. Um fragmento de vasilha,
característico da fase de San Cono-Piano Notaro (PANVINI, 1990a,
p. 14), sugere que talvez o sítio poderia hospedar um grupo já na
Idade do Cobre. Das cabanas da Idade do Bronze Antigo não há
vestígios, provavelmente porque estas foram destruídas para a
construção de uma vila no séc. VII a.C., mas a análise das camadas
do centro habitacional permitiu a coleta de vários fragmentos
cerâmicos principalmente das fases de Castelluccio e de TindariRodì-Vallelunga. O centro parece ter sido abandonado durante a
Idade do Bronze Tardio para voltar a ser povoado entre o final do
séc. VIII e o começo do VII a.C. Deste período são fragmentos de
píthoi e de grandes ânforas, vários fragmentos cerâmicos (fig.
CL03-3) e uma grande cabana elipsoidal com entrada voltada para
leste e um banco de pedra no lado externo (fig. CL03-4). Nas
proximidades da cabana encontraram-se fragmentos de vasilhas
decoradas no estilo de Polizzello, um fragmento de estatueta (fig.
CL03-5) e uma kylix decorada com aves que data do VI séc. a.C.
(fig. CL03-6). Contemporânea à cabana é uma estrutura de forma
retangular, que foi substituída, no começo do séc. VI a.C., por um
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edifício com abside no lado S, que lembra um protótipo egeu (fig.
CL03-7). Essas construções são muito parecidas com as do
complexo sacro de Sabucina (ficha CL04): tal conformação, junto
com o tipo de material encontrado, corrobora a hipótese de que
essa área talvez fosse um local de culto. No geral, a maioria dos
artefatos é de produção local e há apenas poucos fragmentos de
cerâmica importada, sendo em particular fragmentos de taças
jônicas e de vasos coríntios. Há poucos vestígios de ocupação do
sítio depois do séc. V a.C., porém, nas escavações dos anos ’60,
foram encontrados fragmentos de cerâmica aretina e sigillata
africana.
Data do
Não foram feitas prospecções
levantamento
INFORMAÇÕES Foram encontradas 15 moedas e todas de Akragas. A mais antiga,
NUMISMÁTICAS

a única de prata, data de 510-472 a.C. As demais, de bronze,
datam dos últimos 25 anos do V séc. a.C. (SOLE, 2012, p. 283-284).

BIBLIOGRAFIA AMICO MEDICO, 1871; ADAMESTEANU, 1958b; ORLANDINI, 1958,

1966; PANVINI, 1990a; PANVINI 1993-1994a; SOLE, 2012.

Pranchas CL03 (Tomo II)
1.

Foto aérea de Redentore/San Giuliano. Fonte: Google Earth®.

2.

Cratera indígena de imitação coríntia. Fonte: PANVINI, 1990a, p. 17.

3.

Fragmentos cerâmicos com decoração indígena do séc. VII a.C. Fonte: PANVINI,

1990a, p. 19.
4.

Escavação da cabana elipsoidal. Fonte: PANVINI, 1990a, p. 17.

5.

Estatueta de terracota encontrada nas proximidades da cabana. Fonte: PANVINI,

1990a, p. 18.
6.

Kylix com decoração de pássaros. Fonte: PANVINI, 1990a, p. 18.

7.

Planimetria geral da escavação da suposta área sacra nas proximidades da

pedreira. Fonte: PANVINI, 1990a, prancha 1.
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Ficha CL04-SABUCINA
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Sabucina
Desconhecido
268 IV SE

Mapa CTR

631100 VILLAGGIO SANTA BARBARA

Coordenadas

37o 30’08.74” N-14o 07’12.45” E

Altitude (m n.m.)

~720

Província

Caltanissetta

Município

Caltanissetta

DESCRIÇÃO Sabucina localiza-se 8 km a NE da cidade de Caltanissetta. O centro

encontra-se em uma posição estrategicamente muito relevante,
pois ele ocupa um planalto de calcarenito que cria, com
Capodarso, um afunilamento do curso do rio Salso (Fig. CL04-1, 2).
A altura degrada a Leste na direção do rio Salso, enquanto os
outros lados são constituídos por penhascos que fornecem uma
defesa natural do centro (fig. CL04-3).
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Fontes textuais

Eneolítico antigo – começo IV séc. a.C.
Miccichè

(2011,

p.

109)

propôs

a

identificação do sítio com Mótyon86 (DS XI,
91, 4). Ele argumenta que a estrutura
urbana do centro de Sabucina é típica de
um frúrion indígena e que a sua decadência,
justamente na segunda metade do séc. V
a.C., indicaria o seu abandono por causa de
um acontecimento traumático, como foi o
cerco e a conquista da cidade por parte de

86

A hipótese é apoiada também por A. Franco (2008: 110, n. 15).
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Ducézio,

conforme

mencionado

por

Diodoro Sículo.
Fontes epigráficas
Dados arqueológicos

Nenhuma

A primeira notícia do sítio foi dada por Dunbabin in 1948 (apud
GARGINI, 2001, p. 182), mas o centro foi pela primeira vez
pesquisado por Adamesteanu em 1955. Desde então, o sítio foi
objeto de pesquisas e escavações sistemáticas, principalmente a
partir da década de 1960, quando Orlandini trouxe à luz o núcleo
habitacional da fase de Pantalica Norte e os vestígios do
assentamento indígena-grego. As campanhas de escavação entre
os anos 70 e 90 foram importantes para a reconstrução das fases
de assentamento de Sabucina, assim como as últimas pesquisas
(2003-2004), que aprofundaram o conhecimento da área
sudocidental e da necrópole médio-imperial (II-III séc. d.C.) na
contrada Lánnari.
Os remanescentes mais antigos são constituídos por uma tumba
com mobiliário funerário que permitiu a datação do primeiro
povoamento da área no Eneolítico inicial (IV mil. a.C.). Datado do
Bronze antigo (fase de Castelluccio) é um grupo de tumbas em
grotticella, que deixam pressupor a existência de um núcleo
habitacional. Do Bronze médio há apenas uma cabana com
vestígios de fogueira na contrada Lánnari. No lado meridional da
colina, na Idade do Bronze recente e final, surgiu um
assentamento de cabanas circulares, cujos vestígios indicam uma
frequentação até o século X a.C., quando foi destruído por um
incêndio. Entre o X e o IX séc. a.C. um novo centro de pequenas
dimensões foi implantado por cima dos restos da primeira aldeia
de cabanas. Entre os séculos VIII e VII a.C. houve uma
reorganização do assentamento. No séc. VI a.C. o centro entrou
nos interesses do expansionismo da pólis de Gela e isso é evidente
nos artefatos e na organização urbana que mostra a fortificação
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do centro. Na metade do séc. V a.C. a muralha foi reforçada nos
pontos estratégicos da cidade e foram construídas novas torres.
Essa exigência foi imposta, talvez, pela ameaça da revolta de
Ducézio, mas tais precauções não pouparam a cidade da
destruição. Com efeito, na segunda metade do mesmo século a
cidade não foi reconstruída e provavelmente foi gradativamente
abandonada.
Entre VIII e VII séc. a.C., acima do assentamento de cabanas préhistórico (fig. CL04-4) surgiu uma área habitacional constituída por
pequenas casas, mono ou pluricelulares, de forma retangular, às
vezes escavadas na rocha ou construídas com pedras irregulares.
No VI séc. a.C. as habitações ocuparam o pico da colina. As casas
apresentam uma forma mais regular, com subdivisões em
cômodos, e dispostas ao redor de um pátio, mas não seguem um
esquema ortogonal e as ruas desenvolvem-se como um conjunto
irregular (fig. CL04-5, ortofoto/mapa 4). Esta organização lembra
o modelo das plantas urbanas das apokias, mas mantem uma
característica peculiar: a intenção de concentrar a população
dentro de espaços pequenos, uma escolha devida à exigência de
adaptar o núcleo habitacional à morfologia do terreno, mas
também, de defender os habitantes em caso de ataque. Isso
sugeriu que no começo do séc. VI a.C. a cidade de Sabucina
começava a absorver os modelos gregos e, na segunda metade do
mesmo século, pela sua posição estratégica para o controle do rio
Salso, devia já ter assumido a função de frúrion, como demostra a
construção de uma muralha com torres semicirculares. Na metade
do séc. V a.C. a fortificação foi reforçada com torres
quadrangulares e o núcleo habitacional estendeu-se até ela. A
planta urbana manteve as características planimétricas, mas as
casas dispuseram-se em sentido ortogonal a respeito das
muralhas. Ao longo do séc. V a.C. a distribuição funcional das áreas
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urbanas estava bem definida, com suas áreas sagradas e
artesanais.
Foram identificadas três áreas sagradas extra-urbanas, todas
dedicadas ao culto das divindades ctônias: a área do setor D,
localizada nas proximidades da Porta Sul (fig. CL04-6); a área do
setor A, à extremidade ocidental da muralha; e o “Santuário extramuros” a SO da cidade. Na área sacra do setor D, no séc. VIII, foi
construído um edifício, de planta retangular (edifício D), que se
inspira em modelos egeus de tradição minoico-micênica. Entre os
séculos VII e VI, acima do edifício D foram construídos dois
edifícios de culto de forma circular: as cabanas-sacella87 A e 15. O
ingresso da cabana-sacellum A, que se abre no lado Leste, é
precedido por um pequeno pórtico com duas colunas (das quais
sobram fragmentos e um capitel dórico). Este edifício, portanto,
perpetua na forma as tradições indígenas, mas também reflete a
aquisição de modelos externos que se misturam com a tradição
local (FERRER, 2013). Durante a sua escavação foi encontrada a
maquete de um pequeno templo in antis, datada do final de VIcomeço de V séc. a.C., sobre pedestal e decorado com figuras
apotropáicas e acrotérios (Fig. CL04-7). Ao redor da metade do
séc. VI a.C., a cabana-sacellum 15 foi incorporado dentro de um
edifício retangular com orientação EO (sacellum88 B), e uma parte
do muro circular foi reusado como banco. Ao longo do séc. V os
dois sacella foram reformados: no começo do século, no sacellum
B foi realizada uma nova pavimentação e colocados dois altares,
um circular e outro retangular. Ao redor do meado do mesmo
século foram colocados: uma cerca para fechar o lado sul da área,
e novas antefixas no sacellum B. Nessa fase o sacellum A não era
mais ativo e, no seu lugar, foi construído um pátio para cerimônias

87
88

Veja-se Glossário, p. 14.
Veja-se Glossário, p. 17.
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rituais. Do lado ocidental da via que levava à área sacra, havia uma
oficina para a produção de vasos (Fig. CL04-8) e do lado oriental
uma leskhe89, ou seja, uma grande sala para reuniões religiosas
(fig. CL04-9). Na área sacra D havia um edifício circular com
pequeno pórtico (cabana-sacellum B), construído entre o VII e o VI
séc. a.C. O santuário “extra-muros” é do final do séc. VI a.C. e está
localizado nas proximidades da necrópole ocidental (fig. CL04-10).
Ele é limitado por um têmeno e na sua primeira fase construtiva
(final do VI-começo do V a.C.) foi dotado de dois sacella
retangulares (oikos90). Na segunda metade do século foi
construído um edifício de planta quadrangular que provavelmente
era usado como depósito para as ofertas votivas e que foi
substituído, no final do séc. V a.C., por um edifício maior decorado
com antefixas silênicas. O complexo sacro foi destruído e
abandonado no começo do séc. IV a.C.
Na metade do séc. VI a.C. foi edificada uma muralha. Dessa
primeira construção são visíveis um trecho do lado sudoriental da
muralha sucessiva, uma torre e uma pequena porta. Entre o final
do VI e o começo do V séc. a.C. foi realizada uma segunda muralha,
na técnica émplekton, que se estendia retilínea de um lado ao
outro da encosta. Essa muralha tinha torres semicirculares (fig.
CL04-11), duas pequenas portas de acesso (fig. CL04-12) e uma
porta maior no lado sul (Porta II) (fig. CL04-13). A partir dessa
estendia-se um trecho de muro que estreitava o acesso. Dessa
época é um cômodo apoiado ao muro e adjacente à porta (com.
C), que foi ampliado com a construção de um segundo cômodo
(D), na reforma sucessiva (fig. CL04-14). Na metade do séc. V a.C.
a muralha foi reformada: algumas das portas menores foram
fechadas; foram construídas torres quadradas, algumas das quais

89
90

Veja-se Glossário, p. 16.
Veja-se Glossário, p. 17.
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incorporaram as torres semicirculares da primeira muralha (fig.
CL04-15); a via que levava à porta de ingresso foi estreitada. Já na
segunda metade do séc. V a.C., a porta e os dois cômodos C e D
não estavam mais sendo usados.
As necrópoles eram localizadas nos declives a Leste, oeste e sul da
muralha. Ao longo do séc. VII a.C. a única necrópole em uso era a
meridional, que apresenta sepultamentos múltiplos em tumbas
em grotticella, portanto de tipo indígena. A partir da primeira
metade do séc. VI a.C., além da necrópole meridional (que
apresenta modificações de época grega no ingresso das tumbas
em forno) (Fig. CL04-16), começou a ser usada as necrópoles
oriental e ocidental, que continuaram a ser frequentadas até o
final do séc. V a.C. Na necrópole ocidental foram encontradas 276
tumbas, a maioria das quais sem mobiliário funerário. Aqui (como
também na necrópole oriental) foram encontradas várias
tipologias de sepultamento, muitas das quais de crianças: tumbas
em fossa com pedras e cobertas por lajes ou em caixa de lajes;
inumação em cista coberta com telhas à cappuccina; sarcófagos
para inumação; uma única sepultura em ânfora (de uma criança);
e poços com urnas cinerárias (Fig. CL04-17). Os sepultamentos
eram dispostos de forma ordenada e todas com orientação EO. A
maior parte do mobiliário funerário era constituído por vasos
áticos (figuras negras e vermelhas) misturados com cerâmica e
artefatos locais ou procedentes de outras apoikias. A área foi
usada até a segunda metade do séc. V a.C. e no seu final o
mobiliário é mais pobre.
Data do
levantamento

Abril de 2017. RC CL04-SABUCINA (anexo
3).

INFORMAÇÕES Sabucina é, até agora, o sítio no qual foi encontrado o maior
NUMISMÁTICAS

número de moedas: 218 exemplares no total, sendo 90

procedentes de tesouros. Todas as moedas datam do começo do
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séc. V até a segunda metade do IV a.C. e são prevalentemente de
bronze, enquanto apenas as mais antigas são de prata.

Tesouro SABUCINA 1962; sepultamento: começo do séc. IV a.C.:
Pólis
Siracusa
Incerta

Número de exemplares
5
1

Datação a.C.
f. V-i. IV
a. 409

Tesouro SABUCINA 1964; sepultamento: começo do séc. IV a.C.:
Pólis
Siracusa
Gela
Akragas

Número de exemplares
4
1
6

Datação a.C.
485/479 a 450/440
480/475 a 475-470
425-400

Tesouro SABUCINA 1991-1992a; sepultamento: final do séc. V a.C.:
Pólis
Siracusa
Akragas

Número de exemplares
3
23

Datação a.C.
425
425 a a. 409

Tesouro SABUCINA 1991-1992b; sepultamento: começo do séc. IV a.C.:
Pólis
Siracusa
Akragas

Número de exemplares
6
32

Datação a.C.
425 a f. V-i. IV
470-450 a a. 409

Tesouro SABUCINA 2003; +5 pontas de flechas de bronze. Sepultamento: começo do séc. IV
a.C.:
Pólis
Siracusa
Akragas

Número de exemplares
5
4

Datação a.C.
V a i. IV
425

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 185-282):
Data a.C.
485-479
480-461
475-455
466-460
425 c.
a. 405
405 c.
f.V-i. IV
IV

Siracusa
1

Sicília oriental
Messina Lentini
1
1

1
12
2
2
14
2
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TOT.

34

Data a.C.
440/35 a 420-16
415-409
TOT.

Data a.C.
460-430
f.V
420 c.
TOT.

Nakone
1
1

1

Sicília ocidental
Segesta Selinunte
1
2
1
2

Sicília setentrional
Himera
Thermai
2
2
1
3
2

Data a.C.
470-450
450-425
425 c.
420-405
415-407
a. 409
TOT.

Data a.C.
i. IV
IV
350-330

1

Sicília meridional
Akragas Gela
1
1
55
1
2
18
76
2

Púnicas
C.M. púnica na Sicília
1

Grécia continental
Leukas

Kainon?
2

1

Representação gráfica dos achados

SABUCINA
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0
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17
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Mapas e ortofotos CL04 (Tomo II)
Em Sabucina um sobrevoo de 33 metros de altitude foi realizado, com a aquisição de
157 fotografias. Com estas foi gerado um modelo fotogramétrico com resolução de solo de
1,25 cm/pixel, com erros estimados em 0,54 m em X, 0,90 m em Y e 1,05 em Z. Com base neste
modelo geramos uma nuvem de ~18 milhões de pontos, com os quais geramos as curvas de
nível que representam o modelo de elevação da superfície. Um mosaico das fotografias aéreas
foi projetado e com base nele geramos as ortofotos da área.
Ortofoto (1): Sítio de Sabucina. Por T. Attorre.
Ortofoto (2): Detalhe NO. Por T. Attorre.
Ortofoto (3): Detalhe SO (setor D). Por T. Attorre.
Ortofoto (4): Detalhe núcleo habitacional. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico do sítio de Sabucina. Por T. Attorre.
Mapa (2): Mapa temático da escavação NO. Por T. Attorre e autoria própria.
Mapa (3): Mapa temático da escavação SO (setor D). Por T. Attorre e autoria própria.
Mapa (4): Mapa temático da escavação do núcleo habitacional. Por T. Attorre e autoria
própria.

Pranchas CL04 (Tomo II)
1.

Foto de satélite da colina de Sabucina. No quadrado vermelho, as escavações.

Fonte: Google Earth®.
2.

Foto de satélite da colina de Sabucina e a sua colocação em relação à cidade de

Caltanissetta e à colina do Redentore (oeste), à colina de Capodarso (NE) e ao rio Salso (S).
Fonte: Google Earth®.
3.

Foto das colinas de Sabucina (à dir.) e Capodarso (à esq.) desde NE. Fonte:

http://www.regione.sicilia.it (acesso em 14/06/2018).
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4.

Planimetria do assentamento de cabanas da Idade do Bronze. Fonte: MOLLO,

1990, pr. 5.
5.

Núcleo habitacional de Sabucina. A cor azul indica as habitações em forma de

cabana, pertencentes à fase da cultura de Pantalica Norte. As demais estruturas datam da
época arcaico-clássica. Fonte: MOLLO, 1990, pr. 2.
6.

Setor D do sítio de Sabucina. A cor azul indica as estruturas pertencentes à fase

da cultura de Pantalica Norte, enquanto a cor rosa indica as estruturas da fase do séc. VIII-VII
a.C. Fonte: MOLLO, 1990, prancha 3.
7.

Maquete de templo de terracota, encontrada no sacellum A. Fonte:

http://www.arkeomania.comsacellodisabucina.html/. Acessado em 15/12/2016.
8.

Vestígios do forno da oficína na proximidade da porta sul. A planta do setor D

representa os edifícios da segunda m. do séc. V a.C. Fonte: PANVINI; GUZZONE; CONGIU, 2008,
p. 49 (foto do forno); MOLLO, 1990, pr. 4 (planimetria).
9.

Recorte do setor D, onde estão evidenciados os sacella A, B e 15 e a leskhe.

Fonte: MOLLO, 1990, prancha 3.
10.

Planta do edifício sagrado nas proximidades da necrópole ocidental. Fonte:

PANVINI, 1993-1994b, p. 792.
11.

Fotografia aérea da porta Sul e de uma das torres semicirculares da muralha.

Fonte: arquivo pessoal.
12.

Uma das pequenas portas de acesso da muralha de VI-V séc. a.C. Fonte:

PANVINI; GUZZONE; CONGIU, 2008, p. 79.
13.

Porta II da muralha. Fonte: arquivo pessoal.

14.

Planimetria da porta II e os cômodos C e D. Fonte: PANVINI; GUZZONE; CONGIU,

2008, p. 76.
15.

Foto aérea de um particular da muralha, onde uma torre quadrada da reforma

do séc. V a.C. incorpora uma torre semicircular. Fonte: arquivo pessoal.
16.

Necrópole meridional, duas tumbas em grotticella modificadas na época grega

pela adição de um pórtico trilítico e um paramento de pedras irregulares. Fonte: arquivo
pessoal.
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17.

Urna cinerária. A cratera de produção indígena data da segunda metade do séc.

VI a.C., mas foi reutilizada como urna para as cinzas de uma criança na segunda metade do séc.
V a.C. Fonte: PANVINI; SOLE, 2007, p. 63.
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Ficha EN01-CAPODARSO
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Capodarso
Desconhecido
268 IV SE

Mapa CTR

631060 MONTE CAPODARSO

Coordenadas UTM

37o 30’ 26.86’’ N – 14o 08’ 55.74’’ E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~795

Província

Enna

Município

Enna

DESCRIÇÃO O sítio encontra-se a NE de Sabucina e a SO da cidade de Enna (fig.

EN01-1). Ele articula-se em cima de um planalto que, junto com a
altura de Sabucina, domina estrategicamente o vale do rio Salso
(cf. Fig. CL04-2), que corre a Oeste, e o ribeirão Morello que corre
a Leste. O único acesso ao núcleo habitacional encontra-se no lado
meridional, ocupado no topo pela área urbana. A montanha
compõe-se de rochas sedimentares, calcários fossilíferos e argilas.
Não há nascentes, portanto, é provável que os antigos habitantes
coletassem a água da chuva.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Dados arqueológicos

Primeira Idade do Ferro – começo III séc.
a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

A partir do final da década de 1950, as atividades de escavação
clandestina desfiguraram o antigo centro indígena-grego. Em
1962 foi recuperada uma parte do material cerâmico das
escavações clandestinas; o material provinha das necrópoles de
Valata Liscia e Cozzo dei Morti. Logo em seguida, P. Orlandini abriu
uma pequena escavação na necrópole de Valata Liscia, onde
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foram encontradas tumbas em grotticella. No sítio (fig. EN01-2)
foram efetuadas apenas duas campanhas de escavação, em 1974
e em 1975, organizadas pela Superintendência Arqueológica de
Agrigento. A primeira campanha direcionou-se à exploração de
uma pequena parte de uma necrópole (VI-III séc. a.C.), localizada
na vertente meridional; a segunda campanha explorou a muralha
que corre ao longo da encosta meridional da altura.
A muralha de Capodarso apresenta alguns problemas de
interpretação

por

causa

das

notícias

conflitantes

dos

pesquisadores. Não é claro, de fato, se a muralha circundava a
área habitacional inteira, compreendendo também o penhasco NNO, ou se defendia apenas os lados da colina desprovidos de
defasa natural. Conforme a publicação mais recente (VANCHERI,
2014), como em Sabucina, a muralha defendia apenas os lados da
colina mais expostos, já que as vertentes setentrional e ocidental
são altos barrancos e proporcionam uma defesa natural; o muro,
portanto, protegeria o lado sul-oriental. Já para Scibona (1992)
também o penhasco setentrional era defendido por um muro,
como demonstra a presença de uma postierla91 (fig. EN01-3). Os
trechos estudados permitem realizar uma hipótese construtiva: a
muralha, em aggere92, foi realizada com um muro de lajes e tijolos
pouco lavrados e tem uma espessura de 3 m no lado S; ela delimita
uma área de cerca de 10 hectares, e aparentemente tem forma de
um triângulo irregular, cujo vértice, virado a SO, é defendido por
duas torres circulares. Uma terceira torre, menor e de forma
semicircular, ergue-se no meio do muro meridional. No lado SO,
uma porta (de 5 m de largura na frente e 2,65 m na parte interna)
foi aberta em sentido oblíquo no muro e dista 298 m das duas
torres maiores, enquanto uma porta menor (postierla) (fig. EN01-

91
92

Veja-se Glossário, p. 17.
Veja-se Glossário, p. 13.
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4), caracterizada por uma escada cortada na rocha, abre-se no
lado setentrional da montanha, exatamente sobre o íngreme
barranco. Mais abaixo, são visíveis vestígios de um muro que,
descendo do lado NE da muralha em direção da Portella
Capodarso, incluía no seu interior uma pequena altura (Cozzo
Guardiola), fundamental para a defesa e o controle da encosta
norte-oriental e da passagem transitável pelo ribeirão Morello.
Com base em um confronto com os sítios de Sabucina e Gibil
Gabib, é possível supor que também a muralha em Capodarso
tenha sido construída no séc. VI a.C. (VANCHERI, 2014, p. 73). Ao
sopé da vertente NE de Portella Capodarso, foi encontrada a base
de uma grande estátua de terracota feminina (fig. EN01-5); o
achado sugeriu (SCIBONA, 1992, p. 287) a presença de um
santuário no lugar, hipótese corroborada pela presença também
de fragmentos dos dois braços de um trono com decoração em
relevo (SOLE, 2013, p. 1). Em 1962, a Associação Arqueológica
Nissena

recuperou

do

mercado

antiquário

materiais

supostamente pertencentes a um depósito votivo, que tinham
sido encontrados na contrada Crescimanno (SCIBONA, 1992, p.
287). O conjunto continha objetos (fragmentos de terracota
figurativa, metais e cerâmica) datados de VI a IV séc. a.C. As
estatuetas são referentes ao culto de Deméter e Kore, embora não
faltem representações

de Ártemis. As oferendas estão

principalmente ligadas ao mundo feminino; ainda assim, não
faltam objetos (poucos) ligados ao masculino, como navalhas e
estrígeis de bronze. O depósito foi estudado praticamente fora de
um contexto estratigráfico e de uma escavação metódica. Além
disso, lembramos que o conjunto conta provavelmente também
com peças do mercado antiquário. Por isso não podemos ter
certeza de que os materiais estavam associados segundo uma
intenção originária. É também difícil determinar a área de
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procedência. Panvini e Sole (2011, p. 259, n. 2) supõem que o
depósito era pertencente à área da cidade antiga, enquanto
Vancheri (2014, p. 76), com base em um confronto com o sítio de
Terravecchia di Cuti, afirma que esta talvez proviesse de uma área
sacra extra-muros.
As necrópoles são distribuídas de maneira descontínua na encosta
meridional e apresentam principalmente tumbas em fossa e em
câmera de forma quadrada (fig. EN01-6), quase todas saqueadas.
Conforme Vancheri (2014, p. 75), as tumbas em câmera, muito
comuns nos sítios do interior, eram ligadas à tradição sicânia,
enquanto os sepultamentos em fossa seriam de influência
helênica. Ademais, as elites locais mostravam a sua riqueza por
meio do mobiliário funerário, no qual se encontra bastante
cerâmica ática. O material mais encontrado é a cerâmica de
produção indígena do séc. VI a.C. e material da época de Agátocles
(final do IV e começo do III séc. a.C.).
Data do
Não foi feito
levantamento
INFORMAÇÕES Até hoje não temos notícias de achados monetários significativos
NUMISMÁTICAS

no sítio de Capodarso. As únicas evidências numismáticas
procedentes das escavações sistemáticas são moedas siracusanas
da metade do IV e do começo do III séc. a.C. (não publicadas).
Acreditamos que a atividade de escavação clandestina, que se
conhece desde o final da década de 1950, contribuiu à perda de
uma grande parte dos testemunhos materiais úteis ao
conhecimento arqueológico do território.

BIBLIOGRAFIA MICCICHÈ, 1986; SCIBONA, 1992 (BTCGI X); NARBONE, 2006;
PANVINI, 2005, 2006d; VERONESE, 2006 (p. 429); PANVINI; SOLE,
2007, 2011; SOLE, 2013; VANCHERI, 2014.
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Pranchas EN01 (Tomo II)
1.

A colina de Capodarso fotografada da extremidade oriental do núcleo

habitacional de Sabucina (ou seja, desde SE). Fonte: arquivo pessoal.
2.

Particular da CTR 631060 com a representação dos elementos arqueológicos do

sítio. Fonte: VANCHERI, 2014, p. 73.
3.

Particular do setor SO da fortificação e torre circular, fotografados de SO. Fonte:

VANCHERI, 2014, p. 74.
4.

Postierla fotografada de SE. Fonte: VANCHERI, 2014, p. 74.

5.

Base de estatua de terracota de divindade feminina. Fonte: VANCHERI, 2014, p.

6.

Planta e secção da Tumba 7. Fonte: VANCHERI, 2014, p. 75.

75.
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Ficha ML01-MILENA
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Milena
Desconhecido
267 II NO

Mapa CTR

630090 MILENA

Coordenadas UTM

37°30’29.06” N-13°46′53.63” E

(WGS84)
Altitude m n.m.

De ~391 a ~661

Província

Caltanissetta

Município

Milena

DESCRIÇÃO Milena é o nome atual de um pequeno centro urbano no centro

de um território que se encontra na confluência entre o rio Plátani
e os ribeirões Gallo d’Oro e Salito. As evidências arqueológicas
estão presentes em todas as localidades da área, entre as quais:
Mustanziello (~562), Monte Conca (~437), Rocca Aquilia (~391),
Serra del Palco (~576), Monte Campanella (~661), Amorella
(~513), Contrada Zellante (~453 a ~410) (fig. ML01-1). Grande
importância teve desde a antiguidade a extração do enxofre (fig.
ML01-2).
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Idade do Bronze Médio – IV séc. a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Não há epígrafes da época grega, mas em
Rocca Aquilia foi encontrado um fragmento
de laje de mármore, hoje guardado no
Antiquarium de Milena, datado do final do
II séc. d.C. (ARCIFA; TOMASELLO, 2007, p.
202). As letras eram gravadas em negativo.
Uma comparação com uma laje quase
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idêntica, encontrada nas proximidades de
Racalmuto

(Agrigento),

permitiu

a

integração da própria inscrição e a
interpretação do artefato: tratava-se de
uma tabula (ou tegula) sulphuris (fig. ML013) usada para modelar lâminas de bronze
usadas no armazenamento e comércio do
enxofre (ARCIFA-TOMASELLO, 2007).
Dados arqueológicos

As primeiras notícias de vestígios antigos são um tesouro de
moedas gregas (mas que provavelmente, na realidade, provém de
Monte Raffe), e uma tumba do tipo em tholos93, da Idade do
Bronze médio ao sopé SO do Monte Campanella (DE MIRO, 1968).
Mas foi só a partir de 1977 que, por iniciativa do Prof. Vincenzo La
Rosa em colaboração com a Superintendência arqueológica de
Agrigento, o território começou a ser indagado com maior
atenção. A pesquisa foi desenvolvida principalmente na base das
prospecções e só em pequena parte de ensaios de escavação. As
primeiras prospecções se concentraram entre o Monte
Campanella e a Serra del Palco. No Monte Campanella, perto da
primeira tumba em tholos, foi descoberta uma segunda tumba do
mesmo tipo, dentro da qual foram recuperados objetos de bronze
e outros de cerâmica da fase de Thapsos. Em seguida, as pesquisas
trouxeram à luz outras tumbas da Idade do Bronze e do Ferro em
outras alturas do território (LA ROSA, 1979, p. 90-94). Com relação
ao período grego, testemunhos das épocas arcaica e clássica
estavam espalhados no território: cerâmica local de imitação
grega (VII-VI séc. a.C.); um fragmento de loutérion do final do séc.
VI a.C., produzido em Selinonte; fragmentos de cerâmica ática de
figuras negras coletados esporadicamente em todas as alturas;
uma estatueta de cerâmica representando Deméter com

93

Veja-se Glossário, p. 18.

149

porquinho; sepultamentos do tipo grego que datam a partir da
época arcaica. Embora as pesquisas tenham sido direcionadas
principalmente ao estudo da fase pré-histórica do território – que
realmente se apresenta mais forte e interessante sobretudo pela
questão da datação das trocas e do contato nas épocas mais
antigas – não faltam elementos para afirmar que entre o V e o IV
séc. a.C. o território de Milena tinha entrado em contato com a
cultura helénica das apoikias. Da época helenística há
pouquíssimos vestígios. A época romana é documentada
principalmente por fragmentos de cerâmica sigillata, encontrados
sobretudo em Zellante, Rocca Amorella e La Torre, e sugere uma
ocupação do território na fase imperial, quando provavelmente
existia uma intensa atividade de extração de enxofre, como sugere
o fragmento de inscrição encontrado.
Data do
Não foi feito.
levantamento
INFORMAÇÕES As moedas de procedência certa são 33, todas elas vêm da área
NUMISMÁTICAS

arqueológica de Amorella, que se encontra na confluência entre o
ribeirão Gallo d’Oro e o rio Plátani. Trata-se de exemplares de
bronze encontrados durante escavações e prospecções e datam
da metade do V até o começo do III séc. a.C.

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 32-38):
Data a.C.
470-450
425
a. 405
f. V s.
f. V-i. IV s.
p.m. IV s.
s.m. IV s.
354-344
a. 339-338
287-279
TOT.

Sic. E
Siracusa
1
1

Sic. S
Akragas
1
8

Sic. N
Thermai

C.M. desconhecida
C.M. púnica da Sicília

Kainon?

1
9
2
4

2
1

4

3

2
13

1
10

1

2
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Representação gráfica dos achados

AMORELLA
14
12
10
8
6
4
2
0
Moedas

Akragas
10

Siracusa
13

Outras
10

BIBLIOGRAFIA D’AGATA, 1992 (BTGCI X); LA ROSA, 1997; GUZZONE, 2002;
ARCIFA; TOMASELLO, 2007; SOLE, 2012.

Pranchas ML01 (Tomo II)
1.

Fotografia de satélite do território de Milena. Fonte: Google Earth®.

2.

Particular da folha IGM 1:25.000 267 II NO. Nos círculos vermelhos, alguns dos sítios

levantados pela pesquisa arqueológica; nos círculos azuis, as minas de sal e de enxofre da região.
3. Tabula sulphuris da Contrada Aquilia. Fonte: https://it.wikipedia.org/. Acessado em
14/06/2018.
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Ficha MP01-BALATE
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Monte Balate di Marianopoli
Desconhecido
267 I NE

Mapa CTR

630040 MONTE TRABONA

Coordenadas UTM

37o 35’43.83” N-13o 55’21.03” E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~854

Província

Caltanissetta

Município

Marianopoli

DESCRIÇÃO A Sul de Monte Castellazzo ergue-se a montanha de Balate. A

altura apresenta no seu lado setentrional paredes íngremes, no
lado NNE domina a colina de Serra Mucini-Campanaro e o seu
amplo vale, a O Valle Oscura e a S desce suavemente em direção
de Mimiani (fig. MP01-1). Ao N é possível enxergar a altura de
Polizzello, no alto vale do Plátani.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Eneolítico tardio – começo do séc. IV a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

No canto NO do têmeno foram encontradas
três estelas de pedra (fig. MP01-2), uma das
quais traz uma inscrição. Ela é constituída
de quatro linhas em letras gregas do séc. V
a.C. e pode-se claramente ler um nome
LYKYMNIOI

(MANGANARO,

2000;

LAURICELLA, 2000).
Dados arqueológicos Prospecções de superfície foram praticadas na década de 1950
por Adamesteanu, mas as primeiras pesquisas sistemáticas datam
de 1978. As escavações trouxeram à luz uma parte da muralha
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defensiva e do núcleo habitacional, a acrópole e as necrópoles
pré-histórica e grega na localidade Valle Oscura. Outras
campanhas de escavação foram realizadas pela Superintendência
em 1995 e em 2001 em Valle Oscura. Fragmentos cerâmicos do
Eneolítico tardio (fase Malpasso) e da primeira Idade do Bronze
antigo (fase Vallelunga) comprovam a frequentação dessa área já
entre os séculos VIII e VII a.C. Documentação material procedente
das escavações na acrópole e no núcleo habitacional fornece as
informações sobre as fases de vida da cidade do VI ao começo do
III séc. a.C. O núcleo habitacional, com uma orientação NE-SO,
ocupa uma parte do planalto, mas devia se estender também ao
longo da vertente meridional como parece sugerir a sua
conformação em terraços e a uniformidade das curvas de nível
(Mapa MP01). As habitações eram constituídas por ambientes
dispostos regularmente e em parte construídos na iminência do
trecho NE da muralha. No setor NE do planalto, nas proximidades
da acrópole, foi encontrado um têmeno de forma triangular,
definido ao S por um muro com função de terraço e nos outros
lados por muros de contenção da parede rochosa (fig. MP01-3).
Nas áreas internas e externas do têmeno foram encontrados
materiais votivos, como estatuetas de divindades femininas e um
loutérion (MP01-4, 5), elementos decorativos de edifícios sacros
arcaicos, como antefixas e cabeças de górgonas (fig. MP01-6) e
três estelas em forma de obelisco com inscrições (veja-se supra).
Ao longo da crista setentrional e de um trecho do lado E da
montanha há restos da muralha defensiva. O muro era realizado
com pedras e blocos irregulares. Os vestígios do muro no seu
limite meridional se perderam por causa das atividades agrícolas.
O perímetro, de forma trapezoidal, corria ao longo das margens
da montanha: desde Portella Mucini ao NE até os penhascos mais
ao N da contrada Paragna e fecham ao O na direção de Valle
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Oscura. A muralha devia ter pelo menos duas torres e o acesso à
cidade era pelos lados SE e NO, onde foi identificada uma porta.
Às margens SO de Balate e, do seu centro indígena-grego, se abre
um amplo vale, chamado Valle Oscura, onde foi encontrada uma
grande necrópole. A necrópole, que data já da Idade do Bronze
antigo, é principalmente constituída por tumbas escavadas na
parede rochosa e sucessivamente reusadas na idade grega (fig.
MP01-7). Essas tumbas, a maioria das quais com sepultamentos
múltiplos, estão bem distanciadas uma da outra e entre elas foram
encontrados vestígios de fogueiras a testemunhar a presença de
uma aldeia pré-histórica. Foram investigadas cem tumbas, metade
das quais continham os restos dos corpos acompanhados por
mobiliários funerários datados do séc. VI e poucas da primeira
metade do V a.C. O material encontrado é prevalentemente de
tipo e de produção indígenas (cerâmicas de decoração geométrica
zoomorfa e de imitação grega), mas não faltam cerâmicas áticas,
coríntias e coloniais. A vasilha indígena testemunha a presença de
uma comunidade nativa que, apesar do contato com os gregos
(dos quais imitam as formas e as decorações e com os quais
trocavam mercadorias), manteve uma forte identidade e uma
originalidade singular que continuou a manifestar-se até o séc. VI
a.C.
Data do
Abril de 2017. RC MP01-BALATE (anexo 4).
levantamento
INFORMAÇÕES Em Balate foram encontradas 59 moedas quase todas de bronze.
NUMISMÁTICAS

Dos achados esporádicos o exemplar mais antigo é uma fracção
de prata de Siracusa, mas a maioria das moedas é da casa
monetária de Akragas e data do último quarto do séc. V a.C.
Também foi encontrado um tesouro (Balate 1986) com várias
moedas de prata. Entre os exemplares mais interessantes,
lembramos o tetradracma com quadriga e o didracma com o
nome do magistrado ΣIΛANΩΣ (LO MONACO, 2018).
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Tesouro BALATE 1986; sepultamento: começo do séc. IV a.C.:
Pólis
Siracusa
Akragas
Ambrakia

Número de exemplares
2
35
1

Datação a.C.
484/483 a f. V-i. IV
510/480 a a. 409
456/426

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 63-87):
Data a.C.
466-460
425
415-406
a. 409
a. 406
f. V-i. IV
a. 317-309
TOT.

Sicília E
Siracusa
1
1

Sicília S
Akragas

2

18

C.M. púnica da Sicília

10
1
6
1
1
1

Representação gráfica dos achados

BALATE
20
15
10
5
0
Moedas

Akragas
18

Siracusa
2

Outras
1

BIBLIOGRAFIA FIORENTINI, 1980-1981, 1984-1985, 1991 (BTGCI IX); GUZZONE,
2000; PANVINI 2006b; VERONESE, 2006 (p. 492-493); PANVINI;
SOLE, 2007; SOLE, 2012.
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Mapas e ortofotos MP01 (Tomo II)
Em Balate, dois sobrevoos foram realizados a uma altitude de 49,5 metros com a
aquisição de 122 fotos. O modelo fotogramétrico gerado possui resolução de solo de 1,98
cm/pixel, com erros estimados de 0.63 m em X, 1.09 em Y e 1.73 em Z. Com base neste modelo
geramos uma nuvem de ~15 milhões de pontos, com os quais geramos as curvas de nível que
representam o modelo de elevação da superfície. Um mosaico das fotografias aéreas foi
projetado e com base nele geramos as ortofotos da área.
Ortofoto (1): Lados N e NO da colina. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico dos lados N e NO de Balate. Por T. Attorre.

Pranchas MP01 (Tomo II)
1. Foto de satélite da colina de Balate. Fonte: Google Earth®.
2. As três estelas de mármore encontradas na área sacra do sítio. Fonte: arquivo pessoal.
3. Têmeno na acrópole da cidade antiga. No lado NO são desenhadas as estelas no
momento da descoberta. Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr. LXXVIII.
4. Estatueta de divindade sentada no trono da acrópole de Balate. Fonte:
http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/. Acessado em 06/01/2018.
5. Tríade de divindades (ctônias?) da acrópole de Balate. Fonte:
http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/. Acessado em 06/01/2018.
6. Antefixa em forma de cabeça de leão da acrópole de Balate. Fonte:
http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/. Acessado em 06/01/2018.
7. Particular da necrópole de Vale Oscura. Fonte: arquivo pessoal.
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Ficha MP02-CASTELLAZZO
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Monte Castellazzo di Marianopoli
Mytistraton
267 I NE-268 IV NO

Mapa CTR

621160 CHIBBÒ

Coordenadas

37o 36’12.14” N-13 o 57’39.25” E

UTM (WGS84)
Altitude (m n.m.)

~782

Província

Palermo

Município

Petralia Sottana

DESCRIÇÃO A montanha de Castellazzo localiza-se a NE da cidade de

Marianopoli (Caltanissetta) e está às margens da cordilheira das
Madonias. Ela domina o vale do ribeirão Barbarigo-Belici, afluente
do rio Plátani, e apresenta-se como um complexo de terraços
degradantes de NE a SO (denominados I, II, III) (fig. MP02-1, 2),
cuja parte mais alta constituía a acrópole do antigo centro
habitacional.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Fontes textuais

Neolítico – III séc. a.C.
A identificação do centro antigo com
Mytistron foi confirmada já nas primeiras
fases da pesquisa arqueológica, no final do
séc. XIX, pela descoberta de numerosas
moedas trazendo o étnico MY, MYTY, WYT. O
centro é relembrado principalmente pela
oposição dos seus habitantes aos romanos
durante a primeira guerra púnica. Lyc. Rheg,
FGrHist 570 F 9; DS, 23, 9, 4 (Mυτισέρατος) e
23, 4, 9; Plb, 1, 24, 11 (Mυττίστρατον); St.
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Byz.

s.v.

Mυτισέρατος

(Mυτισέρατος

φρoύριον Σικελίας); Plin., N.H., 3, 91 (étnico
Mutustratini); Zonaras 8, 11, 27.
Fontes epigráficas

A única referência ao centro antigo encontrase na linha 111 do decreto dos theorodokoi
de Delfos (SGDI, 2580 = BCH 45, 1921, 1-85),
na qual, com base na leitura de Giacomo
Manganaro (1964, p. 436), deveria ler-se
M[υτιστρατωι.

Dados arqueológicos

Já no final do séc. XIX os estudiosos da Sicília sabiam da presença
de uma cidade antiga em Castellazzo, logo identificada com
Mytistraton. As pesquisas arqueológicas na montanha de
Castellazzo começaram nas décadas de 1950 e 1960, quando
Orlandini e Adamesteanu individuaram os vestígios do centro
urbano fortificado. As escavações de 1977-78, 1981 e 1983-84,
conduzidas por E. De Miro e G. Fiorentini, trouxeram novas luzes
sobre as fases de frequentação, a topografia e a cronologia do
centro urbano e do seu território.
Vestígios de frequentação em época pré-histórica foram
encontrados em todas as áreas indagadas. O planalto a SO da
cidade (terraço III) é naturalmente protegido pelo penhasco
meridional da montanha e provavelmente por isso foi escolhido
como sítio do primeiro assentamento na Idade Neolítica até a
Idade do Bronze Antigo. As escavações no terraço I trouxeram à
luz os vestígios do centro urbano da Idade grega que teve duas
fases de construção. A cidade foi destruída logo antes da metade
do III séc., como testemunhado pelas moedas de Pirro
encontradas na camada da destruição que datam de 278-276 a.C.
A área do terraço III e o seu lado meridional foram ocupados
também após a destruição. Fragmentos de cerâmica encontrados
no território circundante testemunham a sua frequentação na
158

Idade Romana, republicana e imperial, até a época tardo-antiga e
bizantina.
A montanha de C., pela sua conformação, se apresenta como um
sítio particularmente idôneo para o estabelecimento de um centro
fortificado. O sítio articula-se em três grandes terraços
degradantes de NE a SO e é protegido pelas paredes rochosas da
própria montanha, que termina em um amplo terraço apical, lugar
da antiga acrópole. A muralha abrangia o terraço I (fig. MP2-3). No
seu trecho NE, que se apresenta mais reforçado por meio de uma
linha de muro dupla (o muro interno é construído com blocos de
pedra calcária), abre-se uma porta de acesso à cidade. O núcleo
habitacional grego de VI e V séc. a.C. era localizado no terraço I,
mas já no séc. IV a.C. se expandia até o terraço médio (terraço II).
Esta parte era limitada no lado ocidental pela crista rochosa e no
lado setentrional por um trecho de muro externo que se estendia
da muralha e que provavelmente foi construído em um momento
sucessivo para proteger o acesso NO da montanha. As escavações
no terraço I revelaram dois níveis de ocupação: o mais antigo (nível
II) (fig. MP02-4), em cima da camada do assentamento préhistórico, data de VI-V séc. a.C.; o mais recente (nível I) (fig. MP025) data de IV-III séc. a.C. e tem uma orientação da planta urbana
diferente, ainda que reutilizando os edifícios mais antigos. No IVIII séc. a.C. a cidade devia ser povoada principalmente por
mercenários, como parece demonstrar a documentação
numismática (SOLE, 2012, p. 97). Dessa fase datam dois edifícios
do terraço I (fig. MP02-6): o edifício III (fig. MP02-7), que se
encontra entre a ágora e a porta leste, e a casa A (fig. MP02-8). O
primeiro utilizava material de reuso de uma estrutura precedente
e foi interpretado inicialmente como um sacellum (FIORENTINI,
1980-81; VERONESE, 2006), mas é mais provável que se tratasse
de um edifício com dupla função pública e privada. A casa A é
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composta por uma série de ambientes retangulares ao redor de
um pátio e o material ali encontrado sugere que essa parte devia
ser uma área de serviço da casa.
Da Idade do Cobre é uma necrópole (fig. MP02-9), que ocupa a
área do assentamento neolítico (da fase Stentinello), ao SE da qual
provavelmente havia o centro habitacional, em cima do qual
sucessivamente se assentou o centro da Idade do Bronze Antigo.
As

necrópoles

gregas

–

cujos

sepultamentos

eram

prevalentemente tumbas em caixa escavadas na rocha –
ocupavam as paredes dos barrancos ao redor da montanha. A SE
da cidade, no terraço III, além dos vestígios pré-históricos e de
edifícios extra-urbanos da época Helenística, foi encontrado um
grupo de quatro sepultamentos em caixa de lajes do séc. IV a.C.
Estas eram provavelmente destinadas a um único grupo familiar,
já que os corpos encontrados eram de uma mulher e três crianças.
O mobiliário funerário de duas tumbas era particularmente rico:
uma, de jovem mulher, era constituído por 25 objetos, entre os
quais joias de prata; outro, de mulher adulta, constava bem 72
objetos ligados às atividades femininas. Ambas continham um
bom número de cerâmica Gnathia (335-310 a.C.) (Fig. MP02-10) e
de cerâmica siceliotas em figuras vermelhas. Os vasos decorados
com cabeças femininas (Fig. MP02-11) e a hydria com
representação de gineceu (Fig. MP02-12), que se datam de 330310 a.C., fornecem o terminus post quem dos quatro
sepultamentos.
Data do
Não foi feito.
levantamento
INFORMAÇÕES As moedas procedentes de M. Castellazzo foram numerosas, mas
NUMISMÁTICAS

infelizmente uma parte delas está perdida. É o caso de muitas
moedas cunhadas pela própria cidade antiga com legenda MY,
MYTIΣTPATΩN, MYTY, das quais temos notícias apenas pelos
relatórios de escavação (ver SOLE, 2012, p. 106, com bibliografia).
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Sabemos que nesse grupo de moedas havia uma litra de prata e 3
exemplares de bronze. Das 57 moedas (mais as de Mytistraton,
cujo número não é exatamente definível) 32 foram coletadas
durante prospecções de superfície e 18 provêm de escavações.
Trata-se principalmente de moedas de bronze que abraçam um
período que vai da segunda metade do séc. V a.C. até o final do III.

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 96-126):
Data a.C.
470-450
440-420
f. V
f.V-i. IV
p.m. IV
s.m. IV
354-344
a. 317-309
338-317
f.IV-i. III
305-289
C. 295
289-278
287-279
278-276
275-263
269-240
TOT.

94
95

Sic. E
Siracusa

Sic. C.
Mytistraton

Sic. S
Akragas
5

Sic. N
Thermai Lipara

C.M. púnica da Sicília

Kainon?

1
1?94
8

1
3
1
1+95
18
2
5

1
2
2
2
1
2
1
18

1+

9

1

1

27

1

Cfr. SOLE, 2012, p. 105, n. 50.
Cfr. SOLE, 2012, p. 107, n. 57+.
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Representação gráfica dos achados
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Púnicas
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outras
3

BIBLIOGRAFIA FIORENTINI, 1980-81, 1984-85, 1992 (BTGCI X); CAMPANA, 1999a;
PANVINI, 2000, 2006b; VERONESE, 2006 (p. 494-495); PANVINI;
SOLE 2007; SOLE, 2012.

Pranchas MP02 (Tomo II)
1.

Fotografia de satélite da montanha de Castellazzo e sua localização com relação

a Balate. Fonte: Google Earth®.
2. Montanha

de

Castellazzo

fotografada

desde

norte.

Fonte:

https://www.mammasicily.com. Foto de S. Pirrera.
3.

Planimetria da área da cidade antiga. Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr. LXIV.

4.

Edifício I do nível II do núcleo habitacional. Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr. XXV,

5.

Núcleo habitacional no terraço superior, nível I. Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr.

fig. 3.

XXV, fig. 1.
6.

Planta do edifício III e da casa A. Fonte: Painel ilustrativo no Museu de

Marianopoli.
7.

Edifício III próximo da muralha (sacellum?). Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr. XXV,

8.

Casa A, núcleo habitacional, nível I. Fonte: FIORENTINI, 1980-81, pr. XXV, f. 4.

fig. 2.
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9.

Planimetria da necrópole pré-histórica e helenística. Fonte: FIORENTINI, 1980-

81, pr. LXVI.
10. Lékanas helenísticas da tumba 2. Fonte: http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/.
Acessado em 06/01/2018.
11. Hydria siceliota em figuras vermelhas da necrópole helenística, tumba 5, representando
cabeça feminina. Fonte: https://www.blogsicilia.it/. Acessado em 05/01/2018.
12. Hydria siceliota em figuras vermelhas da necrópole helenística, tumba 5, representando
scenas de gineceu. Fonte: http://qrmarianopoli.it. Acessado em 05/01/2018.
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Ficha MU01-POLIZZELLO
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Monte Polizzello
Desconhecido
267 I NE-NO

Mapa CTR

621150 POLIZZELLO

Coordenadas UTM

37°28’07.70” N-13°45′08.93” E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~877

Província

Caltanissetta

Município

Mussomeli

DESCRIÇÃO O centro anônimo localizado em cima da montanha de Polizzello

representa um dos mais importantes para entendermos as
dinâmicas de contato entre sicânios e gregos na fase de transição
entre a proto-história e o início do apoikismo. O assentamento
articula-se em um sistema de terraços que se abrem nas vertentes
da montanha, que termina com um grande planalto (fig. MU01-1).
A montanha encontra-se no meio de uma planície no alto vale do
Plátani e o território inteiro apresenta vestígios de frequentação
humana em épocas diferentes.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Idade do Bronze Antigo – V séc. a.C. (o sítio
foi frequentado esporadicamente ao longo
do IV séc.)

Dados arqueológicos

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

O sítio foi identificado por A. Salinas no final do século XIX e, em
seguida, foi objeto de interesse por parte de vários eruditos locais.
Em 1925, Gabrici96 (apud Di Noto, 1996, p. 128) publicou um

96

Gabrici E. Polizzello. Abitato preistorico presso Mussomeli. In: AAPal, 1925, v. XIV, p. 3-11.
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trabalho no qual ilustrava um grupo de vasos e um tesouro de
bronzes achados fortuitamente. Desse tesouro ocuparam-se
também outros estudiosos, como L. Bernabò Brea e D. Palermo.
As primeiras campanhas de escavação foram conduzidas, em 1921
e 1926, por um colaborador de P. Orsi, R. Carta, o qual identificou
vestígios do assentamento pré-histórico e explorou um sacellum
em planta retangular, onde foi encontrado um rico tesouro. Após
60 anos das escavações, D. Palermo (1981) publicou um estudo
sobre os materiais encontrados casualmente no território,
despertando a atenção dos colegas. Em 1985, sob a direção de De
Miro e de Fiorentini, iniciaram-se novas escavações nas quais
foram exploradas a necrópole e a acrópole com a área dos
santuários. As pesquisas arqueológicas continuaram até as últimas
campanhas de 2004-2005 conduzidas por R. Panvini.
Os remanescentes mais antigos de ocupação do lugar são um
grupo de tumbas em grotticella e uma cabana circular da Idade do
Bronze antigo, nas vertentes orientais da montanha. Como em
Vassallaggi, a área foi abandonada durante a Idade do Bronze
médio e voltou a ser frequentada entre os sécs. XI-IX a.C. para
atingir o ápice do seu desenvolvimento entre VII e VI séc. a.C.
Nessa época, Polizzello parece ter tido uma função centralizadora
do povo sicânio por meio do seu santuário no qual o elemento
indígena, nos rituais de culto e nas oferendas, desempenhou um
papel muito significativo (PERNA, 2015). Ao redor da metade do
séc. VI a.C. o centro veio progressivamente perdendo a sua
importância, mas houve ainda duas breves fases de reocupação
do sítio entre VI e V séc. a.C. e na metade do IV.
A antiga cidade articulava-se em terraços: no superior estavam a
acrópole e os edifícios sagrados enquanto no mediano e no
inferior o núcleo habitacional (fig. MU01-2). Os assentamentos
mais antigos eram localizados ao sopé da montanha, enquanto o
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centro da idade arcaica foi provavelmente estabelecido na parte
superior, na qual é possível ingressar apenas pelo lado oriental da
montanha. Nesse ponto de acesso ao núcleo habitacional há os
vestígios de um muro em aggere, a principal obra de defesa da
cidade. A existência das habitações é comprovada pela presença
de numerosos fragmentos cerâmicos de vasos de uso doméstico,
píthoi e, sobretudo, de telhas planas com listel alto do tipo arcaico.
A pesquisa na área habitacional comprovou que essa devia ter se
desenvolvido em três fases ao longo dos séculos VIII e V a.C. Nessa
área foi encontrado um tesouro de bronzes, publicado por Gabrici
em 1925, e outros objetos de bronze foram achados por
camponeses, a maioria dos quais não pôde ser resgatada. Dario
Palermo (1981) relata que nas proximidades de uma antiga casa
rústica pode-se observar uma base de coluna dórica em pedra
calcária local (fig. MU01-3), que se encontra junto com fragmentos
de pedras de cantaria do mesmo material, de telhas e de grandes
píthoi. A pouca distância há também os vestígios de uma segunda
coluna do mesmo tipo. O arqueólogo coloca que este tipo de
coluna mostra afinidades com um tipo muito característico
presente na arquitetura minoica (sic, PALERMO, 1981, p. 109). No
planalto inferior foi encontrada uma estrutura tripartida (fig.
MU01-4), que parece ter sido usada entre os séculos VIII e V séc.
a.C. Conforme os pesquisadores, o edifício podia fazer parte de
um complexo habitacional maior e poli-funcional (PAPPALARDO
2009: 262). Sem dúvida ocupava um lugar importante, pois se
encontrava nas proximidades do ingresso da parte alta da
montanha e no interior do muro em aggere que cercava a área
sacra na época arcaica. Encostada ao muro do têmeno há uma
casa residencial recém-descoberta, chamada “casa do Temenos”
(fig. MU01-5). A casa é formada por quatro ambientes com
ingresso no lado E e por uma área descoberta, uma espécie de
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pátio, no lado N. A casa data de IV séc. a.C. e foi abandonada após
um incêndio.
A Oeste, o planalto é dominado por uma ampla plataforma
interpretada como a acrópole, cuja área central hospedava uma
grande cerca retangular, datada do VI séc. a.C., e inclusa dentro
de um muro que definia uma verdadeira praça dentro da qual
havia o complexo de santuários. No lado oriental, apoiados ao
muro de têmeno, ao longo do séc. V a.C. se desenvolveram uns
ambientes retangulares, cobertos com telhados de duas águas,
que provavelmente tinham função de armazéns. A acrópole é o
local de um santuário indígena delimitado por um têmeno que
representa a parte mais importante do inteiro sítio e que, ao longo
da sua frequentação, foi várias vezes transformada (fig. MU01-6).
Com efeito, essa área sacra apresenta dimensões notáveis e é de
grande importância para o conhecimento da sociedade assentada
no lugar, sobretudo no que se refere ao estudo dos contatos entre
sicânios e gregos, observável nas práticas rituais (FERRER, 2013).
No séc. VIII a.C. foi implantado o primeiro núcleo de edifícios
sagrados, em planta circular, delimitado por um têmeno e
caracterizado pela ausência de outras estruturas. Os dois edifícios
principais, C e E, distinguem-se pelo tamanho (a sua base tem um
diâmetro de cerca de m 15) e pela técnica construtiva. O ritual ali
praticado consistia no cozimento de carnes animais, cujos
vestígios eram deixados no local e os ossos queimados eram
postos ao redor do amontoado de cinzas sobre o qual era colocado
um anel de bronze. Havia poucos objetos constituindo o mobiliário
ritual e sempre ligados à vida agrícola da comunidade. Na primeira
metade do séc. VII a.C., o complexo de santuários foi modificado:
o sacellum C foi encoberto e em cima da sua parte ocidental foi
construído o sacellum D, de menor diâmetro (8 m); o espaço
interno do sacellum E foi reduzido pela adição de mais uma
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estrutura circular apoiada ao antigo perímetro. Além do D, foram
construídos mais dois edifícios circulares, entre os quais o
sacellum A, que caiu em desuso no séc. VI a.C. A mudança é
evidente também nas práticas cultuais, que continuaram incluindo
o cozimento e o consumo de carnes, mas como ações
complementares a novos rituais, e entre as oferendas aparece,
embora em quantidade ainda pouco significativa, material grego
(fig. MU01-7) como vasos e, principalmente, joias. No séc. VI a.C.,
o sacellum A foi substituído pelo B que tinha um banquinho, um
altar e uma área cercada com acesso pelo lado meridional. O
sacellum E foi utilizado até uma data indeterminada e
sucessivamente foi enterrado e encoberto por um piso. Por cima
dos restos do s. C foi edificado um edifício retangular dividido em
três ambientes, enquanto o sacellum D foi reformado e dotado de
um cômodo retangular e um banquinho. Essas modificações, que
misturam as formas circulares com as retangulares, estão
presentes também na área sacra dos setores D e A de Sabucina
(ficha CL04). O mobiliário ritual encontrado no sacellum D é
constituído por vasilhas gregas e indígenas e as oferendas (como
já na fase precedente) estão ligadas ao mundo feminino (fig.
MU01-8). Já o sacellum B continha uma estatueta de guerreiro de
terracota, uma panóplia de objetos de bronze contando com um
elmo, um episema de escudo representando dois golfinhos e
armas com inscrição dedicatória, além de várias estatuetas de
oferentes (fig. MU01-9). Nessa fase, as práticas assim como os
objetos rituais já são o resultado de um hibridismo religioso
evidente na deposição das oferendas e nos objetos cultuais
(PERNA, 2015, p. 144-147). Entre os materiais encontrados há
uma dupla de cabeças femininas no estilo dedálico (fig. MU01-10)
e uma aplicação de marfim e âmbar (fig. MU01-11). Ao redor da
metade do séc. VI a frequentação do santuário alcança o seu ápice
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para terminar logo em seguida. Os sacella foram enterrados, mas
os arqueólogos encontraram objetos votivos depositados em
pequenas fossas escavadas na terra de cobertura. As antigas
estruturas, com efeito, embora enterradas, assumiram uma forma
e uma função de altares nos quais ainda eram depositadas
oferendas. Entre o final do séc. VI e o começo do V a.C. o sacellum
E foi reutilizado como base para um edifício retangular com teto
de duas águas, enquanto na área que até então tinha sido deixada
livre de outras estruturas foi construída uma cerca retangular, o
edifício F (fig. MU01-12).
As necrópoles, frequentadas até o séc. VI a.C., ocupam as encostas
ocidental e oriental da montanha. São documentadas tumbas em
grotticella (fig. MU01-13) e em câmera em planta quadrangular,
tendencialmente sem dromos e de inumação múltipla. Também
foram encontrados enkhytrismoi infantis e ossuários.
Data do
levantamento

Abril de 2017. RC MU01-POLIZZELLO
(anexo 5).

INFORMAÇÕES A quantidade de achados monetários em Polizzello é irrelevante,
NUMISMÁTICAS

já que foram encontradas apenas seis moedas, todas procedentes
de Siracusa. As mais antigas datam entre o final do V e o começo
do IV séc. a.C., enquanto a mais recente data de 317-310 a.C.
Apenas duas foram encontradas nas camadas arqueológicas e 4
na superfície, entre a área sacra e o núcleo habitacional. Esses
dados refletem a história do lugar, que foi abandonado na metade
do séc. VI a.C. e esporadicamente frequentado nas épocas
sucessivas (como demonstra a moeda do final do séc. IV a.C.).

BIBLIOGRAFIA DI NOTO, 1996 (BTCGI XIV); PALERMO, 1997; 2006a; 2009a; 2014;
2015; DE MIRO, 1999 (p. 188-191); FIORENTINI, 1999 (p. 195-197);
PALERMO; TANASI, 2006; PANVINI; SOLE, 2007; PANVINI;
GUZZONE; PALERMO, 2009; SOLE, 2012; STANCO; TANASI;
PRIVITERA, 2012; PAPPALARDO, 2015; PERNA, 2015.
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Mapas e ortofotos MU01 (Tomo II)
Em Polizzello não foi possível realizar sobrevoo com o VANT, de maneira que
construímos o modelo fotogramétrico com a ajuda de um monopé fotográfico e coordenadas
locais. Como resultado temos um modelo extremamente denso, com ~15 milhões de pontos
para uma única estrutura. Pontos de controle no solo tiveram suas coordenadas registradas
para o posterior processamento. A estrutura faz parte do conjunto sacro que se encontra no
topo da colina de Polizzello. Trata-se do chamado sacellum B, onde foi encontrado material
arqueológico de diferentes épocas e por isso os pesquisadores acreditam que este edifício
tenha sido o mais frequentado.
Ortofoto: Sacellum B da área dos santuários na acrópole de Polizzello. Por T. Attorre.
Pranchas MU01 (Tomo II)
1.

Fotografia de satélite da montanha de Polizzello. Fonte: Google Earth®.

2.

Planimetria do sítio de Polizzello. Fonte: PALERMO, 1981, p. 106.

3.

Fragmentos das colunas dóricas encontradas nas proximidades de uma antiga

casa. Fonte: PALERMO, 1981, pr. XXXVII, fig. 1-2.
4.

Estrutura tripartida do planalto inferior. Fonte: Pappalardo, 2009, p. 245, fig. 3.

5. Casa do Têmeno. Fonte: http://www.archeomatica.unict.it/. Acessado em 14/06/2018.
6. Planta da área do santuário na acrópole. Fonte: http://www.archeomatica.unict.it.
Acessado em 14/06/2018.
7.

Material de produção grega encontrado nos sacella A, B e D (segunda m. séc. VII

a.C.). Fonte: PERNA, 2015, p. 139, fig. 2.
8.

Material de produção grega encontrado no sacellum D (primeira m. do séc. VI

a.C.). Fonte: PERNA, 2015, p. 142, fig. 3.
9.

Objetos votivos do sacellum B (VI séc. a.C.): a) um capacete; b) um soldado nu

em terracota com capacete e escudo redondo; c) uma decoração em forma de golfinho de
bronze. Fonte: PERNA, 2015, p. 145, fig. 5.
10.

Cabeças femininas de marfim do sacellum B (VI séc. a.C.). Fonte: PERNA, 2015,

p. 148, fig. 10.
11.

Aplicação de marfim e âmbar. Fonte: PERNA 2015: 149, fig. 11.

12.

Cerâmica do edifício F (séc. VI-V a.C.). Fonte: PERNA, 2015, p. 151, fig. 12.

13.

Fotografia da necrópole ocidental. Fonte: GUZZONE, 2006a, p. 234.
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Ficha MU02-RAFFE
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Monte Raffe di Mussomeli
Desconhecido
267 I SO

Mapa CTR

630060 ROCCA DI COLA

Coordenadas UTM

37°30’31.32” N-13°46′49.63” E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~423

Distrito

Caltanissetta

Município

Mussomeli

DESCRIÇÃO Monte Raffe (ou Raffe de Mussomeli) se encontra cerca de 12 km

a SO de Polizzello e 7 km SE da cidade de Mussomeli e está
localizado na proximidade da confluência do ribeirão Gallo d’Oro
com o ribeirão Salito, ambos afluentes do rio Plátani (fig. MU021). A altura, de origem calcária, é de difícil acesso por causa das
paredes íngremes, sobretudo na vertente setentrional (fig. MU022). Não obstante a pouca elevação, desde o topo da colina é
possível ter uma visão do território circundante de 360º, por isso
Raffe foi considerado um bom ponto de vigia desde a antiguidade
até a Idade Média (XIII-XIV d.C.).
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Dados arqueológicos

II milénio a.C. – Primeira metade do III séc.
a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

A primeira prospecção superficial do sítio foi realizada por Antonio
Salinas em 1881 e a exploração do território continuou até o
começo do séc. XX. Em 1956-57, Pietro Griffo conduziu indagações
mais sistemáticas e mais prospecções foram feitas por Vincenzo
La Rosa em 1979. Sebastiana Lagona realizou quatro campanhas
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de escavação de 1983 a 1997. As atividades de pesquisa foram
retomadas em 2007-2008, quando a superintendência de
Caltanissetta organizou mais campanhas de escavação realizadas
por Marina Congiu e Vanessa Chillemi, sob a direção de Rosalba
Panvini.
Os sepultamentos rupestres nas vertentes oriental e setentrional
da colina atestam a frequentação mais antiga no segundo milênio
a.C. Vários fragmentos cerâmicos da fase de Sant’Angelo MuxaroPolizzello e as estruturas encontradas no setor XVII da escavação,
ao sopé da vertente meridional, datam o surgimento do primeiro
núcleo habitacional entre o final da Idade do Bronze e o começo
da Idade do Ferro. Não há muitos dados relativos à época arcaica,
mas conforme as pesquisas mais recentes, pode-se supor que o
núcleo habitacional arcaico ocupava o planalto chamado “da
Basílica”. Dessa época data um santuário rupestre extra-muros e
seu mobiliário de cerâmicas votivas. A partir da metade do séc. VI
a.C. o centro desenvolveu suas estruturas urbanas e na produção
é evidente a influência artística das pólis de Gela e Akragas. O
centro foi frequentado também durante os períodos clássico e
helenístico.
As estruturas do setor XVII articulam-se em 5 cômodos de forma
irregular (fig. MU02-3) e por causa do tipo de material encontrado
– tal como fragmentos de tigelas, chapas para cozimento e, na
área externa, mós e pilões – foram interpretadas como parte de
um ambiente doméstico onde os alimentos eram processados e
consumidos. Os objetos e fragmentos cerâmicos encontrados nas
camadas arqueológicas pertencem à fase de Sant’Angelo MuxaroPolizzello (fig. MU02-4). Na vertente oriental da colina há uma
outra parte do núcleo habitacional que se assenta em terraços e
data das épocas clássica e helenística. As casas têm dois ou mais
cômodos e podem ter até dois andares ligados por escadas (fig.
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MU02-5); elas são construídas desfrutando parte das paredes
rochosas e, em muitos casos, equipadas com cisternas. Desse
núcleo é o setor XXVII da escavação de 2007-2008 (fig. MU02-6)
no qual foram trazidas à luz duas casas adjacentes que, pelo
material encontrado, datam muito provavelmente da época de
Dionísio I de Siracusa (final do V começo do IV séc. a.C.). A primeira
camada, abaixo do humus, apresenta vestígios de combustão; aqui
foi encontrado material principalmente do séc. IV: um oscillum,
uma pequena tampa, um fragmento de louterion decorado com
palmetas estampadas (um tipo de material muito parecido com o
encontrado em Gadira). Entre os ambientes nos quais as casas se
articulavam, o cômodo F (fig. MU02-7) se apresentou rico em
material da segunda m. do séc. IV a.C., entre os quais muito
fragmentos de cerâmica Gnathia e siceliota (fig. MU02-8) um
tesouro de bronzes. O tesouro era constituído por treze moedas
(veja-se infra), sete pontas de flecha e um anelzinho (fig. MU029).
Durante as campanhas de 1956-57 foi escavado um pequeno
templo rupestre, interpretado por Griffo como extra-muros, que
representa o único documento da frequentação do centro na
época arcaica. A essa estrutura parecem pertencer materiais de
um provável depósito votivo (CONGIU-CHILLEMI, 2009, p. 234237) contendo principalmente material cerâmico de produção
local e de importação. As escavações de 2007-2008 trouxeram à
luz três grandes estruturas murarias pertencentes a um santuário,
realizado aparentemente em uma única fase de construção (setor
II da escavação) (fig. MU02-10). O templo é extra-muros e se
encontra ao sopé da colina, na proximidade do ribeirão Salito. Na
sua área setentrional foram encontrados numerosos objetos
rituais e votivos, que sugerem a função de lugar de culto. Os muros
definem um ambiente de forma retangular com orientação NO173

SE, dividido em três pequenos cômodos. Não é possível definir
com clareza a função desses ambientes por causa da escassez de
material arqueológico e outros elementos que ajudem na
interpretação. As deposições encontradas atestam a frequentação
do lugar entre o final do séc. VI e o primeiro quarto do IV séc. a.C.,
e a sua dedicação às divindades ctônias (fig. MU02-11 a13). A área
sacra foi abandonada aparentemente por causa de um desastre
natural ou um evento bélico. Na vertente oriental da colina, em
posição alta e de controle do ribeirão Salito há um santuário
rupestre que data de V-IV séc. a.C. que era dedicado à deusa
Deméter (fig. MU02-14). É constituído por um altar central e um
banco que corre ao longo do perímetro interno da estrutura; na
parte frontal tem vários recipientes retangulares para as abluções
rituais e orifícios para estacas.
O lado meridional da colina era protegido por um muro de cerca
de 2 km, construído na técnica émplekton provavelmente na
metade do séc. VI a.C. A muralha foi acrescentada com duas torres
no IV séc. a.C. Ela devia proteger os terraços onde está localizado
o núcleo habitacional e o assim-chamado planalto “da Basílica”.
Tais estruturas, que foram individuadas por Griffo, hoje não são
mais visíveis por causa das atividades dos escavadores
clandestinos.
As tumbas rupestres individuadas durante as escavações da
década de 1950 estão localizadas na vertente SE da altura. Na
vertente SO, nas proximidades da muralha, há uma necrópole com
sepultamentos sobretudo da época helenística. Ainda não foi
encontrada a necrópole da época arcaica, mas há fragmentos de
um sarcófago decorado com quadrigas e Nikai do final do séc. VI
a.C. (fig. MU02-15).
Data do
levantamento

Não foi feito.

174

INFORMAÇÕES Em Monte Raffe foram encontradas 206 moedas, sendo 138
NUMISMÁTICAS procedentes de tesouros. As moedas são principalmente de

bronze e datam do último quarto do séc. V ao primeiro do séc. III
a.C.

Tesouro RAFFE 1930 (IGCH 2162); + aes rude e objetos de bronze (hoje perdidos).
Sepultamento: séc. IV a.C.97:
Pólis
Himera
Akragas
Siracusa

Número de exemplares
1
102
22

Datação a.C.
460-430
425 a a. 409
f. V/p.m. IV

Tesouro RAFFE 2008; + um anel de bronze e 7 pontas de flecha. Sepultamento: fim IV -começo
III séc. a.C.:
Pólis
Akragas
Siracusa
KAINON?

Número de exemplares
1
3
9

Datação a.C.
425 c.
f. V/p.m. IV
s.m. IV

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 151-184):
Data a.C.
470-450
460-430
425
a. 409
a. 405
p. 400
f. V-p.m. IV
p.m. IV
m. IV
s.m. IV
344-317
287-279
TOT.

97

Sic. S
Akragas
3

Sic. N
Himera

Sic. E
Siracusa

C.M. púnica da Sicília

Kainon?

Desconhecida

1
4
2

1
1
3
28
2

1
14
4

3
1
10

1

36

2

14

5

Para o debate sobre a procedência e a datação do tesouro, veja-se Sole, 2012, p. 163 e 183.
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Representação gráfica dos achados

MONTE RAFFE
40
30
20
10
0
Moedas

Akragas
10

Siracusa
36

Outras
22

BIBLIOGRAFIA LAGONA, 1992, 1996 (BTCGI XIV), 2006; CONGIU-CHILLEMI, 2009;
MICCICHÈ, 2011; SOLE, 2012; CONGIU-CHILLEMI, 2015.

Pranchas MU02 (Tomo II)
1.

Fotografia de satélite de Monte Raffe. Fonte: Google Earth®.

2. Monte Raffe fotografado desde Sul. Fonte: http://lsa.sns.it. Acessado em 15/06/2018.
3.

Planimetria dos ambientes do setor XVII. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p.

138, fig. 13.
4.

Fragmentos de panelas da fase Sant’Angelo Muxaro-Polizzello, encontrados no

cômodo C do setor XVII. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 138, fig. 14.
5.

Ambientes

ligados

por

escadas

esculpidas

na

rocha.

Fonte:

http://www.mussomelilive.altervista.org/. Acessado em: 07/01/2018.
6.

Planimetria do setor XXVII. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 139, fig. 16.

7.

Fotografia do cômodo F no setor de escavação XXVII. Fonte: CONGIU; CHILLEMI,

2009, p. 141, fig. 20.
8.

Fragmento de cerâmica siciliota (segunda m. do IV séc. a.C.) encontrado no

cômodo F. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 142, fig. 21.
9.

Tesouro de moedas e objetos de bronze encontrado no cômodo F. Fonte:

CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 143, fig. 23.
10.

Planimetria do setor II. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 133, fig. 3.
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11.

Deposição no setor II de fragmentos de kotylai coríntias (550-500 a.C). Fonte:

CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 136, fig. 9.
12.

Deposição no setor II de fragmentos de vasos e lamparinas com verniz negro (VI-

V séc. a.C). Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 136, fig. 10.
13.

Deposição no setor II de fragmentos de estatuetas de terracota de divindades

femininas. Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 137, fig. 12.
14.

Santuário

rupestre

na

vertente

oriental

da

colina.

Fonte:

http://www.mussomelilive.altervista.org/. Acessado em 07/01/2018.
15.

Fragmento de um sarcófago decorado com quadrigas e Nikai (final do séc. VI

a.C.). Fonte: CONGIU; CHILLEMI, 2015, p. 251, fig. 6.
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Ficha PP01-ROCCHE
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Contrada Le Rocche
Desconhecido
268 III SE

Mapa CTR

631140 PIETRAPERZIA

Coordenadas UTM

37o 25’ 40.76” N – 14o 08’ 44.36” E

(WGS84)
Altitude m (n.m.)

~555

Província

Caltanissetta

Município

Pietraperzia

DESCRIÇÃO Ao NE da cidade de Pietraperzia encontra-se a altura chamada Le

Rocche, que domina um território atravessado pelos rios Salito e
Calò, afluentes do rio Salso (fig. PP01-1). O assentamento antigo
se desenvolve numa crista rochosa que se estende em direção EO
por 500 m (fig. PP01-2). A crista é formada por três picos, divididos
por terraços e pequenos espaços planos usados para cultivo ou
pasto. Do pico maior são visíveis, entre outros, os centros de
Sabucina, Capodarso e Gadira.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Dados arqueológicos

Idade do Cobre Final – V séc. a.C. (?)

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

As primeiras prospecções de superfície foram feitas por
Sebastiano Tusa em 1988. As atividades de escavação, dirigidas
pelos arqueólogos Enrico Giannitrapani e Filippo Iannì,
começaram em 2007 e seguiram até 2014. As escavações de 2007
trouxeram à luz restos de muros de edifícios de idade grega
arcaica e níveis de frequentação pré-histórica. Os assentamentos
mais antigos provavelmente estavam na selada entre a colina
178

central e a colina ocidental, como mostram as tumbas em forno e
os achados de cerâmica, utensílios de sílex e moinhos de pedra
que datam do final da idade do Cobre e do Bronze antigo. A
ocupação do sítio continuou de forma mais esporádica na idade
do Bronze médio e do Ferro. Na época grega o sítio foi ocupado
por um pequeno centro urbanizado, que se desenvolveu
principalmente nas colinas central e ocidental, enquanto na colina
oriental há uma ampla necrópole com um elevado número de
sepulturas pré-históricas em grotticella (fig. PP01-3) e gregas
arcaicas. As tumbas arcaicas são em câmera e escavadas nas
paredes rochosas, reaproveitando as grotticelle (fig. PP01-4).
Algumas delas internamente tem bancadas escavadas para a
deposição dos defuntos (fig. PP01-5). Em 2007, na colina
ocidental, foi aberto um ensaio de escavação que permitiu
individuar vários níveis de frequentação; foi levantada cerâmica da
idade do Cobre final, do Bronze antigo e do Ferro e muitos
fragmentos de cerâmica da fase de Cassibile. A acrópole do centro
de época grega provavelmente era localizada ao limite meridional
da colina, defendida por um provável posto militar na sumidade e
à qual se acessava passando por dois sacella monumentais (fig.
PP01-6) com o teto esculpido para reproduzir a forma de um
telhado de duas águas (fig. PP01-7). Na frente deles,
aparentemente havia um têmeno retangular com acesso lateral
(fig. PP01-8, 9). A área, que liga a colina central à colina ocidental,
era provavelmente o lugar do centro habitacional, caracterizados
por estradas e ambientes em parte escavados na rocha (fig. PP0110, 11), equipados com cisternas (fig. PP01-12) e poços (fig. PP0113). aqui foram encontrados fragmentos de uma antefixa de
terracota decorada com pequenas palmas (VI-V séc. a.C.) e de uma
píxide coríntia, uma alça de bronze, uma pequena cabeça de
terracota de Deméter (V séc. a.C.) e muitos outros fragmentos de
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cerâmica pintada ou acromáticos do séc. VI a.C., de produção local
ou de importação.
Durante a visita ao sítio, encontramos cerâmicas e terracotas,
entre as quais: um pequeno fragmento de cerâmica em verniz
negro, cerâmica acromática (bordas, paredes e alças), um
fragmento de telha e um peso de tear tronco-cônico (fig. PP0114).
Data da visita

Dezembro de 2015. O RC foi integrado
nessa ficha, portanto não é apresentado
separadamente.

INFORMAÇÕES Não foram encontradas moedas durante as prospecções e as
NUMISMÁTICAS

escavações.

BIBLIOGRAFIA GIANNITRAPANI et al., 2015; TUSA; NICOLETTI, 2015.

Pranchas PP01 (Tomo II)
1.

Foto de satélite da área do sítio de Le Rocche com a sua posição em relação ao

rio Salso, à cidade de Pietraperzia e ao sítio de Tornambè. Fonte: Google Earth®.
2.

Foto de satélite do sítio de Le Rocche. Fonte: Google Earth®.

3.

Tumbas em grotticella da necrópole oriental. Fonte: arquivo pessoal.

4.

Algumas das tumbas em grotticella transformadas em época grega. Fonte:

arquivo pessoal.
5.

Interior de uma tumba em câmera com os bancos para deposição do defunto.

Fonte: arquivo pessoal.
6.

Sacella monumentais na ágora da cidade. Fonte: arquivo pessoal.

7.

Interior de um dos sacella, particular do teto escavado na rocha. Fonte: arquivo

pessoal.
8.

Têmeno dos sacella. Fonte: arquivo pessoal.

9.

Particular do têmeno, mostrando um ingresso lateral. Fonte: arquivo pessoal.

10.

Estrada escavada na rocha que liga a ágora ao centro habitacional. Fonte:

arquivo pessoal.
11.

Um ambiente escavado na rocha. Fonte: arquivo pessoal.
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12.

Uma cisterna provavelmente usada para estocagem de grãos. Fonte: arquivo

pessoal.
13.

Um poço doméstico. Fonte: arquivo pessoal.

14.

Fragmentos cerâmicos e de terracota. Fonte: arquivo pessoal.
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Ficha PP02-TORNAMBÈ
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Tornambè-Cuddaru du Crastu
Desconhecido
268 III SE

Mapa CTR

631140 PIETRAPERZIA

Coordenadas UTM

37o 24’ 29.47’’ N – 14o 05’ 43.33’’ E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~560

Distrito

Caltanissetta

Município

Pietraperzia

DESCRIÇÃO O assentamento de Tornambè fica a SO da cidade de Pietraperzia

e assenta-se no topo de uma encosta rochosa que faz parte da
cordilheira que define a Leste o vale do Salso (cf. fig. PP01-1). O
território é caraterizado por estar localizado no centro de uma
bacia gessoso-solfifera. A crista de Tornambè é formada por duas
colinas calcárias, coligadas por uma ampla selada de gesso (fig.
PP02-1), em direção NSE; a colina setentrional é caraterizada pela
presença no seu topo de pequenos terraços naturais e artificiais.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Fontes textuais

IV milénio a.C. – V séc. a.C. (?)
Alguns estudiosos propõem a identificação
com Krastos, centro sicânio citado em um
fragmento de Filisto (DE SANCTIS; ACCAME
1966, p. 116). O historiador narra que, na
metade do séc. V a.C., em Krastos
aconteceu um confronto armado entre
Gela e Akragas, a qual tinha tentado ocupar
a cidade. Provavelmente, porém, essa
atribuição é devida à sugestão do topônimo
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com que os locais chamam este sítio,
Cuddaru du Crastu (pescoço do carneiro),
que lembra o nome antigo.
Fontes epigráficas
Dados arqueológicos

Nenhuma

As primeiras prospecções de superfície foram feitas pelo
arqueólogo Sebastiano Tusa, em 1988. As atividades de escavação
começaram em 2007, sob a direção dos arqueólogos Enrico
Giannitrapani e Filippo Iannì, e terminaram em 2010. Na vertente
oriental da colina setentrional encontra-se uma necrópole de mais
de 50 tumbas em grotticella e algumas tumbas em câmera de
época grega. A vertente meridional da mesma colina dá acesso à
selada central por meio de dois grandes entalhes na rocha, de
difícil datação, que parecem representar uma porta monumental
(fig. PP02-2). À vertente meridional se acessa desde N por uma
pequena passagem delimitada por um muro espesso que fazia
parte, muito provavelmente, do sistema defensivo da idade grega,
e desde S por uma outra passagem, marcada pela presença de
uma sepultura pré-histórica, que conduz à porta monumental que
se abre na selada central. No terraço superior há um cômodo
escavado na rocha e no terraço inferior foi aberto um ensaio de
escavação em 2007. Nessa ocasião foram descobertos restos de
um edifício de dois cômodos retangulares cujas estruturas
murarias foram realizadas com a técnica émplekton, datáveis à
época grega arcaica. A cronologia foi sustentada também por
achados de fragmentos de cerâmica pintada e acromática de
produção local e de importação. A escavação no interior dos dois
cômodos trouxe à luz restos de edifícios da Idade do Bronze
médio. Finalmente, no banco rochoso na base das estruturas,
caracterizado pela presença de negativos de estacas, foi
encontrada cerâmica da Idade do Bronze antigo. Tumbas em
grotticella encontram-se também na colina meridional (fig. PP02183

3). Por meio de uma passagem estreita se alcança a sumidade da
colina, na qual se encontram, dispostos em diversos níveis, alguns
cômodos retangulares escavados na rocha (fig. PP02-4), pisos e
três cisternas “a campana”, que talvez serviam para a coleta das
águas pluviais (fig. PP02-5, 6). Os ambientes são coligados por
trilhas e escalas escavadas na rocha (fig. PP02-7). Este tipo de
estrutura e a posição elevada, que domina o vale abaixo, deixa
supor que nesse lugar estivesse situado um pequeno frúrion.
Entre os materiais encontrados durante a visita ao sítio, são de
particular interesse uma cabeça de estatueta de terracota de
divindade feminina e poucos outros fragmentos cerâmicos (fig.
PP02-8, 9).
Data da visita

Dezembro de 2015. O RC foi integrado
nessa ficha, portanto não é apresentado
separadamente.

INFORMAÇÕES Não foram encontradas moedas.
NUMISMÁTICAS

BIBLIOGRAFIA RT 2006-2010; TUSA; NICOLETTI, 2015.
MAIS INFORMAÇÕES O sítio de Tornambè é uma área tombada pelo Ministério do Meioambiente, pois ele mantém uma diversidade biológica e é um
exemplo natural das características típicas da região biogeográfica
mediterrânica. Além disso, a área inteira faz parte da Reserva
Natural Monte Capodarso e Valle dell’Imera e da Rede Europeia de
Geoparks.

Pranchas PP02 (Tomo II)
1.

Foto de satélite da colina de Tornambè. Fonte: Google Earth®.

2.

Vertente meridional da colina setentrional, do lado esquerdo são visíveis dois

grandes entalhes que os arqueólogos interpretaram como uma porta monumental. Fonte:
arquivo pessoal.
3.

Tumbas em grotticella da colina meridional. Fonte: arquivo pessoal.
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4.

Um dos ambientes do núcleo habitacional. Fonte: arquivo pessoal.

5.

Uma das cisternas adjacentes às casas. Fonte: arquivo pessoal.

6.

Particular da cisterna. Fonte: arquivo pessoal.

7.

Uma escala que conectava os ambientes domésticos. Fonte: arquivo pessoal.

8.

Cabeça de terracota de divindade feminina. Fonte: arquivo pessoal.

9.

Alguns fragmentos cerâmicos encontrados durante a visita. Fonte: arquivo

pessoal.
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Ficha SC01-VASSALLAGGI
NOME Atual

Antigo
LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

Vassallaggi
Motyon?
267 II NE

Mapa CTR

630120 SAN CATALDO

Coordenadas UTM

37o 28’21.69” N-13o 56’48.46” E

(WGS84)
Altitude (m n.m.)

~704

Província

Caltanissetta

Município

San Cataldo

DESCRIÇÃO O sítio ocupa um sistema de cinco colinas (fig. SC01-1, 2), no bairro

rural de contrada Vassallaggi que se encontra entre os municípios
de San Cataldo e de Serradifalco. A primeira, a segunda e a terceira
colina estão dispostas seguindo uma orientação NE-SO, enquanto
as outras duas, a quarta e a quinta, estão no eixo NO. V. domina
um território muito amplo, alcançando a E alguns trechos do rio
Salso e a N o ribeirão Salito, afluente do rio Plátani (fig. SC01-3). A
oeste são bem visíveis: Monte Paolino (antigo centro indígena),
Mussomeli e o centro de Polizzello; a N, Monte Gabbara, Monte
Mimiani (mais próximos), Monte Balate, Monte Castellazzo e a
vertente meridional das Madonias (mais longínquos).
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Fontes textuais

Bronze Antigo – primeiro quarto do IV séc.
a.C.
Na

opinião

de

muitos

estudiosos

(ADAMESTEANU, 1957; DE MIRO, 1962;
ORLANDINI, 1971), o centro de V. pode ser
identificado com Mótyon, citado por
Diodoro XI, 91, 4. Na fonte esse centro era
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um frúrion da cidade grega de Akragas que
foi ocupado por Ducézio em 450 a.C.
Fontes epigráficas

Johnston (1993-94, p. 157-158) nos informa
a respeito de um fragmento de epígrafe,
exposto no museu de Akragas em 1973. O
epigrafista interpretou o documento como
uma lista de compras de vasos feita por um
comprador do séc. V a.C.

A evidência

sugeriu a Johnston a interpretação do
centro de Vassallaggi como empórion.
Dados arqueológicos

A mais antiga notícia publicada sobre o antigo centro em contrada
Vassallaggi é do advogado Giuseppe Amico Medico, que em 1872
publicou um escrito dedicado ao príncipe das terras de San
Cataldo Niccolò Galletti. Em 1881, o engenheiro Pappalardo,
inspetor de Caltanissetta, relatou a presença de tumbas escavadas
na rocha. No mesmo relatório se encontra a descrição de outras
tumbas, encontradas durante as atividades de aragem, todas do
tipo em cista, e de um friso dórico com tríglifo que era usado como
elemento de um banco dentro de uma casa privada. Em 1905, o
museu de Siracusa adquiriu um sarcófago procedente de San
Cataldo e enviou Paolo Orsi para uma inspeção do território. A
primeira escavação oficial foi dirigida por Dinu Adamesteanu, em
1956, e seus resultados foram publicados apenas em 1998 por
Maddalena Pizzo (2000). A segunda campanha de escavação data
de 1961 e foi publicada dez anos mais tarde. Nessas primeiras
fases de estudo os arqueólogos se ocuparam principalmente das
necrópoles e, em parte, do centro habitacional. Entre 1983 e 1988
foram conduzidas mais campanhas de escavação, nas quais se
investigou a fortificação e as necrópoles indígenas. Nas últimas
campanhas, 2003 e 2006-2007 (da qual participamos), foram
indagados uma parte do núcleo habitacional e a área sacra, mas
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ainda os resultados não foram publicados oficialmente. Uma parte
dos resultados da campanha de 2003 é exposta na tese de
especialização do Dr. G. Sanfilippo Chiarello (2004-2005).
A documentação material provém principalmente da 2ª colina,
onde foram encontrados, abaixo da camada da época grega,
fragmentos cerâmicos da fase de Castelluccio e tumbas em
grotticella. Faltam vestígios da Idade do Bronze médio (como
também em Polizzello) e tardio. Da Idade do Ferro foram
encontrados fragmentos cerâmicos espalhados nas cinco colinas e
ainda no séc. VII a.C. o centro não parece ter tido contato direto
com os gregos, já que a cultura material do período é
principalmente constituída por cerâmica da fase de Sant’Angelo
Muxaro. A cerâmica grega mais antiga é a coríntia média e tardia
e o seu aparecimento talvez esteja ligado à fundação de Akragas
no começo do VI séc. a.C. Na segunda metade do séc. VI a.C. foram
construídos o templo in antis e a primeira muralha em aggere. No
V séc. a.C., a área habitada se estende e é organizada conforme o
modelo urbanístico regular de tipo ródio-cretense e akragantino e
o papel de V. como cidade central da região é comprovado pela
muralha, a maior dos núcleos habitados nessa área. A área sacra é
também ampliada nesse período e o mobiliário funerário da
necrópole meridional é extremamente rico em produtos
importados e de valor. Há vestígios de uma destruição na metade
do V séc. a.C., provavelmente em consequência da revolta de
Ducézio. Tal acontecimento não parece ter influenciado
negativamente na vida da cidade, que prosperou até o primeiro
quarto do séc. IV a.C. A muralha foi reformada na época de
Timoleonte. Esta é a única, entre todos os assentamentos da Sicília
central, cuja técnica construtiva tem relação muito estreita com as
muralhas de Camarina, Gela (fig. SC01-4) e Eraclea Mínoa (fig.
SC01-5). O centro foi abandonado no final do séc. IV a.C.
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Pelos achados cerâmicos podemos supor que o primeiro núcleo
habitacional, o da idade do Bronze antigo, devia ocupar a 2ª colina.
O assentamento da idade do Ferro era principalmente localizado
na 3ª colina e, em parte, na 4ª e na 2ª, na planície em que seria
construída a área sacra maior. Da segunda metade do séc. VI a.C.
datam algumas habitações de forma retangular escavadas na
rocha e em parte construídas com junta seca, encontradas ao sopé
da vertente meridional da 2ª e da 3ª colina. A presença de um
assentamento na 2ª colina também é confirmada pela presença,
sob a camada da época clássica, de cerâmica arcaica (até 560 a.C.).
No séc. V a.C. o núcleo habitacional (colinas 2ª, 3ª, 4ª) foi
organizado segundo um sistema de terraços cortados por plateias,
em direção EO, e estenopes, em direção NS. As casas são
construídas com plantas regulares, divididas em 5 ou 6 cômodos e
alinhadas seguindo um sistema de ruas ortogonais de m 3,80-4,00
(DE MIRO, 1980, p. 723-724) (fig. SC01-6). O material encontrado
data entre V e IV séc. a.C.
O templo in antis data do começo do VI séc. a.C. e, como muitos
outros do mesmo tipo, era provavelmente dedicado ao culto de
Deméter e Kore, como sugere o depósito votivo, encontrado no
cômodo B, com ex voto de divindades femininas segurando os
atributos ligados a esse culto (fig. SC01-7). Ao redor do templo
desenvolveu-se um sistema de edifícios muito provavelmente
ligados às funções do culto (fig. SC01-8, cf. ortofoto x). Da
decoração arquitetônica foram encontradas duas antefixas de
palma no estilo ródio-cretense, de época arcaica, e fragmentos de
antefixas de Sileno, de época clássica. O templo e o altar eram
delimitados por um têmeno. O altar apresenta uma característica
particular: ele tem uma orientação diferente da do templo, sendo
paralelo ao grupo de edifícios a Sul. Não é certo do porquê haja
essa diferença, talvez o templo e o altar foram construídos em dois
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momentos diferentes, ligados às duas fases de construção da área
sacra. Depois da destruição de 450 a.C. a área foi reconstruída. Ao
sopé da 4ª colina encontra-se um santuário rupestre,
popularmente chamado “alla fonte” (à nascente), provavelmente
extra-muros, pela presença abundante de águas subterrâneas que
favorecem uma vegetação muito exuberante também no verão
(fig. SC01-9). Nas proximidades da sua entrada foi encontrado um
depósito votivo, contendo estatuetas de Deméter e Kore, datado
da primeira metade do séc. VI a.C.
Durante as escavações de 1956 foi encontrada uma parte da
primeira

muralha

realizada

na

técnica

em

aggere

(ADAMESTEANU, 1956b; BONACASA CARRA, 1974), que no séc. VI
a.C. abrangia a 1ª, 2ª e 3ª colina. A porta urbana I, que se encontra
no lado NO entre a 3ª e a 4ª colina, fazia parte desse primeiro
circuito de muros, e foi fechada no séc. IV a.C., supostamente
quando a nova muralha foi construída. Trechos da muralha mais
recente foram encontrados por acaso durante as escavações da
década de 1980. Para determinar o andamento da muralha, a
partir da extremidade sudocidental da 3ª colina, foram abertos 3
ensaios de escavação: um na vertente oriental e dois na vertente
ocidental (fig. SC01-10). A técnica de construção do muro
apresenta estreitas afinidades com aquela da muralha da cidade
de Gela, enquanto o acabamento da pedra, na técnica éxergon98
(fig. SC01-11), é semelhante ao dos muros de Eraclea Mínoa. De
qualquer forma, as muralhas do centro de V. são um unicum no
panorama das cidades indígenas da Sicília centro-meridional (fig.
SC01-12). O muro, diretamente apoiado à rocha, segue o
andamento da colina; a fundação é feita com pedras grandes da

98

Veja-se Glossário, p. 15.
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mesma altura99 (fig. SC01-13). Entre o muro de pedras e a parede
rochosa apropriadamente escavada há um enchimento de pedras
miúdas (émplekton). A elevação dos muros era provavelmente de
tijolos crus cobertos com reboco (SANFILIPPO CHIARELLO, 20042005, p. 15), como em Heraclea Mínoa (SCALISI, 2010, p. 184). Na
vertente oriental, seguindo uma direção ENE, o muro se conjuga a
uma torre com planta semicircular (fig. SC01-14). Na vertente
ocidental foram encontradas uma outra torre semicircular e uma
porta (porta II). Na selada entre as colinas 3 e 4 há mais um trecho
de muro que se coliga a um outro encontrado mais a Sul. Nesse
setor foi encontrada também uma estrada que conduz à porta I.
Na parte imediatamente em cima da muralha SE há uma série de
cômodos isolados e uma cisterna campaniforme, na qual foi
encontrado material do séc. IV, quando provavelmente os muros
foram construídos, embora seja possível uma data levemente mais
alta (TIGANO, 1990, p. 50). A posição dos cômodos e o fato de
alguns deles serem comunicantes, deixa supor que se tratasse de
uma área de alojamento militar (fig. SC01-15) (Ibidem). Como
colocado por R. Panvini (2011, p. 130), é muito difícil datar com
exatidão os muros de V. por causa do seu conhecimento parcial; a
arqueóloga, ademais, aponta que a datação da muralha no IV séc.
a.C. implicaria a presença de material contemporâneo nas
necrópoles ou nas camadas arqueológicas; evidência, esta, que na
realidade não se encontra.
As necrópoles de V. deslocam-se em diferentes pontos do seu
sistema de colinas. A necrópole mais antiga (necrópole indígena)
foi descoberta na década de 1950 e se localiza ao sopé da 3ª
colina. As pesquisas identificaram tumbas em grotticella e
cerâmica indígena a partir do séc. VII a.C. Na vertente N da 5ª
99

Os vestígios, no conjunto, mostram uma espessura de cerca de m 2,20 – 2,60 até m 3. As pedras do paramento
exterior têm medidas diferentes e em média apresentam uma altura de m. 0,70, um comprimento de m. 0,60 a
m. 1,40 e uma espessura de cerca de m. 0,60 (SANFILIPPO CHIARELLO, 2004-2005, p. 15).
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colina há uma necrópole arcaica que também apresenta o tipo de
tumba em grotticella com sepultamentos múltiplos que datam a
partir do séc. VI até a primeira metade do V a.C. (fig. SC01-16) e
tumbas em fossa, escavadas diretamente no plano rochoso (fig.
SC01-17, 18). A necrópole foi investigada na década de 1980. Os
mobiliários funerários eram compostos por objetos de produção
indígena e de importação grega ou de imitação. Nas cinco tumbas
com mobiliário, ao lado dos vasos de cerâmica de produção
indígena, foram encontrados objetos de metal: anéis, pulseiras,
alfinetes (fíbulas), placas decorativas, punhais, etc. (fig. SC01-19).
O dado mais significativo dessa necrópole é a presença de muito
material no estilo indígena em um período de contato intenso com
a cultura grega (GULLÌ, 1990, p. 57). Outros sepultamentos do
mesmo tipo foram encontrados nas vertentes das 1ª e 2ª colinas;
essas duas áreas foram reutilizadas em época paleo-cristã (fig.
SC01-20, 21, 22). A necrópole maior (262 sepultamentos) é a
meridional, que se encontra em uma área plana ao sopé da 1ª e
da 2ª colina e foi frequentada a partir do terceiro quarto do V até
a segunda metade do IV séc. a.C. As investigações começaram em
1956 e foram retomadas em 1961. O 70% das sepulturas era em
sarcófago (a maioria de gesso, mineral que se encontra em grande
quantia na área), mas também foram encontradas tumbas com
cobertura à cappuccina (Fig. SC01-23), em enkhytrismós,
ustrinum, em fossa e em urna cinerária. Os mobiliários funerários
encontrados mostram uma preponderância de material de tipo
grego, importado ou de produção colonial ou local (Fig. SC01-24).
Uma característica interessante dessa necrópole é representada
pelos sepultamentos femininos. Estes, com efeito, superam em
número os sepultamentos masculinos e infantis e apresentam
uma diferença substancial na maneira de dispor o corpo e na
maior riqueza do mobiliário funerário (PIZZO, 2000, p. 378). A área
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de V. não foi totalmente abandonada, mas a população se reduziu
bastante depois da época de Timoleonte. Além disso, é muito
provável que a tipologia do assentamento tivesse mudado a favor
de uma ocupação do espaço organizada em pequenas vilas ou
fazendolas, sobretudo em razão da nova organização urbanística
e agrária da administração romana (MICCICHÈ; MODEO;
SANTAGATI, 2007).
Sobre a identificação da antiga cidade em V. há um debate ainda
aberto entre historiadores e arqueólogos. Os primeiros
pesquisadores do centro quiseram identificar a cidade com o
frúrion de Mótyon, na base do trecho de Diodoro Sículo XI, 91, 4
(ADAMESTEANU, 1957; DE MIRO, 1962; ORLANDINI, 1971), e
ainda hoje essa parece ser a proposta mais aceita pela
comunidade científica. De acordo com essa proposta, a cidade
teria sido um “típico posto avançado de Akragas” já na primeira
metade do séc. VI a.C. (DE MIRO, 1962, p. 144), tomada por
Ducézio em 450/1 a.C. e reconquistada pela pólis grega. Uma
prova disso seria a grande riqueza e a composição – praticamente
de tipo quase exclusivamente grego e de influência claramente
akragantina – dos mobiliários funerários da segunda metade do
séc. V a.C., e a construção de uma muralha poderosa entre o final
do séc. V e o começo do IV a.C. (veja também R. Panvini apud
MICCICHÈ, 2011, p. 9). Há, porém, outros estudiosos que
propuseram diferentes identificações. C. Miccichè (1980 e 2011)
acha mais correto identificar Mótyon na cidade de Sabucina, quer
porque ela apresenta características urbanas próprias de um
frúrion (veja-se supra, CL-04-SABUCINA), quer porque esta, após a
destruição na metade do séc. V a.C., não mostra sinais de
recuperação, ao contrário de V., que floresce e se torna uma pólis
de

uma

certa

importância

justamente

a

partir

desse

acontecimento (MICCICHÈ, 2011, p. 109). Ainda que rejeitando a
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identificação com a Mótyon diodoréia, Miccichè não propõe uma
alternativa. A. Franco (2008, p. 114) concorda com Miccichè e,
ademais, considera plausível a identificação do centro de V. com a
antiga Ínykon (FRANCO, 2008, p. 113, n. 31). O arqueólogo
Sanfilippo Chiarello no seu trabalho de especialização (2004-2005)
apoia a teoria de Miccichè com uma justificativa convincente e
tenta dar uma solução ao enigma da cidade de V., propondo a sua
identificação com Ouessa.
Data de

Julho de 2011; setembro e dezembro de

visita/levantamento 2015; abril de 2017. RC SC01-VASSALLAGGI
(anexo 6).
INFORMAÇÕES A documentação numismática é constituída por 45 moedas. Delas
NUMISMÁTICAS

5 exemplares são achados de superfície; 39 provêm de
escavações; 1 fora de contexto. Pelo relato de G. Amico Medico
(1872) sabemos que na propriedade da família Salomone foram
encontradas 106 moedas gregas procedentes de Akragas, Atenas,
Camarina, Gela, Himera, Leontinoi, Messana, Naxos, Nápoles,
Siracusa, Segesta e moedas púnicas, das quais hoje não temos
notícias.

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 285-307):
Data a.C.
510-472
466-460
460-430
440-420
i. 425
425-m. IV
TOT.

Siracusa

Sic. E
Catania

Naxos

Sic. N
Himera Lipara

Sic. S
Akragas Gela
1

Kainon?

Gr. Cont.
Corinto

1
1

1
1

1
1
1
2
2
5

1
1

1
1

1

1

26
6
33

1
1
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Representação gráfica dos achados

VASSALLAGGI
35
30
25
20
15
10
5
0

Moedas

Akragas
33

BIBLIOGRAFIA AMICO

MEDICO,

Siracusa
5

1872;

Outras
7

FIORELLI,

1881;

ORSI,

1905;
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1962; GULLÌ, 1990, 1991; TIGANO, 1990, 1993; PIZZO, 2000;
SANFILIPPO CHIARELLO, 2004-2005; GUZZONE, 2006a; PANVINI,
2006a; VERONESE, 2006 (p. 490-491); PANVINI; SOLE, 2007;
FRANCO, 2008; MICCICHÉ, 2011; SOLE, 2012.

Mapas e ortofotos SC01 (Tomo II)
O sítio arqueológico de Vassallaggi é muito extenso e por isso foram escolhidas as duas
áreas com maior evidência dos vestígios: a selada entre as 4ª e 2ª colinas, onde está localizada
a área sagrada e o lado NO da 3ª colina, onde está localizado um trecho da muralha
(infelizmente, pouco visível devido à abundante vegetação). Três sobrevoos de 87 metros de
altitude foram realizados, com a aquisição de 111 fotografias. Com estas foi gerado um modelo
fotogramétrico com resolução de solo de 3,37 cm/pixel, com erros estimados em 1,41 m em X,
1,54 m em Y e 0,90 em Z. Com base neste modelo geramos uma nuvem de ~11 milhões de
pontos, com os quais geramos as curvas de nível que representam o modelo de elevação da
superfície. Um mosaico das fotografias aéreas foi projetado e com base nele geramos as
ortofotos da área. Os valores mais altos na estimativa dos erros se devem a ampla área do sítio,
e modelos mais precisos podem ser gerados em áreas de interesse específico.
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Ortofoto (1): Selada entre as 4ª e 2ª colinas. Por T. Attorre.
Ortofoto (2): Lado NO da 3ª colina. Por T. Attorre.
Ortofoto (3): Área do santuário. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico da selada entre as 4ª e 2ª colinas. Por T. Attorre.
Mapa (2): Mapa topográfico do lado NO da 3ª colina. Por T. Attorre.
Mapa (3): Mapa temático com a área do santuário. Por T. Attorre.

Pranchas SC01 (Tomo II)
1.

Perfil do sistema de colinas do sítio de Vassallaggi. Fonte: TIGANO, 1990, p. 45.

2.

Foto de satélite das colinas de Vassallaggi. Fonte: Google Earth®.

3.

Vassallaggi em relação ao ribeirão Salito, ao sítio de Gadira e à cidade de San

Cataldo. Fonte: Google Earth®.
4. Particular da muralha de Gela (IV séc. a.C.). Fonte: http://www.regione.sicilia.it/.
Acessado em 10/01/2018.
5.

Particular da muralha de Heraclea Mínoa (IV séc. a.C.). Fonte: DE MIRO, 1958,

pr. 29, fig. 7.
6.

Planimetria de um bairro de época clássica ao sopé da 2ª colina. Fonte: HODOS,

2006, p. 110.
7.

Ex voto de terracota procedente das escavações do santuário de Vassallaggi.

Fonte: arquivo informático da Regione Sicilia, disponível em http://www.regione.sicilia.it/.
Acessado em 18/01/2017.
8.

Planimetria da área sacra entre as 2ª e 4ª colinas. Está indicado o cômodo B,

onde foi encontrada a estipe votiva. Fonte: HODOS, 2006, p. 112.
9.

O santuário “alla fonte”. Este foi reutilizado em épocas sucessivas como abrigo

para o gado. Fonte: arquivo pessoal.
10.

Planimetria dos ensaios de escavação da muralha na 3ª colina. Fonte: TIGANO,

1990, pr. 6.
11.

Trecho da muralha onde é visível a técnica em éxergon. TIGANO, 1990: 52.

12.

Particular de um trecho do muro de fortificação da 3ª colina. Fonte: arquivo

pessoal.
13.

Secção de uma parte da muralha. Fonte: TIGANO, 1990, pr. 7.
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14.

Base da torre semicircular do lado NE. São visíveis parte da estrutura do elevado

e uma parte do muro, decorado com a técnica éxergon. Fonte: arquivo pessoal.
15.

Cômodos nas proximidades do muro na 3ª colina, interpretados como

alojamentos militares. Fonte: arquivo pessoal.
16.

Planimetria das grotticelle da necrópole arcaica na 5ª colina. Fonte: GULLÌ, 1990,

17.

Planimetria das tumbas em fossa da necrópole arcaica na 5ª colina. Fonte:

pr. 8.

https://it.wikipedia.org/. Acessado em 15/06/2018.
18.

Duas tumbas em fossa da necrópole da 5ª colina. Fonte: arquivo pessoal.

19.

Alguns dos objetos encontrados nas tumbas da necrópole arcaica: pulseiras de

bronze e um copo de produção indígena. Fonte: GULLÌ, 1990, p. 60.
20.

Planimetria de uma câmera funerária da tumba paleo-cristã. Fonte: ORLANDINI,

1971, p. 209.
21.

Secção de uma câmera funerária da tumba paleo-cristã. Fonte: ORLANDINI,

1971, p. 210.
22.

Lamparinas cristãs encontradas na tumba. Fonte: ORLANDINI, 1971, p. 211.

23.

Tumba (48A) em cappuccina da necrópole meridional. Fonte: PIZZO, 2000, p.

24.

Mobiliário funerário da tumba masculina 41A. Fonte: PIZZO, 2000, p. 226.

218.
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Ficha SCV01-COZZO SCAVO
NOME Atual

Cozzo Scavo

Antigo

Desconhecido

LOCALIZAÇÃO Mapa IGM

268 IV SO

Mapa CTR

631010 SANTA CATERINA VILLARMOSA

Coordenadas UTM

37o 34’45.85” N-14o 02’27.55” E

(WGS84)
Altitude m (n.m.)

~563

Distrito

Caltanissetta

Município

Santa Caterina Villarmosa

DESCRIÇÃO A altura de Cozzo Scavo encontra-se a SO do centro habitacional

moderno de Santa Caterina Villarmosa (fig. SCV01-1). Trata-se de
uma colina de pedra arenária muito friável de forma triangular (fig.
SCV01-2). Cozzo Scavo é uma das colinas (junto com contrada
Monaco, Mte. Fagaria e Mte. Sarmo) que dominam um vale
atravessado pelo ribeirão Salito, confluente do rio Salso, numa
área muito importante na estratégia de penetração comercial e
militar em direção do interior.
INFORMAÇÕES Cronologia
HISTÓRICAS E
ARQUEOLÓGICAS

Dados arqueológicos

Bronze Antigo (fase Castelluccio) – f. IV-c. III
séc. a.C.

Fontes textuais

Nenhuma

Fontes epigráficas

Nenhuma

O território entre os municípios de Santa Caterina Villarmosa e de
Caltanissetta

registra

uma

grande

concentração

de

assentamentos antigos desde época pré-histórica até a época
tardo-imperial e medieval. Entre as localidades mais ricas em
vestígios arqueológicos lembramos, além de Cozzo Scavo: Filo
delle Rocche, contrada Monaco, Monte Sarmo e Monte Fagaria. A
maioria dos assentamentos está localizada nas colinas que
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controlam o vale centro-oriental do rio Salso, interligado com este
território através do ribeirão Salito. As escavações na altura de
Cozzo Scavo foram realizadas entre os anos 1993 e 1996,
promovidas pela Superintendência de Caltanissetta e pela
Universidade de Bolonha, e realizadas na vertente sudoriental da
altura. A área tinha sido danificada pelas escavações clandestinas,
portanto as primeiras intervenções foram destinadas à
recuperação dos dados arqueológicos deixados para trás pelos
escavadores clandestinos. De fato, foi possível recuperar uma
série de artefatos usados na vida do dia-a-dia dos antigos
habitantes: píthoi, moinhos (fig. SCV01-3), lajes de pavimentação
de rocha ígnea, pesos de terracota para tear e fragmentos de
ânforas (AMATA et al., 1994, p. 227). No mesmo lugar desses
achados foi individuado um cômodo de forma quadrangular de
cerca de 4X4 m. (cômodo A). Aos dois lados foram escavados mais
dois ambientes: o B, no lado ocidental e de dimensão menor; e o
C no lado oriental, maior e dentro do qual foi encontrado um
píthos e uma pequena estrutura semicircular no canto
setentrional da área (AMATA et al., 1994) (Fig. SCV01-4). Os muros
do edifício seguem o declive do terreno e são construídos com
pedras quadradas de dimensões irregulares. No cômodo A não foi
possível efetuar uma análise estratigráfica por causa dos estragos
causados pelas escavações clandestinas, mas as camadas dos
cômodos B e C permitiram a leitura da história do edifício, que
apresenta uma fase de destruição e colapso. As moedas e os
fragmentos cerâmicos encontrados no cômodo C datam as
estruturas entre o final do V e o começo do IV séc. a.C. (fig. SCV015). Na camada de muro colapsado foi encontrado um anel de
bronze de produção púnica e algumas moedas. Mais a Leste dessa
estrutura,

encontram-se

pequenos

ambientes

contíguos

(denominados com letras gregas de α a ν) (fig. SCV01-5) que
199

datam do IV séc. a.C. O ambiente α devia ser utilizado como
depósito de vasos e recipientes para alimentos, como sugerem os
muitos fragmentos de píthoi, de grandes recipientes para cozinhar
e de cerâmica “comum” encontrados. Os ambientes β e γ devem
ter sido áreas de serviço da habitação; eles são contemporâneos
(IV a.C.), mas construídos acima de estruturas de VI-V séc. a.C. Na
frente desses ambientes, há os cômodos ζ e η. No primeiro deles,
foi encontrado muito material provavelmente de descarte (entre
os quais fragmentos de cerâmica Gnathia e um moinho de rocha
ígnea. ACQUARO-FARISELLI, 1997, p. 12), em consequência talvez
de uma reforma da estrutura. Os demais ambientes deviam
constituir os cômodos de uma habitação (PANVINI, 1997-98, p.
24). Mais a Sul, há os cômodos μ, κ e λ; desde o cômodo κ vêm um
louterion de IV a.C. e três ânforas púnicas. Inclusive, a maioria das
ânforas encontradas no sítio são de produção púnica (ACQUAROFARISELLI, 1997, p. 17) (fig. SCV01-6). É justamente no IV séc. que
o centro de C.S. conhece o momento de maior prosperidade,
enquanto os acontecimentos entre o período de Timoleonte e a
entrada de Pirro na ilha (começo do III séc. a.C.) determinaram o
seu colapso. O sítio de C.S. é considerado particularmente
interessante pela presença de mercenários itálicos-cartagineses
entre o V e IV séc. a.C., como demonstram os achados cerâmicos
(ACQUARO-FARISELLI, 1997) e numismáticos (AMATA, 19971998). A cidade talvez tenha sido um dos postos de controle
cartaginês, localizados em uma área de fronteira entre a Sicília
púnica e grega, que foram concedidos aos mercenários de origem
itálica que tinham como referência o mercado púnico (ACQUAROFARISELLI, 1997, p. 23).
Data do
Abril de 2017. RC SCV01-COZZO SCAVO.
levantamento
INFORMAÇÕES As moedas encontradas nas escavações são 15 e todas de bronze.
NUMISMÁTICAS

Apesar do número exíguo dos achados monetários, pode-se
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perceber que, como nos demais sítios da área, a presença maior é
de moedas de Siracusa e Akragas do final do séc. V a.C.
Nos arredores do município de S. Caterina Villarmosa foram
encontrados quatro achados monetários e dois tesouros: SANTA
CATERINA VILLARMOSA 1955 e 2008. Os achados são de tipo
esporádico e fora de um contexto. Dos dois tesouros, o primeiro
era constituído por cerca de 100 moedas de prata, quase todas
perdidas, e o segundo por bronzes púnicos. Embora essas moedas
não provenham diretamente do sítio de C.S., elas foram
encontradas nas proximidades dele, portanto no que devia ser a
sua khóra.

Tesouro SANTA CATERINA VILLARMOSA 1955 (IGCH 2089); sepultamento: primeira metade do
séc. IV a.C.:
Pólis

Número de exemplares

Datação a.C.

Siracusa

21

485/479 a 474/450

Akragas

7

510-472

Zankle/Messana

4

470/466 a 428/426

Gela

8

490-475 a 415-405

Régio

3

480/466 a 450

Segesta

2

480/466 a 440/416

Catania

-

-

Lentini

4

490/470 a 424

Himera

1

460-450

Naxos

1

420

Selinonte

-

-

Atenas

9

479-393

Tesouro SANTA CATERINA VILLARMOSA 2008 (Coleção Cammarata, Enna); sepultamento: fim
do séc. IV – começo do III a.C.: Trata-se de 20 moedas púnicas de bronze do tipo “cabeça
feminina com coroa de trigo/cavalo na frente de palmeira” e do tipo “cabeça feminina com
coroa de trigo/cabeça equina e palmeira”. Todas elas datam entre os últimos quinze anos do
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séc. IV e os primeiros anos do III. É evidente que o tesouro foi ocultado em uma emergência,
pois não há uma acumulação de nominais, nem é representado um período cronológico amplo.

Distribuição cronológica dos achados monetários (SOLE, 2012, p. 43-54):
Data a.C.
425-406
410
f. V
354-344
344-336
IV
f. IV
338-287
317-289
287-279
f.IV-i. III
TOT.

Sic. E
Siracusa

Sic. S
Akragas Gela
4

Sic. N
Cefalù

Púnicas
C.M. púnica da Sicília

Carthago

C.M. desconhecida

2
1
4
1
1
1
1
2
1
5

6

1

1

1
1

1

4

Representação gráfica dos achados

COZZO SCAVO
6
5
4
3
2
1
0
Moedas

Akragas
6

Siracusa
5

Outras
4

BIBLIOGRAFIA AMATA et al., 1994.; AMATA, 1997-1998; ACQUARO; FARISELLI,
1997; PANVINI, 1997-98; SOLE, 2012.
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Mapas e ortofotos SCV01 (Tomo II)
Em Cozzo Scavo um sobrevoo de 57 metros de altitude foi realizado, com a aquisição
de 44 fotografias. Com estas foi gerado um modelo fotogramétrico com resolução de solo de
2,27 cm/pixel, com erros estimados em 0,44 m em X, 0,75 m em Y e 0.87 em Z. Com base neste
modelo geramos uma nuvem de ~5 milhões de pontos, com os quais geramos as curvas de nível
que representam o modelo de elevação da superfície. Um mosaico das fotografias aéreas foi
projetado e com base nele geramos as ortofotos da área.
Ortofoto (1): Colina de Cozzo Scavo. Por T. Attorre.
Ortofoto (2): Detalhe da escavação. Por T. Attorre.
Mapa (1): Mapa topográfico da colina de Cozzo Scavo. Por T. Attorre.
Mapa (2): Mapa temático do detalhe da escavação. Por T. Attorre e autoria própria.

Pranchas SCV01 (Tomo II)
1.

A colina de Cozzo Scavo em relação aos ribeirões Vaccarizzo (a Norte) e Salito

(ao seu sopé oriental) e à cidade de S. Caterina Villarmosa. Fonte: Google Earth®.
2.

A colina de Cozzo Scavo. Fonte: Google Earth®.

3.

Desenhos de moinhos encontrados no sítio de Cozzo Scavo. Fonte: AMATA et

al., 1994, p. 229.
4.

Planimetria dos ambientes A, B e C. Fonte: SOLE, 2012, p. 48.

5.

Planimetria dos ambientes de α a ν. Fonte: SOLE, 2012, p. 49.

6.

Desenhos por A. Fariselli de material procedente da escavação e datado entre V

e IV séc. a.C. Fonte: ACQUARO; FARISELLI, 1997, fig. 5.
7.

Desenhos por A. Fariselli de ânforas púnicas. Fonte: ACQUARO; FARISELLI, 1997,

fig. 9.
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GRÁFICOS DOS DADOS NUMISMÁTICOS

Gráfico 1
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Gráfico 2
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Capítulo 5
A dinâmica das redes no espaço e no tempo

«Indigeni e Greci non sono parti di un mondo dicotomico: essi sono due facce
della stessa medaglia, non interpretabili se non alla luce dell’Altro»
R.M. Albanese Procelli, 2003, p. 8.

Na atividade de levantamento dos dados, expostos no capítulo precedente, nos
deparamos com a amplitude das problemáticas que tal material arqueológico oferece. Por essa
razão, se fez necessário concentrar a nossa atenção em apenas alguns aspectos que
consideramos que poderiam responder melhor às questões que levantamos ao empreender
esta investigação. O primeiro objetivo é individuar as redes de contato entre gregos e não
gregos por meio do estudo dos assentamentos antigos da região central da Sicília entre o rio
Plátani e o rio Salso, conhecida com o nome de Sicania. A cultura material por meio da qual
tentamos ler esse aspecto concerne principalmente os remanescentes arquitetônicos e a
distribuição das moedas. Acreditamos que a observação do desenvolvimento das plantas
urbanas e da organização dos espaços, em pequena e larga escala, possa jogar luzes sobre o
emaranhamento entre gregos e não gregos. As demais categorias documentais são da mesma
forma importantes para sustentar a interpretação, mas somos conscientes que a análise
detalhada de todas elas seria inviável. Além da evidência material, a relação dos sítios com o
espaço é de grande importância: a sua localização em relação aos cursos d’água principais, a
altitude, o eventual contato visual com o território circundante e as outras vilas da região. Tais
elementos podem fornecer uma chave de leitura para tentar entender que papel assumiu este
território da Sicília central a partir da expansão dos ápoikoi em direção do interior.
5.1.

A malha viária da Sicília grega

Nos levantamentos realizados ao longo das viagens de pesquisa, registramos a altitude
de cada um dos sítios visitados. Da mesma maneira, pudemos verificar pessoalmente as
características da paisagem e a própria visibilidade entre sítios. Conforme o projeto inicial, esta
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observação empírica deveria ter sido expressa pelo GIS. Na realidade, percebemos que este
tipo de análise não traria dados relevantes para a nossa pesquisa, pois revela-se útil se aplicada
em um território limitado e previamente prospectado (cf. BELVEDERE, 2010b). No nosso caso,
as observações autópticas e a visualização geral dos sítios no mapa DEM constituem uma base
suficiente para realizarmos interpretações preliminares, a ser integradas com os demais dados
coletados no repertório. O mapa (DEM 2) mostra que, em geral, as vilas ocupam pontos
elevados e que existe um certo padrão na escolha dos lugares de assentamento que nem
sempre está ligado apenas a uma necessidade defensiva. As prospecções em cada um dos sítios
analisados, com efeito, mostraram que a sua localização é alta o suficiente para ter, sim (em
muitos casos, mas não em todos), um contato visual entre eles, mas principalmente para
controlar o território circundante. Este é constituído por colinas e por vales formados pelos
ribeirões, onde provavelmente eram distribuídos os cultivos e a pastagem, e que também
deviam favorecer a mobilidade via água ou terrestre (ALBANESE PROCELLI, 2003, p. 36).
Colocando como prioridade o acesso aos recursos e à comunicação, a “intervisibilidade” dos
sítios para fins de defesa militar deixa de ser a característica principal que pode ter determinado
a escolha do lugar alto. Isto posto, fica claro mais uma vez que a definição de frúrion, na sua
acepção etimológica de fortaleza, tradicionalmente atribuída a esses assentamentos deve ser
revista. Como o prof. Belvedere já apontou: “nem todos os centros que se assentam em cima
das colinas ou das montanhas são iguais, não apenas nas suas funções, mas também e
sobretudo no papel que desempenham dentro dos sistemas de povoamento” (BELVEDERE,
2009, p. 14).
Entre os sítios da área de pesquisa levantados devia existir na antiguidade um sistema
de comunicação. Os elementos que compunham tal sistema não eram proporcionados apenas
pela conexão visual entre eles – que mostra como desde o vale do ribeirão Salito a percepção
da paisagem devia ser compartilhada – mas também por uma rede viária que desfrutava
caminhos terrestres e fluviais e que com certeza conectavam os centros do interior com as
maiores pólis do litoral. Um dos objetivos da nossa pesquisa foi traçar um mapa das vias
terrestres de comunicação interna na ilha. Sendo esta uma tarefa árdua e demorada de ser
realizada em campo, achamos que o modelo preditivo seria uma ferramenta útil para
tentarmos formular uma hipótese a respeito da rede viária de comunicação seja entre as áreas
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litorâneas seja entre os próprios sítios da área de estudo. Produzimos, assim, um modelo
preditivo (mapa DEM 3) calculando sete percursos diferentes:
1) de Agrigento a Termini Imerese (percurso direto)
2) de Gela a Termini Imerese (percurso direto)
3) de Siracusa a Termini Imerese (percurso direto)
4) de Agrigento a Termini Imerese (passando por Vassallaggi)
5) de Gela a Termini Imerese (passando por Vassallaggi)
6) de Siracusa a Termini Imerese (passando por Vassallaggi)
7) de Siracusa a Agrigento (passando por Gela)
Os percursos se baseiam apenas na morfologia do terreno, levando em consideração os
pontos mais baixos proporcionados pela própria conformação física do terreno. Uma parte
deles mostra as hipóteses de percursos entre as principais cidades gregas do litoral e o centro
da ilha, tendo como ponto de passagem obrigatório Vassallaggi. Não acrescentamos alguma
variável econômica e/ou cultural (WHEATLEY; GILLINGS, 2002, p. 150) nem consideramos
fatores de custo energético (CASAROTTO; DE GUIO; FERRARESE, 2009, p. 294).
A malha viária da época grega na Sicília foi um assunto abordado por muitos estudiosos,
que para as suas reconstruções se basearam nas fontes diretas, sobretudo em Tucídides e
Diodoro Sículo, em cujas obras são narradas a movimentação dos exércitos durante as
campanhas bélicas ou as missões diplomáticas; em fontes cartográficas romanas, medievais e
modernas100; nas fontes arqueológicas e topográficas, como remanescentes de trechos visíveis
pelas fotografias aéreas, inscrições, a toponímia e achados que podem sinalizar a presença de
um percurso; e em atividades de prospecção em campo. A tarefa não é fácil e demanda uma
intensa pesquisa e um cruzamento de dados muito minucioso. As hipóteses foram formuladas
a partir do pressuposto que, geralmente, as vias de comunicação tendem a recalcar rotas
conhecidas desde a antiguidade. É claro que com o decorrer do tempo os interesses
econômicos e políticos podem ter mudado e consequentemente algumas rotas consideradas
importantes em um determinado momento histórico podem ter sido abandonadas
100

Muitos dos percursos da antiguidade poderiam ser detectados ou reconstruídos a partir da rede das “Regie
trazzere” do reino dos Bourbon (Regno delle Due Sicilie). Regie Trazzere (trazzera – plur.: trazzere – é uma palavra
siciliana que significa “estrada vicinal”) era o nome do sistema viário desenvolvido e mapeado entre os séculos
XVIII e XIX (SANTAGATI, 2006). Tal sistema, na verdade, se baseava em rotas (seja de transumância do gado seja
de comunicação terrestre) muito antigas, traçadas provavelmente já em época pré-histórica e pisadas até nas
épocas sucessivas. Embora os nossos esforços, não foi possível implementar esse sistema viário por causa da falta
da referência geográfica, pois ainda se dispõe apenas de mapas desenhadas à mão livre.
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sucessivamente. A reconstrução das vias gregas é particularmente difícil devido ao fato que a
sua técnica construtiva era muito simples e, portanto, uma vez que a estrada não era pisada
por um longo período, os seus vestígios eram facilmente cancelados. Com efeito, tratava-se de
estradas de terra, completadas com seixos ou lajes de pedra, e o seu percurso adaptava-se à
morfologia do território e ao tipo de terreno, evitando percursos em áreas paludosas ou
facilmente sujeitas a desmoronamentos (BURGIO, 1996, p. 30). Os percursos terrestres eram
integrados e, por vezes, determinados pelos percursos de rios e ribeirões; é por isso que os
vales fluviais – como por exemplo o vale do ribeirão Salito – se tornaram pontos de grande
importância estratégica para a expansão das khórai, que seriam controladas por meio de frúria
(Idem, p. 31). Na reconstrução feita por Adamesteanu (1962) (fig. 20), a rota que de Akragas
levava à planície de Catânia (a leste) e às Madonias (a NO) passava por Vassallaggi, que teria
sido o nó desde o qual o percurso se dividia nas duas direções: a sudoeste, em direção de
Morgantina e do vale do Simeto até Catânia, e ao norte seguindo o curso dos afluentes do rio
Salso e ao longo do vale do Plátani em direção de Monte Raffe e Polizzello. De Gela havia um
outro caminho, que seguia o curso do rio Salso e, ao norte do vale, passava por San Giuliano
(Redentore) e depois, obrigatoriamente, pelo desfiladeiro entre Sabucina e Capodarso; a partir
desse ponto o percurso se bifurcava: uma estrada seguia na direção de Enna e outra em direção
NE101.

Fig. 20: Reconstrução dos percursos de época clássica, com base nas hipóteses de Adamesteanu (1962). À esquerda,
percurso Akragas-Catânia e Akragas-Madonias. À direita, o percurso Gela-Catânia e Gela-litoral Norte. Fonte:
http://www.ilportaledelsud.org/rete_viaria_greca.htm. Acessado em: 19/03/2018.
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Sobre a reconstrução dessas vias de ligação entre as duas costas, cf. BELVEDERE, 1986; BONACASA, 1992, p.
138; BURGIO 1996.
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As rotas, ilustradas no modelo preditivo, Agrigento-Termini Imerese via Vassallaggi e
Siracusa-Termini Imerese via Vassallaggi são muito parecidas com a proposta por
Adamesteanu, que para a sua reconstrução baseou-se nas fontes literárias e arqueológicas, e
na observação das fotografias aéreas. Com relação à rota Siracusa-Agrigento via Gela, podemos
encontrar uma comparação em dois percursos romanos que ligavam Siracusa a Agrigento e à
cidade de Lilibeo: a via Elorina e a via Selinuntina (fig. 21).
Esses dois percursos, conhecidos com nomes romanos, são na realidade muito mais
antigos:
«A via Selinuntina, [é] assim chamada na base do nome da porta Σελινoΰντια,
atestado em uma epígrafe de Acrae. Essa atravessava a cadeia das montanhas
Hibleias, recalcando aquela diretriz da penetração siracusana estudada por A. Di
Vita102, para levar de Siracusa a Acrae e Hybla. A partir da desembocadura do rio
Dirillo ela era em grande parte litorânea e tocava em sucessão Gela, Agrigento,
Heraclea Mínoa e Selinonte. Foi prolongada pelos romanos até Lilybaeum para
ligar as duas capitais administrativas da época. A via Elorina, originariamente
traçada entre Siracusa e a sua primeira colônia, Éforo, foi em seguida prolongada
ao longo do litoral sul até Agrigento, se conjungindo com a via precedente no
trecho final, depois do rio Dirillo» (UGGERI, 1997-1998, p. 327).

Fig. 21: Reconstrução dos percursos de época romana: a via Elorina e a via Selinuntina. Fonte:
http://www.alqamah.it/. Acessado em: 10/06/2018.

Como colocado acima, o nosso modelo ao calcular o percurso levou em consideração a
menor elevação do terreno e por isso na proximidade do litoral a via se desenvolve
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DI VITA, A. La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle più recenti scoperte
archeologiche. In: Kokalos. Palermo, v. 2, 1956, p. 177-205.
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praticamente ao nível do mar. O percurso romano, no entanto, seguia critérios diferentes e
devia ser traçado de forma a evitar ou tocar determinados pontos escolhidos conforme a
contingência e as necessidades da época; assim, por exemplo, a via Elorina evita o litoral e
prefere um percurso levemente mais recuado e mais elevado. Isso é compreensível por várias
razões práticas: uma, entre outras, é a variedade do tipo de costa, que ao longo de tantos
séculos variou bastante seja por causas naturais seja por intervenções antrópicas. Por exemplo,
o litoral de Scoglitti (onde antigamente surgia a pólis de Camarina), no litoral sul oriental, até
cerca de quarenta anos atrás era rochoso, mas foi encoberto de areia para criar uma praia hoje
frequentada pelos moradores e pelos turistas. A via calculada no GIS tem como referência o
aspecto atual da região. Para obtermos uma reconstrução mais detalhada, deveríamos ter
colocado elementos recuperáveis não apenas pela cartografia antiga e pelas fontes, mas
também por uma atividade de prospecção. Apesar desse aspecto de incompletude, o resultado
da análise e da comparação com os percursos de época romana existentes mostrou muitas
semelhanças entre os caminhos, revelando que, na escolha de um percurso, a facilidade
proporcionada pela conformação do terreno era (e continua sendo) considerada muito
importante. Olhemos, por exemplo, um outro caminho: o percurso Agrigento-Termini Imerese
direto. Este pode ser comparado com o percurso da via Aurelia, que foi a primeira a ser
construída pelos romanos na ilha e ligava Palermo com Agrigento (UGGERI, 1997-1998, p. 328)
(fig. 22). Pode-se perceber que antes de tocar a cidade de Castronovo, e desviar mais a Oeste,
o percurso segue o andamento do rio Plátani, tal como mostra o modelo preditivo. Sendo
assim, um eventual percurso entre Agrigento e o litoral norte passava muito perto da área de
Milena (cf. ARCIFA; TOMASELLO, 2007).
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Fig. 22: Reconstrução do percurso da via Aurelia. Fonte: http://www.alqamah.it/. Acessado em: 10/06/2018.

Mais uma semelhança é encontrada entre o modelo do percurso direto SiracusaTermini Imerese e o percurso interiorano que ligava Catânia a Termini Imerese. Ambos os
caminhos corriam ao sopé meridional do vulcão Etna. A via Catania-Termini, que muito
verossimilmente recalcava um antigo caminho, percorria o vale do Simeto, passando por
Centuripe, Agira e Enna (UGGERI, 1997-1998, p. 328) (fig. 23); depois, seguia em direção norte
atravessando o vale do Himera setentrional (como calculado no modelo), que era parte das
khórai de Himera e Agrigento em que, em época grega, estavam assentados muitos frúria
(FRANCO, 2008, passim; BELVEDERE, 2010a). A reconstrução do caminho da época grega,
porém, parece excluir a passagem por Enna, que seria inserida como ponto de passagem em
um hipotético percurso de Norte a Sul (BURGIO, 1996, p. 33; veja-se supra, p. 214).
Uma breve reflexão conclusiva tem que ser feita com relação à navegação dos rios. O
rio Salso, pelo menos até a metade do séc. XX, era navegável (fig. 24, 25). Por causas naturais
e pela intensificação da atividade agrícola 103, as águas do rio diminuíram de volume ao longo
dos anos. O mesmo pode se dizer para o outro rio principal, o rio Plátani. Sem dúvida na
antiguidade os rios deviam ser usados como vias de transporte sobretudo de mercadorias ou

103

Veja-se o documento (disponível em: http://www.sias.regione.sicilia.it/, por nós consultado em 18/06/2018)
elaborado pela Regione Sicilia sobre o fenômeno da desertificação, que, conforme as pesquisas, é particularmente
acentuado na área centro-meridional correspondente ao território de Caltanissetta.
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pequenos grupos de pessoas, enquanto os exércitos deviam preferir as vias terrestres, por
óbvias razões práticas e estratégicas.

Fig. 23: Reconstrução do percurso da Catania-Termini. Fonte: http://www.alqamah.it/. Acessado em: 10/06/2018.

Fig. 24: Cartão postal, datado de 1954, mostrando uma foto de época do afunilamento do rio Salso entre Sabucina
e Capodarso. Fonte: https://www.ebay.it/. Acessado em: 18/06/2018.
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Fig. 25: Cartão postal, datado da década de 1950, mostrando uma foto de época do rio Salso correndo em um vale
do município de Caltanissetta. Fonte: https://picclick.it/. Acessado em: 18/06/2018.

5.2.

Análise das muralhas e das portas em relação ao território

Até agora a atenção foi direcionada às grandes vias de comunicação; com relação à
Sicília centro-meridional, dispomos dos estudos de Marina Congiu (2010; 2012), a qual se
ocupou da malha viária no interior da khóra de Gela, mas não há, ainda, uma pesquisa relativa
aos assentamentos levantados na presente pesquisa. A falta de informações pontuais sobre
este território nas fontes antigas e na cartografia do império romano não facilita o trabalho do
pesquisador que pretenda abordar esta problemática. Sabemos que, conforme a organização
do espaço da pólis grega, as portas principais das muralhas normalmente se abriam em direção
de vias de comunicação, que ligavam entre elas as pólis mais importantes. Em alguns casos a
documentação (geralmente de tipo epigráfico) mostrou que os nomes dessas portas indicavam
a cidade à qual a via conduziria, como no caso da porta Σελινoΰντια de Akrai. Infelizmente, não
podemos ter certeza de que as cidades indígenas da mesógeia tivessem o mesmo hábito, pois
até agora não há documentação da época arcaico-clássica que comprove isso. Se, porém,
consideramos que os assentamentos, a partir da época arcaica, foram envolvidos na
organização do território das pólis gregas, é bem provável que as comunidades indígenas, nos
limites das suas próprias necessidades, acabaram organizando-se de forma a facilitar – ou não
– as comunicações não apenas entre elas, mas também com as pólis do litoral.
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Isto posto, tentaremos algumas leituras das muralhas e das portas dos sítios
examinados para formular algumas hipóteses de comunicação entre eles. Deixamos claro que,
na falta de documentação arqueológica, não pretendemos chegar a conclusões definitivas, mas
tais considerações poderiam constituir um ponto de partida para futuras indagações dirigidas
ao conhecimento da malha viária interna do território.
Na base dos dados coletados na presente pesquisa, notamos que as obras defensivas
dos sítios, documentadas pelas pesquisas arqueológicas, são de dois tipos: 1) um circuito de
muro que circundava a cidade inteira ou uma parte dela (identificado em Vassallaggi, Balate e
Castellazzo), e 2) um muro de defesa “parcial” que protegia apenas um lado do assentamento
(identificado em Sabucina, Gibil Gabib e Raffe). Nos outros sítios não foi possível reconhecer
uma tipologia por causa da ausência de dados mais específicos. Todavia, para os sítios de
Capodarso, Cozzo Scavo e Gadira tentamos uma interpretação na base dos poucos elementos
conhecidos. Com relação a Polizzello, não é possível formular hipóteses nem conclusões, pois
foi encontrado só um pequeno trecho do muro em ággere que não possibilitou a reconstrução
do percurso da muralha; enquanto em Rocche e Tornambè a pesquisa arqueológica não
revelou nenhum dado relativo a muralhas nas cidades. Analisemos, agora, os dados
detalhadamente104:
1) Circuito de muros: Vassallaggi, Balate e Castellazzo.
Vassallaggi assenta-se em um sistema de cinco colinas, portanto, apresenta um
desenvolvimento urbano bem diferente dos demais sítios aqui considerados, que tendem a
concentrar o assentamento na parte plana do cume de uma colina, geralmente, acessível
apenas por um lado. Durante as visitas em Vassallaggi, notamos que a colina não dispõe de
encostas tão altas e íngremes que proporcionem uma defesa natural inacessível (cf. RC SC01,
anexo 6); o território oferece boas condições para a extensão da cidade, juntamente a um
domínio do território, facilitado pela articulação das colinas que possibilitam um controle de
vários pontos do território circundante. As 1ª e 2ª colinas são bastante planas (fig. SC01-1), com
efeito, as escavações conduzidas na 2ª colina trouxeram à luz restos de habitações e vestígios
de uso desde o Bronze antigo. O muro em aggere circundava as colinas 1, 2 e 3. O assentamento
da Idade do Ferro estendia-se pela 3ª colina e, em parte, na 4ª e na 2ª, enquanto a 1ª colina foi
ocupada pelas habitações só na metade do VI séc. a.C., a partir dessa constatação supomos
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Remetemos à documentação fotográfica e topográfica de cada sítio no capítulo 4.
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que o muro em aggere foi construído mais ou menos nesse período, com a função de proteger
ou delimitar o núcleo habitacional. Lembramos que no VI séc. a.C. também foi construído o
primeiro santuário, que sendo localizado no meio da convergência das 2ª, 3ª e 4ª colinas
(ortofoto SC01-1), pode ser considerado urbano. Entre as 4ª e 3ª colinas se abre, em direção
NO, uma porta (I), muito próxima da área do santuário, que já fazia parte do aggere (fig. SC011). A obra defensiva em émplekton (V-IV séc. a.C.) de Vassallaggi (ficha SC01, p. 186),
infelizmente, não é conhecida por inteiro, mas parece bem provável que circundasse o centro
habitacional, como fazia o antigo muro em aggere. A porta I parece ter sido fechada no séc. IV
a.C. (supra, p. 190), quando foi aberta a porta II, no lado NO da 3ª colina (ortofoto e mapa SC012). A escolha de fechar a antiga porta I e abrir uma nova, sempre na mesma direção, entre os
séculos V e IV a.C., talvez tenha se dado para limitar o trânsito na ágora (localizada entre a porta
e o lado oriental da área sagrada; ORLANDINI, 1971, p. 12) e transferir o controle na colina
militarmente melhor defendida (supra, p. 191). Com base no mapa DEM 1, as portas NO
conduziriam na direção do litoral setentrional da ilha, tendo a possibilidade de pisar dois
caminhos: um de NO em direção de Terravecchia di Cuti (no vale do rio Himera setentrional),
possivelmente tocando Balate ou Castellazzo, passando pelas montanhas Madonias até o litoral
entre Himera e Kefaloidion (Cefalù); um em direção de Raffe e Polizzello (no vale do Plátani),
para tocar outras vilas indígenas até a costa entre Panormos e Himera (cf. BURGIO, 1996, p.
34). Na nossa opinião, devia existir pelo menos mais uma porta no lado SE, ao sopé da 2ª colina.
Uma abertura nas vertentes meridionais da cidade consentiria a comunicação com áreas
importantes em grande e pequena escala. Em primeiro lugar uma porta SE daria acesso ao
pequeno vale entre as colinas de Vassallaggi, Gadira e Grotta d’Acqua (mapa CTR), que
provavelmente devia ser a área das atividades agrícolas da cidade indígena (fig. 26). Dali,
prosseguir-se-ia em direção ao médio vale do rio Salso, onde estavam assentadas as cidades de
Sabucina, Capodarso, Gibil Gabib e Enna (fig. 27). Prosseguindo na direção Sul, se chegaria ao
litoral meridional, portanto, às pólis de Gela e Akragas, e na direção SE, à cidade indígena de
Morgantina, à bacia do rio Simeto e, finalmente, a Catânia e Siracusa.
Como Vassallaggi, também Balate e Castellazzo apresentam um circuito de muros que
abrangia por inteiro os núcleos habitacionais. A porta encontrada em Balate se abre em direção
NO, dando acesso à necrópole de Valle Oscura (ortofoto e mapa MP01); esse lado também é
voltado em direção de Polizzello, mais a Oeste, e das Madonias, mais a Norte. Daqui devia-se
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seguir o percurso, traçado acima, em direção ao litoral Norte e Himera. Em Castellazzo, a única
porta encontrada abria-se a NE (fig. MP02-3), ou seja, em direção ao vale do rio Himera
setentrional e, portanto, de Terravecchia di Cuti. A conformação em terraços de Castellazzo
permitia um controle do território mais próximo, também devia garantir uma certa defesa
natural (fig. MP02-2). A muralha protegia o terraço I, o mais elevado, onde estava assentado o
núcleo habitacional mais antigo, enquanto nos terraços II e III as habitações de IV-III séc. a.C.
se desenvolveram fora do circuito de muros. É interessante notar que é justamente nesse
período que a cidade foi povoada por grupos de mercenários, provavelmente a soldo dos
cartaginenses.

Fig. 26: O vale e a colina de Gadira, fotografados do lado SE da 2ª colina de Vassallaggi. Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 27: De esquerda para direita: Enna, o vulcão Etna e a colina de Pizzo Carano onde encontramos grotticelle e
alguns ambientes escavados na rocha (cf. RC SC01, anexo 6), fotografados do lado SE da 2ª colina de Vassallaggi.
Fonte: arquivo pessoal.

2) Muro de defesa “parcial”: Sabucina, Gibil Gabib e Raffe:
Os quatro sítios seguem o mesmo padrão de assentamento: o núcleo habitacional
concentra-se na área apical plana de uma colina com um único acesso transitável, enquanto os
outros lados são constituídos por penhascos íngremes e altos, praticamente inacessíveis. Por
essa razão, a muralha defendia apenas o lado descoberto da colina e as portas, por
consequência, se abriam em uma única direção.
Em Sabucina (fig. 28), a muralha teve três fases construtivas: a primeira no começo do
VI séc., a segunda entre o final do VI e o começo do V séc. a.C. e a última na metade do séc. V
a.C. Da primeira fase sobram apenas poucos vestígios de um trecho de muro, de uma torre e
de uma porta. Na segunda fase foram construídas novas torres semicirculares e a porta II (ou
porta Sul) (fig. CL04-11), que liga o núcleo habitacional com o setor de escavação D (onde se
encontram os santuários e a área artesanal) e com a necrópole meridional. Aparentemente
poucos anos mais tarde foram feitas mais reformas para melhorar as defesas do muro, entre
as quais o fechamento de algumas portas e a construção de torres quadradas (fig. CL04-15).
Estas últimas são dispostas a uma distância uma da outra relativamente curta e podem ser
consideradas bastiões (fig. 29), tendo uma função de reforço do próprio muro. A última
reforma, conforme os estudiosos, foi em consequência da revolta de Ducézio, o evento
histórico que determinou o começo do declínio da cidade.
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Gibil Gabib (fig. 30) dispõe também de um muro que defendia o lado mais exposto da
colina, o oriental. No séc. IV a.C., nas proximidades da porta II, foi construído um bastião,
enquanto a porta I foi estreitada, provavelmente para dificultar a passagem de invasores. Como
em Sabucina, também aqui os edifícios se apoiam aos muros (mapa CL02-2).
Hoje os vestígios do muro da cidade em Raffe não são mais visíveis, mas os
pesquisadores acreditam que havia uma defesa nas vertentes não protegidas naturalmente.
Pietro Griffo105 (apud CONGIU; CHILLEMI, 2009, p. 128) relata que, durante os seus
levantamentos em Raffe, tinha encontrado o muro que protegia o lado meridional da colina,
cuja construção foi datada de VI séc. a.C. Duas torres foram acrescentadas no começo do IV
séc. a.C., quando a cidade foi provavelmente povoada (pelo menos temporariamente) por
mercenários (CONGIU; CHILLEMI, 2015, p. 247).
Observações sobre Capodarso, Cozzo Scavo e Gadira:
Como apontado na ficha EN01, a muralha de Capodarso apresenta problemas de leitura
devido à incoerência dos dados relatados na literatura arqueológica (supra, p. 144). O
conhecimento parcial do sítio e a falta de publicações dificultam eventuais esclarecimentos.
Vancheri, referenciando Scibona, assim descreve a obra defensiva:
«O sítio, sendo defendido naturalmente, por íngremes penhascos nas vertentes
setentrional e ocidental, não precisava de uma fortificação que o circundasse
inteiramente, mas devia estar protegido apenas na vertente sul-oriental»
(VANCHERI, 2014, p. 72)

É evidente que a pesquisadora interpreta erroneamente Scibona, o qual afirma que um
circuito de muros é documentado também “sulla precipite cresta N”, na íngreme crista Norte
(SCIBONA, 1992, p. 287) (fig. EN01-2). É preciso apontar, todavia, que Vancheri publica os
resultados do seu próprio levantamento, durante o qual ela afirma não ter encontrado vestígios
de muro no lado setentrional (VANCHERI, 2014, p. 73). Um elemento sobre o qual refletir é a
abertura em direção ao barranco Norte escavada na rocha, a chamada postierla (EN01-4).
Convencido com a sua interpretação de um circuito de muros, do qual o arqueólogo afirma ter
encontrado vestígios, Scibona (1992, p. 287) interpreta tal abertura estreita como uma
pequena porta que fazia parte da fortificação, e que era completada por uma escada, também
esculpida na rocha, que hoje se interrompe bruscamente em direção ao penhasco. Essa
observação sugere que a paisagem pode ter mudado profundamente e que o perfil da
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GRIFFO, P. Sulle orme della civiltà gelese. Agrigento: s.n. 1958, p. 28-29.
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montanha que vemos hoje não é mais o mesmo. Com efeito, uma porta e uma escada que
conduzem em direção de um profundo penhasco não respondem a algum critério estratégico;
é provável que Scibona, o qual realizou a sua prospecção mais de vinte anos antes de Vancheri,
tenha encontrado vestígios perdidos mais recentemente devido aos trabalhos agrícolas ou ao
desmoronamento da parede rochosa. Preferimos, porém, não nos posicionar e não tentar uma
interpretação, já que nós não tivemos a oportunidade de visitar o lugar.
Em Cozzo Scavo não foram detectados vestígios de muralha, todavia o tipo de colina
(fig. 31, SCV01 ortofoto 1) deixa facilmente imaginar que um hipotético muro defensivo poderia
ter sido do tipo “parcial”. Cozzo Scavo possui paredes muito íngremes, em particular a de NO,
enquanto as restantes, ainda que particularmente inclinadas, permitiram a instalação de alguns
edifícios, ainda hoje visíveis na vertente oriental. Talvez pesquisas futuras possam trazer à luz
mais elementos úteis para a compreensão do assentamento e – quem sabe – de trechos de
uma muralha.
Em Gadira, durante as nossas atividades de campo, encontramos uma porta na vertente
oriental (fig. CL01-13, 14). Aparentemente essa dava acesso ao centro habitacional assentado
na selada central. O caminho, delimitado por duas fileiras de muros (um paralelo à porta, outro
em um nível superior), deixa supor que devia haver um posto de controle no meio da vertente.
Também nesse caso, infelizmente, a falta de uma indagação acompanhada por escavações
sistemáticas, não permite chegar a conclusões definitivas. A nossa hipótese é que a cidade em
Gadira devia dispor de um circuito de muros que a defendia, pois aparentemente na
antiguidade as suas vertentes degradavam suavemente em ambos os lados (cf. RC CL01, anexo
1); também acreditamos que devia haver mais uma porta na sua vertente ocidental, que,
voltada em direção a Vassallaggi, se abria ao vale. As duas portas teriam permitido, e ao mesmo
tempo controlado, a passagem direta do lado ocidental ao lado oriental da colina, sem precisar
rodear a longa encosta rochosa.
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Fig. 28: Sabucina fotografada, desde Tornambè, no seu lado SO. Fonte: arquivo pessoal.

Fig. 29: Trecho da muralha de Sabucina com torres quadradas da última reforma. Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 30: A colina de Gibil Gabib fotografada, desde Tornambè, no seu lado S-SE. No fundo, a colina do Redentore e a
cidade de Caltanissetta. Fonte: arquivo pessoal.

Fig. 31: Cozzo Scavo, fotografado desde o lado NE. Fonte: arquivo pessoal.
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5.3.

A moeda nas khórai siceliotas

Enfrentar a história e o significado das emissões siceliotas seria um assunto
extremamente amplo e complexo, portanto, nos limitaremos a considerar apenas alguns
aspectos relativos à circulação das moedas fora do âmbito restrito da asty e o seu impacto nas
comunidades indígenas.
A percepção do sistema monetário grego por parte das populações nativas na Itália
meridional e na Sicília é um tema debatido há muito tempo (STAZIO, 1983a; SOLE, 2015b).
Estudos recentes (CALATABIANO; PUGLISI, 2004) mostraram como, em geral no contexto das
khórai, as emissões das pólis siceliotas raramente foram cunhadas para responder a exigências
de um mercado baseado em transações viabilizadas por meio da moeda. O problema da
aceitação do sistema monetário, assim, não seria limitado apenas à componente indígena, mas
afetaria o inteiro contexto “colonial” da Sicília:
«A constante variabilidade da localização e do número das casas monetárias ativas
na Sicília [...] obriga a se interrogar sobre a função real da moeda emitida na ilha
do VI séc. a.C. à Idade imperial. A alternativa [...] é de identificar essa função nas
instâncias de tipo socioeconômico que veem na moeda, com base no pensamento
aristotélico, um instrumento de justiça social finalizado à distribuição das riquezas,
ao pagamento de atividades e serviços, de taxas, impostos de alfândega e
pedágios; ou reconhecer nela principalmente um meio de pagamento das
despesas militares requisitadas pelas políticas de conquista, de controle e de
defesa do território [...]» (CALTABIANO; PUGLISI, 2004, p. 335)

Uma função ligada principalmente a exigências comerciais e militares parece ter um
fundamento nas evidências numismáticas do interior da ilha, onde as pólis de Akragas, Himera
e Selinonte tinham expandido as suas khórai. Akragas, no séc. V a.C., era uma cidade muito
próspera sobretudo por causa da sua economia agrícola (DS XIII, 81, 4-5); suas moedas de
bronze pesado (do tipo águia/caranguejo) se difundiram sobretudo no interior da khóra, onde
é documentada uma continuidade de uso também após a sua emissão oficial (às vezes
mantendo o seu valor político por meio de contramarcas). Isto conduziu a uma interpretação
dessa emissão como uma “emissão de fronteira” (CALTABIANO et al., 2006, p. 657), capaz de
dialogar com quem povoava este território, voltado principalmente às atividades agrícolas. A
esse propósito, lembramos que as emissões siceliotas de bronze possuíam um sistema
ponderal único no mundo grego, a litra, cujas frações eram calculadas com base nas de prata
para proporcionar o mesmo poder de aquisição e que provavelmente tinha origem da
península itálica (CALTABIANO et al., 2006, p. 656). A difusão capilar dos bronzes akragantinos
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na mesógeia é explicável pelo hábito antigo das populações nativas de usar o metal como
instrumento de escambo (SOLE, 2012, p. 324). A presença de moedas associadas a pontas de
flecha (do peso de cerca de 2 g) nos tesouros de Sabucina 2003, Raffe 1930, Raffe 2008 indicaria
uma equivalência entre a moeda e o objeto de bronze com base no valor intrínseco do próprio
metal106 (SOLE, 2015a, p. 269; 2015b, p. 780). As moedas de prata da primeira metade do V
séc. a.C., por outro lado, são encontradas principalmente (mas ainda em quantidade reduzida)
nos tesouros enterrados no começo do séc. IV a.C., mostrando, logo, uma preferência do
bronze para as transações comerciais e da prata como metal de acumulação. A partir do final
do séc. V a.C., os conflitos na Sicília se amplificaram sobretudo por causa da política de Dionísio
I e dos ataques dos cartaginenses. A ilha foi povoada por tropas de mercenários, que se
assentaram nas áreas aos limites das khórai gregas (veja-se item 5.8). É nesse período que a
mesógeia assume o aspecto de área de fronteira bélica (SOLE, 2012, p. 340) por ser uma
verdadeira intersecção entre as khórai de Siracusa, Himera e Akragas e a epicracia púnica; a
presença de moedas, principalmente de bronze, se intensifica e muda a sua conotação: agora
ao lado das moedas gregas, principalmente de Siracusa, se encontram moedas de Cartago ou
de casas monetárias púnicas da Sicília.
Analisemos a seguir a documentação numismática levantada nos sítios da presente
pesquisa para tentar entender a relação dos habitantes da Sicília centro-meridional com a
moeda, sempre levando em consideração uma sua contextualização no espaço.
5.3.1. Análise da distribuição dos achados monetários por sítio
Nesse item registramos alguns dos dados sistematizados na obra de Lavinia Sole (2012),
com o intuito de visualizar a distribuição das moedas nos seus contextos urbanos e extraurbanos (poucos são os achados fora dos assentamentos). Evitaremos entrar nos detalhes da
descrição de cada moeda, enfrentada no estudo meticuloso da autora. Nas tabelas expostas
abaixo, queremos mostrar a relação entre os achados em três contextos: o núcleo habitacional,
as áreas sagradas e as necrópoles; sendo assim, para compô-las consideramos apenas os sítios
em que tais contextos foram identificados.
CL01-Gadira: Já que não houve escavação, os 19 achados monetários de Gadira,
coletados durante as prospecções de 1956 (SOLE, 2012, p. 62), são todos de superfície e
descontextualizados. Não existindo um relatório detalhado, a única informação que
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Sobre a função pré e paramonetária dos tesouros de bronzes, cf. CUTRONI TUSA, 1997.
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conseguimos deduzir é que as moedas foram encontradas no pico setentrional, ou seja, na
Portella del Tauro, interpretada como núcleo habitacional. Elas são todas de bronze e
prevalentemente da casa monetária de Siracusa; a sua datação vai do 425 ao começo do III séc.
a.C. Lembramos que em um relato do final do séc. XIX temos notícia de um tesouro de 125
moedas de prata que foi desmembrado e perdido.
CL02-Gibil Gabib: A moeda mais antiga é um estatér de prata de Anaktorion de 430 a.C.
e a mais recente é uma litra de bronze de Siracusa de 287-279 a.C. Dos 79 achados, apenas três
são de prata, enquanto os restantes são de bronze. O tesouro, pelo contrário, contém só
moedas de prata que datam de 450 à segunda metade do IV séc. a.C., mas infelizmente o seu
contexto é desconhecido.
Procedência
Achados
Núcleo habitacional 73
Muralha
1
CL04-Sabucina: Os achados, entre os quais há oito moedas de prata, representam uma
grande quantidade de casas monetárias da Sicília e cobrem um arco temporal que vai do
começo do V à segunda metade do IV séc. a.C. Os exemplares que datam do final do V-começo
do IV séc. a.C. são em número preponderante e entre eles há muitos bronzes pesados de
Akragas do tipo águia/caranguejo, com e sem contramarca. As moedas do IV séc. a.C. são
poucas e mostram uma frequentação do sítio apenas esporádica. Os conteúdos dos tesouros
eram constituídos como segue: Sabucina 1962, 6 moedas de bronze; Sabucina 1964, 6 moedas
de prata e 5 de bronze; Sabucina 1991-1992(a), 26 moedas de bronze; Sabucina 1991-1992(b),
38 moedas de bronze; Sabucina 2003, uma moeda de prata, 8 de bronze e 5 pontas de flecha.
Procedência
Achados Tesouros
Núcleo habitacional 110
Sabucina 1962
Sabucina 1964
Sabucina 2003
Muralha
11
Áreas sagradas
81
Sabucina 1991-1992 a
Sabucina 1991-1992 b
Necrópoles
17
MP01-Balate: A moeda mais antiga é uma litra de prata de Siracusa de 466-460 a.C., a
mais recente é um tetradracmo de prata de Akragas do mestre gravador MYP. A maioria das
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moedas são bronzes pesados de Akragas do tipo águia/caranguejo, com e sem contramarca,
do final do V séc. a.C. No tesouro Balate 1986, seis exemplares são de prata e 32 de bronze.
Procedência
Núcleo habitacional
Muralha
Áreas sagradas
Necrópoles

Achados Tesouros
46
Balate 1986
8
2
2

MP02-Castellazzo: As moedas encontradas em Castellazzo são todas de bronze e datam
do final do V à primeira metade do III séc. a.C., com prevalência das moedas do final do IVcomeço III séc. a.C. Em tendência contrária às outras cidades, as moedas mais numerosas são
as púnicas de casas monetárias da Sicília.
Procedência
Achados
Núcleo habitacional 49
Necrópoles
1
MU01-Polizzello: Na área sagrada só foi encontrada uma moeda, a mais recente de
todas, que data de 317-310 a.C. As outras cinco foram encontradas na chamada casa do
têmeno e datam entre o final do V e o começo do IV séc. a.C.
Procedência
Achados
Núcleo habitacional 5
Áreas sagradas
1
MU02-Raffe: O único exemplar de prata é uma moeda de Siracusa cabeça de
Aretusa/Pégaso de 344-317 a.C. A maioria dos achados são bronzes de Siracusa do final do VIV séc. a.C., enquanto o tesouro Raffe 1930 (cujos contexto e procedência são desconhecidos)
continha principalmente moedas de bronze de Akragas, fragmentos de aes rude e alguns
objetos de bronze hoje perdidos. O tesouro Raffe 2008 era composto por 13 moedas de bronze,
a maioria das quais com legenda KAINON107, um anel de bronze e 7 pontas de flecha.
Procedência
Achados Tesouros
Núcleo habitacional 73
Raffe2008
Áreas sagradas
6

107

Sobre a legenda KAINON, veja-se supra, p. 110, n. 78.
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SC01-Vassallaggi: Em Vassallaggi as moedas de Akragas de 425 a.C. são prevalentes,
todavia, ainda que em número extremamente baixo, muitas outras pólis estão representadas.
Os últimos exemplares datam da segunda metade do séc. IV a.C.
Procedência
Núcleo habitacional
Muralha
Áreas sagradas
Necrópoles

Achados
22
1
15
6

SCV01-Cozzo Scavo: Em Cozzo Scavo todos os exemplares encontrados provêm do
núcleo habitacional. Tratam-se de bronzes de Akragas, Siracusa e púnicos datados do final do
V ao começo do III séc. a.C.
5.3.2. Circulação e uso da moeda na Sicania
A análise do circulante monetário no território da presente pesquisa mostra claramente
(gráficos 1, p. 204, e 4, p. 207) a prevalência das moedas de Akragas e de Siracusa; não é
indiferente também a presença de moedas de produção púnica e com legenda KAINON. Em
geral, trata-se de moedas de bronze, cuja datação é distribuída entre a segunda metade e o
final do V séc. e a metade e a segunda metade do IV séc. a.C. (gráfico 3, p. 206). No gráfico 2
(p. 205) é visível a prevalência das moedas do último quarto do V séc. em quase todos os sítios
e do primeiro quarto do IV séc. a.C. nos sítios de Gibil Gabib e Raffe, nos quais um período de
crescimento demográfico e cultural é documentado também no contexto arqueológico. As
casas monetárias de Akragas e Siracusa são representadas em grande número também nos
tesouros (gráfico 5, p. 208), com uma prevalência de exemplares das emissões do segundo
quarto do séc. V e do começo do IV a.C. (gráficos 6, p. 209, e 7, p. 210).
Com relação à distribuição dentro dos espaços das cidades, notamos que a maioria das
moedas foi encontrada nos núcleos habitacionais e, em número menor, nas áreas sagradas.
Poucos são os achados nas necrópoles e nas proximidades das muralhas. O panorama mais
completo é, sem dúvida, oferecido por Sabucina, em que foi recuperada uma documentação
numismática consistente. Interessante é o dado da área sagrada de Vassallaggi, na qual foram
encontradas bastante moedas nos edifícios ao redor do têmeno e do templo. As mais antigas 108
teriam sido usadas como ofertas votivas nas fundações de um ambiente de serviço ao culto
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Um didracmo de prata de Akragas águia/caranguejo de 510-472 a.C. e um hemilitron de bronze de Himera
Gorgoneion/seis globulos de 450-430 a.C. (SOLE, 2012, p. 293).
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(SOLE, 2012, p. 321); enquanto as outras mais recentes, a nosso ver, podem ter pertinência
com a função produtiva e comercial das estruturas ao redor do têmeno 109. Nos contextos
sagrados as moedas assumem o valor simbólico de ex-voto apenas em uma fase inicial do
contato, enquanto é difícil determinar o seu uso nos séculos sucessivos; a mesma coisa podese dizer para as necrópoles (SOLE, p. 323). As moedas encontradas no contexto do núcleo
habitacional nos informam principalmente sobre o seu uso nas transações comerciais. Bem
interessantes são os dados das cidades que tiveram uma continuidade de vida no IV séc. a.C.
(Gadira, Gibil Gabib, Raffe e Cozzo Scavo), nas quais os achados nas áreas sagradas e nas
necrópoles são extremamente escassos, enquanto estes se concentram principalmente nos
núcleos habitacionais. As poucas moedas encontradas em Polizzello datam do começo do IV
séc. a.C., portanto, nos dizem respeito à presença de um pequeno grupo, talvez de
mercenários, que teria ocupado temporariamente o lugar.
Um comentário merecem os nove tesouros110 levantados na presente pesquisa, mais
três encontrados longe dos sítios antigos e fora de contexto (e que, portanto, não entraram no
nosso levantamento): Caltanissetta 1948 (IGCH 2099), Santa Caterina Villarmosa 1955 (IGCH
2089) e 2008; quase todos foram ocultados entre o final do V e o começo do IV séc. a.C. Entre
eles podem-se distinguir tesouros de emergência e tesouros de acumulação. No primeiro caso,
os pecúlios contêm principalmente moedas contemporâneas nem sempre de alto valor
intrínseco e refletem o circulante da época em que foram perdidos. Imaginamos que um
indivíduo, em um momento de perigo iminente, tivesse recolhido as suas finanças e as tivesse
ocultadas pensando em recuperá-las mais tarde. Do tipo de emergência são os tesouros de
Raffe 1930, Sabucina 1991-1992(a) e 1991-1992(b), Sabucina 2003. Nos tesouros de Raffe 1930
e Sabucina 2003 as moedas foram depositadas junto com objetos de bronze e pontas de flecha,
as quais evidentemente tinham perdido o seu valor funcional para adquirir o valor de moeda.
Os dois tesouros de Sabucina foram encontrados na área sacra extra-muro sul-ocidental dentro
de dois ambientes rupestres destinados ao depósito de ex-voto. Os tesouros de acumulação
contêm moedas, às vezes de épocas diferentes, e/ou objetos metálicos com um certo valor

109

A esse propósito lembramos que na escavação de 2003, em alguns ambientes do setor a Norte do têmeno,
foram encontrados grandes píthoi enterrados, associados a um sistema de canais (para o escoamento das águas)
e de estruturas que terminava em um banco de argila. A disposição dos ambientes, a reconstrução do sistema ali
reconhecido e o material de contexto levaram a interpretar a área como uma oficina de cerâmica (SANFILIPPO
CHIARELLO, 2003-2004).
110
Sobre a importância dos dados numismáticos de tesouros na antiguidade, cf. FLORENZANO, 1988.
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intrínseco, portanto, dificilmente são reflexo do circulante do momento em que foram
ocultados ou perdidos. Desse tipo são os tesouros de Caltanissetta 1948, Balate 1986, Sabucina
1964, Gibil Gabib 1928 e Santa Caterina Villarmosa 1955. O tesouro de Caltanissetta continha
só moedas de prata das pólis de Akragas, Camarina, Catane e Gela, datadas de 510-472 a 415405 a.C. Também o tesouro de Santa Caterina era composto apenas por moedas de prata de
várias pólis siceliotas e de Atenas, datadas de 510-472 a 420 ca. a.C. O ocultamento dos dois
tesouros, portanto, pode ter acontecido na segunda metade do V séc. a.C. Já nos outros dois
tesouros de acumulo elencados acima, junto com as moedas de prata tem moedas de bronze,
talvez acrescentadas pouco antes de ocultar os pecúlios (SOLE, 2012, p. 326). Os tesouros mais
recentes são os de Raffe 2008 e Santa Caterina Villarmosa 2008, ambos perdidos entre o final
do IV e o começo do III séc. a.C. Estes se configuram como tesouros de emergência.
Todos os tesouros de emergência aqui elencados são caracterizados por conter moedas
de bronze pesado de Akragas com ou sem contramarca (emitidas na metade do V séc. a.C., mas
que continuaram circulando na área central da Sicília pelo alto valor intrínseco), de Siracusa
(das emissões de Dionísio I) e de casas monetárias púnicas (sicilianas e africanas). Com a
exceção dos encontrados em Sabucina, os outros tesouros foram interpretados como misthoi
de mercenários, inclusive o tesouro de Gibil Gabib (IGCH 2132) (SOLE, 2011, p. 52). Raffe 2008
e Santa Caterina Villarmosa 2008 contêm principalmente moedas com legenda KAINON e
moedas púnicas, tratando-se provavelmente de misthoi de mercenários contratados pelos
cartaginenses. Tais hipóteses têm o apoio dos dados arqueológicos e de elementos
topográficos, que discutiremos a seguir (itens 5.7 e 5.8).
5.3.3. A moeda como expressão de identidade
Nas cidades do interior, exemplares das primeiras emissões siceliotas (final do VI séc.
a.C.) não estão presentes como mediadoras nos escambos, sendo mais usadas pelo seu valor
simbólico; ainda assim, na primeira metade do V séc. a.C., encontramos nos contextos
indígenas poucos exemplos disso. Interpretamos tal ausência com a dificuldade por parte do
mundo sicânio de absorver um objeto tão controverso em termos de significados simbólicos, a
moeda, como interprete do seu universo mágico e sagrado (cf. FLORENZANO, 2009, p. 19). A
carência de moedas até a metade do V séc. a.C. revela a distância do mundo sicânio da ideia
de uma economia regrada por sistemas ponderais estabelecidos com base em valores
provavelmente alheios à sua cultura; afinal das contas, usando as palavras de Polanyi (1971, p.
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179): “Nenhuma regra é válida universalmente, com exceção da regra muito geral, e não menos
significativa, que os usos monetários são distribuídos entre uma multiplicidade de objetos
diferentes". Provavelmente é por falta desse sentimento de compreensão que Akragas, ainda
no começo do V séc. a.C., não está tão presente com a sua moeda, como pelo contrário estava
com os seus produtos de consumo e formas arquitetônicas. A primeira mudança significativa
acontece logo após a revolta de Ducézio, quando Akragas se faz presente em forma decisiva
usando, agora, a moeda como veículo de poder. Por exemplo, o aumento da presença de
moedas gregas (e principalmente akragantina, gráfico 2, p. 205) em Sabucina e, em geral, em
todos os sítios do interior é revelador: a moeda nesse caso desempenha claramente o papel de
agente transformador dessa nova fase de vida das pólis siceliotas, das suas khórai e das cidades
envolvidas nas suas políticas. Os comércios e as transações precisam de uma linguagem
comum, sinal de uma transformação social completada (da qual discutiremos no item 5.7). A
moeda como parte da sustentação e expressão política é plenamente consagrada nesse
território graças ao assentamento de mercenários no IV-III séc. a.C., que acumulam os seus
misthoi e usam o sitos pago em dinheiro como forma de escambo interno e externo. Os
mercenários nas muitas cidades fundadas ou ocupadas por eles cunham moeda não apenas
para viabilizar as transações, mas também para veicular a sua identidade como entidades
políticas, cidadãos, pois eles, como apontado por Bettalli, “muitas vezes vêm das pólis e nas
pólis pretendem retornar, portanto não se colocam como alternativa ao quadro social; se eles
estão fora, é por acaso e por um tempo possivelmente limitado” (BETTALLI, 2006, p. 56).
5.4.

Modalidades de contato na Sicania

Se usadas corretamente, as fontes literárias antigas podem auxiliar na leitura dos dados,
principalmente para entendermos a relação política entre as pólis e os indígenas. Na história
da Sicília grega, as redes de interação entre gregos e não gregos na Sicania se desenvolvem em
quatro etapas: 1) o primeiro contato (fim do VII-primeira metade do VI séc. a.C.) é caracterizado
por relações pacíficas e de escambo bastante intenso sobretudo com os centros habitacionais
que estão assentados ao longo do rio Salso; 2) na segunda etapa (segunda metade do VIprimeira metade do V séc. a.C.) Akragas entra em cena e, em linha com as políticas dos tiranos,
expande a sua khóra recorrendo a modalidades mais agressivas; 3) a queda das tiranias e a
revolta dos sículos (segunda metade do V séc. a.C.) representam o ponto de virada na definição
de uma nova identidade e uma alcançada homogeneidade cultural; 4) as guerras com Cartago
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e a conquista romana (final do V-III séc. a.C.) revolucionam dramaticamente os padrões de
assentamento e a fisionomia das sociedades da Sicília antiga. Todas essas etapas são
documentadas no registro arqueológico, até mesmo como argumento ex silentio. A partir das
análises feitas até aqui, podemos tentar acompanhar o desenvolvimento dessa “teia de
aranha” que conectou os povos da Sicília durante quatro séculos em um período de grande
crescimento na história do Mediterrâneo antigo.
Uma

novidade

introduzida pela

chegada dos gregos na

Sicília

consiste

fundamentalmente na diferente relação com o território. Como colocado por De Angelis (2016,
p. 53), inicialmente os fenícios – que, segundo as evidências arqueológicas, precederam os
gregos – se assentaram na ilha com o principal objetivo de estabelecer contatos comerciais e,
por isso, as suas cidades não tinham um território muito extenso. Pelo contrário, a expansão
do território para os gregos era de importância fundamental111 e a Sicília oferecia as condições
ideais para o desenvolvimento das novas comunidades. Os nativos eram organizados em tribos
politicamente independentes e as suas tecnologias não permitiam um cultivo tão proveitoso
dos campos ao ponto de proporcionar um crescimento demográfico significativo (cf. os dados
expostos no item 3.2). Esses dois fatores fizeram com que as comunidades indígenas se
mantivessem organizadas em pequenas vilas isoladas que se sustentavam principalmente com
os recursos disponíveis dentro de uma área facilmente alcançável, sem ficar, porém,
totalmente estranhas aos contatos externos. Nesse contexto a posição elevada, que caracteriza
todos os assentamentos interioranos da Sicília de época pré-histórica, é compreensível, pois
além de propiciar uma proteção natural 112, favorecia o contato visual entre as aldeias e o
controle do território de pertinência. Os cursos dos rios determinaram o padrão de distribuição
das aldeias nos vales, já que rendiam os campos férteis, facilitavam as comunicações e o
comércio entre comunidades, e traçavam as rotas da transumância (FRISONE, 2012, p. 89).
Análises paleobotânicas demonstraram que a paisagem que os gregos encontraram ao chegar
na ilha era rica em flora e fauna selvagens (DE ANGELIS, 2016, p. 53), portanto, sim, se pode
111

Com essa afirmação não queremos implicitamente entender que as razões do próprio fenômeno do apoikismo
foram exclusivamente ligadas à necessidade de expandir o território fora da Grécia. Nos referimos, mais, à
importância do território em relação à cidade e à sua comunidade como meio de desenvolvimento não apenas
agrário, mas também comercial e político, que garantia força, autossuficiência e bem-estar às pólis (cf. LEPORE,
2000, p. 41).
112
Não necessariamente estamos pensando em conflitos. Uma posição elevada podia também proteger de
desmoronamentos (cf. RC SC01, anexo 6) ou enchentes e, provavelmente, também de incêndios, sendo que
muitos núcleos habitacionais eram assentados em lugares com uma superfície rochosa consistente e separados
de áreas boscosas.
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afirmar que, apesar de estar povoada, a Sicília oferecia territórios vastíssimos disponíveis para
serem “domesticados”. As novidades introduzidas pelos gregos não foram apenas tecnológicas;
a maneira de pensar o espaço como agente determinante no desenvolvimento e prosperidade
da pólis direcionou também as modalidades de contato com os nativos. De Angelis (2016, p.
56) justamente observa que a conquista da terra por meio da força militar nem sempre era a
única via possível, o simples fato de ocupar a terra e cultiva-la fazia dos gregos os seus donos
por meio do trabalho. Para fazer com que a terra produzisse o suficiente para sustentar a
comunidade e o surplus para incrementar a riqueza, porém, era necessário empregar muitas
pessoas e, por isso, era imprescindível a contribuição dos indígenas. Em uma fase inicial de
instalação e expansão dos gregos no litoral, é lícito supor que, muitas vezes, as relações com
os nativos foram caracterizadas por conflitos que implicaram uma reorganização social em
todos os níveis, inclusive formas de escravidão (DE ANGELIS, 2016, p. 57). Todavia, acreditamos
que as dinâmicas de contato entre gregos e não gregos no território mais recuado foram muito
diferentes, como no caso da área considerada na presente pesquisa, em que o encontro direto
entre sicânios do interior e ápoikoi é documentado a partir do final do séc. VII a.C., ou seja,
cerca de cem anos depois das primeiras ktíseis. Na documentação arqueológica não há
testemunha de um conflito na fase inicial desse contato, pelo contrário parece que algumas
aldeias indígenas (entre as quais Sabucina e Polizzello) tivessem acolhido os modelos helênicos,
incorporando-os como elementos de prestígio nos espaços de culto coletivo 113 (cf. FERRER,
2013). Dietler (1999, p. 475) afirma que os ápoikoi não podiam estabelecer um domínio político
reorganizando a paisagem indígena em larga escala, assim como não eram capazes de impor
as suas próprias categorias de identidade e práticas de culto. A história do apoikismo no
Ocidente – ele continua – deve ser entendida como a história de uma seleção de bens de
consumo e de práticas alóctones por parte dos indígenas que levaram ao progressivo
envolvimento estrutural com uma mais ampla política econômica do Mediterrâneo; a partir
disso, houve uma transformação em termos de cultura e identidade (Ibidem). Assim como na
Idade do Bronze médio e tardio os modelos itálicos tinham gradualmente penetrado nas
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Albanese Procelli (2003, p. 211) sugere a importância das áreas sagradas como lugares privilegiados de contato:
«Um fenômeno ainda a ser compreendido em todas as suas implicações: o do possível “uso” por parte dos colonos,
como lugar de encontro e de escambo com as populações locais, dos santuários indígenas de particular
importância territorial, verdadeiras zonas selecionadas de redistribuição entre a economia do interior mais
profundo e a economia do litoral».
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culturas da Sicília antiga, a partir da Idade do Ferro os modelos helênicos se tornaram
referência.
Em suma, certamente em uma política de expansão e reorganização do território em
função do empoderamento da pólis, os ápoikoi recorreram a atos coercitivos ou a expedientes
diplomáticos, mas não se pode concluir que a progressiva aquisição dos modelos helênicos
entre VIII e VII séc. a.C. foi fruto exclusivamente desse tipo de práticas, mas, sim, de um
desenvolvimento gerado por uma rede de conexões, cujas motivações nem sempre são
perceptíveis. Esse panorama, porém, muda radicalmente entre a metade do VI e a primeira
metade do V séc. a.C., em consequência da expansão de Akragas e das chamadas “tiranias
arcaicas” (482-466 a.C.).
5.5.

Gela e Akragas na Sicania

Gela, fundação ródio-cretense de 688-7 a.C., expandiu a sua khóra no litoral e em
direção ao interior (MICCICHÈ, 2011, p. 31); as rotas de penetração foram determinadas pelos
caminhos através dos vales fluviais, principalmente do rio Gela e do rio Salso (ORLANDINI, 1962,
p. 71). A documentação arqueológica procedente dos assentamentos das colinas ao redor da
planície de Gela (Idem, p. 78) mostra que já na metade do séc. VII a.C. os ápoikoi tinham
integrado as comunidades indígenas mais próximas na sua khóra (MICCICHÈ, 2011, p. 32),
supostamente por meio de formas de contato pacíficas114. Com o intuito de penetrar em
direção ao interior, os gelenses, a partir da segunda metade do séc. VII a.C., seguiram o curso
do rio Salso em direção Norte e chegaram até os assentamentos indígenas em Gibil Gabib
(passando provavelmente por outros localizados nas proximidades do rio como Rocche e
Tornambè115), Sabucina e Capodarso, para seguir mais ao Norte em direção a Terravecchia di
Cuti. Na base da documentação de VII séc. a.C. encontrada nos assentamentos do médio vale
do rio Salso, não há motivo para pensarmos que a presença de Gela teve um caráter de domínio
ou de imposição cultural na área central da Sicília. A presença de cerâmica de matriz grega ou
a adoção de certos modelos arquitetônicos não podem comprovar uma política de controle,
ainda mais porque as cidades do interior mostram uma fortíssima caracterização sicânia nas
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As testemunhas literárias, todavia, relatam conflitos entre os ápoikoi de Gela e os indígenas na fase do primeiro
assentamento, que, porém, até hoje não encontraram uma confiramção na documentação arqueológica
(MICCICHÈ, 2011, p. 50-52).
115
Essa é uma hipótese baseada na constatação de que, se os gelenses remontaram o rio Salso, então devem ter
passado inevitavelmente pelas duas aldeias indígenas. Infelizmente, porém, ainda não há elementos
arqueológicos suficientes para confirmar a presença da pólis nos dois sítios.
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formas de assentamento, nos ritos funerários e na produção artística local; certamente
existiam modalidades de contato amigáveis, que não há como definir.
A cultura ródio-cretense teve um impulso na sua difusão pela Sicília central sobretudo
após a fundação de Akragas (580 a.C.) e graças à política de expansão do seu tirano Faláride
(570 a.C.). A atividade militar e política do tirano116 rendeu à pólis de Akragas um território
vasto e os pressupostos para se tornar uma das cidades mais ricas e belas do mundo grego.
Após ter estabelecido o controle na área do litoral (DE MIRO, 1962, p. 123), no segundo quarto
do séc. VI a.C., Faláride direcionou seus interesses aos vales entre o rio Salso e o rio Plátani. As
fontes fornecem poucas informações sobre essa fase da história de Akragas, portanto, é difícil
determinar as modalidades das relações entre sicânios e akragantinos nesse processo, mas é
bem provável que estas tenham sido mais conflituosa que na fase da expansão gelense. Na
base das evidências arqueológicas, pode-se afirmar que a segunda metade do VI séc. a.C. foi
um momento de grande mudança em muitas cidades da Sicania. Para ilustrar esse fenômeno
é suficiente olhar os dados de alguns dos sítios de nosso interesse, que, em geral, entre a
metade e o final do séc. VI a.C. mostram uma adesão a modelos ródio-cretenses, seja na
organização urbanística seja no uso de objetos de consumo (fig. 32). Akragas foi mais agressiva
que a sua metrópole, configurando o seu avanço ao interior como uma verdadeira ação de
conquista, típica da política tirânica (LURAGHI, 1994). Na interpretação dos historiadores
(GALVAGNO, 2006, p. 29; MICCICHÈ, 2011, p. 79), quando em 482 a.C. Terone, tirano de
Akragas, expulsou Terilo, tirano de Himera, a pólis ródio-cretense devia já contar com o
controle da área central da ilha e das suas vias de comunicação. No caminho do litoral Sul ao
litoral Norte, Vassallaggi assumiu o papel de ponto crucial de passagem (veja-se item 5.1, mapa
DEM 3). É justamente nesse período que a cidade, até então longe dos contatos com o mundo
helênico, manifesta repentinamente a sua adesão à cultura ródio-cretense trazida por Akragas
(como veremos mais abaixo, no item 5.5). Por outro lado, Polizzello e Sabucina representam
dois paradigmas da transformação do mundo tradicional sicânio perante as novas bases
políticas e sociais estabelecidas pela presença grega na ilha.

116

Quando foi fundada Akragas, as maiores pólis da Sicília já tinham alcançado uma certa prosperidade e, em boa
parte, superado o “trauma” do encontro com as comunidades locais. Akragas, portanto, teve que competir
duramente para expandir a sua khóra e garantir uma estabilidade econômica que, conforme Miccichè (2009, p.
34), era indispensável para manter os equilíbrios políticos e sociais antecedentes a sua fundação.
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Fig. 32: Museu Britânico de Londres: Objetos de osso e marfim, encontrado no têmeno do templo de Atena em
Cámiro (Rodi, Grécia), datados entre 720 e 550 a.C. Fonte: arquivo pessoal.

5.5.1. O espaço sagrado como expressão de identidade: Polizzello e Sabucina
Em Sabucina o contato com Gela é documentado já entre o final do VII e o começo do
VI séc. a.C., isso é perfeitamente compreensível considerada a sua importância estratégica no
controle de um ponto de passagem crucial do rio Salso. A área sacra mais importante da cidade
(setor de escavação D, ortofoto CL04-3) mostra, como dito mais vezes, que a comunidade local,
já no VI séc. a.C., tinha incorporado elementos helênicos que, possivelmente, tinham se
tornado expressão de novos equilíbrios internos em sintonia com as grandes mudanças
“globais” (MORRIS, 2003), sem, todavia, diminuir o elemento identitário sicânio. As fases de
reorganização do setor D, com a inclusão de formas retangulares, reflete uma mudança na
maneira de pensar o espaço sagrado, mais adequado à nova sociedade que se configurou entre
VI e V séc. a.C., período em que a comunidade de Sabucina devia hospedar grupos de cidadãos
de origem grega. A construção da muralha, por outro lado, demonstra que a cidade tinha
assumido a importância do seu papel nesse novo contexto político, mas não pode ser abduzida
como prova de um posicionamento a favor da componente grega ou necessariamente de uma
imposição militar desta última (veja-se os exemplos e as problemáticas levantados no cap. 1
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com relação aos frúria da Magna Grécia). Portanto, não nos encontramos de acordo com a
afirmação de R. Panvini segundo a qual:
«A adoção de um modelo de santuário de cultura arquitetônica grega, que é
disposto ao lado do sacellum circular, implica, com relação a uma dinâmica
cultural mais geral e em particular às implicações de natureza espiritual e religiosa,
uma transformação radical do centro indígena, em um nível urbanístico e social,
ditada por imposições externas de caráter político-militar» (PANVINI, 1990b, p.
36)

Igualmente significativo é o exemplo de Polizzello, considerado um polo religioso sicânio
importantíssimo na área do médio vale do rio Plátani. Como colocado por Katia Perna:
«O santuário de Polizzello foi provavelmente um centro hegemônico da área
sicânia, ponto de referência para as outras realidades indígenas deslocadas nas
zonas ao entorno, com um papel primário na criação e na conservação de uma
rede de relações econômicas e políticas com o mundo grego, tendo participado
da elaboração de linguagens comuns em um momento de redefinição dos
equilíbrios políticos e da ordem territorial da área» (PERNA, 2015, p. 156)

O santuário, surgido na segunda metade do séc. VIII a.C., teve mais três momentos de
reorganização das estruturas (veja-se ficha MU01, p. 167-169), que coincidem também com
uma diferença nos objetos envolvidos nos rituais. É na segunda fase (segunda metade do séc.
VII a.C.) que se tornam evidentes os primeiros sinais de uma presença grega, sobretudo
representados por vasos recipientes (ânforas, jarras, pithoi e copas) que, porém, parecem
entrar apenas como oferendas pelo seu valor intrínseco, e não como objetos de uso ritual. Já a
terceira fase (VI séc. a.C.), na qual foi construído um edifício tripartido de forma retangular
(como também, no setor D em Sabucina), documenta a formação de um culto comum “nem
completamente grego nem completamente indígena” (PERNA, 2015, p. 144), sendo em
número maior do que no passado as formas gregas conectadas a ritos de libação depostas junto
com as formas locais. De grande interesse e extremamente significativos são os objetos ligados
à esfera militar: um capacete cretense, peças de um escudo e uma estatueta de terracota de
guerreiro (fig. MU01-10), dedicados talvez a um culto heroico no templo B (ortofoto MU01)
(PALERMO, 2009b, p. 309). Ao redor da metade do VI séc. a.C., a área sacra conhece o ápice da
sua frequentação, seguida imediatamente da sua decadência: os sacella são enterrados e
abandonados. Entre o final do VI e o começo do V séc. a.C., por cima do sacellum E, o mais
central e o maior, foi construído um templo de forma retangular e no espaço central, entre os
antigos sacella e o têmeno que até então tinha permanecido livre, uma cerca com a base
revestida por pedras (dentro da qual foram encontrados materiais de VI-V séc. a.C. e ossos de
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animais), dedicada aos cultos ctônios. Contemporaneamente, ao redor do edifício B, que
permanecia enterrado, os fiéis continuaram depositando ex-voto. Foi proposto (PALERMO,
2014) que a maquete de templo de terracota, datada de V séc. a.C., encontrada em Sabucina
(fig. CL04-7) seria muito provavelmente uma cópia do templo construído por cima do sacellum
E no começo do V séc. a.C. Se tal identificação estiver correta, a presença da maquete seria
sinal da ligação de Polizzello, centro religioso pansicânio, com Sabucina, que também mostra
caracteres de um culto tradicional muito forte. Todos esses elementos demonstram a enorme
importância de Polizzello como centro religioso sicânio, o qual, ainda que abandonado (por
uma epidemia? Cf. PERNA, 2015, p. 150) e destruído, voltou a ser frequentado mantendo a sua
função de lugar sagrado, mas depois da metade do séc. V a.C. é progressiva e definitivamente
abandonado.
Na nossa opinião, Polizzello e Sabucina representaram durante muito tempo dois
baluartes da cultura sicânia, que controlavam respectivamente o rio Plátani um e o rio Salso
outro, e por isso compartilharam um destino comum: um fim prematuro na segunda metade
do séc. V a.C. (cf. item 5.6). Com efeito, essa data corresponde à revolta de Ducézio, evento
que envolveu de maneira determinante todos os centros indígenas e marcou o fim de uma
tradição mais genuinamente sícula e sicânia em todas as esferas do mundo indígena.
5.6.

O espaço como identidade: a importância da revolta de Ducézio na definição dos

novos equilíbrios entre gregos e não gregos
Após as tiranias, seguiu um período de reorganização dos equilíbrios internos da Sicília.
As políticas bélicas dos tiranos, de fato, abalaram fortemente siceliotas e sículos, que tinham
sofrido grandes perdas e violências (AGOSTINETTI, 2012, p. 322). Os sículos encontraram em
Ducézio117 um líder capaz de reivindicar aqueles territórios e aquela autonomia perdidos
durante a época dos tiranos, constituindo uma confederação. Na realidade, mais do que de
uma confederação tratava-se de uma syntéleia, ou seja, de uma agregação de pessoas da
mesma etnia; se considerarmos acreditáveis as fontes gregas que distinguem etnicamente os
sículos dos sicânios, somos induzidos a imaginar que estes últimos não entrariam na
confederação criada por Ducézio, mas preferimos manter uma certa cautela, considerando a
117

O nome Ducézio é com certeza uma invenção de Diodoro Sículo, única fonte sobre esses acontecimentos.
“Ducézio” vem do substantivo latim dux, ducis, comandante, e se revela assim a tradução helenizada da expressão
com que o próprio Diodoro define o líder sículo: “τῶν Σικελῶν ηγεμών”, o chefe dos sículos. O personagem de
Ducézio encarna o representante de uma elite sícula «culturalmente e militarmente evoluída, desejosa de afirmar
os seus direitos e de escapar da hegemonia das colônias gregas» (AGOSTINETTI, 2012, p. 322).
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grande dificuldade em distinguir elementos étnicos pela cultura material (cf. supra, cap. 3,
passim). O plano de Ducézio, ia além da simples reconquista das terras: ele queria dar ao seu
povo uma organização política e econômica mais forte e mais semelhante ao modelo da pólis
grega (GALVAGNO, 2006, p. 73). Com efeito, as ações que seguiram à conquista de Morgantina
(461 a.C.) foram moldadas na mais pura tradição das ktíseis gregas: fundações e redistribuição
da terra entre cidadãos, onde Ducézio desempenharia o papel de oikista. Assim, em 459 a.C.,
o líder dos sículos fundou Menai e Palikai e dividiu o território circundante às cidades entre as
pessoas que ali se estabeleceram (DS XI, 88, 5-6). A novidade das duas fundações com relação
aos modelos típicos dos assentamentos sículos, consistia na escolha de construir as cidades em
planície:
«Passava-se, em tal maneira, de uma estrutura urbana fechada em si mesma a
uma estrutura aberta e consolidava-se a tendência ao abandono do assentamento
katá kómas [por aldeias] em favor da pólis» (GALVAGNO, 2006, p. 74)

Instalada, assim, uma nova ordem social, Ducézio continuou a sua expansão em direção
ao interior, conquistando Aitna-Inessa (perto da atual Centuripe, Enna) e Mótyon118 (451 a.C.),
que era um frúrion de Akragas. Uma vez que Ducézio tinha invadido o território da pólis ródiocretense, esta última pediu a ajuda de Siracusa, graças à intervenção da qual, Ducézio e o seu
movimento sículo foram definitivamente derrotados. Ducézio, vencido, pediu asilo político a
Siracusa que resolveu exila-lo em Corinto. Cinco anos mais tarde, o líder sículo voltou à Sicília
com um grupo de coríntios junto aos quais fundou Kalé Akté (448-7 a.C.), uma cidade povoada
por gregos e sículos (DS XII, 8, 1). A volta de Ducézio e a sua figura de oikista reconhecida pelos
próprios gregos são uma clara evidência de que há tempo existia uma classe social no interior
dos povos indígenas perfeitamente integrada no sistema grego e que gozava provavelmente
dos mesmos privilégios. Por sinal, no projeto de Ducézio a finalidade última não era entrar em
contraste permanente com os siceliotas, mas, sim, revigorar o elemento sículo e criar uma
comunidade independente capaz de conviver com eles se valendo dos mesmos instrumentos
políticos (GALVAGNO, 2000, p. 86).
A história de Ducézio demonstra como ainda na metade do séc. V a.C. permanecia um
sentimento de identidades distintas entre gregos e não gregos. A sua estratégia com relação à
reorganização do espaço da cidade indígena é reveladora dos elementos que provavelmente

118

Sobre a identificação de Mótyon, cf. ficha SC01, p. 193 e s.
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deviam representar o verdadeiro divisor de águas entre as duas componentes étnicas: na visão
de Ducézio, aristocrata de estirpe indígena perfeitamente em sintonia com os paradigmas
helênicos, a chave da igualdade se expressava primeiramente por uma reforma da concepção
e do uso do espaço urbano (passagem do núcleo habitacional isolado e elevado a uma cidade
aberta à expansão e à sua khóra) e extra-urbano (divisão racional e equânime dos lotes de
terra). Esse projeto, porém, permaneceu limitado às fundações de Ducézio e não teve uma
prossecução. Segundo Galvagno (2000, p. 86), os sículos não eram preparados para abandonar
as antigas estruturas sociais, baseadas na organização em tribos, e por isso não foram capazes
de entender profundamente a intenção de Ducézio.
O que acontece após a revolta dos sículos em Vassallaggi, Sabucina e Polizzello é, na
nossa opinião, emblemático da mudança nos equilíbrios internos ao mundo da Sicania que
estava se desenvolvendo em um processo iniciado na metade do VI séc. a.C., por consequência
de uma nova modalidade de contato com os gregos. A persistência do caráter indígena em
Sabucina nos induz a acreditar que a cidade desempenhava um papel de grande importância
como representante das partes indígenas de uma porção de território intermediária entre as
khórai das pólis calcídicas e ródio-cretenses, e que, desde o final do VII séc. a.C., devia manter
uma certa autonomia e relações diplomáticas com o elemento grego justamente para mediar
o controle da área, na qual deviam gravitar também Balate e Castellazzo de Marianopoli,
Rocche e Tornambè, Monte San Giuliano. Na metade do V séc. a.C., porém, Sabucina perde o
seu vigor e é progressivamente abandonada, assim como acontece em Polizzello, enquanto
Vassallaggi se torna o lugar de referência da Sicania: os baluartes da cultura sicânia dos vales
entre o rio salso e o rio Plátani, são simbolicamente cancelados dos novos desenhos políticos
definidos principalmente por Akragas, que tinha percebido o perigo real de um movimento
autônomo dos indígenas e as consequências no território que a pólis considerava sob o seu
controle. À luz dos dados arqueológicos e das reflexões feitas até aqui, na nossa interpretação,
Sabucina não pode ser considerada um frúrion de Akragas, mas, sim, um frúrion indígena, que
possivelmente tinha se posicionado em favor de Ducézio; então a cidade que, como muitas
outras mostra sinais de destruição datados nessa época, não foi invadida pelas tropas dos
sículos, mas pelos gregos, em uma expedição punitiva das cidades que tinham dado apoio a
Ducézio na ocupação do frúrion de Mótyon. A falta de uma pesquisa sistemática em Capodarso,
localizado na frente de Sabucina, não dá a possibilidade de formular hipóteses sobre o papel
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da cidade nessa fase da história; sabe-se que esta floresceu no IV séc. a.C. e foi frequentada
até o começo do III, é provável, portanto, que substituiu Sabucina na função de cidade no
controle do afunilamento do rio Salso. Sempre na vontade política de impor a sua presença,
Akragas faz com que o santuário pansicânio de Polizzello nunca mais tenha aquela importância
agregativa para os nativos: assim como a construção dos templos e a difusão dos cultos são
expressão da identidade grega no lugar, o ato contrário (a supressão de um centro religioso
não grego) poderia representar um recurso extremo para marcar no terreno e na consciência
coletiva a nova ordem119. A SO de Polizzello, a cidade de Raffe, que já na metade do VI séc. a.C.
mostrava uma forte adesão aos modelos akragantinos, floresce na segunda metade do V séc.
a.C.
5.6.1. O modelo da khóra no interior da Sicania: o caso de Vassallaggi e Gadira
A partir da segunda metade do V séc. a.C., Vassallaggi reforça mais ainda a sua ligação
com Akragas e, nos parece, não se configura como um baluarte militar, mas como um
florescente centro de escambos comerciais em que prospera uma rica classe de cidadãos,
reflexo da extraordinária riqueza de Akragas, que de 446 a 409 a.C. conhece um longo período
de paz (DS XII, 81-84). A necrópole meridional documenta a extraordinária prosperidade da
cidade, como também o circuito de muros que deve ter necessitado de um investimento bem
consistente.
Se pensarmos em termos de diferenças de paradigmas sócio-culturais, que têm um
reflexo na paisagem e na organização do espaço, é compreensível o porquê os akragantinos
tivessem privilegiado Vassallaggi, que, na segunda metade do V séc. a.C., se torna um ponto de
referência no interior de uma área povoada por aldeias e cidades tradicionalmente fechadas
em lugares altos, que limitam a expansão urbana, fato tão estranho à organização espacial das
apoikias. As colinas sobre as quais a cidade de Vassallaggi estava assentada oferecia as
potencialidades certas para que uma comunidade akragantina encontrasse o lugar ideal para
desenvolver um modelo políade próximo a paradigmas familiares a ela. Diferentemente de
todos os outros sítios examinados neste estudo, esta cidade surge por cima de um sistema de
119

A ideia de uma forte ação simbólica, dirigida não apenas aos indígenas, mas também às pólis da ilha, como
compensação para os prejuízos sofridos devido à revolta sícula parece encontrar uma confirmação também nas
fontes literárias: Diodoro (XII, 8) diz que, invejosos e enfurecidos por não ter sido consultados sobre o destino de
Ducézio, os akragantinos entraram em guerra com Siracusa (446 a.C.). A batalha entre as duas cidades aconteceu
nos vales do rio Salso (Himera meridional) e se resolveu a favor de Siracusa. A partir desse momento, Akragas evita
qualquer conflito, cuidando apenas de manter aquela estabilidade e prosperidade restabelecidas após as
desordens da metade do séc. V a.C.
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colinas elevadas (mas não íngremes) com amplas áreas planas 120, e é relativamente mais
distante dos principais cursos d’água. Certamente essas características devem ter determinado
o seu isolamento em uma primeira fase de expansão da khóra de Gela; a cidade, porém, se
torna particularmente importante na política akragantina. Por quê? Diversos fatores
ambientais deviam ser particularmente favoráveis à instalação de grupos de origem grega: a
conformação das colinas permitia uma expansão do núcleo habitacional, os campos ao redor
eram férteis e facilmente acessíveis, a presença de outras alturas nas proximidades permitiam
um amplo controle do território próximo e longínquo e, além de tudo isso, a área era rica em
recursos minerais. O aspecto urbano e os objetos de prestígios encontrados nas escavações
apontam a uma cidade vívida e suficientemente rica para investir em uma obra de fortificação
digna de uma pólis grega e na monumentalização da área sacra. Saindo da ideia, repetida em
vários lugares da literatura arqueológica, de Vassallaggi como baluarte militar, enxergamos
nessa pequena cidade do interior um ponto de referência para o mundo helênico (cf. PIZZO,
2000, p. 388), que provavelmente deve ter ocupado o lugar com uma presença consistente.
Justamente por isso, imaginamos que Vassallaggi, a partir da segunda metade do V séc. a.C.,
devia estar organizada exatamente como uma pequena pólis grega com sua khóra.
A partir dessa afirmação, propomos aqui uma leitura da paisagem de Vassallaggi,
avançando uma hipótese sobre a organização do espaço e o papel de duas colinas próximas:
Gadira e Grotta d’Acqua. Lembramos que durante as atividades de campo, grande parte da
nossa atenção foi dedicada ao estudo de Gadira e da sua relação com Vassallaggi e com a
paisagem circundante, pois até agora a pesquisa arqueológica não se mostrou interessada em
aprofundar o estudo desse sítio e, em geral, das dinâmicas de assentamento desse território.
Ao sopé SE do sistema das cinco colinas de Vassallaggi, abre-se um pequeno vale
percorrido por córregos subterrâneos e delimitado a Sul pela colina de Grotta d’Acqua e a Leste
pela colina de Gadira (Mapa CTR e fig. 33).

120

Terravecchia di Cuti também mostra características semelhantes (cf. VASSALLO, 2009, p. 155).
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Fig. 33: O vale entre Vassallaggi e Gadira. Em primeiro plano, a colina de Grotta d’Acqua, atravessada por um córrego
que de Norte percorre o vale; à dir., a cresta de Santa Rosalia e, ao N, Portella del Tauro; à esq., a colina de
Vassallaggi. Fonte: Google Earth®.

A pouco menos de 4 km ao Sul de Vassallaggi se encontra a área arqueológica de Grotta
d’Acqua (no município de San Cataldo) (RC Grotta, anexo 8). Trata-se de um promontório de
alabastro gessoso ao sopé do qual passa um córrego; nas suas vertentes são claramente visíveis
duas necrópoles da Idade do Bronze (fig. 34, 35) e no altiplano vestígios de uma aldeia.
Infelizmente, porém, até hoje não foram realizadas escavações ou pesquisas sistemáticas. O
estudioso local Francesco Lauricella, entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, realizou
um levantamento (LAURICELLA, 1990, p. 122-137) no qual encontrou fragmentos de cerâmica
da fase Castelluccio, da fase Sant’Angelo Muxaro-Polizzello e outros fragmentos de produção
local datados de VII-VI séc. a.C. Não há vestígios superficiais de uma presença humana durante
o Bronze médio (como em Vassallaggi e Polizzello) e após o VI séc. a.C. Lauricella registra
também a presença de entalhes retangulares no solo rochoso do altiplano ocidental, que ele
interpretou como perímetros de antigas habitações em cabanas. Conforme o estudioso, a
aldeia sicânia teria sido destruída e seus habitantes deportados como escravos pelos ápoikoi
de Akragas (Idem, p. 128). Naturalmente não podemos aceitar essa interpretação, bastante
discutível por falta total de uma comprovação cientificamente adequada. Isso, porém, não
diminui a contribuição de Lauricella que relata com objetividade as evidências arqueológicas
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encontradas e, portanto, permite uma colocação cronológica aproximativa do sítio. Do
altiplano de Grotta são visíveis as colinas de Vassallaggi (fig. 36), Gadira e suas cristas (fig. 37),
Tornambè, Rocche e Monte Grande (fig. 38). A sua elevação, de cerca de 538 m n.m., não
proporciona uma visão muito ampla, mas, sim, uma boa perspectiva do lado meridional do vale.

Fig. 34: Necrópole de grotticelle maior da vertente meridional. Fonte: arquivo pessoal.

Fig. 35: A necrópole de grotticelle menor da vertente meridional. Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 36: A colina de Vassallaggi vista de Grotta d’Acqua. Fonte: arquivo pessoal.

Fig. 37: A colina de Gadira vista de Grotta d’Acqua. Fonte: arquivo pessoal.
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Fig. 38: De esq., Monte Grande e as colinas de Tornambè e Rocche vistas de Grotta d’Acqua. Fonte: arquivo pessoal.

A colina de Gadira (que foi ocupada até a crista de Santa Rosalia, veja-se RC CL01) é
citada esporadicamente na literatura arqueológica dessa área, pois ainda, como a vizinha
Grotta d’Acqua, não foi objeto de escavações sistemáticas. Mais uma vez, além dos dados por
nós levantados, Lauricella é a única fonte que encontramos com informações mais pontuais. O
estudioso visitou apenas a parte setentrional da colina, a Portella del Tauro, onde há elementos
mais visíveis. Nas proximidades do bóthros principal (prancha CL01-12) ele relata ter recolhido
um fragmento de laje de arenito sobre a qual estavam gravadas as letras BEM ou BEΛΛ,
interpretado como pertencente a um contexto sagrado (LAURICELLA, 1990, p. 116, n. 119bis).
Outros materiais interessantes mencionados por ele são: fragmentos de cerâmica romana
sigillata, lamparinas de tipo Africano verde-coral e diferentes fragmentos de cerâmica ática,
mas acima de tudo material da época de Timoleonte (Idem, p. 117). A tais evidências se
adiciona a documentação material encontrada pelos moradores e durante os nossos
levantamentos (vejam-se ficha e RC CL01). Não é fácil definir uma cronologia da frequentação
do sítio, mas todas as evidências (desde as estruturas até os fragmentos cerâmicos) levam a
pensar que sem dúvida uma comunidade devia habitar a colina na época arcaica e que
provavelmente esta teve uma vida mais longa que Vassallaggi, considerando a presença de
material de IV-III séc. a.C.; ademais, a presença de lamparinas cristãs e arcossólios gravados nas
paredes da vertente oriental (RC CL01) sugerem que, como Vassallaggi, também a colina de
Gadira pode ter abrigado comunidades proto-cristãs. No estado atual da pesquisa, o
assentamento não mostra uma planta urbana de inspiração helênica devido, na nossa opinião,
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à sua morfologia tão pouco adequada a um desenvolvimento urbano de tipo ortogonal.
Portanto, embora a sua vizinhança com Vassallaggi, se configura como sede de uma pequena
aldeia, cujo modelo urbanístico se mantém do tipo tradicional arcaico, sendo um núcleo
habitacional espalhado por cima das cristas ou das vertentes.
Em virtude das considerações expostas nesse item, nos perguntamos: Gadira poderia
ser considerar o frúrion de Vassallaggi (ou seja, o posto defensivo da sua khóra)? Ela sem dúvida
era uma parte importante na sua estratégia de ocupação do espaço com uma função de
controle do vale médio do rio Salso, cuja vista era inacessível desde as colinas de Vassallaggi.
Grotta d’Acqua, e as outras colinas a Sul, talvez tenham sido o lugar de assentamentos
menores, espalhados pela khóra com a função de sustentar a economia agrícola e gerenciar os
recursos (plantas e animais, minerais, água). Entre as colinas do pequeno vale existe um
compartilhamento de visão distribuído de forma diferente: desde Vassallaggi e Gadira é
possível ter uma visão bastante ampla, enquanto desde Grotta d’Acqua e os picos menores se
pode controlar o vale que constituía a paisagem “econômica” da comunidade.
O território entre os três sítios era particularmente rico em recursos úteis à sustentação
da economia local: o vale, que gozava de boas condições naturais (presença de pequenos
cursos d’água e áreas mais planas), era facilmente acessível e devia ser empregado para o
cultivo; ao redor dele, provavelmente havia bosques ricos em caça e madeira; a Norte de
Vassallaggi há a colina de Gabbara, onde até a metade do século passado, funcionava uma mina
de enxofre, enquanto a colina de Grotta d’Acqua era uma das muitas fontes de gesso da área
(lembramos, por exemplo, a crista rochosa a poucos quilómetros a NE de Vassallaggi, hoje
chamada Serra dei Gessi). O enxofre devia ser empregado na metalurgia ou nos rituais sagrados
(veja-se item 3.2.1), enquanto o gesso era usado nas construções de edifícios ou de objetos
rituais e de uso comum. As cristas de Gadira representavam uma verdadeira barreira de defesa
do lado sudoriental, que se abria na direção do médio vale do Salso, em direção dos sítios de
Sabucina, Capodarso, Gibil Gabib e a costa meridional. O ribeirão Salito, a NO, e o rio Salso, a
SE, eram os cursos d’água principais, respectivamente a uma distância do vale de ~12 e ~14
Km. Entre todos os sítios estudados na presente pesquisa, portanto, o território de Vassallaggi
é o mais distante das maiores vias fluviais de comunicação. A partir da segunda metade do VI
séc. a.C., a cidade é a que mais parece se desenvolver conforme um modelo grego. Cientes da
necessidade de uma prospecção sistemática do território para chegar a conclusões melhor
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fundamentadas, tentaremos imaginar as condições da cidade e dessa área na época clássica
com base nas observações expostas até aqui.
O aspecto comercial e produtivo da área parece comprovado pela qualidade e
quantidade de objetos de prestígio, e lembramos, a esse propósito, a proposta de Johnston
(1993-1994, p. 158) de identificar em Vassallaggi um empório (veja-se ficha SC01). Pizzo (2000,
p. 367-370) nos informa que, no âmbito do Mediterrâneo, entre o VI e o V séc. a.C., os objetos
em alabastro são normalmente considerados de importação oriental ou rodiense e a sua
presença na Sicília é documentada principalmente na área de influência ródio-cretense, mesmo
assim, a sua percentagem nos mobiliários funerários é modesta. Vassallaggi representa um
caso à parte nesse panorama, pois o número de objetos em alabastro é bastante alto: de gesso
alabastrino são todos os sarcófagos da necrópole meridional, os unguentários (apenas cinco
alabastra são de pasta vítrea), uma fiala e um astrágalo. A arqueóloga, à luz dessa evidência,
diz:
«É verossímil que os alabastra representem uma produção interna à tradição
artesanal do sítio, coligada às próprias minas de extração do gesso alabastrino dos
sarcófagos e inspirada em uma tradição akragantina. [...] É preciso, talvez, repetir
que mais vezes, a propósito de materiais de diferente origem, o centro de
Vassallaggi parece desempenhar um papel preeminente como destinatário de
mercadorias preciosas que afluíam das regiões litorâneas através dos vales de
penetração em direção ao interior» (PIZZO, 2000, p. 369)

Uma presença cultural helênica particularmente importante é documentada pela área
sagrada, edificada na metade do VI séc. a.C.121 em um espaço livre de edifícios precedentes
(enquanto em Sabucina e Polizzello na mesma época novas formas em oikos eram integradas
às cabanas circulares da tradição indígena). O sacellum, que teve reformas ao longo do V séc.
a.C., tem uma orientação NE-SO e o altar hoje visível está perfeitamente voltado a Leste; os
dois blocos de edifícios que se desenvolvem ao redor do têmeno também se orientam de
maneira diferente, sendo que o bloco setentrional segue a orientação do templo e o bloco
meridional aquela do altar (mapa SC01-3). Considerando que a área é construída por cima de
um terreno bastante plano, excluímos que a diferença de orientação dependa da necessidade
de adaptar os edifícios à conformação do solo. É provável, logo, que essa diferença tenha sido
uma escolha intencional. Aos dois lados do altar atualmente visível há duas fileiras de blocos
de pedra que seguem a mesma orientação do sacellum e do têmeno, revelando uma possível
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Quando Akragas, tendo alcançado o máximo da sua expansão em direção ao interior, reforçou a sua presença
nos centros indígenas interioranos.
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reconstrução do próprio altar. Infelizmente, não encontramos estudos estratigráficos
adequados que pudessem sustentar alguma hipótese sobre as fases dessa reconstrução,
baseada apenas na observação da planta. Este tipo de sacellum é presente em outras cidades
da khóra de Akragas (ROMEO, 1989, p. 30-32), onde encontramos características semelhantes
às de Vassallaggi. Esperamos poder empreender logo mais novas e mais pontuais indagações
voltadas à compreensão do modelo de assentamento dessa porção de território.
5.6.2. A exploração dos recursos minerais: uma hipótese sobre o território de Milena
Uma outra área que se configura como extremamente interessante no âmbito dos
recursos minerais é o território de Milena (fig. ML01-2). A função econômica dessa área
durante a época imperial é conhecida melhor do ponto de vista arqueológico, tal que foi
possível determinar sobre a sua importância na rota comercial entre Agrigento e Palermo:
«[...] a área se desenvolve entre a grande via de longo percurso Agrigento-Palermo
e as vias secundárias que levam a Agrigento, cujo papel de centro diretivo no
comércio do enxofre é comprovado na época imperial por numerosas lajes
encontradas na área urbana que permitem documentar pelo menos até o IV séc.
[d.C.] a exploração das minas de enxofre» (ARCIFA; TOMASELLO, 2006, p. 203).

Entre II e IV séc. d.C., Amorella (ficha ML01, p. 148), um dos sítios do território de
Milena, se configura como um centro importante para o controle dessa rede viária e a sua vida
é bem documentada até a Idade Média. Também na documentação de época grega o sítio
mostra vestígios de frequentação. Embora, por causa principalmente do estado da pesquisa,
haja poucos elementos da presença grega, não podemos excluir uma continuidade desde a
Idade do Bronze e a época romana na frequentação da área finalizada à exploração dos
recursos. A khóra de Akragas compreendia o vale do rio Plátani, que sempre foi rico em sal
(GULLÌ, 2014) assim de merecer o nome Hálykos, salgado, em época grega; além disso as
pesquisas demonstraram que na região a extração e o processamento do enxofre eram práticas
conhecidas já desde o Bronze antigo (CASTELLANA, 1998). Não parece coerente pensar que,
considerando a enorme disponibilidade desses minerais, os ápoikoi de uma cidade tão opulenta
como Akragas não tivessem desenvolvido alguma atividade relacionada à exploração e ao
comércio de tais recursos. Na análise das áreas sagradas do território entre o ribeirão Gallo
d’Oro e o rio Plátani, onde justamente se encontra Milena, Veronese nota uma ausência de
lugares de culto gregos; a pesquisadora explica esse fenômeno não apenas com a escassez de
indagações arqueológicas, mas também com a possibilidade de um interesse fraco por parte
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dos akragantinos em impor uma presença política, sendo mais interessados em relações
comerciais com essa parte do território (VERONESE, 2006, p. 451).
De nossa parte, entendemos que a falta de registros materiais mais contundentes não
implica necessariamente na falta de exploração dos recursos minerais tão importantes para as
comunidades locais.
5.7.

Uma identidade comum

Depois da longa fase que vai da definição da expansão das pólis à revolta dos sículos, as
cidades indígenas na Sicília inteira assumem aos poucos uma configuração mais homogênea
em todas as suas manifestações: os implantes urbanos se desenvolvem inspirando-se em um
modelo ortogonal, nas necrópoles os ritos e os mobiliários funerários mostram uma
prevalência de material de produção grega (local ou importada) e também os objetos da vida
cotidiana parecem refletir a adoção de técnicas e usos de tipo helênico (cf. supra, itens 3.5 e
3.6). Tal evidência deixa claro que, entre o final do V e o começo do IV séc. a.C., não havia mais
uma distinção definida entre gregos e não gregos e que já a sociedade fruto da convivência,
ainda que com suas nuances, era um processo completado. Nesse quadro, os fenícios de
Cartago entram agora como os antagonistas políticos e “culturais” por excelência dos gregos
de Sicília, liderados indiscutivelmente por Siracusa: os vários conflitos ocorridos entre siceliotas
e fenícios envolveram também os sículos e os sicânios, que, conforme as fontes, tomaram as
partes de uma ou de outra facção. É nesse momento histórico particularmente conflituoso que
novos agentes sociais ganham um lugar relevante nas dinâmicas de povoamento sobretudo da
Sicília central: os mercenários. A partir dos anos da expedição ateniense na Sicília (415-413 a.C.)
o recurso a exércitos de profissionais da guerra se tornou cada vez mais necessário (NOGUÈS,
2006). Certamente o emprego dessas tropas foi verdadeiramente maciço na época das guerras
entre Cartago e Siracusa (que daqui adiante chamaremos “guerras púnicas”). Os mercenários
provinham de vários lugares do Mediterrâneo, mas os mais numerosos eram de origem
campâna (TAGLIAMONTE, 1994, p. 124) e ao longo das guerras púnicas, estes militaram ora ao
lado dos cartaginenses ora ao lado dos siracusanos (Idem, p. 131-135). Ambas as partes
contrataram os mercenários oferecendo um misthós122 e distribuindo, na conclusão do serviço,
terras nas eskhatiái, criando "zonas tampão" em defesa dos territórios e é por isso que, ao
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Veja-se Glossário, p. 16.
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longo dos anos os mercenários (CALTABIANO et al., 2006, p. 660-661), pacificamente ou não
(SOLE, 2014, p. 206), se assentaram em muitíssimas cidades do interior da Sicília.
A destruição de Slinonte, Himera (409 a.C.), Akragas, Gela e Camarina (406 a.C.) por
parte dos exércitos cartaginenses determinou o fim dramático de muitas cidades que
gravitavam nas suas khórai. Os dados procedentes de Sabucina e Vassallaggi, assim como de
outras cidades do interior (MICCICHÈ, 2007, p. 433-434), demostram que a queda de Akragas
foi avassaladora para a continuidade de vida de muitos assentamentos. A decadência repentina
de Vassallaggi, em particular, a nosso ver, é mais uma comprovação da ligação profunda que
esta cidade tinha com Akragas, que perdeu boa parte da sua khóra agora nas mãos de Siracusa
e de Cartago e controlada por seus mercenários. Aqui cabe uma reflexão sobre alguns dados
fornecidos pela necrópole meridional, que foi usada principalmente entre o segundo quarto e
o final do V a.C.123 Conforme Pizzo (2000, p. 378), a adesão quase total aos modelos helênicos
torna-se absoluta durante a segunda metade do século V, quando os mobiliários funerários
resultam compostos por uma percentagem muito elevada de produtos gregos ou coloniais e o
rito de sepultamento é principalmente a inumação individual (PIZZO, 2000, p. 220)124. Os
enterramentos femininos constituem um diferencial; há de fato uma divergência substancial
na maneira pela qual o corpo e os objetos são dispostos, na quantidade do mobiliário e no alto
número de enterramentos125 (93) comparado aos masculinos (59). Orlandini (1971, p. 219)
atribuiu às más condições de vida dos habitantes da área do interior da Sicília no V séc. a.C. o
elevado número de mortes das mulheres. Tais conclusões não parecem nem corretas (sendo
baseadas não apenas em simples dados numéricos que não levam em consideração o contexto
123

Há apenas um sepultamento de época arcaica e poucos outros da segunda metade do IV séc. a.C. O período
de uso mais intenso é na segunda metade do V séc. a.C. (PIZZO, 2000).
124
Os dados emergidos das tumbas são interessantes, mas devemos ser cautelosos ao fazer interpretações. A
produção grega parece dominar, como para indicar a presença maciça de uma classe de matriz exclusivamente
helênica a detrimento da componente local. Lembremo-nos, no entanto, que as tumbas com um mobiliário
funerário rico em objetos refinados e de valor representa apenas uma classe abastada e não necessariamente a
inteira sociedade (MORRIS, 1992).
125
Ademais, queremos chamar a atenção a quatro sepultamentos femininos (as tumbas 42A, 49, 53 e 106, datadas
do último quarto do séc. V a.C.) onde foi encontrado um objeto de produção local, do qual não temos notícias em
outras necrópoles da área. Trata-se de um recipiente de terracota cilíndrico, talvez um incensário, com decoração
de folhas incisa nas paredes e completado por uma tampa de duas alças (fig. 32bis). É possível que o objeto fosse
um indicador de uma classe ou faixa social específica, por exemplo, uma elite estrangeira ou mulheres virgens?
de sacerdotisas de um culto específico? ou talvez fosse um indicador étnico? Na falta de um estudo comparativo
mais aprofundado, deixamos a questão sem resposta, apenas sugerindo a possibilidade de aprofundar em futuro
o papel do elemento feminino indígena (CUSUMANO, 1994, p. 97 e s.) na sociedade da Sicília centro-meridional
arcaica e clássica. O objeto parece se inspirar em modelos orientais já encontrados em Polizzello (PIZZO, 2000, p.
355) e, diríamos nós, em formas tipicamente sicânias, sugerindo que a tradição indígena, ainda que reduzida,
talvez apenas formalmente continuasse presente na comunidade de Vassallaggi no final do séc. V a.C.
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histórico, mas também em preconceitos de gênero126) nem coerentes com o inteiro volume
publicado pelo arqueólogo (em que a riqueza dos mobiliários funerários é reconhecida como
sintomática da prosperidade da cidade). O menor número de tumbas masculinas, na nossa
opinião, pode ser interpretado à luz da ameaça cartaginense. Após a destruição de Selinonte e
Himera, os exércitos inimigos atravessaram a ilha para atacar Akragas. A notícia do avanço dos
invasores criou grande agitação nos siracusanos: «O exército que eles conseguiram juntar
durante a marcha se reforçou com a ajuda oferecida por Camarina e Gela e, após ter solicitado
a intervenção de outras tropas das cidades do interior, retomaram a marcha rumo a Akragas...»
(DS, XIII, 86, 5). Sendo um posto estratégico muito importante pela pólis, Vassallaggi deve ter
enviado um contingente de homens em seu socorro; caídos em batalha por mão inimiga, os
soldados eram sepultados in loco ou deixados no campo de batalha127.

Fig. 32bis: Incensário de terracota com decoração de folhas incisa, exposta no Museu Arqueológico de Caltanissetta.
Foto por Davide Mauro, disponível em https://commons.wikimedia.org/.
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O arqueólogo escreveu: «São dados que refletem as difíceis condições de vida desses centros gregos ou
helenizados da Sicília interna, condições das quais eram vítimas em primeiro lugar as pessoas mais frágeis como
as mulheres e as crianças» (ORLANDINI, 1971, p. 219). A mortalidade infantil é tristemente comum na antiguidade
até as épocas mais recentes e afirmar que as mulheres eram mais frágeis e expostas a doenças que os homens é
um posicionamento hoje superado.
127
Em 2011 a superintendência de Palermo escavou uma área nas proximidades de Himera em que foram
encontrados mais de cem corpos de soldados e cavalos caídos nas batalhas contra Cartago de 480 e de 409 a.C.
(cf. BERTOLINO et al., 2015). Essa evidência demostra que muito provavelmente a mesma coisa pode ter
acontecido nas batalhas que seguiram poucos anos depois no litoral meridional.
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Os anos entre as guerras com Cartago e a conquista romana são caracterizados por uma
série de acontecimentos políticos nos quais o papel da componente indígena nem sempre
resulta clara. Embora o dado arqueológico mostre uma homogeneidade cultural, Diodoro
Sículo – única fonte direta que nomeia os indígenas na narração histórica da Sicília entre V e IV
séc. a.C. – ainda fala dos sicânios como de uma entidade étnica distinta. Se a cultura material
não é capaz de jogar luzes sobre essa questão, existem dois elementos que, por outro lado, são
muito mais esclarecedores: a topografia dos assentamentos e a circulação das moedas (vejase supra, item 5.3.2.).
5.8.

Os sítios que prosperaram no IV-III séc. a.C.: o primeiro passo rumo a um novo

padrão de assentamento?
Dos quatorze sítios analisados, Raffe, Castellazzo, Cozzo Scavo, Capodarso, Gibil Gabib
e provavelmente também Gadira conheceram um período de prosperidade no IV séc. a.C. Com
efeito, a documentação material mostra uma mudança nos equilíbrios e, aparentemente, nos
interesses estratégicos desse território. Com exceção de Gadira e Capodarso, nos restantes
sítios foram encontradas evidências da presença de grupos de mercenários entre o final de V e
o começo de III séc. a.C., documentada principalmente pelo material numismático (veja-se item
5.3).
Do ambiente F do edifício da época de Dionísio de Siracusa escavado em Raffe vem o
tesouro de bronzes “Raffe 2008” (SOLE, 2012, p. 172), constituído por 13 moedas do final do
V-começo do IV séc.a.C., 7 pontas de flecha e um anel; no mesmo contexto arqueológico foram
encontrados fragmentos de cerâmica prevalentemente de IV séc. a.C. e chifres de cervo e
cabras (CONGIU; CHILLEMI, 2015, p. 241-248). Tais elementos, comparados com um contexto
semelhante em Polizzello128, levaram à conclusão que o edifício provavelmente fazia parte de
um pequeno assentamento de mercenários momentaneamente instalados no lugar (Eadem, p.
248).
Uma imagem bem interessante é oferecida pelos contextos arqueológicos de Cozzo
Scavo e Castellazzo. No primeiro sítio os arqueólogos encontraram claras evidências da
presença, entre o IV e o III séc. a.C., de mercenários campanos que mantinham escambos
intensos com os cartaginenses (ACQUARO; FARISELLI, 1997). Por outro lado, a documentação
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D. Palermo (2009b, p. 311) propõe uma ocupação temporária de Polizzello, abandonada há tempo, nesse
período por parte, talvez, de um grupo de mercenários.
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numismática de Castellazzo revela dois dados importantes: a identificação do centro na antiga
Mytístraton, ocupada por mercenários campanos na mesma época (SOLE, 2014, p. 207), e a
presença preponderante de moedas de casas monetárias púnicas da Sicília. Considerando tais
elementos e a proximidade geográfica129, é lícito pensar que as duas comunidades de
mercenários estavam de qualquer forma em contato e que as duas mantinham transações
recíprocas e, por reflexo, é possível que também os mercenários de Mytístraton tivessem uma
relação direta com a esfera púnica. Essa hipótese parece ser confirmada em Diodoro (XXIII, 9,
3), o qual narra que Mytístraton foi invadida pelo exército romano duas vezes (em 261 e em
259 a.C.) durante a primeira guerra púnica (264-241 a.C.). A cidade tinha sido atacada porque
era um frúrion dos cartaginenses, que em ambas as batalhas opuseram uma brava resistência
até serem vencidos no segundo assedio: «a cidade foi saqueada e completamente destruída,
os habitantes massacrados e os sobreviventes feitos reféns» (CAMPANA, 1999a, p. 283). Por
outro lado, conforme a interpretação de Acquaro (in ACQUARO; FARISELLI, 1997, p. 9), Cozzo
Scavo teria sido abandonada em consequência da invasão de Pirro no começo do III séc. a.C.
(que também se encaixa no âmbito da primeira guerra púnica, cf. CLEMENTE, 2009, p. 143150). A esse ponto duas hipóteses são possíveis: os mercenários de Cozzo Scavo abandonaram
o lugar logo em seguida às desordens causadas pela invasão de Pirro, em 278-277 a.C., e se
juntaram aos mercenários assentados em Mytístraton; ou, em ocasião da invasão romana, as
duas cidades se uniram na batalha e sofreram o mesmo fim, em 259 a.C. Infelizmente, no
estado atual da pesquisa arqueológica, não podemos chegar a uma conclusão definitiva.
Os dados arqueológicos sugerem, outrossim, que à decadência de Balate corresponde
o crescimento de Castellazzo/Mytístraton (PANVINI, 2011, p. 130). Essa dinâmica de mudança
de baricentro de povoamento entre sítios próximos é visível em Vassallaggi e Gadira e em
Sabucina e Capodarso. Nessa última cidade, é encontrado em abundância material
arqueológico do VI e do IV séc. a.C.; lembramos do depósito votivo que continha
principalmente ex-voto da segunda metade do séc. IV a.C. (PANVINI; SOLE, 2011) e das únicas
moedas das quais temos notícias, datadas entre o final do V e o começo do IV séc. a.C. Com
relação a Gibil Gabib, é comprovado que o período de maior prosperidade foi justamente o IV
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Castellazzo se encontra na margem esquerda e Cozzo Scavo na margem direita do ribeirão Salito, sendo
distantes um do outro cerca de 6,5 Km (cf. Mapa Hidrográfico).
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séc. a.C. O tesouro IGCH 2132, sepultado entre 340-330 a.C., conforme L. Sole, seria um misthós
de um mercenário, devido ao tipo de numerário presente no pecúlio (SOLE, 2015a, p. 272).
Além da evidência numismática, um outro fator que nos parece significativo é a altitude
e a relação com a paisagem dos assentamentos nesse período histórico. O centro habitacional
mais alto, entre os observados nesse item, é Capodarso (795 m nm), em que aparentemente,
assim como em Gadira, não foram encontrados vestígios de ocupação por parte de
mercenários. No fenômeno observado acima, ou seja, a transferência de povoamento de um
centro a outro estabelecido nas proximidades, é evidente a preferência para lugares menos
altos e íngremes: de Balate (854 m nm) a Castellazzo (782 m nm); de Polizzello (877 m nm) a
Raffe (423 m nm); também Gibil Gabib (617 m nm) e Cozzo Scavo (563 m nm) não chegam à
mesma altitude de sítios próximos. Durante a nossa visita em Gibil Gabib e Cozzo Scavo,
notamos que a paisagem ao redor dos dois sítios era como se criasse um ambiente fechado,
voltado a uma visão dos territórios mais próximos, diferente da amplitude da vista que se pode
perceber em outros assentamentos de pico. Em Cozzo Scavo uma longa encosta rochosa oculta
sensivelmente a visão do lado ocidental (fig. 39); em Gibil Gabib há uma boa visão de Sabucina
e Capodarso (fig. 40) e dos vales ao seu redor (fig. 41). Infelizmente, não pudemos constatar
pessoalmente a paisagem de Monte Raffe, mas, considerando a pouca elevação, imaginamos
que a situação não fosse tão diferente. Vassallo afirma que:
«No final do V séc. (após a destruição púnica de Himera e Akragas, respetivamente
em 409 e 406 a.C.) com o desagregar-se de um equilíbrio político do interior da
Sicília ditado até então pelas colônias gregas, numerosos centros habitacionais do
interior são abandonados para sempre, não é, todavia, abandonado o modelo das
cidades de altura. Rareia-se a intensidade dos assentamentos; os que continuam
em vida não se afastam do antigo sítio, mas se renovam segundo parâmetros
urbanísticos novos que caracterizam as cidades da primeira época helenística [...]»
(VASSALLO, 2009, p. 156)

Conforme o arqueólogo a verdadeira transformação do modelo de assentamento
acontece apenas em época romana, quando, em consequência da estabilidade política, os
assentamentos de pico são definitivamente abandonados e no seu lugar se estabelecem
pequenos centros agrícolas espalhados pelo território (VASSALLO, 2009, p. 157).
A tal propósito, em conclusão, gostaríamos de fazer uma reflexão: é possível que o
processo de abandono dos lugares altos tenha começado já no IV séc. a.C.? A presença maciça
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de grupos de soldados profissionais130, talvez, tivesse diminuído a necessidade de encontrar na
conformação natural das colinas um lugar que proporcionasse uma certa segurança, mas que
oferecia em contrapartida dificuldades objetivas de movimentação, como o próprio Vassallo
aponta (VASSALLO, 2009, p. 152). Lembramos, por exemplo, que em Castellazzo as habitações
de IV-III séc. a.C. foram construídos fora do circuito de muros que protegia a acrópole. É claro
que essas dinâmicas só poderão ser plenamente compreendidas por meio de um estudo
sistemático voltado à exploração de um território bem mais amplo do considerado na presente
pesquisa, mas as nossas observações podem constituir um ponto de partida para novas
indagações.

Fig. 39: Crista rochosa a Oeste da colina de Cozzo Scavo. Fonte: arquivo pessoal.

130

«Os mercenários são particularmente perigosos porque especialistas da guerra e equipados com armas. Sua
eficiência – nem sempre considerada: as fontes muitas vezes preferem enfatizar sua falta de confiabilidade e sua
preguiça – as torna temíveis, em um universo de pequenas pólis, que praticam uma guerra tecnologicamente
muito atrasada, na qual basta muito pouco para reverter equilíbrios sempre muito precários» (BETTALLI, 2006, p.
63).
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Fig. 40: Sabucina, à esquerda, e Capodarso, à direita, vistos do centro habitacional de Gibil Gabib (NE). Fonte: arquivo
pessoal.

Fig. 41: Uma parte do vale do rio Salso visto de Gibil Gabib (SE). Fonte: arquivo pessoal.
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5.9. Uma consideração final sobre o uso de “frúrion” e a interação entre gregos e não gregos na
paisagem
Como já apontamos no item 1.1.4, escolhemos continuar usando o termo frúrion para
nomear os assentamentos do interior da Sicília. À luz das nossas interpretações, porém,
podemos afirmar que o uso indiscriminado de frúrion para nomear os núcleos habitacionais
abordados nessa pesquisa acabou gerando nos estudos passados um pressuposto incorreto
para com a leitura das relações entre gregos e não gregos nesse território, que prejudicou em
parte o reconhecimento da agência dos indígenas nas mudanças sociais. Observar os
acontecimentos históricos que mudaram os equilíbrios da Sicília antiga ajudou a entender que
o uso da palavra frúrion é legítimo apenas em alguns casos, nos quais as ameaças das guerras
criaram a necessidade de reforçar as defesas e o controle do território. Isso, porém, não implica
em uma condição permanente de função militar dos assentamentos indígenas.
A observação direta da paisagem e a documentação levantada nos mostraram a
persistência do modelo indígena no assentamento de pico, no qual a ocupação e a organização
do espaço tiveram de se conformar à natureza do solo com seus afloramentos rochosos que
determinaram um desenvolvimento das estruturas muito diferente das pólis assentadas nas
planícies do litoral. Certamente os ápoikoi conseguiram encontrar uma sua própria dimensão
em colaboração com o elemento local, o qual acolheu comunidades gregas que trouxeram não
apenas novas tecnologias, mas também uma maneira de viver que envolvia aspectos da vida
social, política e religiosa. A identidade dos sicânios na mesógeia permaneceu resistente no
manuseio da paisagem durante muitos séculos, mostrando, todavia, uma certa flexibilidade na
adoção de modelos helênicos, devido à convivência das duas etnias.
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Conclusão

A condição de eskhatiá desse território precisa ser avaliada sempre em relação ao
contexto histórico. Certamente antes da expansão grega na Sicília, a Sicania era uma região
geográfica que, ao longo dos séculos, se configurou como o centro da cultura sicânia.
Observando a ilha pelo olhar dos ápoikoi, que privilegiaram áreas planas e perto do mar para
seus assentamentos, então a Sicania se torna uma zona de confim da khóra grega. É através
dela que os exércitos e os viajantes passavam para alcançar o litoral oposto, por caminhos
traçados de forma a tocar pontos de maior interesse; é nos seus campos e bosques que os
gregos expandiram as suas atividades econômicas ligadas à agricultura e à produção animal; é
com seus habitantes que se relacionaram, por meio de negociações, uniões matrimoniais e
assentamentos de grupos gregos (provavelmente camponeses), dando vida a uma sociedade
nova. Que papel desempenhavam as cidades de origem indígena nesse contexto? Como
tentamos demostrar nessa pesquisa, elas certamente facilitavam a administração da khóra e,
na maioria dos casos, foram aliadas indispensáveis que trabalhavam ao lado dos ápoikoi
participando da produção econômica, dos escambos comerciais e da defesa militar quando
necessário.
Não podemos negar que na organização do espaço da pólis, o controle da khóra por
meio de pontos de referência estrategicamente bem localizados era fundamental, mas isso não
se traduz em uma “transformação” em frúria das cidades indígenas, como em várias ocasiões
reiterado na literatura arqueológica. Demostramos, ao longo do texto, como esse
posicionamento nos parece uma maneira simplista de explicar o processo de interrelação entre
gregos e não gregos. Da mesma forma, o aparecimento das muralhas, ao redor do VI séc. a.C.,
nas cidades indígenas, ainda que ligado a uma necessidade de defesa, não pode ser
considerado um sinal de submissão generalizada à componente grega. Ou seja, não podemos
afirmar com certeza que os muros foram construídos por vontade ou imposição dos gregos,
para que as cidades indígenas providenciassem aos ápoikoi uma defesa dos seus inimigos; é
preciso considerar, como já foi feito no caso de alguns frúria da Magna Grécia (TRÉZINY, 2010a,
p. 557), que a defesa poderia ser uma escolha dos próprios indígenas para garantir uma certa
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segurança à comunidade cidadã no novo panorama político que se definiu a partir do final do
VII séc. a.C. ou por outras razões (simbólicas talvez) que não percebemos.
Esperamos ter conseguido mostrar que a maneira de habitar é sem dúvida mais
eloquente que o objeto de consumo por si só. A cabana circular deixou de ser adotada já entre
o X-IX séc. a.C. e permaneceu apenas nas áreas sagradas, como símbolo de uma cultura
tradicional. Os indígenas, bem antes do contato com os ápoikoi, se adequaram a modelos de
habitar difundidos no Mediterrâneo inteiro com ambientes escavados nas paredes rochosas e
habitações retangulares (AINIAN, 1997). O implante urbano de Sabucina, por exemplo, mostra
como o elemento indígena regrou a expansão do núcleo habitacional: em nenhum momento
notamos uma adequação à ortogonalidade das apokias siceliotas.
As relações entre gregos e não gregos mudaram de acordo com as contingências
políticas ditadas pelos interesses ora das comunidades gregas ora das comunidades locais.
Vimos que, a um certo ponto, esta dicotomia entre gregos e não gregos parece se tornar mais
evanescente; aqueles que eram dois grupos se confundiram e distingui-los no contexto
arqueológico se torna difícil, como já tinha acontecido na Idade do Bronze tardio entre os povos
nativos e os provenientes da Itália peninsular. Nas necrópoles da segunda metade do V séc.
a.C., por exemplo, o mobiliário funerário é composto por objetos de produção grega e de
produção indígena, e, ainda que se privilegiem as tumbas em fossa individuais, a deposição dos
corpos nem sempre corresponde aos rituais de tipo grego tradicional.
O que continuou caracterizando os sicânios até a época helenística foi a sua relação com
o espaço; a maneira como eles o ocuparam e o habitaram reflete uma organização social que
interage com a paisagem: por um lado a estrutura urbana é pensada para responder a
exigências e necessidades de quem a habita, por outro, esta se adequa à morfologia e à
tipologia das colinas desse território. As muitas rochas que compõem as montanhas foram
usadas na construção dos edifícios e as paredes verticais (na Idade do Bronze inteira e até o
começo da Idade do Ferro) hospedam inúmeras tumbas em grotticella. Durante séculos, até
após o contato com os siceliotas, os povos sicânios, ainda que aceitando e ressignificando
valores e produções helênicos, continuaram inscrevendo a sua identidade no terreno.
Por meio da análise da distribuição e do uso da moeda, quisemos mostrar a sua agência
no processo de formação de uma nova identidade no território da mesógeia da Sicília antiga.
Reconhecer a capacidade das moedas de veicular valores identitários nos ajudou a
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compreender as mudanças sociais ocorridas ao longo do período grego: após uma primeira
fase de aparente rejeição do sistema monetário grego por parte dos indígenas (entre o final do
VI e o começo do V séc. a.C.), as moedas começaram a ter uma circulação maior entre V e IV
séc. a.C., quando a distinção entre gregos e não gregos se tornou mais débil. A observação da
distribuição monetária nos espaços urbanos e extra-urbanos foi muito útil para perceber a
relação dos povos locais com a moeda, aceita principalmente pelo seu valor intrínseco.
Os habitantes interioranos não abandonaram o modelo de assentamento de pico, até a
época helenística. Mas, como discutido no capítulo 5 (item 5.8), o contexto histórico do IV séc.
a.C., pode ter determinado o começo de uma mudança em um padrão de assentamento que
já não respondia mais às necessidades do novo panorama sócio-político. A escolha dos lugares
altos por parte dos sicânios refletia a sua organização, da qual nos fala Diodoro (V, 6, 2-3), em
aldeias isoladas e independentes, que procuravam proteção (tanto de conflitos quanto de
eventuais calamidades naturais) nos cumes desde os quais era possível manter um contato
visual constante com os vizinhos e a paisagem. Um domínio tão amplo do território se tornou
certamente útil na política de controle dos ápoikoi, mas dizer que a altitude, a facilidade do
contato visual e a proximidade a cursos d’água importantes foram os motivos para os quais os
centros indígenas se “tornaram” frúria, é uma generalização inaceitável, que não leva em conta
os mais variados motivos que implicaram as escolhas de assentamento e desenvolvimento
urbano dos povos locais.
As atividades de campo foram essenciais, pois nos permitiram experienciar a paisagem
e ganhar maior familiaridade com ela. A observação direta, repetida em épocas do ano
diferentes, sem dúvida contribuiu para refletir sobre as condições de vida dos habitantes da
Sicília antiga e sobre as dificuldades que eles deviam encontrar no manuseio dos espaços e das
comunicações. Constatar as mudanças ocorridas ao longo dos séculos (como o
desmoronamento das paredes rochosas em alguns sítios ou a redução do volume das águas de
rios e ribeirões) foi importantíssimo para nos guiar em uma leitura cautelosa da paisagem: por
um lado, tentamos evitar inferências incorretas com base exclusivamente em leituras
bibliográficas, verificando pessoalmente – sempre que possível – as condições dos vestígios,
por outro, fomos estimuladas em pensar em interpretações originais que levassem em conta a
percepção do território na sua totalidade. Por vezes, foi um esforço de imaginação muito
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produtivo que nos inspirou novos questionamentos, aos quais procuramos respostas nas fontes
arqueológicas e textuais.
A produção das ortofotos e dos mapas não foi uma tarefa fácil e certamente não
teríamos conseguido realiza-la sem a ajuda do colega Tiago Attorre, que leva o maior mérito
nessa empreitada. Juntos enfrentamos dias de chuva, ventos fortes (típicos das primaveras da
Sicília central), terrenos acidentados e pedrosos. Também é preciso apontar que esse tipo de
dificuldade impediu em alguns casos, de realizar mapeamentos de porções de território mais
amplas; ainda assim, nos esforçamos para que cada mapa oferecesse uma visão das partes mais
significativas dos assentamentos levantados. A confecção dos mapas temáticos mostrando os
remanescentes arqueológicos é uma obra importante de atualização de mapas e plantas, já
publicadas e realizadas principalmente entre as décadas de 1960 e 1980 e, portanto, as
consideramos mais uma contribuição aos estudos da região.
Em conclusão, desejamos que a presente pesquisa possa constituir um ponto de partida
para mais estudos que interpretem a realidade arqueológica à luz de novos estímulos que,
eventualmente, as nossas interpretações e considerações trouxeram à tona.
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Posfácio
Uma paisagem familiar
«Sinto falta da minha casa.
Quero voltar.
Voltar no tempo»
Anônimo

Quantas vezes, estudando ou observando por perto as antigas ruínas, que solitárias e
abandonadas, encobertas pela natureza exuberante da primavera ou queimadas pela canícula
do verão, surgem aqui e ali pelas campanhas de Caltanissetta, desejei voltar no tempo! Me
imagino andando pelos bosques à procura da cidade que surgia por cima das colinas da
contrada Vassallaggi: como apareceria a paisagem? Que ponto de referência eu poderia
reconhecer? Talvez a forma de touro da colina de Gadira? Não, acho que dois mil e quinhentos
anos atrás u Tauru era bem diferente, cheio de casas enrocadas nas suas encostas ásperas e
bem mais corpulentas das que hoje posso ver. Será que também então, no outono, o cheiro da
maggiorana1 invadia o ar? Quem eram essas pessoas? Que som tinha a sua língua? E que som
tinha o grego da Sicília, abastardado pela língua dos sicânios?
Quando criança, me contaram que as cavidades escavadas no altar do pequeno templo
em Vassallaggi serviam para que o sangue das vítimas sacrificais corresse até o chão, assim as
divindades que moravam por baixo da terra poderiam se alimentar dele e, satisfeitas,
recompensar a humanidade com uma boa coleta. Adorava andar pela campanha com os olhos
no chão, a detectar cada pequeno caco de cerâmica – por ser sincera, ainda o faço!
Uma vez, adolescentes, eu e meu amigo pulamos a cerca que protegia o sítio
arqueológico e sentamos por cima do altar observando o céu estrelado: - Santi, você sabia que
os habitantes de Vassallaggi podiam se comunicar com os vizinhos e até com Akragas,
acendendo grandes fogueiras? (nem consigo lembrar de onde veio essa informação, talvez
tenha sido uma das muitas histórias que me contaram sobre aquele lugar).

1

É um tipo de orégano selvático, que cresce espontaneamente nas áreas montanhosas da Sicília.
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Na estrada que leva ao cemitério de San Cataldo, logo depois do hospital, alçando o
olhar até o topo da colina poderão ser vistas duas rochas cheias de pirtusi2: são tumbas em
grotticella, algumas das muitíssimas que caracterizam a paisagem do centro da ilha. Olha só...
aquela zona continua sendo o lugar onde os mortos são enterrados. Será por isso que o bairro
se chama Pizzo Carano, Crista do Crânio? Deve ser por isso, quem sabe quantos esqueletos
encontraram ao longo dos séculos!
Há várias histórias sobre a Purtedda du Tauro (Portella del Tauro). Reza a lenda que o
último rei dos sicânios tenha escondido o seu tesouro na montanha de Gadira; na noite do 15
de agosto, se a lua estiver cheia, é possível ver jovens garotas dançando e se alguém conseguir
alcança-las, ali encontrará o tesouro. Uma outra versão narra que um homem, voltando dos
campos rumo a sua casa, encontrou um touro mágico. O camponês pegou-o pelos chifres e, de
repente, o animal desapareceu, deixando aos seus pés um tesouro. Os antigos moradores
daquelas campanhas falavam que, no inverno, os ventos fortes passando pelas fendas da
montanha produziam um som igual ao mugido de um touro enfurecido. A consciência popular
guardou por séculos a memória de um lugar certamente significativo.
Eu cresci no meio disso tudo. A minha formação se deu em um contexto de respeito
para com um passado antigo e cheio de glória e de mistério, que rendeu ainda mais nobre a
minha terra. Já me perguntei sobre o porquê eu tenha escolhido a profissão de arqueóloga e
imagino que a resposta esteja nessas lembranças, nessa minha maneira de olhar à paisagem e
ser pega por uma curiosidade insaciável sobre as pessoas que tinham vivido ali no passado! Elas
eram tão diferentes de nós? Para onde elas foram e porque abandonaram suas cidades? Muitas
e muitas perguntas surgiam e continuam surgindo na minha cabeça. A tentativa de respondelas me levou a fazer determinadas escolhas, mas, infelizmente, descobri bem cedo que é
impossível penetrar nas vidas dos meus antepassados, só posso interpretar seus restos na base
da minha experiência de mulher dos anos 2000.
Encontrei muitas pessoas, felizes em me ajudar nesse percurso de descoberta: Aldo me
ensinou todos os nomes daquelas colinas, vizinhas e longínquas, que eu só conhecia pela forma;
Salvatore, grande conhecedor de Vassallaggi, me ajudou a entender a organização da cidade
antiga; seu filho Giuseppe colaborou ao levantamento topográfico da Portella del Tauro; Giulio,
amigo de família, e Angelo, cujo filho era meu colega na escola, me introduziram ao mundo

2

Em dialeto siciliano, buracos.
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maravilhoso da geologia e responderam pacientemente a todas as minhas perguntas de leiga
sobre a matéria; Calogero Miccichè, estimado professor de grego antigo no meu liceu e
historiador da antiguidade de clara fama, me acolheu como uma filha, me doou livros,
conversou inúmeras vezes sobre o meu tema de pesquisa e me apresentou ao prof. Aurelio
Burgio, docente de topografia antiga na universidade de Palermo e meu supervisor durante o
estágio BEPE de 2017, e ele também foi sempre disponível e pronto em me ajudar. A família
Pilato – família maravilhosa – merece uma menção especial, pois não teve uma vez em que não
abriu a sua casa para deixar passar a mim e aos meus colaboradores durante os inúmeros
levantamentos à colina del Tauro.
Sem essas pessoas, entre outras, que encontrei em momentos diferentes da minha vida
em San Cataldo, o meu estudo teria sido bem mais árduo e solitário. Todas as pessoas que me
acompanharam tinham a minha mesma curiosidade e foram solícitas em descobrir comigo os
antigos vestígios do nosso passado. Posso dizer que essa pesquisa foi, de qualquer forma,
“comunitária” e que cada um contribuiu na base dos seus conhecimentos e da sua experiência.
Estudar a minha casa desde um outro hemisfério foi uma dádiva enorme. Aprender a
pensar de uma forma nova, estudando e vivenciando realidades arqueológicas diferentes da
minha, enriqueceu profundamente a minha vida em muitos aspectos. Viajei bastante, nos
últimos seis anos e meio. E não viajei apenas no espaço, mas também no tempo e todas as
vezes, seja que eu estivesse na Sicília seja que estivesse no Brasil, para mim, foi sempre uma
volta à casa.
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Fig. Com Aldo Sollami, agrônomo, observando o vale do Rio Salso desde a colina de Tornambé, em
dezembro de 2015.

Fig. O geômetra Giuseppe Scarlata, que realizou comigo o levantamento topográfico em Portella del
Tauro, em julho de 2016.

Fig. Com o Prof. Aurelio Burgio durante a visita à colina de Gadira, em abril de 2017.
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Relatório de campo CL01 Gadira-Portella
Datas dos levantamentos: Foram várias etapas desde julho de 2014 a abril de 2017.
Critérios: O sítio foi escolhido porque é parte importante e muito pouco estudada do
território do centro de Vassallaggi, portanto fundamental para a compreensão das dinâmicas
de assentamento e de comunicação.
Participantes: Aldo Sollami (agrônomo, fotos); Giuseppe Lo Monaco (desenhista,
fotos); Salvatore Scarlata (arqueólogo); Giuseppe Scarlata (geômetra); Giulio Panascì
(geólogo); Aurelio Burgio (arqueólogo, professor de topografia antiga); Tiago Attorre
(arqueólogo).
Método: Dividimos a encosta em unidades: pico setentrional, selada central, pico
meridional e crista de Santa Rosalia, vertentes ocidental e oriental. Nas primeiras etapas do
levantamento, finalizadas a conhecer o sítio e registrar as evidências encontradas, usamos:
um GPS Garmin e-Trex 10 para o georreferenciamento; uma flecha e um metro dobrável
respectivamente para indicar a posição, com referência ao Norte, e a dimensão dos objetos
fotografados. Na última etapa, para realizar o levantamento topográfico, foram usados: uma
estação total, um drone DJI Phantom 3, com câmera Full HD 1920X1080p, com resolução em
12.4 mpx.
Objetivos: 1) Observar a distribuição e a concentração das estruturas visíveis; 2)
identificar os centros visíveis a seu entorno e detectar os pontos de maior visibilidade; 3)
observar a paisagem em função da relação de Gadira com Vassallaggi e Grotta d’Acqua.
Descrição: A encosta rochosa visitada se estende, em direção NS, por 1,5 km e tem
uma forma sinuosa (CL01-1). A vertente leste se articula em terraços naturais que degradam
até o vale. A vertente oriental é mais íngreme e de difícil acesso; na planície logo aos seus pés
há habitações que dão acesso à parede rochosa da vertente em questão. Tivemos acesso pela
casa particular da família Pilato que nos mostrou uma caixa cheia de cerâmica encontrada no
terreno pertencente à habitação. O material é variado e vai desde a época grega até a época
romana. De época grega pode-se reconhecer: cerâmica em verniz negra (fig. CL01-18);
cerâmica de tipo comum e telhas (fig. CL01-21); cerâmica de possível contexto funerário.
Também se encontra cerâmica romana (base e paredes de ânfora). Subimos pela vertente
mais íngreme em direção da selada central que está entre os dois picos rochosos. Já no meio
da subida (lado O) encontramos dois ambientes retangulares e contíguos escavados na rocha,
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os lados maiores correndo em direção NS. Na selada central encontramos restos de muros
pertencentes a estruturas regulares, três cômodos escavados na rocha, tendo o maior a
dimensão de 4,5x1 m, vestígios de muros/estruturas cavados na mesma rocha ou caídos e
fragmentos de telhas. Em uma pedra retangular e grande, provavelmente escorregada mais
para baixo da sua posição original, registramos um furo de forma quadrada; a pedra se
encontrava em proximidade de dois cômodos (os primeiros dois na selada, de N para S).
Prosseguindo em direção Sul, subimos em cima da crista menor, a meridional. O percurso até
lá é dificultado pela morfologia e tivemos que subir por uma parte de rocha para alcançar
determinados pontos. Em cima, a vista abrange um horizonte muito vasto, conseguindo-se
enxergar, em direção E, além da vizinha Vassallaggi, as necrópoles de Pizzo Carano, monte
San Paolino (Sutera) e monte Cammarata; em direção O, Grotta d’Acqua, Gibil Gabib e as
alturas do território de Pietraperzia. Os elementos individuados são semelhantes aos
encotrados no resto da colina: cômodos de forma regular escavados na rocha; escadas (fig.
CL01-5) que dava acesso a uma área com escavações na rocha, entre as quais uma pequena
cisterna (fig. CL01-4) e cômodos de forma regular. Nessa parte, rica em ambientes e
elementos escavados, a rocha cedeu e alguns cômodos estão à beira de um barranco.
A crista chamada Santa Rosalia se encontra a S. Aqui encontramos duas grandes
cisternas (fig. CL01-8, 9) para coletar água ou grão. A primeira cisterna apresenta escavações
num lado, talvez servissem para sustentar uma estrutura de madeira, como por exemplo um
motão, para abaixar ou levantar um balde. A segunda cisterna, localizada na extremidade
setentrional da crista rochosa e de difícil acesso, do mesmo tamanho que a primeira,
apresentava ao redor dela canais escavados artificialmente na própria rocha confluindo na
sua boca. Espalhados, encontramos cômodos muito pouco conservados. Não encontramos
cerâmica. É difícil estabelecer que tipo de frequentação havia neste lugar, pois a área teve um
uso intenso devido à presença da pedreira que surge bem em cima da encosta.
Uma atenção particular merecem o pico setentrional, onde realizamos o
levantamento topográfico, e a vertente oriental.
O pico setentrional, chamado em siciliano Portedda du Tauru, Portella del Tauro, se
eleva até 700 m n.m., o mais alto da encosta. Acessamos a partir de NE, pela propriedade da
família Amico. Na casa, construída ao sopé da encosta, estão expostos quatro pequenos
oscilla, formas características dos pesos de tear entre o VI e o III séc. a.C. (MILITELLO et al.,
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2015, p. 73) (fig. CL01-20). Um muro baixo e comprido, construído no começo do século
passado, ladeia o limite setentrional da encosta. O enchimento do muro, além de pedras,
contém fragmentos de telhas gregas, certamente coletadas pela colina e reutilizadas como
elemento construtivo. A área se apresenta como um conjunto de espaços bem definidos e
ligados entre eles por um sistema viário interno. Tal estrutura sugeriu a quem visitou o lugar
(LAURICELLA, 1990, p. 115) que Portella devia ser a área ocupada pelas habitações ou, por
causa da conformação íngreme e inóspita, uma espécie de santuário (SOLE, 2012, p. 58). Na
realidade, na ausência de escavações e de análise de materiais seria errado afirmar que os
vestígios presentes pertencem ao antigo núcleo habitacional, por isso neste momento
preferimos evitar tomar um posicionamento a respeito.
Dividimos a área do pico setentrional em três setores: oriental (E), central (C) e
ocidental (O). As evidências de cada setor têm um nome composto por uma letra que indica o
tipo de estrutura, o nome do setor e um número crescente, conforme o seguinte exemplo: 1)
grupo do setor oriental: A (ambiente)-E (oriental)-número = AE1; 2) grupo do setor ocidental:
Sc (escada)-O (ocidental)-número = ScO1; 3) grupo do setor central: B (bothros)-C (central)número = BC1. A área foi dividida em quadriculas de cm 500x500.
SETOR ORIENTAL (fig. 2)
AE1 (fig. 3): O lado NS mede ca. de cm 200. Não é possível entender onde termina a
parede por causa de uma erosão de terra que cobre o lado N. No eixo NS, a cm 60 desde o
início do lado S do cômodo, se encontra uma escavação no nível do piso com forma
semicircular de cm 100x60 (largura máx. no eixo EO) e profunda cm 20. Na ausência de
elementos diagnósticos, não é possível estabelecer a função (bothros1 para sacrifícios?
Sepultamento? Alojamento para cisterna?) ou determinar se esse elemento é
contemporâneo ao ambiente ou sucessivo. O tamanho do ambiente no eixo EO é mais
claramente definível. O lado meridional de AE1 tem forma irregular e tem uma reentrância
em ângulo reto que não é possível interpretar corretamente e poderia pertencer a outro
ambiente.
AE2 (fig. 4): Logo ao S de AE1 encontra-se AE2, em um nível da pedra levemente
superior. Este cômodo tem um tamanho menor (cm 160x100) e no seu lado E há um canal,
definido por uma escavação reta na parede rochosa e um muro baixo, conservado apenas
1

No entanto, somos orientados a interpretar esses elementos como poços dentro dos quais se jogavam as
oferendas às divindades ctônias, sendo uma forma bastante difundida na Sicília (cf. ROMEO, 1989, p. 49).
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parcialmente. A ca. de cm 30 do canto S, no plano de rocha superior, há uma pequena
escavação circular que interpretamos como negativo de estaca.
AE3 (fig. 5): O ambiente AE3 se abre acima de AE2. Trata-se do cômodo mais amplo do
setor oriental: cm 160x330. Na parede rochosa do lado S encontra-se uma escavação de
forma levemente semicircular. Ao N abre-se uma passagem que forma uma espécie de
corredor que se liga aos setores central e ocidental. No nível do piso há duas escavações mais
superficiais (profundidade máx. cm 30) de forma regular disposto paralelamente um a outro.
AE4 (fig. 6): Encontra-se em um nível superior a AE2, ao S deste. Apresenta-se em
forma triangular e do lado E está em frente ao canal (fig. 7). Encontra-se mais ou menos no
mesmo nível de AE3, a SE deste.
AE5 e AE6 (fig. 8, 9): Em um nível inferior, a NE de AE1, encontram-se dois cômodos,
dispostos no mesmo eixo NS e separados por um muro escavado na rocha de cm 80 ca. O
cômodo a S é AE5 e o menos visível principalmente por causa da vegetação, mas também
pela má conservação da rocha; enxerga-se claramente o canto N. O ambiente AE6, ao N, é
maior e se conserva apenas no lado S. Na parede ocidental se abre uma câmara ou talvez um
nicho em um nível levemente superior; não é fácil determinar de que tipo de elemento se
trate: um cômodo independente ou ligado (como parece estar) a AE6? Ou talvez uma
passagem (porta ou corredor) do próprio cômodo que se abre na direção do setor ocidental.
SETOR OCIDENTAL (Fig. 10)
ScO1 (fig. 11): Desde N, a primeira estrutura encontrada é a escada, composta por três
degraus de cm 145x40x30 ca. A sua estrutura é bastante regular, tendo uma forma levemente
mais estreita em cima. Ao lado E há a escavação de um ângulo de 90º, que sugere a presença
de um cômodo atualmente não mais visível. No lado O da escada, no plano superior ao último
degrau, há um canal de escoamento da água. O canal começa no ambiente AO1.
AO1 (fig. 11): O ambiente tem uma forma semicircular e se encontra em um plano
mais alto, a SO, em relação à escada. O que interpretamos como o seu piso é constituído por
um plano escavado na rocha de forma mais regular no lado fechado pela parede rochosa,
enquanto o lado aberto para a escada tem uma forma mais arredondada. O inteiro espaço
parece encontrar-se no meio de um sistema de canais de escoamento: o primeiro, que
começa em um nível superior a E com relação a AO1, em um certo ponto se dispõe paralelo
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ao cômodo para depois terminar logo antes de chegar à escada; desde o cômodo AO1
começa o segundo canal, mais a O, que termina na escada.
AO2 e ScO2: Exatamente em cima de AO1, na direção S, há o ambiente grande AO2
(fig. 12). Esse se apresenta aberto no lado N, enquanto o lado S é limitado por uma alta
parede (ca. cm 200) escavada na rocha. A parede constitui uma divisória com o ambiente logo
atrás de AO2, que faz parte do setor central (AC7). Observando o muro na sua parte posterior
pode-se observar no seu centro uma escavação circular que se desenvolve obliquamente em
relação ao corte reto da parede (fig. 13). Voltando ao lado setentrional, o ambiente é
bastante amplo, a O, há uma espécie de janela/passagem que se abre em direção do cômodo
superior, AC7 (fig. 13), e no lado E encontramos um elemento muito interessante e
recorrente neste sítio (assim como em outros do mesmo tipo espalhados no território da
Sicília central, como por exemplo Le Rocche e Pietraperzia): um poço de forma perfeitamente
circular escavado na rocha (fig. 14). Ao lado do poço, no lado E, encontra-se uma pequena
escada de dois degraus, ScO2, que liga AO2 com o setor central (fig. 15). AO2 é delimitado a E
por uma parede rochosa baixa, ao exterior da qual é um buraco circular de ca. de cm 20 de
diâmetro e 20 de profundidade, desde o qual parece começar o canal oriental que desce em
direção de AO1, mas que, à primeira análise, parece um negativo de estaca (fig. 16).
SETOR CENTRAL
O setor central é uma área bastante complexa, mas também muito interessante. Ela
ocupa o dorso central da montanha e sobe até o ponto mais alto (ca. de 700 m n.m.). No
plano inclinado há uma rampa, aos lados da qual estão uma série de ambientes. Achamos
oportuno descrever a área em um texto único com o intuito de deixar mais claro o seu
aspecto. A descrição começa pela parte baixa (fig. 17 e 18). No geral, a área central está
dividida em três micro áreas: a oriental que contém os ambientes AC4 e AC6; a ocidental,
com BC2, AC3, AC5, AC7; e a apical, com BC1, AC1 e AC2.
Logo ao E de AO2 começa uma pequena rampa que leva até o pico. Aos seus dois
lados há uma série de ambientes, mais ou menos regulares, escavados na rocha. No lado O, o
ambiente AC7 está atrás (ao S) de AO2. Por causa da grande quantidade de terra depositada
no ambiente a sua visibilidade é bastante prejudicada, portanto não é claro se AC7 fosse um
único e grande ambiente ou se fosse dividido em dois cômodos menores. Subindo o declívio
na direção S, se encontram mais dois ambientes: AC5 (fig. 21, 23), de tamanho menor e quase
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completamente ocultado pelos depósitos de terra, e AC3 (fig. 24), cuja parede meridional,
alta ca. de cm 100, é constituída por um banco rochoso, com sinais de intervenção antrópica,
que tem no seu topo um bothros retangular de pequeno tamanho, BC2 (fig. 25). Este mede
cm 50x70 e é profundo cm 80 no lado S e cm 40 no lado N, pois segue a inclinação da parede
rochosa em cima da qual foi escavado. Os três ambientes têm o lado ocidental aberto por
causa do desmoronamento de uma grande parte do lado ocidental da montanha.
Ao E da rampa há dois ambientes: AC4 e AC6 (fig. 27-29). No nível inferior à rampa
enxerga-se AE3, desde o qual começa um pequeno corredor que se abre na boca do setor
central, mas em direção do setor ocidental. AC6 encontra-se no mesmo nível da rampa (logo
mais ao S de AE3, mas em um nível superior a este). O pequeno ambiente tem uma forma
mais ou menos quadrangular na parte anterior (por uma cavidade regular na pedra do
comprimento de ca. de cm 60, formada por apenas dois ângulos do lado meridional) e o lado
S, escavado na rocha, apresenta uma cavidade de forma circular e aberta em direção N muito
semelhante aos poços circulares dos outros cômodos. Em um nível superior há um sistema de
canais (três?) escavados na rocha: o primeiro, que corre no eixo EO, é curto e termina num
espaço de forma triangular que está em cima de AE4 e tem a mesma forma (se adaptando ao
andamento da montanha); o segundo canal segue um andamento semicircular e no lado E se
abre ao espaço triangular, enquanto no lado O se liga ao terceiro canal, que corre no eixo NESO e termina (mas é possível que continue em um nível de piso) no cômodo AC4. Exatamente
na frente do pequeno poço e da cavidade quadrangular, abre-se um outro canal que corre na
direção OE e se abre em um plano rochoso escavado mais em baixo. Ao S de AC6 se abre AC4,
um ambiente retangular, cuja parede é escavada com forma arredondada, sobretudo
evidente no canto SO. Uma das passagens de acesso ao cômodo (pelo lado da rampa) é
razoavelmente visível, mas é provável que possa ter mais outro no lado E, hoje gravemente
prejudicado. A rampa, nesse ponto, termina logo abaixo ao ápice do pico setentrional. O
acesso ao ponto mais alto poderia ser constituído por uma rocha que parece ter sido
trabalhada para obter dois degraus. Agora, nos encontramos em uma posição central e mais
elevada em relação aos demais ambientes até agora descritos. O único elemento que
encontramos na mesma elevação é BC2, no lado O.
O ápice do pico se apresenta muito irregular e as duas áreas que ali se encontram não
são fáceis a serem alcançadas (fig. 30 e 31). BC1 encontra-se no lado E do ápice, se trata de
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um bóthros de forma quadrada e com características peculiares. Ao seu interior, no canto SE,
há uma espécie de apoio de forma semicircular e, abaixo, uma cavidade horizontal (fig. 32). A
Dra. Vicari, que nos acompanhou em uma visita, sugeriu que poderia tratar-se de uma tumba
em poço e, portanto, os elementos no canto SE poderiam ser um plano para expor as ofertas
votivas, enquanto a cavidade abaixo poderia servir como apoio para uma tampa de cobertura.
Naturalmente essas são apenas hipóteses que não poderão ser confirmadas até uma
campanha de escavação sistemática. Finalmente, andando na direção S se alcança o pico e o
ambiente AC1, uma grande câmara retangular, de ca. cm 200x200 (fig. 33). Desse lugar é
possível ter uma visão em 360º da paisagem. Olhando em direção ao S é visível a inteira
cresta rochosa até Santa Rosalia (fig. 30); do lado E a Vale do Salso; a NE, o Etna e Enna; a N,
Marianopoli e as Madonias; a NO, M. Cammarata e M. Paolino; a O, Vassallaggi; a SO, Grotta
d’Acqua; a S, as colinas do interior de Agrigento. No espaço que divide AC1 de BC1 há uma
parede rochosa parcialmente partida e com sinais de intervenção antrópica, portanto
consideramos esse elemento como um possível ambiente de passagem ao qual foi dado o
nome de AC2 (fig. 34).
O lado oriental da montanha parece ter sido ocupado por habitações e por uma
necrópole cujas sepulturas são de tipo diferenciado. É difícil estabelecer uma cronologia sem
nenhum dado de referência além da observação do tipo de tumba. Algumas parecem do tipo
em grotticella, outras do tipo em câmera interligadas por escadas (fig. 35, 36), como deixam
pensar algumas estruturas semelhantes às levantadas no sítio de Le Rocche (necrópole
oriental). Talvez haja também tumbas em arcossólio (fig. 37). Em três lugares diferentes da
encosta, na parede rochosa vertical foram feitas escavações de forma quadrada sobrepostas
por uma escavação continua e comprida (fig. 38, 39) alhures foram detectados negativos de
esteios. À primeira vista, parece tratar-se de um sistema de cômodos interligados (nas
proximidades de uma dessas escavações havia resto de uma escada escavada na rocha que
ligava o plano inferior ao superior, destruída por causa do colapso da parede): as escavações
verticais podem ter servido de suportes para uma cobertura de madeira.
O sopé do lado Oeste de Gadira é quase completamente colapsado, mas ainda se
conservam formas de ambientes retangulares escavados na rocha e fragmentos de telhas.
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Relatório de campo CL02 Gibil Gabib
Data do levantamento: 05 de abril de 2017.
Critérios: Gibil Gabib foi uma cidade indígena que entrou em contato com a apoikia de
Gela no começo do VI séc. a.C. Localiza-se na média vale do rio Salso e o momento de maior
vitalidade foi no IV séc. a.C.
Participantes: Tiago Attorre (arqueólogo).
Método: Além do registro fotográfico, foi efetuado um sobrevoo para a confecção dos
mapas e das ortofotos (cf. cap. 2).
Objetivos: 1) Observar a distribuição e a concentração das estruturas visíveis; 2)
identificar os centros visíveis a seu entorno e detectar os pontos de maior visibilidade; 3)
observar a paisagem em função da relação com os demais sítios do vale do Salso.
Descrição: O acesso à colina de Gibil Gabib, que se encontra a poucos quilómetro SE
do município de Caltanissetta, se dá pelo seu lado meridional, onde está localizada a
necrópole grega de V-IV séc. a.C. (fig. 1). Logo antes de chegar à entrada do sítio, olhando
para esquerda, são visíveis os vestígios de uma fazenda abandonada (provavelmente do séc.
XIX). Os seus edifícios foram construídos na mesma técnica das casas do sítio antigo,
desfrutando os afloramentos rochosos para apoiar as paredes (assim como dos demais sítios
grego-indígenas da área) e por isso achamos que ela pode ser considerada uma imagem
bastante fiel do aspeto dos antigos centros que estudamos (fig. 2). Também em GG, assim
como em muitos outros sítios, é usada a técnica construtiva na rocha: parte das paredes é
escavada na própria rocha enquanto as outras paredes são elevadas com pedras menores e
pouco trabalhadas (fig. 3). Essas pedras são claramente produzidas com pedras locais, sendo
a rocha mais comum o gesso (fig 4). Observamos que também aqui pequenos poços
escavados na pedra nas proximidades dos ingressos dos ambientes domésticos, como em
Gadira (fig. 5). Subindo pela colina, há um outro pequeno núcleo de habitações e uma
necrópole pré-histórica reutilizada em épocas sucessivas. A colina é repleta de fragmentos
cerâmicos: fragmentos de cerâmica pintada em verniz negra, cerâmica com decoração
impressa em verniz vermelha (fig. 6), fragmentos de cerâmica indígena com pintura listrada
(fig. 7), telhas (fig. 8) e fragmentos de pedra ígnea (fig. 9). Por cima de uma parede, estava um
conjunto de pequenos fragmentos de bronze e ferro, certamente deixados ali pelos
escavadores clandestinos usando um detector de metais (fig. 10). Desde GG é possível
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enxergar: N= Marianopoli e as Madonie; NO= Caltanissetta, S. Cataldo e M. Cammarata; O=
Vassallaggi, Purtedda e M. Raffe; S= Pietraperzia e o curso SE do rio Himera merid.; E= Enna, o
Etna e o curso NE do rio Himera merid. Logo ao E, há Sabucina e Capodarso. Realizamos um
sobrevoo com o drone apanhando também a necrópole meridional da época grega com as
tumbas em fossa.
No sítio foram feitas obras de reforma para manter as estruturas em boas condições
(fig. 11-14). Infelizmente, porém, hoje em dia, o sítio encontra-se abandonado, seguindo o
mesmo destino dos muitos outros da província nissena.

304

Relatório de campo CL04 Sabucina
Data do levantamento: 31 de março de 2017.
Critérios: Sabucina representa o sítio do limite ocidental da área sicânia. Entrou em
contato com a apoikia de Gela no final do VII séc. a.C. Foi uma cidade de uma certa
importância devido principalmente à sua posição de controle do afunilamento do rio Salso. A
cidade é considerada uma referência da civilização indígena sicânia.
Participantes: Tiago Attorre (arqueólogo); Giulio Panascì (geólogo).
Método: Além do registro fotográfico, foi efetuado um sobrevoo para a confecção dos
mapas e das ortofotos (cf. cap. 2).
Objetivos: 1) Observar a distribuição e a concentração das estruturas; 2) identificar os
centros visíveis a seu entorno e detectar os pontos de maior visibilidade; 3) observar a
paisagem em função da relação com os demais sítios do vale do Salso.
Descrição: Sabucina está localizada a NO do município de Caltanissetta, muito próxima
da cidade moderna. A cidade antiga se assenta no topo da colina, cuja superfície é pendente e
basicamente rochosa (fig. 1). Com efeito, a maioria dos edifícios é construído desfrutando
parte da rocha como base das paredes (fig. 2). As estruturas são, em geral, bem evidentes,
mas encobertas pela vegetação, sendo que o sítio arqueológico está fechado há muito tempo.
O ingresso é pelo lado SE. Logo à direta se desce até a área da necrópole Sul (fig. 3, 4) e aos
restos de cabanas circulares do núcleo habitacional de XIII-XII séc. a.C. (fig. 5); à esquerda há o
setor de escavação D e a porta Sul. Dessa área são evidentes os edifícios principais e o forno
da oficina cerâmica (fig. 6). A muralha defensiva é bem conservada, assim como a porta Sul e
a postierla (fig. 7, 8). Essa abre-se no extremo lado ocidental da muralha, na proximidade do
alto penhasco da montanha. Nesse lado, Sabucina está na frente da montanha de Capodarso
(fig. 9) e domina uma parte do vale do rio Salso. Encontram-se poços (fig. 10) e cisternas,
algumas das quais foram usadas como tumbas em câmera em época arcaica (fig. 11).
A nosso var, Sabucina é um exemplo excepcional de uma cidade indígena sicânia e
deveria ser mais cuidada e valorizada.
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Relatório de campo MP01 Balate (Marianopoli)
Data do levantamento: 29 de março de 2017.
Critérios: Balate é um dos sítios ao limite setentrional, que marca o fim da área da
Sicília hoje indicada como centro-meridional, e o começo da área centro-setentrional.
Participantes: Tiago Attorre (arqueólogo).
Método: Após uma primeira caminhada para conhecermos a extensão do sítio
arqueológico e o posicionamento das estruturas, realizamos a sessão fotogramétrica com o
drone.
Objetivos: 1) Observar a distribuição e a concentração das estruturas visíveis; 2)
identificar os centros visíveis a seu entorno e detectar os pontos de maior visibilidade.
Descrição: A visita em Balate não proporcionou muitas informações sobre o
assentamento. Isso porque o sítio não está protegido por uma cerca e o rebanho anda
livremente por cima da colina. Além disso, a falta de manutenção em muitos anos fez com
que a vegetação tomasse conta da colina, por isso foi impossível reconhecer os elementos
indicados nas plantas que estavam em nossa posse. O núcleo habitacional estendia-se na
vertente ocidental, enquanto a vertente oriental, levemente mais íngreme (mas não tanto de
proporcionar uma forte proteção natural), não apresenta vestígios de estruturas. No espaço
que devia ser ocupado pelas habitações encontramos uma grandíssima quantia de
fragmentos de cerâmica, principalmente acromática comum e telhas. Ao longo da visita
encontramos também um fragmento de base de recipiente em verniz negra (aparentemente
um skyphos) e um de parede de vaso decorado com listras (fig. 1-3). A Sul, tem a necrópole
de Valle Oscura, cuja extensão é notável, mas também nesse caso a visita foi inviável por
causa da vegetação.
O primeiro contato visual desde Balate é com Castellazzo, localizado logo a Oeste. A
Leste é bem visível o sítio de Polizzello; enquanto a Sul e SO, se enxergam facilmente
Vassallaggi e Sabucina.
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Relatório de campo MU01 Polizzello (Mussomeli)
Data do levantamento: 28 de março de 2017.
Critérios: Polizzello é considerado um ponto de referência da cultura sicânia até o VI
séc. a.C. Entre todos os sítios é o que apresenta, na cultura material, mais resistência aos
modelos helênicos.
Participantes: Tiago Attorre (arqueólogo).
Método: Na falta do drone, foi possível apenas fotografar uma das cabanas-sacellum
com câmera alçada a 4 m do solo.
Objetivos: 1) Visitar a área sagrada; 2) identificar os centros visíveis ao entorno do sítio
e detectar os pontos de maior visibilidade.
Descrição: O sítio de Polizzello encontra-se bastante afastado da cidade de Mussomeli
e está rodeado por campos cultivados. Os remanescentes mais importantes são concentrados
na ágora, onde está localizada a área sagrada. As estruturas são bem conservadas, mas,
devido à falta de manutenção, encobertas de vegetação (fig. 1). Encostados ao têmeno que
abrange as cabanas-sacella, estão os restos dos edifícios de V séc. a.C. Estes encontram-se
protegidos por uma lona e uma camada de terra, portanto, não são claramente visíveis.
Observando a paisagem do lado Oriental, são visíveis: a O, o sítio de Balate; a SO, a colina de
Gabbara; a SE, Raffe; a N, as Madonias. Descendo em direção a SE, visitamos o lugar onde os
arqueólogos localizaram restos do assentamento de época grega, que, porém, não foi objeto
de indagações pontuais. Aqui encontramos fragmentos de telhas de tipo grego (fig. 2).
Infelizmente, a documentação fotográfica não está completa, pois houve um
problema na hora do download e a maioria dos arquivos foi danificada.
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Relatório de campo SC01 Vassallaggi (San Cataldo)
Datas dos levantamentos: Foram realizadas várias visitas de 2011 a 2017. O
levantamento foi realizado em abril de 2017.
Critérios: O centro antigo em contrada Vassallaggi é considerado um dos mais
importantes da área da Sicília centro-meridional por tamanho, tipo de assentamento e
produção de artefatos. Ele encontra-se em uma posição central com relação à área da nossa
pesquisa e, portanto, é um ponto de partida ideal para as nossas considerações sobre o
território.
Participantes: Salvatore Scarlata (arqueólogo); Tiago Attorre (arqueólogo); Angelo La
Rosa (geólogo); Aurelio Burgio (arqueólogo, professor de topografia antiga).
Método: As prospecções no centro de Vassallaggi foram conduzidas em forma de
passeios ao longo das cinco colinas sobre as quais se assenta o sítio. Em 2011 visitamos a
terceira colina e em 2015 foram incluídas as outras quatro. Em 2017 foi realizado o
levantamento topográfico com drone.
Objetivos: 1) Entender a forma em que o centro se desenvolveu e organizou no
terreno; 2) Quais são os pontos de maior visibilidade e, portanto, de comunicação e controle
da sua khóra; 3) Qual a relação do sítio com as colinas de Gadira e Grotta d’Acqua.
Descrição: As primeiras visitas ao sítio de Vassallaggi foram realizadas em 2011,
quando estávamos preparando o projeto de pesquisa de doutorado. Nessa primeira fase,
além do sítio de Vassallaggi, foram visitadas duas áreas no bairro urbano de Pizzo Carano (San
Cataldo). Aqui são visíveis restos de tumbas em forno (fig. 1), de tumbas em grotticella (fig. 2)
e de ambientes escavados na rocha (fig. 3); encontrando-se em área urbanizada, acreditamos
que os poucos vestígios matérias desapareceram ou foram reaproveitados (fig. 4).
Em 2011, acessamos ao sítio de Vassallaggi pela 3ª colina. Percorrendo o caminho ao
longo da vertente Sul da colina, percebemos que havia vários pontos em que a terra tinha
deslizado (fig. 5); nesse território o deslocamento de terra ou partes de paredes rochosas
devido às chuvas ou a outros fenômenos naturais é muito comum. Essa característica deve
certamente ter determinado grandes mudanças na conformação do território; além disso,
talvez tenha sido uma das causas pelas quais se preferiram assentamentos de pico. No
percurso encontramos tumbas em forno (fig. 6) e, por fim, um dos trechos de muralha mais
visíveis (fig. 7). Logo perto, havia outros vestígios de muros englobados na construção de uma
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casa moderna abandonada (fig. 8); mais tarde obtivemos imagens de mais restos de muralha
usados como fundações dessa mesma casa (fig. 9, 10). Subindo um pouco encontramos mais
duas construções: uma casa abandonada (fig. 11) e o esqueleto de uma casa em construção,
também abandonado (fig. 12). A casa abandonada foi construída em proximidade (talvez seria
melhor dizer por cima) de antigos vestígios arqueológicos: grutas (fig. 13, 14); um poço (fig.
15) e ambientes escavados na rocha interpretados como alojamentos militares de época
arcaico-clássica (veja-se ficha SC01, p. 191) (fig. 16). Espalhados ao redor dessa área, havia:
pedras cortadas em formas regulares, que talvez tenham sido parte da muralha ou de algum
outro edifício hoje desaparecido (fig. 17); fragmentos telhas, tijolos e vasos (fig. 18); paredes
de pedra caídos (fig. 19); e pedras em fila (fig. 20). O chão, bastante rochoso, mostrava
também sinais de laboração, como furos para alojamentos de estacas (fig. 21). Prosseguindo,
encontramos mais pedras grandes recortadas em forma regular (fig. 22) e vestígios de
ambientes escavados na rocha. Temos certeza de que as pedras maiores eram parte da
muralha. As três casas abandonadas das quais falamos acima, foram provavelmente
sequestradas pelas autoridades porque construídas ilegalmente na área arqueológica
tombada, em particular, por cima dos remanescentes da muralha (fig. 23).
As visitas feitas nos anos a seguir, foram direcionadas a conhecer detalhadamente o
sítio inteiro. A partir de 2015, visitamos as restantes colinas. A 4ª colina, na qual há restos de
escavações na rocha, que provavelmente serviam de base para os edifícios e cisternas para a
coleta de cereais (fig. 24); e as 1ª e a 2ª colinas, onde estava assentada uma parte do núcleo
habitacional antigo (fig. 25). Na 5ª colina visitamos as necrópoles de época proto-histórica
(fig. 26) e de época clássica (fig. SC01-18). Nas proximidades da porta I, entre a 2ª colina e a
4ª, foi encontrado um canal escavado na rocha, que talvez tenha servido para o escorrimento
das águas (fig. 27, 28).
Percebemos que, embora as vertentes das colinas sejam altas e rochosas, não chegam
a serem tão íngremes como os penhascos de Sabucina, Capodarso ou Cozzo Scavo. Na
antiguidade, se um inimigo quisesse invadir a cidade, poderia ter superado as paredes com
escalas ou estruturas elevadas que teriam permitido facilmente a sua penetração. Deve ter
sido por isso, que os cidadãos investiram em uma muralha tão bem construída que
presumivelmente circundava por inteiro o núcleo habitacional.
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Em 2017, realizamos um sobrevoo com drone na área sagrada entre as 4ª e 2ª colinas,
e na vertente NO da 3ª colina. Realizamos também um modelo 3d da gruta ao lado do
santuário rupestre “alla fonte”, que foi transformado em abrigo para animais (fig. 29).
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Relatório de campo SCV01 Cozzo Scavo (S. Caterina Villarmosa)
Data do levantamento: 4 e 6 de abril de 2017.
Critérios: O sítio de Cozzo Scavo encontra-se no lado NE do território de pesquisa,
entre Sabucina-Capodarso e Balate-Castellazzo. De particular interesse foi a ocupação no IV
séc. a.C. por parte de mercenários campanos, a soldo de Cartago.
Participantes: Tiago Attorre (arqueólogo).
Método: Após uma primeira caminhada para conhecermos a extensão do sítio
arqueológico e o posicionamento das estruturas, realizamos a sessão fotogramétrica com o
drone.
Objetivos: 1) Observar a distribuição e a concentração das estruturas visíveis; 2)
identificar os centros visíveis a seu entorno e detectar os pontos de maior visibilidade.
Descrição: Na primeira visita ao sítio, fomos surpresos por uma chuva bastante forte
que nos obrigou a desistir do levantamento. Voltamos dois dias depois, quando as chuvas
pararam, e tentamos visitar a colina inteiramente. Houveram dois fatores que dificultaram
muitíssimo a visita, sendo a vegetação abundante (fig. 1) e a lama formada pela chuva, que
deixou a superfície (já íngreme) bem escorregadia.
Na década de 1990, com um projeto financiado pela União Europeia foram
providenciadas a manutenção do sítio arqueológico e a construção de percursos turísticos
(fig. 2); já hoje as estruturas foram abandonadas e a natureza tomou conta da colina inteira,
portanto, os únicos remanescentes dos percursos turísticos, são as balaustradas de madeira
destruídas.
Visitamos as vertentes S e SE e o pico. Os vestígios de edifícios são poucos, devido
talvez a uma indagação arqueológica parcial do sítio, e estão encobertos pelo terreno que
escorrega nas vertentes e pela vegetação (fig. 3-5). Essa condição não permite ter uma ideia
completa da distribuição do assentamento. As paredes das casas eram construídas com
pedras encontradas no lugar, juntadas sem argamassa.
Espalhados entre as vertentes e o pico, estão fragmentos de cerâmica de vário tipo:
telhas, usadas seja na construção do telhado seja para lajear as ruas (fig. 6-8); pedras ígneas
(fig. 9); vasilhas (fig. 10, 11).
Cozzo Scavo não é particularmente alta. Ao sopé oriental escorre o ribeirão Salito e
pouco mais a Leste há uma crista rochosa que impede a visão. O céu nublado não permitiu
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uma observação clara da paisagem ao redor, mas supomos que esta não devia ser tão
abrangente quanto a de outros sítios localizados em pontos mais altos.
A colina não é muito grande, portanto, conseguimos realizar um sobrevoo capaz de
cobrir a área por inteiro.
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GROTTA D’ACQUA – Serradifalco (Caltanissetta)
Data da visita: 20/11 e 21/12/2015
Localização: A encosta rochosa da contrada Grotta d’Acqua, encontra-se no território do
município de Serradifalco. CTR 630; IGM 268 III NO; coord. GPS 37.28’9.8” N-13.58’4.6” E.
Critérios: O sítio foi escolhido porque é parte importante do território do centro de
Vassallaggi, portanto fundamental para a coomprensão das dinâmicas de assentamento e de
comunicação.
Participantes: Aldo Sollami (agrônomo, fotos); Giuseppe Lo Monaco (desenhista, fotos).
Método: Efetuamos caminhadas livres com a intenção de observar o lugar e eventuais
estruturas ou artefatos aflorantes na superfície.
Objetivos: Observar os pontos de contato visual com as alturas ao redor, detectando os
pontos de relevância estratégica para o controle dos recursos.
Descrição:
Na primeira visita ao sítio de Grotta d’Acqua acessamos pela necrópole pré-histórica, ou seja,
pela vertente NE. Esse lado da encosta hospeda uma necrópole em grotticelle, mas é de difícil
acesso. Encontram-se fragmentos de cerâmica em quantidade não significativa. Ao sopé da
montanha foi construida uma fazenda, hoje abandonada, e a estrada ferrada. Na segunda
visita, entramos pelo lado oposto. Após subir um morro chegamos no pico que é um altiplano
de gesso. Os bancos de gesso são muito extendidos e ocupam quase toda a superfície. O
número de fragmentos cerâmico é maior que na vertente NE: trata-se de cerâmica de uso
comum, antiga e mais recente, espalhada na montanha inteira. É difícil determinar que tipo
de assentamento estivesse nesse lugar, pois as atividades agrícolas foram muito intensas ao
longo dos anos e detruiram qualquer vestígio da antiga organização no espaço das pessoas
que alí moraram na antiguidade. Podemos supor que se tratasse de um centro indígena na
idade pré-histórica (como demostra a presença da necrópole) e sucessivamente deve ter se
tornado um pequeno centro agrícolo. A vertente ocidental da colina é cortada por um riacho
que forma um pequeno vale muito fechado. Aqui encontram-se as ruínas de casas velhas que
provavelmente pertenciam a pastores ou camponeses. Em alguns bancos de gesso há sinais
de extração, assim como é possível encontrar estratificações solidificadas de gesso,
produzidas pela lavoração da pedra. O ponto mais elevado é aberto para S e dalí podemos
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enxergar (de O para E) M. Palco, a vizinha cresta de Canicassè, M. Grande e Gibil Gabib; logo a
E, Portella del Tauro e, atrás, Vassallaggi.
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Mapa DEM 1

Localização dos sítios analisados na pesquisa

CL01: Gadira; CL02: Gibil Gabib; CL03: Redentore; CL04: Sabucina; EN01: Capodarso; MP01: Balate; MP02:
Castellazzo; ML01: Milena; MU01: Polizzello; MU02: Raffe; PP01: Rocche; PP02; Tornambè; SC01: Vassallaggi;
SCV01: Cozzo Scavo. São indicados em amarelo, os sítios objeto dos levantamentos autôpticos, e em azul, os
que não foram visitados. Elaboração por Tiago Attorre.
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Mapa DEM 2
Particular da distribuição dos sítios na região central da Sicania

São indicados em amarelo, os sítios objeto dos levantamentos autôpticos, e em azul, os que não foram visitados. Para os nomes, cf. mapa DEM 1. Elaboração por Tiago Attorre.
2

Mapa DEM 3
Modelo preditivo da malha viária em época clássica

O modelo preditivo mostra a hipótese reconstrutiva dos percursos: 1) de Agrigento a Termini Imerese
(percurso direto); 2) de Gela a Termini Imerese (percurso direto); 3) de Siracusa a Termini Imerese (percurso
direto); 4) de Agrigento a Termini Imerese (passando por Vassallaggi); 5) de Gela a Termini Imerese (passando
por Vassallaggi) ; 6) de Siracusa a Termini Imerese (passando por Vassallaggi); 7) de Siracusa a Agrigento
(passando por Gela). Elaboração por Tiago Attorre.
3

Mapa Hidrográfico
Do território da Sicília central

O mapa mostra os rios mencionados ao longo da tese e a sua relação com os sítios estudados na pesquisa.
Elaboração por Javier Ruiz-Perez.
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Ortofoto CL01 (1)
Colina de Gadira

5

Mapa CL01 (1)
Mapa topográfico

6

Mapa CL01 (2)
Mapa temático
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Ortofoto CL02 (1)
Colina de Gibil Gabib
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Ortofoto CL02 (2)
Escavação Leste
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Ortofoto CL02 (3)
Escavação Oeste
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Ortofoto CL02 (4)
Necrópole meridional
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Ortofoto CL04 (4)
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Mapa temático-Escavação NO

21

Mapa CL04 (2)
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Ortofoto SC01 (3)
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Mapa CTR
Particular da área entre Vassallaggi, Gadira e Grotta d’Acqua

Este mapa foi criado a partir de arquivos Shapefile dos mapas CTR 630120 e 630160, concedidos pela Região
Siciliana. Quisemos mostrar a localização dos sítios de Vassallaggi, Gadira e Grotta d’Acqua com relação à paisagem urbana e extra-urbana contemporânea do território sob a jurisdição administrativa dos municípios de
San Cataldo e Serradifalco. Elaboração por Viviana Lo Monaco e Filippo Stampanoni Bassi.
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Relatório de Campo (RC) CL01

I

Fig. 1. Fotografia aérea (desde N) do Pico Setentrional.

Fig. 2. Fotografia aérea (desde NE) do setor oriental
(ambientes AE1-4) do Pico Setentrional.

Fig. 3. Fotografia terrestre (desde NE) do ambiente
AE1.

Fig. 4. Fotografia terrestre de AE2 (desde E).

Fig. 5. Ambiente AE3. de esq. Para dir.: particular da foto aérea de AE3 e AE1; escavação semicircular da parede
S; corredor.
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II

Fig. 6. Foto (desde NE) de AE4.

Fig. 7. Foto aérea do lado oriental do pico N. À esq.,
coberto por uma moita, o canal.

Fig. 8. AE5 fotografado desde E.

Fig. 9. AE6 fotografado desde NE.

Fig. 10. Fotografia aérea do setor ocidental, desde NO.
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III

Fig. 11. Fotografia desde S dos ambientes ScO1 e AO1, na qual são visíveis os dois canais.

Fig. 12. Fotografia aérea de AO2.

Fig. 14. À esq. bothros e à dir. abertura ao ambiente AC1.

Fig. 13. Parede posterior de AO2.

Fig. 15. Particular do poço (bothros), á dir., e a pequena escada, à esq.
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IV

Fig. 17. Visão da parte baixa do setor central, desde
NO.

Fig. 18. Fotografia aérea do setor central, desde N.

Fig. 19. Fotografia aérea de uma parte do setor
central, desde N.

Fig. 20. Fotografia aérea do lado ocidental do pico
mais alto.

Fig. 21. Foto desde S da área ocidental do setor
central com os ambientes AC5 e AC7.

Fig. 22. Foto de AC7 e AC5 desde N.
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V

Fig. 24. AC3, desde N.

Fig. 23. AC5, desde N.

Fig. 25. Fotografia aérea de BC2 desde N.

Fig. 27. AC6, desde N.

Fig. 26. BC2 desde S.

Fig. 28. Sistema de canais para escoamento de
águas de AC6, fotografado desde E.
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VI

Fig. 29. Fotografia área (desde NO) do setor central. Os ambientes a E, de baixo para cima, são AC6 e AC4. Esta
foto permite ver melhor as escavações desses dois ambientes: a forma semicircular da parede S de AC4 e o poço,
aberto pelo lado N, de AC6. Ao O deles há a rampa que os divide dos ambientes da área ocidental.

Fig. 30. Fotografia aérea (desde N) do ápice do pico N e, no fundo, a cresta da montanha até S. Rosalia.
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VII

Fig. 31. Fotografia aérea (desde N) do ápice do pico N e os ambientes AC1, AC2, BC1.

Fig. 33. Fotografia aérea (desde N) de AC1.

Fig. 32. BC1, foto desde NO. No canto
SE as duas cavidades.

Fig. 34. AC2, desde SO.
112

Relatório de Campo (RC) CL01

VIII

Fig. 35. Interior de uma tumba em câmera ou de
um ambiente doméstico

Fig. 36. Escadas de comunicação entre ambientes.

Fig. 37. Escavação elítica e no seu interior pequenas
escavações em arcossólio.

Fig. 38. Escavações quadradas e linha contínua na
parede vertical

Fig. 39. Mesmo tipo de escavação na parede vertical e pequenas grotticelle ou arcossólios.
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I

Fig. 1. À esq., a necrópolemeridional e à dir., o ingresso ao sítio arqueológico.

Fig. 2. A fazenda abandonada na vertente meridional da colina de Gibil Gabib
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II

Fig. 3. Particular do interior de uma casa: a parede
de esq. é a própria parede rochosa.

Fig. 4. Um bloco de gesso, usado na construção da
parede do edifício.

Fig. 5. Pequeno poço ao lado de um ingresso.

Fig. 6. Fragmentos cerâmicos vários.

Fig. 7. Cerâmica indígena com pintura listrada.

Fig. 8. Fragmento de telha.
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III

Fig. 9. Fragmento de pedra ígnea, usado para empedrar as ruas.

Fig. 10. Fragmentos de bronze e ferro deixados
para trás pelos escavadores clandestinos.

Fig. 11. Parte do núcleo habitacional. Setor da escavação Oeste.

Fig. 12. Ingresso de uma casa do setor Leste.

Fig. 13. Parte do núcleo habitacional nas proximidades da porta II.

Fig. 14. Parte do núcleo habitacional do setor Oeste.
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I

Fig. 1. Setor de escavação D, fotografada de SE.

Fig. 2. Parte do núcleo habitacional do extremo lado ocidental.
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II

Fig. 4. Ingresso de tumba em tholos.

Fig. 5. Gruta na necrópole Sul.

Fig. 3. Uma das cabanas circulares a Sul da cidade.
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III

Fig. 6. Vestígios do forno da oficina cerâmica no
setor de escavação D.

Fig. 7. Postierla, lado interno.

Fig. 8. Postierla, lado externo.

Fig. 9. Capodarso.

Fig. 10. Poço no núcleo habitacional.

Fig. 11. Cisterna e tumba em câmera.
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I

Fig. 1. Fragmento de base de vaso em verniz negra.
Interior.

Fig. 2. Fragmento de base de vaso em verniz negra.
Externo.

Fig. 3. Fragmento de parede de vaso decorado com
listras.
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I

Fig. 1. Vestígios de uma cabana-sacellum em Polizzello.

Fig. 2. Fragmentos de telhas encontrados no local do antigo assentamento de época grega.
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I

Fig. 2. Tumbas em grotticella em Pizzo Carano

Fig. 1. Tumba em forno em Pizzo Carano.

Fig. 3. Restos de um ambiente escavado na rocha
em Pizzo Carano.

Fig. 4. Uma tumba em grotticella, provavelmente
reaproveitada.
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II

Fig. 5. Deslizamento de terra longo o caminho em direção à 3a colina de Vassallaggi

Fig. 6. Tumba em forno na vertente meridional da 3a
colina.

Fig. 7. Trecho da muralha do lado SO da 3a colina.
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III

Fig. 8. Restos da muralha englobados na construção
de uma casa moderna.

Fig. 9. Fileira da muralha usada como fundação de
uma parede externa de uma casa moderna. Fonte:
anônimo.

Fig. 10. Trecho da muralha usada como fundação de
uma parede de uma casa moderna. Fonte: anônimo.

Fig. 11. Casa abandonada, construída por cima do
suposto alojamento militar de época arcaico-clássica
na 3a colina.

Fig. 12. Esqueleto de casa abandonado, construído no
pico da 3a colina.

Fig. 13. Gruta ao lado da casa abandonada.
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IV

Fig. 14. Mais uma gruta na parte posterior da casa
abandonada.

Fig. 15. Um poço, coberto com uma grade,perto da
casa moderna.

Fig. 16. Ambientes escavados na rocha.

Fig. 17. Dois ambientes escavados na rocha comunicantes; no fundo, grutas.
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V

Fig. 17. Uma pedra recortada em forma regular.

Fig. 18. Uma pedra recortada e fragmentos cerâmicos.

Fig. 19. Muro de pedras caído.

Fig. 20. Pedras em fila.

Fig. 21. Furos para alijamento de estacas.

Fig. 22. Grande pedra recortada em forma regular.
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VI

Fig. 23. Fotografia aérea das três casas construídas
por cima da 3a colina. As flechas indicam os trechos
da muralha reconhecidos nas escavações de 1983-84.
fonte: Lauricella, 1990, p. 86, fig. 25.

Fig. 24. Acima, escavações na rocha; abaixo, uma
cisterna para armazenar cereais, na 4a colina.

Fig. 25. As 1a e a 2a colinas, fotografadas desde SO
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VII

Fig. 26. Tumbas em grotticella expandidas de época
proto-histórica, na colina 5.

Fig. 27. Canal escavado na rocha perto da porta I.

Fig. 28. Canal escavado na rocha perto da porta I.
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Fig. 29. Modelo 3D da gruta adjacente ao santuário rupestre “alla fonte”. Autoria: Tiago Attorre.
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I

Fig. 1. A vertente SSO da colina de Cozzo Scavo, encoberta por vegetação abundante.

Fig. 2. Uma placa indicando os percursos naturalísticos e arqueológico na colina de Cozo Scavo.
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II

Fig. 3. Dois ambientes com paredes em pedras.

Fig. 4. Paredes de pedras de um edifício emergindo do banco de terra.

Fig. 5. Trecho de parede de pedras.
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III

Fig. 6. Fragmentos de telhas sobrepostos, talvez
parte do teto de uma casa colapsado.

Fig. 7. Grande fragmento de telha usado para lajear
a rua.

Fig. 8. Fragmentos cerâmicos de telhas e outros tipos.
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IV

Fig. 9. Um fragmento de pedra ígnea.

Fig. 10. Um fragmento de orla de uma vasilha.

Fig. 11. Um fragmento de base de uma vasilha.
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