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Resumo 

 
Esta pesquisa tem como foco a investigação das formas de expressão dos grupos familiares a 

partir dos espaços da morte da pólis ateniense no período inscrito entre aproximadamente 430 e o final 
do século IV a.C. Definido em função de um conjunto de mudanças significativas no conjunto 
arqueológico de contexto funerário no referido intervalo, o recorte cronológico adotado segue, portanto, 
as pistas de fenômenos da cultura material profundamente interligados e que nos sugerem uma forma 
peculiar dos grupos familiares se apresentarem e serem vistos nestes espaços. De fato, o 
desenvolvimento progressivo de novas formas de enterrar, de estruturas tumulares tipicamente clássicas 
e o surgimento de uma nova série de monumentos funerários com um repertório iconográfico tão original 
quanto padronizado, constituíram as bases para um estudo da categoria histórica ‘família’ (para 
aplicarmos um termo genérico, embora desconhecido na cultura clássica helênica em questão, senão 
como múltiplos termos e conceituações). Partindo majoritariamente de uma documentação de natureza 
arqueológica, procuramos, no decorrer do trabalho, identificar os principais conceitos e valores 
produzidos ao longo da trajetória de uso dos espaços funerários pelas famílias e como estes significados 
resultantes da intervenção direta em tais espaços remetem à dinâmica de reprodução dos próprios 
grupos e podem ser compreendidos à luz da conjuntura histórica de Atenas do século IV, principalmente. 

 
Palavras-chave: família, contextos funerários, ritos funerários, iconografia, Atenas Clássica 

 

 
Abstract 

 
The research that follows is focused on the investigation of the ways in which family groups 

expressed themselves within the funerary contexts of the Athenian polis from about 430 to the end of the 
fourth century. Defined by a set of remarkable changes registered in the archaeological material precisely 
in this period, the chronological span adopted follows thus the hints of material culture phenomena, all of 
them deeply interwined, suggesting that the family groups came up with a particular way of exposing 
themselves to social gazes. As a matter of fact, the development of new ways of burying, the equally new 
typical Attic tomb structures, as well as a freshly arising series of funerary monuments with new imagery 
(original and standardized at the same time) set the framework for the study of the historical category so-
called ‘family’ by contemporary scholarship. We have chosen a set of archaeological evidences as a 
starting point so that it might help us to identify the main concepts and values created and performed by 
the families. We are interested in clarifying how the intervention of families in these spaces can lead us to 
the dynamic of its own reproduction and ultimately may be articulated to the fourth-century Athens and its 
particular historical moment. 

 
Keywords: family, funerary contexts, death-rituals, iconography, Classical Athens  
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MAPA 1 
Dêmos da Ática  

 

 

Adaptado de: Jones, 1999 
 

 
 
 
 
 iv

 



MAPA 2 
Atenas moderna com indicação dos portões clássicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalhe da área dos portões NE/L 
 

 
Detalhe da área dos portões NO 

 
Portões indicados: PS/Portão Sagrado; DP/Dípylon; PE/Portão Erian; PA/Portão 
de Acárnia; NE(?)/Portão NE; PDC/Portão Diochares 
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PLANTA 1 
Escavações do Kerameikós  

 

 

Kerameikós ‘intramuros’: 1. muro de Temístocles (segmento NO)  2. Dípylon 3. Portão Sagrado 4. casas 5.
Pompeion (edifício do séc. IV); Kerameikós ‘extramuros’: 6. proteichísma  7. fosso  8. santuário de Tritopatreis
(Tritopatreion)  9. Via Sagrada  10. Rua das Tumbas  11. Via Lateral  12. Terraço de Canto  13. Terraço Sul  14.  Via
Transversal  15. Dromos  16. Rundbaun  17. Mound G  18. Südhügel  19. tumba dos espartanos (adaptado de Knigge,
1991) 

 
Vista aérea do sítio arqueológico do Kerameikós  [foto: Google Earth (http://earth.google.com)] 
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