
Capítulo 1         

A historiografia dos monumentos funerários clássicos: limites e perspectivas 
 
 

Esta não é a brilhante Atenas! É um amontoado de entulho, uma massa amorfa cinza-
esverdeada de cinzas e poeira. 

Ludwig Ross sobre a paisagem que viu em 1832 do alto da colina da 
igreja de Aghia Triada (in: Parlama & Stampolides, 2000: 266) 

 

Eis a situação em que se encontrava a área do atual sítio arqueológico do 

Kerameikós, uma seção do distrito mais amplo de mesmo nome mencionado por autores 

antigos como Tucídides (II.34, VI.57) e Pausânias (I.2.4 – I.3) 

A impressão de um arqueólogo da segunda metade do século XIX não deve ter 

destoado desta de L. Ross (um dos arqueólogos pioneiros a trabalhar na área do 

Kerameikós, no início do mesmo século), uma vez que os depósitos de areia puderam 

ser vistos por todo o século XIX, chegando inclusive a alcançar em alguns pontos cerca 

de 9m do nível do material da antiguidade clássica. Os procedimentos para a 

desocupação e interdição da área – que até então abrigava atividades variadas, desde 

vinhedos, pequenas fábricas, olarias, entre outros – visando o início da exploração 

arqueológica começaram a ser implementados em 1861 (Parlama & Stampolides, 2000: 

266). Após dois anos de trabalho pouco intensivo, ganhou força a suspeita de que se 

tratava de fato da área do Kerameikós, referida nas fontes escritas como local do 

principal espaço funerário da Ática. A exposição, em 1863, de parte de uma estela 

funerária mantida encoberta por mais de um milênio e meio foi o primeiro indício do 

que estava por ser revelado: uma grande concentração de vestígios funerários 

compreendida entre o N e O da cidade antiga. Iniciadas na década de 1870, as 

escavações sistemáticas coordenadas pelo Serviço Arqueológico Grego logo 

confirmaram imenso potencial arqueológico da área e colocaram seus exploradores em 

contato com uma miríade de monumentos, tumbas, enterramentos e estruturas funerárias 

dos mais diversos tipos, formas e tamanhos (Parlama & Stampolides, 2000: 266; Camp, 
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2001: 263-4). Também não tardou para que os monumentos funerários clássicos 

(estelas, lécitos e lutróforos de mármore e pedra) fossem reunidos em obra específica e 

inédita até então. Antes da virada para o século XX, A. Conze finalizou e publicou os 

dois primeiros volumes de Die Attischen Grabreliefs.   

As percepções mais imediatas a respeito do material em questão pareciam 

considerá-lo em certo sentido "privilegiado", capaz de oferecer um acesso direto à 

sociedade ateniense em seu nível mais elementar, o dos indivíduos que a compuseram. 

Talvez em nenhum outro vestígio escrito ou material investigados na época 

identificavam-se tantas possibilidades de tornar presentes atenienses e gregos sepultados 

em Atenas nas suas existências em vida e além-túmulo. Embora as preocupações 

científicas tenham sobrepujado rapidamente o diletantismo dos primeiros tempos, 

fazendo com que tal postura progressivamente perdesse o espaço entre os helenistas, de 

modo geral, elas mantiveram as mesmas premissas básicas e em alguns aspectos não 

chegaram a se diferenciar significativamente dos primeiros olhares amadores e curiosos. 

Veremos que grande parte do que foi dito sobre as fontes principais de nossa pesquisa 

se desenvolveu em torno de tais percepções iniciais, sejam elas de caráter diletante ou 

não. Considerando a longevidade do campo de estudos, são relativamente recentes as 

perspectivas que, sem perder de vista os atenienses, se valem das matrizes imagética e 

epigráfica, referenciadas sempre ao suporte e contexto de exibição, para compreendê-los 

como agentes sociais e históricos.  

Neste capítulo, apresentaremos uma discussão abrangendo estudos 

historiográficos de diferentes vertentes que tematizaram os monumentos funerários 

clássicos áticos figurados, com ou sem inscrição. Trata-se de uma historiografia vasta e 

diversa que pode ser subdividida em 3 categorias principais, por vezes interligadas, e 

compostas pelas seguintes classes de estudos: 1o) catálogos; 2o) estudos de iconografia; 

3o) estudos com ênfase no contexto social dos monumentos. Diante do extenso número 

de publicações distribuídas por todo o século XX e início do XXI, optamos pela 

apresentação de um recorte daquelas que julgamos mais significativas em termos da 
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repercussão no interior do campo de estudos propriamente dito bem como da relevância 

que assumiram na nossa pesquisa. Ao abordá-las, temos como propósito principal 

avaliar de que maneira o material, um dos principais conjuntos imagéticos da Atenas 

clássica, tem sido utilizado como documento na investigação histórica da sociedade 

ateniense dos séculos V e IV, e em particular das famílias residentes na Ática. Nesse 

sentido, será importante examinar criticamente o tratamento, os objetivos propostos e as 

questões colocadas aos monumentos funerários, os métodos empregados nas análises 

das suas respectivas imagens e inscrições epigráficas e o alcance dos resultados 

obtidos.1   

 
1.1. Formação e desenvolvimento de um campo de pesquisa: os catálogos de 

estelas funerárias clássicas 

Os relevos figurados esculpidos em monumentos funerários geralmente inscritos 

(estelas, lécitos e lutróforos de mármore) conheceram lugar de destaque no contexto da 

produção material ática do período clássico, seja pela profusão – são quase 3.000 os 

monumentos já catalogados, todos originais - ou pela relativa longevidade da série, 

vigente por quase 1 século e meio, da segunda metade do séc. V até as duas últimas 

décadas do IV. Com o início das escavações da área do Kerameikós,2 diversos 

exemplares rapidamente vieram à tona - alguns dos quais encontrados intactos in situ – 

e logo despertaram a atenção dos helenistas, admirados sobretudo com o refinamento 

                                                 
1 Convém observar que nosso acesso à historiografia alemã deu-se indiretamente, intermediado por duas  
discussões bibliográficas principais: Johansen (1951) e Clairmont (1970, 1993 e “Bilan historiographique 
sur les monuments funeraires attiques, 1951-1997”, in: Hoffmann, 2001: 15-18). Por constituir um corpo 
significativo de estudos - alguns dos quais referências importantes sobre o tema - é fundamental que esta 
tradição seja incorporada, ainda que sumariamente, à presente discussão.  
2 As escavações sistemáticas no Kerameikós foram iniciadas pela Sociedade Grega de Arqueologia em 
1870 e contaram com a participação de importantes arqueólogos alemães. Na virada para o século XX, os 
trabalhos encontravam-se bastante avançados, com uma ampla parte das áreas intra e extra-muros já 
descobertas. Desde 1913 – quando o governo grego concedeu os direitos de exploração do sítio ao 
Instituto Alemão de Arqueologia – até os dias atuais, são arqueólogos alemães os responsáveis pela 
escavação, estudo e publicação dos resultados no periódico germânico Archaeologischer Anzeiger. Para 
uma breve síntese do histórico de escavações do sítio, ver Knigge, 1991; Parlama & Stampolides, 2000: 
266-8; Camp, 2001: 261-4). 
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das composições escultóricas e linhas arquitetônicas de alguns dos achados.3 Embora 

desprovidas da monumentalidade dos edifícios públicos e da grande escultura, as estelas 

funerárias não tardaram a figurar ao lado deles no rol dos achados ‘espetaculares’, os 

quais, além de saudados com grande entusiasmo pelos primeiros helenistas, tiveram 

papel fundamental no próprio estabelecimento da Arqueologia da Grécia como 

disciplina científica e na incorporação da mesma no campo dos Estudos Clássicos até 

pelo menos a década de 1960 (Morris, 1994b). 

Além de citadas em obras gerais de história da arte desde o final do século XIX, as 

estelas passaram a aparecer pontualmente nos manuais de história da arte grega, no 

interior de capítulos dedicados à escultura de todo o período clássico ou, por vezes, 

apenas do século IV. Algumas publicações mais recentes da área continuam 

confirmando essa tendência e, na mesma trilha dos estudos mais antigos, ainda 

demonstram uma predileção por um número muito limitado de relevos, geralmente os 

mais “belos” e completos, como os de Ampharete (IP20) e o de Hegeso (IP12).4  

Entretanto, foram os primeiros esforços de organização e classificação do material 

que alavancaram a estruturação em definitivo de um campo especializado de pesquisa. 

É possível obter uma boa medida da importância de cada um dos catálogos específicos 

de monumentos funerários clássicos observando o número considerável de estudos 

monográficos e artigos científicos que se seguiram sobretudo à publicação dos corpora 

de Conze (1893-1922) e Clairmont (1970, 1993).  

                                                 
3 Para detalhes do histórico das escavações e percepções iniciais sobre as estelas funerárias clássicas, cf. 
Clairmont, 1993: 191ss. (vol. Introd.). 
4 Clairmont (1993: 180, vol. Introd.) atribuiu o espaço restrito oferecido às estelas funerárias nestas obras 
à falta de autoria das mesmas, questão de grande importância aos olhos dos historiadores da arte. A estela 
de Hegeso é citada como um dos exemplos magistrais da escultura grega em Gombrich, E. H. História da 
Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 63, fig. 57.  Os primeiros autores a introduzir os relevos funerários 
clássicos em estudos específicos de arte grega foram M. Collignon, Histoire de la Sculpture Grecque, de 
1897 e P. Gardner, Sculptured Tombs of Hellas, de 1896. Ambos privilegiaram exemplares de maior 
qualidade artística. Entre outros trabalhos de história da arte grega, podemos citar: Powers, H.H. The 
message of Greek art. New York: Mcmillan, 1913 e Picard, C. Manuel d´archéologie Grecque. La 
sculpture, vols. III-IV, 1948-1954. Mais recentemente,  Fullerton, M. Arte Grega. São Paulo: Odysseus, 
2002. 
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Iniciado quase em paralelo com os trabalhos de campo no Kerameikós 

principalmente, o corpus de estelas funerárias de A. Conze (1893-1922) consiste num 

dos vários projetos de longo prazo empreendidos pelos arqueólogos entre 1880-1914, 

visando a classificação (por tipo de material, período, forma e estilo) e publicação dos 

diversos tipos de objetos recém-escavados. Além do trabalho do austríaco com as 

estelas5, o período testemunhou ainda a produção de corpora completos de esculturas, 

sarcófagos, moedas e cerâmica vascular (Morris, 1994b: 28).  

Por quase todo o século XX, a obra monumental de Conze permaneceu como a 

referência instrumental per se no assunto, até sofrer, na década de 1990, uma criteriosa 

revisão e ampliação por C. W. Clairmont, resultando na contribuição mais significativa 

deste autor para o campo dos estudos clássicos, o Classical Attic Tombstones (1993-5).6 

Tão logo publicado, o CAT se transformou na referência indispensável para as 

pesquisas com estelas funerárias áticas. Juntamente com o notável volume de 

monumentos catalogados, contribuíram para isso o sistema de catalogação e consulta 

criado por Clairmont e, principalmente, a grande preocupação do autor com a 

articulação das matrizes epigráfica e imagética, presentes como dado inerente a cada 

peça, porém tradicionalmente estudadas em separado por epigrafistas e historiadores da 

arte. Com efeito, esta falta de diálogo interdisciplinar que caracterizou de maneira mais 

ampla a trajetória de ambos os domínios de pesquisa projetou-se em níveis mais 

específicos, como no caso do material em questão, determinando suas formas de 

organização e divulgação, e limitando as possibilidades de análise histórica.  

Às duas monumentais obras de referência mencionadas, somam-se ainda outros 

dois catálogos importantes porém menos abrangentes. O primeiro (Gravestone and 

Epigram, 1970), de mesma autoria do CAT, reúne 93 estelas funerárias gregas portando 

                                                 
5 Antes de se dedicar à organização das estelas funerárias áticas, Conze conduziu trabalhos de escavação 
de um santuário na Samotrácia durante as décadas de 1870/80 (Morris, 1994b: 26). 
6 Deste ponto em diante, adotaremos as siglas utilizadas correntemente pelos especialistas da área ao se 
referirem aos catálogos de Clairmont (1970 e 1993), respectivamente por GaE e CAT.  
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cenas figuradas (esculpidas ou pintadas) e epigramas.7 A elaboração desta obra teve o 

intuito de propiciar o primeiro estudo aprofundado da correlação entre imagem e texto 

nos monumentos funerários. Com isso, Clairmont não apenas deu continuidade, em um 

novo contexto (grego e ático, em particular) a uma problematização já presente em suas 

pesquisas das décadas de 1950 e 1960 centradas nas sociedades do Mediterrâneo 

oriental, como propôs novos modos de abordagem para a epigrafia e iconografia 

funerária ática clássica.8 Um segundo catálogo de menores dimensões, ainda em fase de 

elaboração, deverá conter as 194 estelas funerárias figuradas do período clássico 

recuperadas durante os quase 70 anos de escavações da agorá ateniense. Este corpus, 

que será publicado possivelmente como um novo volume da série The Athenian Agora,9 

terá como uma de suas características o estado muito fragmentário de suas peças, 

algumas das quais publicadas anteriormente no corpus de inscrições funerárias da agorá 

(Bradeen, 1974).10

No que concerne aos catálogos, convém comentar por fim as perspectivas 

promissoras trazidas para o domínio dos estudos das estelas clássicas nas décadas de 

1980 e 1990 pelos minuciosos trabalhos dedicados aos períboloi áticos clássicos 

                                                 
7 Número total de monumentos deste tipo, datados até ca. 300, de que o autor tinha conhecimento quando 
da publicação do catálogo. Três novos exemplares, descobertos pouco depois da publicação do GaE, 
foram apresentados em Clairmont, 1974. Dentre eles, uma estela do século IV (Munique, Glipoteca) e um 
dos achados de contexto funerário ático mais saudados sobretudo pelos estudiosos das relações entre 
iconografia e textos epigráficos, as estátuas funerárias de um koûros e da kóre de Phrasikléia (Atenas, 
Museu Nacional inv. 4890 e 4989, respectivamente). Havia algum tempo que a base da primeira, inscrita 
com o epigrama de Phrasikléia, fora recuperada nas escavações até que as duas estátuas fossem 
encontradas juntas em 1972 na necrópole do dêmo de Myrrhinous (atual Merenda), S da Ática. Para 
críticas e observações técnicas sobre o GaE, ver Bousquet, 1971 e Daux, 1972.  
8 A publicação do GaE representou, de fato, uma inflexão na carreira de Clairmont, que voltou-se 
exclusivamente e em definitivo para o mundo grego clássico, tornando-se o mais renomado especialista 
do século XX em estelas funerárias áticas. Além dos dois catálogos comentados, elas foram tema de 
quase todos os artigos de sua autoria nos últimos 30 anos, entre os quais: Clairmont, 1974, 1976, 1986 e 
1987. Para a trajetória acadêmica e a bibliografia completa de Clairmont, ver Hoffmann, 2001: 10-14. 
9 Publicação da Escola Americana de Estudos Clássicos destinada à divulgação do material trazido à tona 
pelas escavações anuais da agorá de Atenas.  
10 Para a notícia da preparação deste catálogo, cf. Grossman, 2001: 115. Grossman informa que dentre os 
mais de 3 mil monumentos esculpidos encontrados na agorá e catalogados entre 1931 e 1995, apenas 365 
são funerários, dos períodos clássico (194), helenístico e romano. O estado precário de conservação é um 
dado comum à imensa maioria dos monumentos provenientes deste contexto, cujo processo de 
desocupação visando os trabalhos arqueológicos deu-se pela demolição de casas modernas sem levar em 
conta que, em muitos casos, encontravam-se fundadas sobre material antigo. Por este motivo, é exíguo o 
número exemplares completos nos catálogos referentes a agorá.  

 
13



(Garland, 1982, Bergemmann, 1997 e Closterman, 1999), material que por definição 

pressupõe o exame das relações firmadas entre as diversas classes individuais de objetos 

funerários e sepultamentos dispostos em uma dada área delimitada espacialmente.11 

Nesse sentido, para os 3 especialistas que fizeram dele objeto de investigação, as estelas 

e demais monumentos funerários não são tratados isoladamente, mas na condição de um 

dentre múltiplos elementos materiais cujas inter-relações compõem cada unidade 

mínima classificada, ou seja, cada períbolo. Dois fatores principais e interligados 

explicam o aparecimento relativamente tardio de obras dedicadas a formas de 

enterramento tão significativas no âmbito das práticas funerárias áticas. Primeiramente, 

foi preciso a proposição de novas concepções teórico-metodológicas relativas ao papel e 

formas de abordagem da cultura material no estudo das sociedades antigas para que 

problemas de outra natureza pudessem ser formulados e desenvolvidos para os 

contextos específicos.12 Novos problemas cuja viabilidade está, neste caso, intimamente 

vinculada ao universo de fontes disponíveis e ao estado das mesmas. Deste modo, o 

alargamento substancial do corpo de evidências materiais escavadas desde a década de 

1970 e publicadas mais sistematicamente a partir dos anos 80 constituiu um segundo 

fator significativo para a classificação dos períbolos.13     

O primeiro catálogo, publicado em formato de artigo, apresenta um total de 136 

períbolos (Garland, 1982). No momento inicial do trabalho, há uma breve introdução do 

material - comentários sobre o surgimento, desenvolvimento da série, suas 

características arquitetônicas e formas escultóricas associadas. Para além das 

considerações gerais, Garland não desenvolve interpretações ou análises detalhadas dos 

dados coletados e organizados. O catálogo propriamente dito aparece num segundo 

                                                 
11 Sobre os períbolos áticos clássicos, ver cap 2, p. 59ss. 
12 Nesse sentido cabe ressaltar o papel crucial do artigo clássico de Humphreys (1993: 79-134), o qual, 
embora não tematize os períbolos, os insere como elementos explicativos fundamentais no estudo dos 
grupos familiares áticos a partir dos contextos funerários. Para a versão original do artigo, cf. 
HUMPHREYS, S. “Family tombs and tomb-cult in ancient Athens: tradition or traditionalism?”.  Journal 
of Hellenic Studies no. 100, 1980: 96-126. 
13 É o caso do segundo maior conjunto de períbolos da Ática, proveniente do demo antigo de Ramnonte e 
escavado sob a direção de B. Petrarkos, cujos trabalhos encontram-se noticiados em Stroud, 1984 e 
Stroud, 1999: 126-7.  
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momento, relacionando os períbolos de toda a Ática de acordo com as distribuições 

geográfica e topográfica.  

Nos anos seguintes ao estudo pioneiro de Garland, os trabalhos arqueológicos 

nas antigas necrópoles áticas permitiram o registro de 127 novos períbolos, segundo J. 

Bergemann, em  cujo catálogo, publicado no contexto da sua obra de grande porte sobre 

os períbolos áticos (Bergemann, 1997), foram incorporados e acrescentados aos 

exemplares noticiados em 1982. O terceiro e mais recente catálogo de períbolos, 

produzido por W. E. Closterman (1999) praticamente em concomitância ao trabalho de 

Bergemann, teve por base os novos dados apresentados por este último autor e, a 

exemplo dele, também incorporou material inédito. No que se refere aos dois catálogos 

do final da década de 1990, é importante observar que encontram-se em franca 

articulação com os objetos de investigação dos seus respectivos autores; ou seja, não 

foram elaborados para constituírem a finalidade em si das obras em que figuram - como 

ocorre no estudo de Garland cujo objetivo era publicar um primeiro catálogo de 

períbolos (Garland, 1982: 125) - mas para serem mobilizados no âmbito das análise de 

ambos. Enquanto Bergemann propõe um estudo iconográfico que procura elucidar os 

valores da pólis ateniense clássica expressos pelos monumentos expostos em cada 

períbolo, Closterman ilumina a construção da auto-imagem dos grupos domésticos a 

partir do processo de criação e dos usos de seus períbolos. 

 

1.2. ‘Retratos de família’?: análises iconográficas das estelas funerárias 

clássicas 

 Até o final da década de 1980, os autores que se propuseram a estudar as estelas 

funerárias se dividiram basicamente em duas linhas de investigação estreitamente 

afinadas com interesses da história da arte, porém divergentes quanto ao tratamento 

dispensado às imagens. A primeira, inaugurada pelo trabalho de H. Diepolder (1931), 

dedicou-se a estabelecer as linhas de desenvolvimento artístico, tendo por base as 
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rupturas e modificações estilísticas das formas esculpidas ao longo do período de 

existência da série. Neste grupo, a análise dos processos de significação, quando 

encaminhada, é subordinada ao exame dos elementos formais. Numa variação dentro 

desta linha figuram autores como J. Frel (1965) que, dedicados à atribuição de autoria, 

procuraram fazer para os relevos figurados do século IV (não apenas os funerários, mas 

também votivos e de decretos públicos), o mesmo tipo de trabalho de Beazley para a 

pintura nos vasos de figuras negras e vermelhas. É no âmbito da segunda vertente, 

porém, que encontra-se o conjunto de trabalhos de cunho ‘interpretativo’, cuja 

problematização se dá essencialmente em torno dos sentidos das imagens. Em alguns, o 

interesse pelos estilos e desenvolvimento cronológico é conjugado com os problemas 

hermenêuticos, o que pode ser observado nos estudos monográficos de Johansen (1951) 

e dos autores por ele citados e criticados (cf. Johansen, 1951). 

 De fato, com a publicação de The Attic grave-reliefs of the classical period 

(AGR) temos o primeiro estudo aprofundado em língua inglesa dedicado à interpretação 

da iconografia das estelas funerárias áticas clássicas.14 Trata-se, com efeito, de um 

estudo bastante abrangente que, ao contrário do que indica o título, vai além dos 

monumentos áticos e não se limita ao período clássico, discutindo com detalhes também 

os monumentos funerários lacônios, jônios e beócios da época arcaica e da primeira 

metade do séc.V. Contudo, mesmo proporcionando um conhecimento geral do material, 

a ampliação do recorte espaço-temporal, juntamente com o posicionamento adotado 

pelo autor diante dos problemas teóricos das imagens, não deixam de constituir  pontos 

críticos da obra, que examinamos a seguir.  

Na breve introdução, contendo o objetivo principal e considerações bem gerais 

sobre a produção disponível sobre o assunto até o momento em que escreve, o 

arqueólogo logo anuncia sua intenção de retomar problemas vigentes no lugar de propor 

                                                 
14 Recentemente, Clairmont voltou a exaltar o trabalho de Johansen, o apontando como referência 
fundamental no assunto por ser a melhor visão de conjunto dos monumentos funerários gregos já 
produzida além de particularmente inovador em relação à interpretação das imagens (Hoffmann, 2001: 
15). 
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novas perguntas. Com isso, ele confirma a relevância de grande parte das preocupações 

dos estudiosos anteriores e contemporâneos a ele, igualmente comprometidos com a 

explicação das imagens, dos quais diverge, contudo, quanto aos métodos de 

interpretação e aos resultados produzidos, no seu entender, insatisfatórios. Johansen e 

todos os autores desta vertente partem do pressuposto comum de que a função primeira 

dos monumentos nos ritos funerários não apenas investia suas imagens de sentidos 

naquela circunstância específica, como imprimia e determinava-lhes os sentidos 

posteriores, sentidos estes entendidos como unívocos e imutáveis. A correlação que 

fazem é simples e direta: por serem utilizadas neste contexto religioso, as imagens 

teriam como vocação transmitir informações sobre o imaginário da morte ateniense, do 

qual seriam uma espécie de decalque visual. No entender destes autores, ao lidar com a 

figuração dos relevos funerários, historiadores e arqueólogos não deveriam esperar 

encontrar outros aspectos da sociedade grega além da concepção sobre a morte e os 

mortos e, assim, concentrar todos os seus esforços na compreensão dos sentidos corretos 

intrínsecos de tais imagens - desde os mais explícitos, apreensíveis pela observação 

imediata, até os mais ambíguos e profundos. As dificuldades não residem no que está 

para ser descoberto, mas no percurso da interpretação. Ou seja, se diante de um relevo 

figurado, já é sabido de antemão que se trata da visualização de mortos e vivos, para 

apreender o sentido real e total da cena é preciso enfrentar problemas como: a) 

identificar o(s) morto(s) e o(s) vivo(s) e definir a condição assumida pelo(s) primeiro(s) 

após morte; b) identificar as relações de parentesco das figuras representadas; c) definir 

a natureza e a ambientação da interação de ambos.  

Em geral, as representações de uma única figura (adulto/criança) com uma 

inscrição não envolvem grandes dificuldades de interpretação, a compreensão da 

imagem é tida como imediata: é o morto ali representado(a), mesmo que genericamente, 

e identificado pelo nome (por exemplo: IP21, A2 e D8). Nestes casos, a ambigüidade se 

instala apenas quando a figura é seguida de dois ou mais nomes de mesmo gênero. 

Embora seja sempre identificada como o(a) morto(a), não é possível afirmar qual dos 
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nomes é o seu. A grande controvérsia se dá em torno dos esquemas iconográficos 

conhecidos como grupos familiares,15 nos quais 3 ou mais figuras femininas e/ou 

masculinas, de todas as faixas etárias aparecem em interação. Todas as figuras podem 

estar em pé ou, uma delas sentada e as demais em pé. Apesar da posição das inscrições 

variarem conforme o tipo de monumento, identifica-se um padrão principal: em estelas 

de tipo naiskós elas são gravadas, em geral, na arquitrave ou no friso horizontal do 

pedimento (IP20 e fig. 1, abaixo), enquanto nas estelas com nichos esculpidos, situam-

se acima deste ou, em casos esporádicos, no seu interior, imediatamente acima das 

figuras.16 A correlação entre imagem e inscrição costuma suscitar diversos problemas 

pois, em grande parte dos casos, a quantidade de nomes inscritos não corresponde ao 

número de figuras representadas e/ou falta correspondência entre os conteúdos da 

inscrição e da imagem. Tomando o exemplo da estela funerária abaixo, passemos a 

examinar as soluções propostas por Johansen e seus antecessores para os problemas de 

interpretação por eles levantados. 

 
Fig. 1 Estela funerária. Atenas,
Museu Nacional. Inv. 743. Prov.
Pireu (encontrada na necrópole ao
N do Pireu). Data: 350-300 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Também referido como cenas de família ou imagens de família. Cf. p. ex. Couchoud, 1923: 101.  
16 Como na estela funerária do Museu Nacional de Atenas, inv. 2062 (CAT 2.183). 
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O monumento em questão é composto de uma representação figurada e uma 

inscrição gravada na arquitrave, na qual se lê: DAMASISTRATH : POLUKLEIDOU. Na 

imagem há quatro figuras representadas. Uma mulher adulta, entronizada, troca um 

aperto de mãos com o homem barbado em pé, à sua frente. Atrás da cadeira, está uma 

menina e no centro da composição, ao fundo, uma mulher, da qual é possível ver apenas 

a parte superior do corpo.  

Temos nesta imagem um caso típico de relevo com cena de grupo familiar, onde 

aparecem várias figuras e um número não-correspondente de inscrições. Entretanto, a 

presença de uma única inscrição, neste caso, não parece constituir um complicador para 

os autores, sendo utilizada, ao contrário, como um auxílio para a identificação de duas 

das quatro figuras do relevo. Damasistrate e Polykleides, esposa e marido, seriam 

respectivamente a mulher sentada e o homem em pé, envolvidos no aperto de mãos, a 

dexíosis, outro motivo bastante comum na iconografia das estelas clássicas. Convém 

observar que o laço matrimonial é inferido a partir do segundo nome da inscrição, 

masculino genitivo. As outras duas figuras são consideradas secundárias em função 

tanto da posição em que se encontram em relação às figuras em primeiro plano, como 

por não aparecerem nas inscrições. Para Johansen (1951: 47), por exemplo, “se trata 

evidentemente de uma pequena criada atrás da cadeira e, muito provavelmente, da filha 

do casal no centro da composição.” 

Portanto, no que se refere aos problemas da identificação do morto/vivos e da 

recuperação dos laços de parentesco, percebemos como alguns elementos do relevo são 

automaticamente articulados para a extração dos sentidos supostamente propícios a 

apreensões mais imediatas. Primeiramente, a morta é automaticamente identificada 

como sendo Damasistrate, o que pode ser plausível a julgar pela existência de um 

padrão de inscrição do nome dos mortos no pedimento ou na arquitrave dos 

monumentos. O mesmo não pode ser dito a respeito do uso do gesto de aperto de mãos, 

a dexíosis, e da inscrição no genitivo para definir a identidade da figura masculina. 

Apenas partindo da premissa de que as relações de parentesco indicadas nas inscrições 
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são necessariamente reproduzidas nas cenas em relevo seria possível afirmar 

categoricamente o estatuto de Polykleides. A observação das diversas imagens com 

esquemas de mesmo tipo nos desautoriza, contudo, a assumir tal postura. Ampliando o 

universo de exemplos, rapidamente percebemos a inexistência de um padrão de 

correspondência entre texto e imagem. A dexíosis, igualmente, não parece ser muito 

esclarecedora. Presente em grande parte das cenas com duas ou mais figuras, ela não 

deve ser usada como signo de identificação do morto, tampouco como elemento de 

confirmação na imagem dos estatutos e laços de parentescos enunciados nas inscrições. 

Deste modo, não há quaisquer indícios de que se trate efetivamente de um casal. 

Seguindo este viés, não poderíamos sugerir também que o homem na cena representasse 

o pai de Damasistrate? Caso houvesse, neste monumento, a pretensa equivalência 

imagem/texto, esta seria uma interpretação mais consistente. De acordo com estudos da 

tipologia das inscrições femininas em monumentos funerários, um nome feminino 

seguido de outro nome masculino no genitivo, e omitidos os termos gunhv e qugavthr, 

indicavam preferencialmente relações filiais no lugar de laços matrimoniais 

(Vestergaard et al., 1985: 185).  

A descoberta dos sentidos absolutos das imagens não se encerra com a 

identificação das figuras, sendo preciso entender a natureza das interações entre elas e 

determinar o cenário que as abrigou. Até o trabalho de Johansen, as cenas de grupos 

familiares, como a que vemos na estela de Damasistrate, receberam três interpretações 

principais, a saber:   

1. Consistindo de uma reprodução fiel dos modos de vida cotidianos da família, 

apresentariam o “morto” tal como ele teria sido na vida terrena, re-inserido no 

convívio do pequeno grupo familiar e envolvido nas tarefas habituais. Deste 

caráter retrospectivo decorreriam as dificuldades de distinção entre os vivos e 

o morto, uma vez que todas as figuras representadas partilhariam, na cena, da 
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mesma condição. O aperto de mãos selaria a despedida do morto e sua 

iminente partida para a nova existência.  

2. Seriam imagens prospectivas, visualizações do futuro da família no mundo 

dos mortos. Por conseguinte, todas as figuras corresponderiam a membros 

que, já falecidos, estariam empenhados na conservação da unidade da família 

no domínio de Hades. A função do aperto de mãos, neste caso, seria a de 

transmitir as boas vindas aos recém-falecidos recebidos pelos seus.  

3. Equivaleriam às cenas de ‘visita’ à tumba nos lécitos de fundo branco do 

século V. Reproduziriam a reunião dos familiares no cemitério, celebrando o 

morto em torno da tumba. Apenas os vivos são representados. Nos raros casos 

em que aparecem, os mortos encontram-se subordinados à figuras principais 

que representariam divindades ctônicas. 

A crítica fundamental de Johansen a estas interpretações dirige-se à supressão da 

historicidade e ao conseqüente tratamento isolado das imagens, resultando em 

explicações fortemente marcadas pela descontextualização e pelo subjetivismo. Ele 

entende que elas se devam, em grande parte, à falta de subsídios na tradição escrita do 

período clássico que forneçam bases confiáveis para a interpretação das imagens. Não 

havendo nos textos clássicos informações contemporâneas que talvez auxiliassem a 

explicá-las - e não se poderia esperar que esse auxílio viesse dos epigramas, dado seu 

caráter conciso e formulação padronizada – os estudiosos teriam buscado os 

significados em cada imagem individualmente. Com isso, perderam de vista o 

entendimento correto da linguagem e dos modos de expressão específicos das imagens, 

essencialmente dependente do conhecimento das circunstâncias históricas das mesmas. 

Para que tais incertezas das interpretações anteriores fossem superadas, Johansen (1951: 

64) sugeriu a reconstituição de um fundo histórico, ingrediente avaliado por Clairmont 

(1993: 241-3 vol. introd) como a inovação metodológica de seu  trabalho.  
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 Adotando, pois, esta perspectiva, ele propôs uma interpretação fundamentada na 

indiferenciação entre morto/vivos e na crítica à investigação do tempo e espaço da cena. 

Ele observou que as dificuldades que experimentamos ao tentarmos identificar o morto 

eram também experimentadas pelos antigos, pois esta distinção não estava entre os 

objetivos deste conjunto de representações multi-figuradas. Ao contrário, para Johansen, 

eram os laços perenes entre os membros de uma mesma família, mortos e vivos, que se 

pretendia enfatizar, uma união que nem mesmo a morte e o novo estatuto do morto 

seriam capazes de romper. 

A idéia da heroicização dos indivíduos após a morte tem lugar central na 

argumentação de Johansen. O ingresso na nova existência lhes asseguraria 

automaticamente a condição de seres superiores, “melhores e mais poderosos” do que 

os homens, porém inferiores aos deuses. O sentido “essencial” e pleno da figuração das 

estelas estaria na noção inédita de uma comunhão estreita possível entre os vivos e os 

mortos heroizados. Entretanto, somente a partir da abordagem histórica, se percebe esta, 

que é a principal idiossincrasia das imagens clássicas: apesar de reverenciados como 

heróis, o intercurso com os parentes vivos durante os cultos suspende 

momentaneamente a condição supra-humana dos mortos. Se, de um lado, o componente 

da humanização dos mortos seria uma inovação da arte ática clássica, por outro, as 

imagens como visualização dos heróis mortos pressuporiam uma continuidade de 

sentidos principalmente com relevos lacônios da época  arcaica (Johansen, 1951: 159).  

Embora revele as boas intenções de Johansen, a introdução de um fundo 

histórico nas análises pode ser questionada pois esta noção, tal como concebida e 

aplicada pelo autor, não pressupõe mais do que o exame do desenvolvimento das formas 

e dos sentidos dos relevos no decorrer dos sucessivos períodos da história da arte grega. 

A finalidade está em fazer exclusivamente uma história interna das representações 

iconográficas nos relevos funerários, alijando as circunstâncias propriamente históricas 

da sociedade grega. Mais ainda, o tipo de história feita sobre tais imagens comporta 

nítidos traços evolucionistas, expressos, por exemplo, pela idéia de um desenvolvimento 
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contínuo e sem inflexões, desde os primórdios das representações em relevos gregos até 

a série ática clássica, cujas imagens estariam supostamente destinadas a alcançar o ápice 

da forma e, principalmente, dos sentidos (Johansen, 1951: 148-9). Se, de um lado, o 

reconhecimento dos poderes superiores do morto e o tema da comunhão idealizada do 

mesmo com os parentes já se expressara nas imagens funerárias de períodos anteriores e 

de outras localidades do mundo grego, de outro, os sentidos mais complexos são 

alcançados no século IV e na Ática, quando a humanização dos mortos, ainda seres 

majestosos, abre caminho para que as duas partes da família (mortos e vivos), apesar 

das diferentes condições de existência, produzam um intercurso ideal mediado pelo 

culto (1951: 165). 

Deste modo, a linguagem específica destas imagens e seus sentidos plenos são 

concebidos como a síntese de um longo processo programado de acúmulos e 

transferências sucessivas de conjuntos de códigos e seus sentidos agregados, de 

tradições iconográficas diversas. O autor argumenta que muito embora todos os sentidos 

a serem descobertos em determinada imagem encontrem-se integralmente armazenados 

no interior da mesma, só podem ser plenamente compreendidos se tiverem suas 

genealogias traçadas. É precisamente por este motivo que, para revelar os sentidos das 

estelas clássicas, ele recorre ao longo período anterior de gestação e desenvolvimento 

dos mesmos, originados nos relevos lacônios, beócios e jônios.17

A interpretação proposta por Johansen é esclarecedora da concepção do autor em 

relação à natureza destas imagens: são imagens analógicas e, nesta qualidade, 

construídas pelo estabelecimento de relações de semelhança com um referente externo. 

São reproduções do real empírico, material e relacional, de onde provém a um só tempo 

suas formas e sentidos. Ao serem abordadas como mero instrumento de projeção de 

formas e sentidos preexistentes e imutáveis, suas condições visuais específicas deixam 

                                                 
17 Esclarecer as origens da iconografia das primeiras estelas áticas clássicas foi durante muito tempo o 
grande objetivo dos estudiosos, que muito debateram a respeito da cronologia e possíveis ‘influências’ de 
tradições artísticas não-áticas; cf. esta discussão em Clairmont, 1986.  
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de ser investigadas. Ao pesquisador, caberia tão somente empenhar-se na descoberta e 

explicação desta carga limitada de sentidos imanentes.  

Especialmente no caso dos relevos funerários, Johansen postula que a autonomia 

das imagens seja absoluta em virtude da inexistência de uma função utilitária imediata 

dos seus suportes. À grande mobilidade e à intensa circulação dos vasos cerâmicos, 

propiciadas por seus atributos físicos e contextos de uso, Johansen contrapõe o caráter 

estático e a baixa funcionalidade dos monumentos funerários para defender a 

dissociação da imagem de sua dimensão material: o conteúdo das representações (seus 

significados e o efeitos provocados) é totalmente independente da qualidade e da forma 

dos objetos que as vetorizam. Será mesmo que poderíamos afirmar tão categoricamente 

que um relevo de duas figuras femininas em tamanho real talhado sobre uma estela do 

tipo naiskós ou lécito de mármore de quase 2m produziria efeito similar ao de uma 

representação de mesmo tema e arranjo compositivo, porém de dimensões mais 

modestas, ocupando um pequeno nicho em uma coluna funerária? Não seria precipitado 

validar tal conclusão sem examinar detidamente além do objeto em si, seu contexto de 

deposição e achado, o cenário total da ação, as múltiplas possibilidades de usos e 

consumo de seus respectivos agentes? Com efeito, as questões fundamentais 

relacionadas ao contexto espacial e interacional em que se dava a leitura das imagens e 

das inscrições deixam de ser abordadas. Como funcionavam espaços como as 

necrópoles áticas? Seguramente, no escopo de uma proposta interpretativa seriam 

tomadas como questões secundárias pois deslocam o foco do referente e dos sentidos 

intrínsecos para a autonomia das imagens enquanto objeto visual e para sua dimensão 

dialógica e não invólucro e reprodutora de sentidos para as relações sociais. 

Em uma avaliação final do AGR convém sistematizar os aspectos principais que 

caracterizam o trabalho de Johansen com as imagens. Como vimos, o fundamento de 

toda sua argumentação reside na atribuição de sentidos imanentes e imutáveis às 

imagens, sentidos estes que, além de intrinsecamente atrelados às formas, são 

mobilizados de igual maneira, ainda que sujeitos a situações completamente diferentes. 
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Esta prerrogativa dos sentidos fechados, acabados, sobre aqueles construídos nas 

situações de uso, limita a análise à dimensão do referente externo e, nesse sentido, no 

lugar de se fazer um uso propriamente documental das imagens voltado sempre à 

ampliação do conhecimento sobre a organização e o funcionamento da sociedade, a 

orientação adotada resume-se à “extração” de informações que auxiliem na 

identificação dos temas e motivos cujos significados devem vir à tona pela 

interpretação. 

Com isso, a intenção de desenvolver um estudo que pudesse se diferenciar (e 

avançar) em relação aos estudos anteriores e às análises contemporâneas na perspectiva 

de articulação dos aspectos interpretativos à dimensão histórica do material, acaba se 

traduzindo em um empreendimento de originalidade questionável. No pretenso estudo 

histórico de Johansen sobre as estelas clássicas as informações históricas esparsas 

funcionam apenas como pano de fundo. Os resultados obtidos revelam, a rigor, o 

comprometimento com uma história dos monumentos e das representações, uma vez 

que durante grande parte do texto o autor acompanha a trajetória de desenvolvimento 

dos esquemas iconográficos e empenha-se em situar o surgimento de determinados 

motivos e temas, atuando, portanto, como um historiador da arte.  

 Algumas afinidades aproximam, portanto, o AGR dos demais trabalhos desta 

vertente interpretativa. Ainda que proponham interpretações divergentes, os autores 

demonstram o mesmo posicionamento no que concerne ao modo de conceber a imagem 

e partilham dos mesmos objetivos de investigação. Partilham, igualmente, de uma falta 

de preocupação com categorias históricas. A começar pelo próprio monumento e a 

imagem em questão, ambos são apresentados como se fossem a-históricos: se 

suprimíssemos as poucas referências espaciais e cronológicas com que esbarramos vez 

por outra ao longo das análises, poderíamos acreditar estar diante de estelas funerárias 

romanas ou egípcias, tal é a ausência de informações sobre a sociedade grega clássica 

ou arcaica. Mesmo Johansen, que reivindica a introdução de um ‘fundo histórico’ nas 

análises dos relevos, não deixa de reiterar o cânone da historiografia de seu tempo. A 
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própria família, como vimos, não aparece em nenhum momento como categoria 

histórica ou sociológica, mas tão somente como tema iconográfico pré-estabelecido, que 

adquire destaque nos trabalhos por uma contingência: o simples fato de ser encontrada 

lá, reproduzida fielmente nas imagens.  

 Por conseguinte, a pergunta fundamental dos autores nunca é: Como entender as 

formas pelas quais os grupos familiares residentes em Atenas se apresentam 

visualmente através dos relevos expostos nos contextos funerários? Que possível(s) 

modelo(s) de representação da família nestes espaços podemos entrever?, mas 

invariavelmente: Quais são os membros da família, vivos e mortos, representados em 

cada uma das imagens? Quais são seus sentidos corretos? Transmitiam um sentido 

interior mais específico e profundo do que aquilo que vemos? Desde o final do XIX e 

durante grande parte do século XX, foram estes os grandes problemas dos estudos de 

iconografia funerária grega do século IV a.C. Tais perguntas e, naturalmente, as 

respostas oferecidas, fundaram um campo de interpretações que se sucedem sem, no 

entanto, apontar para rumos muito promissores quanto ao conhecimento da sociedade 

grega por meio do seu legado material.  

 É também no âmbito desta mesma linha de estudos, cujos autores se mostraram 

muito empenhados em solucionar as dificuldades de interpretação apresentadas pelos 

relevos, que podemos situar as interpretações oferecidas por Clairmont a cada peça 

catalogada no GaE (1970) e no CAT (1993-95). Conforme mencionado acima, desde 

que se voltou para os documentos materiais ao mesmo tempo inscritos e figurados, o 

autor buscou enfrentar o que para ele consistia no problema central deste domínio de 

pesquisa: a abordagem isolada de cada uma das respectivas matrizes, motivada pela 

rígida separação funcional de epigrafistas e historiadores da arte, atitude que, no mais 

das vezes, se refletia também institucionalmente.  

Esta absoluta falta de diálogo - que se prolongou por mais de meio século até ser 

questionada - talvez pudesse ser interpretada como conseqüência natural da primeira 

etapa do trabalho, uma vez que o inicialmente expressivo volume de material escavado 
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necessitava ser examinado segundo procedimentos técnicos específicos de cada uma das 

disciplinas antes de qualquer classificação conjunta. O isolamento inicial dos 

epigrafistas, principalmente, seria justificável, uma vez mais, mediante o volume e a 

complexidade da análise estritamente técnica das milhares de inscrições funerárias 

recuperadas na Ática (referimo-nos principalmente ao restauro das inscrições), a 

maioria das quais identificadas sobre suportes lisos e não-figurados.18 Contudo, tais 

motivos não são suficientes para explicar o distanciamento dos dois domínios, 

motivado, antes, por divergências teórico-metodológicas mais profundas. Para os 

especialistas de ambas as áreas, os textos epigráficos e o conjunto imagético em questão 

seriam unidades estanques e não-relacionadas; nesta condição, constituiriam objetos de 

campos disciplinares diferentes. Nem mesmo o suporte comum merecia ser tomado 

como um dado relevante para aproximá-los.  A esta postura, Clairmont (1970: xviiss.) 

contrapõe a necessidade de se pensar cada monumento na sua totalidade, como unidades 

constituídas por duas partes integrantes de igual importância, epigramas e imagens, 

ainda que isto signifique a descoberta de pouca ou nenhuma correspondência entre 

ambos.  

De um lado, vemos essa ênfase de Clairmont na relação palavra gravada/imagem 

como um aspecto bastante positivo pois, de maneira diversa dos estudos iconográficos 

até então, ele não se limita a apontar as dificuldades adicionadas pelas inscrições à 

compreensão das imagens, mas as assume como um problema fundamental a ser 

examinado. Nesse sentido, é o primeiro autor determinado a analisar uma das 

especificidades mais importantes deste conjunto imagético, e desenvolver, ainda que 

timidamente, uma abordagem direcionada para o nível relacional mais elementar dentre 

os que caracterizam uma perspectiva contextual, o da indissociabilidade dos elementos 

que compõem o artefato.  

                                                 
18 Até 1992 eram cerca de 10 mil os epitáfios classificados oriundos da Ática entre os períodos arcaico e 
romano (Meyer, 1992: 99-101), dos quais mais de 2 mil datados dos séculos V e IV. Para exemplo de 
obra de epigrafia funerária estritamente técnica, cf. Bradeen, 1974.  

 
27



Aspectos relativos à produção e aquisição dos monumentos, praticamente 

intocados pelos trabalhos de iconografia anteriores, também são abordados no GaE e 

posteriormente no CAT. Ficamos sabendo, por exemplo, que o mesmo tipo de bloco de 

mármore liso era utilizado como suporte de cenas pintadas ou relevos esculpidos, 

conforme o desejo dos familiares, que, não raro, se decidiam por um ou outro tipo de 

técnica após a compra do monumento. Segundo Clairmont (1970: 47), este pode ter sido 

o caso de muitas estelas nas quais a cena figurada é esculpida no interior de um painel, 

talhado na parte superior da coluna e, em geral, ocupando não mais do que 1/3 da 

mesma. Tal informação possibilita a formulação de algumas hipóteses. Uma vez 

adquirido o monumento, poderíamos pensar nos familiares decidindo questões como o 

tamanho do painel, o tipo de composição figurada, informando ao escultor o(s) nome(s) 

a serem inscritos e a posição desejada para as inscrições? A que membros da família 

caberia a responsabilidade sobre tais questões ou a prerrogativa de tais escolhas? 

Envolveriam deliberações familiares? Perguntas de mesma ordem poderiam ser 

colocadas também para os monumentos que já se encontravam esculpidos nas oficinas. 

Dados como este nos ajudam, pois, a perceber o tamanho espaço de ação e iniciativa 

abertos à família antes do seu enquadramento nos padrões iconográficos e nos modelos 

epigráficos das estelas.   

 Entretanto, o autor não se vale em suas interpretações das informações de cunho 

sócio-econômico apresentadas19 e, ainda longe de uma perspectiva contextual, reafirma 

a necessidade de novas interpretações que, levando em conta problema da correlação 

entre imagem/texto, deixassem de procurar uma explicação abrangente para todas as 

cenas de grupos familiares, reveladora de um sentido comum para as mesmas, e se 

lançassem ao exame minucioso dos monumentos individualmente. Contrariamente, a 

descoberta de sentidos múltiplos, seria propiciada pela observação dos detalhes e 

nuances de cada exemplar. O que não implicaria, contudo, o abandono das 

                                                 
19 O que só será efetivamente discutido por Nielsen et al., 1989 e Oliver, 2000, trabalhos especificamente 
voltados para o tema da produção e consumo dos monumentos funerários. Ver capítulo 4. 
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comparações: nos casos em que há grandes dificuldades de interpretação, a aproximação 

de relevos de padrões similares ou semelhantes é tida por ele como um recurso não 

apenas válido como indispensável, tendo em vista principalmente o estado fragmentário 

de parte significativa do material.  

É preciso salientar que por se mostrar menos preocupado com as concepções 

sobre a morte e os mortos supostamente expressas nos monumentos funerários 

clássicos, Clairmont não se atém à investigação das noções de tempo e espaço da 

imagem, tão cara aos autores anteriores, incluindo Johansen. Deste último, toma de 

empréstimo a idéia de que um reforço profundo dos laços entre os vivos e o morto 

marcaria todas as cenas multi-figuradas - independente de seus sentidos particulares – 

criticando, no entanto, a noção de ‘visualização idealizada’. No que se refere 

particularmente ao problema do estatuto das figuras, Clairmont pressupõe a existência 

de uma figura principal, que representaria o morto, e as demais, secundárias, dizendo 

respeito aos familiares e amigos mais próximos. A identificação dos vivos e mortos, 

mais do que o principal desafio, continua sendo a  finalidade da análise iconográfica, ao 

lado da identificação das relações de parentesco e da reconstituição das genealogias 

(Clairmont, 1993, vol. Introd.). Sob este aspecto, Clairmont chega a ser mais categórico 

do que Johansen ao afirmar que as imagens retratam o mais fielmente possível a 

realidade das famílias atenienses, apresentam parentescos e reproduzem de modo 

realista as figuras dos vivos e dos mortos, concepção que está na base da metodologia 

de análise das imagens já aplicada no GaE porém mais desenvolvida no CAT. Nesta 

obra, Clairmont explicita a sua ‘chave’ de interpretação para trazer à tona as genealogias 

familiares: definir precisamente os grupos etários a que pertence cada uma das figuras e 

a partir daí cotejá-las com as informações oriundas das inscrições, buscando na 

correlação da análise da imagem a expansão das possibilidades de acesso aos sentidos 

dos monumentos. Quando se trata especificamente das estelas com epigramas, ele 

observa que a pouca ou a não-correspondência do texto à imagem revela a inexistência 

de qualquer propósito de fornecer pistas ou acentuar o entendimento da cena figurada. 
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Ainda assim, ele insiste no imenso potencial dos epigramas - muitas vezes não 

percebido imediatamente -, capazes de expandir o alcance dos monumentos funerários 

e, deste modo, nos auxiliando na aproximação maior dos sentidos das representações. A 

simples presença dos versos, embora não-específicos e impessoais, infundem alguma 

conotação pessoal ao relevo. Apesar do convencionalismo, os epigramas não apenas 

contém os nomes dos mortos homenageados, como, na maioria dos casos, identificam 

uma figura definida no relevo (1970: 55). Entendemos, no entanto, que a documentação 

demonstra o oposto, sendo raros os casos em que podemos ser, de fato, categóricos na 

identificação das figuras a partir dos epigramas e/ou das inscrições simples.   

Uma estela com epigrama, datada do segundo quartel do século IV, proveniente 

do Kerameikós, é utilizada por Clairmont para mostrar como determinadas 

interpretações só são possíveis devido à presença do epigrama (K16). Enquanto a 

inscrição faz referência a duas figuras masculinas adultas, nenhuma delas é encontrada 

na imagem, na qual se vê uma mulher adulta sentada, atrás dela, uma mulher em pé, e à 

sua frente, um menino.20 Para Clairmont, se trata de um caso bastante emblemático da 

combinação da inscrição e do relevo pelos familiares, com o propósito de reforçar os 

laços afetivos entre os vivos e o morto. Tanto o epigrama como a imagem enfatizariam 

a dor provocada pela morte de Polyxena, figura feminina sentada no centro da 

composição, em seus familiares mais próximos (o marido, o pai e a mãe). As outras 

duas figuras corresponderiam a uma criada e ao filho de Polyxena, respectivamente.21 O 

olhar da morta denotaria a estreita ligação entre ela e seu filho, ao passo que a tristeza 

demonstrada pela serviçal deve-se possivelmente a uma preocupação com o futuro do 

menino, mais do que com a morte de sua mãe. Ela parece perceber o impacto da morte 

de Polyxena na vida da criança e a importância das tarefas que assumiria daí em diante, 

tendo que suprir a ausência da figura materna. Clairmont propõe ainda que, a despeito 

da falta de correlação entre epigrama e imagem, ambos se completam de maneira 

                                                 
20 Esta figura foi identificada por Couchoud (1923) como se tratando de uma menina. 
21 Para Johansen, esta é a única interpretação possível da cena. 
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significativa: a escolha do relevo pelos parentes teria sido motivada justamente pelo 

silêncio do epigrama em relação ao menino, cuja presença no relevo teria influenciado a 

escolha da família. Enquanto a menção ao pai e à mãe de Polyxena aponta para uma 

geração passada, a presença do menino representaria o futuro da família.  

Apesar de chamar atenção para a inexistência de uma correspondência 

obrigatória entre os parentes e outras pessoas mencionadas na inscrição, e as figuras 

representadas na imagem (Clairmont, 1970: 55), este exemplo de interpretação sugere 

uma atitude diametralmente oposta, confirmando o pressuposto de que as relações 

indicadas nas inscrições têm direta ou indiretamente, correspondência nas imagens. 

Convém observar que tal atitude se manifesta em vários outros relevos interpretados por 

Clairmont, não se tratando, pois, de um caso único e isolado.22  

Tal como os especialistas por ele criticados, Claimont permanece na trilha dos 

significados intrínsecos dos monumentos. Apesar de propor a articulação dos elementos 

que os compõem, ainda não leva em conta a relevância de todos os outros elementos 

externos a eles quando se põe a interpretá-los e lhes revelar os sentidos. Seus trabalhos, 

se têm, por um lado, valor inestimável como instrumento de pesquisa, por outro, no que 

se refere à analise do material, não trazem uma contribuição significativa, limitando-se a 

apresentar não mais do que outro enfoque sobre as representações a partir da mesma 

base conceitual dos problemas colocados há muito para a imagem, como prova o foco 

na família apenas enquanto referente reproduzido fielmente nas imagens e inscrições.   

Diante de tantas ambigüidades e problemas que caracterizam esta vertente de 

estudos – problemas estes colocados pelos monumentos e exacerbados pelas pretensas 

explicações – nos parece oportuno destacar a fala de Frel (1965: 20):  

Insistir nas relações familiares entre os personagens e na distinção dos vivos e dos mortos 
soa como tarefa estéril. Os dois temas não levam a discussões importantes. Parece que a 
identificação dos personagens não importava tanto aos atenienses daquele tempo do que 
intriga, atualmente, os arqueólogos envolvidos com tais imagens. 

                                                 
22 cf. p. ex. GaE, no. 53. 
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Embora o próprio Frel, exclusivamente ocupado com questões relacionadas à 

autoria, estivesse muito longe de propor o deslocamento do foco das perguntas e 

interpretações ‘estéreis’ para problemas verdadeiramente históricos, não seria este o 

caminho mais profícuo? A insistência em fazer corresponder tal nome à determinada 

figura, produzindo daí um inventário dos mortos nos relevos funerários áticos consiste, 

sem dúvida, em uma preocupação essencialmente nossa e não dos gregos antigos. Por 

que não passamos a enxergar o que para nós são limitações, empecilhos para a nossa 

compreensão, como traços inerentes à natureza própria deste tipo de imagem? Nosso 

trabalho não parece ser o de perseguir sentidos intrínsecos e corretos, especialmente 

diante de material tão complexo. Assim, entre os extremos de Frel e dos autores 

preocupados com interpretação das imagens, podemos pensar em um caminho 

intermediário no que diz respeito à identificação do parentesco, aspecto cuja validade 

não pretendemos em nenhum momento descartar. Ao contrário, sobretudo nos casos de 

monumentos inseridos em períbolos, a veiculação de relações de parentesco apresenta-

se indubitavelmente como um recurso importante no processo de construção da auto-

imagem de si mesma que cada família expunha publicamente nos espaços funerários. 

Nossa crítica não se dirige genericamente ao problema da genealogia, mas incide 

precisamente na prática daqueles que transformam a questão em finalidade de pesquisa, 

investigando única e exclusivamente os laços de parentesco em análises particularizadas 

dos monumentos. Sendo possível identificar relações de parentesco em exemplares 

individuais de estelas, seguramente tomaremos tais informações como um dado 

importante dos monumentos, pois concordamos que esta seja uma questão presente e 

legítima. Entretanto, quando a documentação nos acenar com a impossibilidade de, a 

partir de determinada estela fora de contexto, saber quem é o morto, aonde está, ao lado 

de que parentes e assim por diante, também lidaremos com tais limites. 
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Estudos de iconografia ‘pós-CAT’ 

Do início da década de 1990 em diante, os trabalhos de iconografia das estelas 

clássicas começaram a tomar novos rumos. Dois fatores concorreram para esta 

reorientação. De um lado, a apresentação do corpus ampliado e reorganizado segundo 

critérios novos e essencialmente iconográficos (Clairmont, CAT). De outro lado, a 

consolidação dos diálogos interdisciplinares, além de produzir um notável alargamento 

dos horizontes teóricos e metodológicos no campo da história antiga grega, evidenciou a 

necessidade de novas abordagens para antigos problemas. Ressaltou ainda o quão 

imperativo tornara-se iluminar temas considerados marginais ou secundários pela 

historiografia tradicional, durante longo tempo restrita à análise dos textos antigos, 

abordados no mais das vezes como testemunhos diretos e mais confiáveis sobre o 

universo político, social e cultural grego.  

A interação com disciplinas como a Antropologia, Sociologia, Psicologia Social, 

Lingüística, colocou em xeque a longa primazia das fontes escritas e instalou um amplo 

debate favorável à diversificação do universo documental e à reflexão sobre suas formas 

mais apropriadas de investigação. Sobressaiu neste contexto, a reconsideração do papel 

da cultura material e das fontes visuais nas investigações dos processos históricos 

(Meneses, 1983; Snodgrass, 1990).23 Família, gênero e infância, são alguns dos temas 

para os quais, até o início da década passada, quase todo o conhecimento disponível 

havia sido produzido unicamente pelo viés dos textos antigos, mais precisamente, pela 

compilação de excertos de escritos de diversas modalidades, nos quais as informações 

eram quase sempre difusas e, quando presentes, serviam pontualmente aos objetivos 

mais amplos do texto; ou seja, não se tratavam de obras didáticas, destinadas a explicar 

por exemplo a concepção dos gregos sobre a infância ou sobre o dia-a-dia de uma 

família ateniense do período clássico.24 Durante muito tempo, os historiadores em geral 
                                                 
23 A esse respeito ver Osborne, 2004, para um amplo panorama da produção historiográfica a partir da 
década 1990.  
24 O Econômico, de Xenofonte, apesar de ser um texto que inspira muitos cuidados na interpretação, 
constitui uma exceção nesse sentido (Pomeroy, 1997: 22). 

 
33



viam a falta de disposição em informar como sendo ela própria um forte indício de que 

não deveriam se tratar de assuntos importantes, uma idéia que as pesquisas nos 

produtivos domínios da história do gênero, da família e da infância na Grécia Antiga 

estão cada vez mais distantes de corroborar.25  

De fato, um volume significativo destes estudos interdisciplinares mais recentes 

operam formando séries iconográficas cujas imagens, geralmente em suporte cerâmico 

ou esculpidas sobre estelas de mármore ou calcáreo, configuram o conjunto mais amplo 

das chamadas cenas de gênero, aquelas que, desprovidas de conotações mitológicas ou 

não passíveis de associação com passagens da poesia épica, por exemplo, são 

automaticamente definidas como cenas da vida cotidiana e, em particular, da vida 

doméstica.26 Estas representações, dizem os autores, nos reservam possibilidades de 

visualizar com rara proximidade membros das famílias atenienses comuns – homens, 

mulheres, crianças, idosos, escravos, serviçais – na intimidade do convívio no oîkos ou 

ocupados com seus afazeres cotidianos (Reilly, 1989; Leader, 1997; Sutton, 2003). 

Além da excepcional visualização da família, mulheres e crianças, virtualmente 

ausentes de outros contextos, estão quase sempre em evidência nas referidas cenas, 

                                                 
25 Sobre estes campos relativamente novos na pesquisa histórica em geral, ver SCOTT, J. “História das 
Mulheres”, in: BURKE, P. (org). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Ed. Unesp, 1992, 
pp. 63-95; SOIHET, R. “História das Mulheres”, in: CARDOSO, C. F., VAINFAS, R. (orgs.). Domínios 
da História. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, pp. 275-96; Castro, 1997; 
DEREVENSKY, J. S. “Where are the children? Acessing children in the past”. Archaeological review 
from Cambridge, vol. 13, no. 2, 1994: 1-5; 7-20; DEREVENSKY, J. S. Children and material culture. 
Londres/Nova Iorque: Routledge, 2000; KORBIN, J. “A perspective from contemporary childhood 
studies”, in: OAKLEY, 2003b: 7-11.  
No que se refere particularmente ao desenvolvimento e perspectivas dos respectivos campos no âmbito da  
Antigüidade grega, cf. sobre gênero: KATZ, Marilyn. “Ideology and ‘the status of women’ in ancient 
Greece”, in: HAWLEY, R., LEWICK, B.(eds.). Women in antiquity. New assessments. Londres: 
Routledge, 1995: 21-43; LESSA, F. S. Mulheres de Atenas: Mélissa do gineceu à agorá. Rio de Janeiro: 
LHIA/UFRJ, 2001; ANDRADE, M. M. de. “Espaço e gênero: masculino, feminino e vida privada”, in: A 
vida comum: espaço e cotidiano na Atenas Clássica. Rio de Janeiro: DP&A, 2002: 173-223; sobre 
crianças e infância, ver Golden, 1993 e GOLDEN, M. “Childhood in ancient Greece”, in: OAKLEY, J. 
H., 2003b: 13-21; BEAUMONT, L. “Constructing a methodology for the interpretation of childhood age 
in classical Athenian iconography”. Archaeological Review from Cambridge, vol. 13, no. 2, 1994: 81-96; 
diversos artigos sobre o mundo grego em DASEN, V. (ed.). Naissance et petite enfance dans l’Antiquité. 
Freiburg: Academie, 2004 e da mesma autora, Jumeaux, jumelles dans l’Antiquité grecque et romaine (no 
prelo); sobre família, cf. Pomeroy, 1997: 1-16 e Patterson, 1998: 1-43. 
26 São cenas de casamento, funerais, mulheres em espaço interior fiando e tecendo ou preparando 
oferendas, entre outras. Sobre o último esquema, conhecido como “senhora e serva”, em que duas 
mulheres figuram em espaço interior, ver Reilly, 1989 e a crítica de Oakley, 2002. 
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questão repetidamente apontada e que tem motivado diversos especialistas a explorar 

temas como o da construção social do gênero a partir dos ritos de passagem e o e da 

percepção sobre categorias etárias.  

Os estudos que giram em torno dos relevos funerários clássicos constituem um 

núcleo bastante representativo da manifestação destas tendências gerais da análise 

iconográfica, possivelmente por se tratar do principal conjunto de ‘cenas de gênero’ do 

período clássico. Stears (1993, 1995 e 2001) e Leader (1997) são os principais nomes no 

que tange à investigação das construções do gênero a partir da referida categoria de 

imagens.27 Convém observar que a primeira autora demonstra a existência de uma 

estreita associação da estruturação das noções sobre o feminino com a categorização dos 

grupos etários a partir das cenas figuradas dos relevos e de informações providas pelo 

contexto funerário (Stears, 1995: 118-26). No artigo em que examina diacronicamente 

evidências de representações de crianças em contexto funerário ático, Oakley (2003) 

dedica um longo espaço às representações de crianças nas estelas funerárias. Já o pólo 

oposto, a fase do envelhecimento, é abordada juntamente com o tema da morte no parto 

no interessante estudo de Stewart e Gray (2002). Os autores também se mostram ainda 

particularmente interessados na elucidação do parentesco das figuras centrais na cena 

examinada. Também em um breve estudo de caso, Grossman (2001) retomou o 

problema da genealogia, atribuindo-lhe papel central na compreensão dos monumentos 

funerários áticos. Para a autora, a predominância das representações de pai com filha, 

sobre aquelas de mãe e filho, irmão e irmã ou marido e esposa, num dos principais 

esquemas iconográficos da série – onde aparecem duas figuras de gêneros diferentes e 

em pé -, parecem confirmar a idéia de que a genealogia é o aspecto mais enfatizado nas 

estelas (Grossman, 2001: 124), tal como propusera Bergemann (1997) ao final do 

estudo iconográfico pormenorizado de uma extensa série de monumentos, portadores de 

                                                 
27 Kosmopoulou (2001) também se ocupa da figuração do feminino, atendo-se à categoria de mulheres 
acompanhadas de atributos alusivos à atividade profissional e sugestivos de uma circulação pública mais 
ampla. 
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relevos com cenas individuais e multi-figuradas, agrupados e classificados para análise 

conforme a presença ou não em períbolos. 

Confrontada com os estudos monográficos nos moldes dos que analisamos na 

parte inicial deste item, exclusivamente dedicados à discussão dos estilos e à 

interpretação dos relevos, a produção historiográfica ‘pós-CAT’, tomada de uma 

maneira geral, demonstra uma atitude mais crítica e cautelosa no que se refere ao 

tratamento da iconografia funerária aqui em questão. Soa como algo muito positivo o 

fato de alguns dos artigos mencionados integrarem volumes coletivos que almejam 

pensar novas abordagens em Arqueologia Clássica (Spencer, 1995), explorar temas 

quase intocados pelos helenistas (Oakley, 2003) e que, reconhecendo a complexidade da 

análise dos relevos funerários, dedicam-se por completo ao debate do material 

(Hoffmann, 2001); este aspecto revela no mínimo novas e boas intenções por parte dos 

especialistas.  

Esta historiografia recente a qual designamos genericamente ‘pós-CAT’ - por ser 

toda ela posterior ao catálogo de Clairmont e diretamente influenciada por sua 

publicação - não congrega textos teóricos e conceituais, são todos essencialmente 

empíricos. Apenas K. Stears apresenta uma breve exposição das bases teórico-

metodológicas adotadas no tratamento da documentação em alguns de seus estudos 

(Stears, 1995, 1998, 2000b), num dos quais deixa clara a sua opção por pressupostos 

próprios da Semiologia da imagem (Stears, 1995: 110-1). Se as considerações dos 

demais autores não versam sobre seus respectivos posicionamentos teóricos, na prática 

de pesquisa todos demonstram seguir orientação bastante semelhante quanto à 

concepção teórica sobre a imagem (Leader, 1997; Grossman, 2001; Kosmopoulou: 

2001). Tal como Stears, compreendem a imagem como um sistema, uma composição de 

signos articulados segundo determinadas leis, destinada a produzir e comunicar 

significados. Com efeito, esta dimensão comunicativa merece grande destaque por parte 

de todos os autores, chegando mesmo a ser tomada como o princípio que justifica o tipo 
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de análise desenvolvida.28 Ou seja, sendo um sistema comunicativo, há sempre 

mensagens exprimindo idéias, valores e conceitos precisando ser captados e decifrados 

no ato da recepção, o que implica o mínimo domínio social do código de signos. O 

aspecto mais positivo desta abordagem está no rompimento com a idéia de imagem 

como representação direta de uma realidade exterior objetiva e imediata, como simples 

decalque da percepção. Deste modo, o foco de análise se concentra nas articulações 

geradoras de sentidos - cuja expressão formal pode se dar, por exemplo, pela associação 

dos elementos, distribuição no espaço, presença/ausência – e quase sempre na 

observação dos esquemas estruturais que se repetem, ou seja, formas mais estáveis e 

recorrentes utilizadas para a representação de determinados motivos (Rede, 1993: 272). 

Isto explica a grande relevância atribuída ao gestual (tais como a dexíosis e o gesto de 

aidós performados por determinada categoria de figuras femininas), vestimentas, 

penteados, objetos portados pelas figuras, associação entre figuras humanas e animais e 

assim por diante. 29   

Se o convencionalismo caracteriza o conjunto imagético da arte grega em geral, 

ele se manifesta de modo ainda mais evidente na iconografia dos relevos funerários, 

configurando um de seus aspectos cruciais. Este dado parece ter atraído os autores à 

perspectiva de análise vista acima, convencidos de que a reduzida variedade de 

combinações de signos que se repetem seguidamente nas imagens demonstram uma 

tendência de normatização de vários âmbitos da vida social ao fazerem circular 

determinadas idéias e valores culturais aceitos e possivelmente compartilhados. Alguns 

vão mais além e sugerem que, por fazerem parte de uma categoria de achados 

                                                 
28 Leader, 1997, Bergemann, 1997, Grossmann, 2001, Kosmopoulou, 2001. Apesar da relativa 
homogeneidade dos procedimentos que caracterizam a abordagem da imagem por parte destes autores, 
não há nada que chegue perto de um programa explicitamente orientado a repensar os critérios teórico-
metodológicos que norteiam a utilização de imagens esculpidas na pesquisa histórica. O grande 
desenvolvimento que vimos nos estudos de iconografia vascular não encontra paralelo na especialidade 
da escultura, que se mostra como uma das mais conservadoras dentre os diversos ramos dos estudos 
clássicos (Osborne, 2004: 108). 
29 Davies, 1985 e Pemberton, 1989 são artigos que discutem os significados da dexíosis. A idéia de aidós 
e sua expressão na arte clássica é examinada em Reeder, 1995: 123-6. Woysch-Méautis (1982) dedica-se 
à interpretação do simbolismo das espécies de animais que acompanham figuras humanas nos relevos. 
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comumente encontrados e seus relevos constituírem séries profundamente padronizadas 

e repetitivas do ponto de vista iconográfico, podemos entrever nas estelas a expressão e 

“reiteração contínua de elementos das ideologias sociais dominantes (...) que dizem 

respeito à construção do gênero, status social e das relações de poder” (Stears, 1995: 

110-1).  

O contato com uma série extensa destas imagens nos permite concordar apenas 

parcialmente com estas idéias: por um lado, parece-nos muito problemático pretender 

explicar a repetição dos esquemas iconográficos pelo viés dos embates ideológicos, 

assumindo mecanicamente, antes de uma análise mais profunda, o predomínio dos 

valores de segmentos sociais dominantes; por outro, os princípios semiológicos podem 

ser eficazes como recurso de interpretação se utilizados com vistas ao enriquecimento 

das questões de pesquisa abordadas a partir das imagens. Entretanto, somente a análise 

dos seus processos internos de significação é insuficiente se não for acompanhada da 

investigação da dimensão performática das imagens, se não levar em conta a noção 

fundamental de que os sentidos egressos das formas eram praticados, encontravam-se 

permanentemente em ação, de que era na e pela ação que eles ‘funcionavam’ (Osborne, 

1998: 12) tanto quanto a ação, ela própria, produzia novos sentidos. Conforme propõe 

Meneses (2003: 21):  

(...) trabalhar historicamente com imagens obriga, por óbvio, a percorrer o ciclo completo 
de sua produção, circulação e consumo, a que, agora, cumpre acrescentar a ação. As 
imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas contam apenas – já que não passam de 
artefatos, coisas materiais ou empíricas – com atributos físico-químicos intrínsecos. É a 
interação social que produz sentidos, mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, 
nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados atributos 
para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar.(...) É necessário 
tomar a imagem como um enunciado, que só se apreende na fala, em situação. Daí 
também a importância de retraçar a biografia, a carreira, a trajetória das imagens.  

O conjunto imagético de nosso interesse não só se mostra extremamente adequado a tal 

abordagem como não vemos possibilidades de compreendê-lo por outro viés. Sabemos, 

que parte desta biografia das imagens produzidas na Antigüidade grega nos é obscura e 

praticamente inacessível pois temos um conhecimento muito limitado do contexto mais 

individual e personalizado de produção das peças (Osborne, 1998: 12). De fato, esta é 
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uma das limitações que precisamos contornar: faltam-nos subsídios documentais para 

adentrar as oficinas nas quais os relevos eram talhados, e entender principalmente os 

termos das negociações dos familiares que requisitavam os monumentos e os artesãos 

que os executavam.30 Ainda assim, temos condições muito favoráveis de acompanhar 

com relativa clareza a ‘carreira’ dos relevos funerários, especialmente a partir do 

momento em que as estelas ingressavam nos espaços em que esperava-se que suas 

imagens ‘funcionassem’. E quando se tratam dos espaços funerários de Atenas 

principalmente, somos contemplados com um manancial farto de elementos contextuais 

que nos permitem circunscrever o material espacialmente, ter uma boa idéia das 

circunstâncias sociais de uso e das prováveis intervenções a que estavam sujeitos. 

Seguindo esta linha, Robin Osborne (1998: 12), na condição de arqueólogo refletindo 

especificamente sobre a História da Arte Grega, lança um questionamento sobre o “tipo 

de história da arte grega que podemos escrever”, considerando as fontes a que temos 

acesso e a necessidade de nos distanciarmos do paradigma dominante nos estudos da 

arte ocidental desde a Renascença, o qual acabou por determinar os rumos do que se 

escreveu sobre arte grega. Para o autor, deve-se passar a uma história em que a arte seja 

devolvida à sociedade, onde possamos encontrá-la imersa e atuante na dinâmica social 

mediando, construindo, modificando relações (dos homens entre si, dos homens com 

seus deuses). De igual maneira, uma arte intrinsecamente conectada aos contextos 

gerais de exibição muitas vezes bem conhecidos pelas pesquisas arqueológicas 

(Osborne, 1998: 20). 

Com efeito, não nos restam dúvidas em relação ao alcance dos estudos de iconografia 

das estelas clássicas que prescindam das informações contextuais oferecidas 

eminentemente pela Arqueologia. Observando a historiografia a partir da segunda 

metade dos anos 1990, os melhores resultados são oferecidos por Leader (1997), 

                                                 
30 Bons artigos com ênfase nos aspectos técnicos da produção artística grega em diferentes suportes 
encontram-se em LING, R. (ed.). Making classical art: process & practice. Stroud: Tempus, 2000. 
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Bergemann (1997)31 e Stears (1995), autores que, ao conferirem importância concreta 

ao estudo do espaço funerário e das interações sociais nele ocorridas, imprimem uma 

marca diferencial que se estende mais amplamente ao campo da escultura antiga grega, 

no qual a vinculação das peças aos seus ambientes físicos e sociais de origem ainda hoje 

não configura uma prática comum entre os especialistas (Osborne, 2004: 108). Nesse 

sentido, o trabalho de Bergemann (1997) merece ser destacado por demonstrar um 

considerável redimensionamento do papel dos períbolos na investigação da iconografia 

das estelas; elas deixam de ser a unidade básica de análise e são abordadas enquanto 

integrantes de uma área de sepultamento constituída por vários outros elementos aos 

quais estão interligadas. Stears (1995), por exemplo, sugere novas idéias sobre as 

representações da família nos espaços funerários que de outro modo não poderiam ser 

alcançadas. Se, por um lado, divergimos de algumas de suas interpretações, por outro, 

estamos de acordo com a crítica da autora à utilização indiscriminada da leitura baseada 

em pressupostos semióticos como procedimento que por si só daria conta das questões 

das imagens. Muito embora a própria Stears se mostre favorável à decodificação da 

linguagem específica das imagens, ela não as concebe desconectada da realidade 

material que lhes é exterior porém de modo algum acessória:  

Primeiramente, é preciso re-situar, tanto quanto possível, o artefato em seu contexto social 
e iconográfico contemporâneos.[...] As cenas dos relevos funerários, avaliadas no contexto 
do tipo de monumento que adornam, posição no cemitério e função social, podem oferecer 
informações sobre várias estruturas atenienses (Stears, 1995: 111, 128). 

 

1.3. Monumentos funerários clássicos em contexto 

 A idéia de retraçar a trajetória das imagens funerárias e, portanto, recuperar seus 

mecanismos de funcionamento no interior da dinâmica social se transformou no 

principal objetivo da corrente de estudos que se estruturou a partir dos anos 1980 e 

cujos pesquisadores debruçaram-se sobre os contextos arqueológicos e sociais dos 

                                                 
31 apud Closterman, 1999 e Hoffman, 2001. 
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monumentos. Impulsionados em grande medida pela publicação mais sistemática dos 

dados das necrópoles áticas escavadas (sobretudo a do Kerameikós de Atenas, a de 

Ramnonte, no limite N da Ática, e as de Tórico e Atene, SO da mesma região), os 

trabalhos deste campo extremamente fértil apresentam algumas diferenças quanto às 

questões analisadas e ao referencial teórico-metodológico e uma sintonia absoluta 

quando o assunto é a diversidade das fontes utilizadas e as concepções sobre a natureza 

do espaço funerário.  

 Mesmo os que dão maior destaque em suas pesquisas à determinada categoria de 

evidência (Oliver, 2000, Stears, 2000) demonstram plena convicção de que a abordagem 

do contexto é imprescindível e, por isso, criticam duramente as obras tradicionais de 

memoriais e epigrafia funerários que durante tanto tempo praticaram o oposto, 

dissociando monumentos e inscrições de seus contextos. Assim, investiguem imagens 

ou inscrições, os autores apresentados adiante sustentam que somente a reintegração ao 

contexto, dimensão física e histórico-cultural, garante o devido acesso às condições 

visuais, arqueológicas e topográficas sob as quais os vestígios funerários se 

apresentavam para os agentes históricos. No cerne de todas as abordagens contextuais 

destaca-se o caráter relacional das evidências, que leva em conta as relações que os 

elementos de determinado contexto funerário firmavam entre si, como se articulavam,  

produzindo significados no âmbito geral das práticas funerárias. Morris (1992: 160) e  

Oliver (2000: 5), por exemplo, enfatizam a importância da relação entre eles para 

elucidar cada forma de evidência.  

 Precursora deste viés contextual neste campo específico dos estudos funerários 

áticos, S. Humphreys, em artigo clássico, mobilizou evidências epigráficas (estelas 

funerárias inscritas, em particular), iconográficas, arqueológicas e fontes textuais para a 

análise dos sepultamentos de grupos familiares do século VI ao IV. Ela sugere que 

precintos familiares do século IV acentuavam a unidade familiar, estavam vinculados ao 

conceito de tradicionalismo predominante neste período, e que, ao excluírem as 
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representações das relações de parentesco mais distantes, situavam a ênfase na 

solidariedade familiar no âmbito do grupo nuclear.32  

I. Morris (1992, 1994a, 1998), por sua vez, se coloca questões mais gerais, que 

extrapolam a esfera da instituição familiar. O arqueólogo vê os contextos funerários 

como locus privilegiado para a elucidação da dinâmica da estrutura social ateniense, 

através do qual é possível entender sobretudo os processos de expressão de status. O 

reaparecimento das estelas e a introdução dos períbolos no século IV são salientados 

como transformações significativas na cultura material que revelam importantes 

mudanças no comportamento social de determinados grupos. É importante notar que 

perpassando todos os trabalhos de Morris está presente a noção, empregada como um 

truísmo por boa parte dos autores (Garland, 1982: 132, Nielsen et al., 1989: 415-16, 

Pomeroy, 1997: 124), de que o volume de gastos nos rituais funerários funcionavam 

como índices inequívocos de riqueza e status social. É também Morris (1994a) quem 

aborda pela primeira vez o problema fundamental do impacto visual das sepulturas e 

dos significados construídos pelos que transitavam pelos espaços funerários (como 

transeuntes simplesmente ou participantes dos rituais funerários), encaminhado, tal 

como seu trabalho anterior, a partir de uma perspectiva contextual e de uma análise 

mais profunda da conjuntura histórica do período clássico na qual se deram as maiores 

transformação dos vestígios funerários.  

Desdobramento direto da abordagem contextual, preocupações com as formas de 

apreensão das cenas representadas nos relevos, dos versos e inscrições talhados nos 

marcadores funerários, dos períbolos tal qual organizados pelas famílias que os 

administravam, têm norteado toda a historiografia mais recente que responde 

criticamente à permanência dos monumentos funerários nos domínios da história da 

arte. Além do referido texto de Morris (1994a), a busca pela reconstituição das 

                                                 
32 Mais ou menos contemporânea ao texto de Humphreys é a investigação de Schmaltz (1983 apud 
Closterman, 1999) sobre o chamado períbolo de Koroibos, no lado N da Rua das Tumbas no Kerameikós, 
ao qual pertence a famosa estela de Hegeso (IP12). Trata-se da primeira análise de um períbolo específico 
utilizando o arranjo de detalhes conhecidos sobre o contexto.   
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condições de experimentação visual é identificada nas metodologias de trabalho de 

Closterman (1999), Oliver (2000) e Stears (2000a). Aplicada de modo diferenciado a 

objetos de pesquisa também distintos, a estratégia de empreender a recomposição do 

ambiente físico como um todo e examinar suas possibilidades de leitura é um 

ingrediente central para os três autores.  

Co-autora de um volume coletivo cujo propósito é discutir a partir de evidências 

variadas a centralidade da oralidade, do poder da palavra falada, e da igualmente central 

e onipresente questão da performance visual na sociedade grega, Stears faz novos 

apelos pela abordagem contextual, defendendo que “os monumentos funerários sejam 

abordados a partir de uma visão holística, que incorpore seus contextos político, social e 

ritual e, ainda, dê conta dos conjuntos de enterramento e das lamentações fúnebres que 

os particularizam” (Stears, 2000a: 5). Com essa orientação, Stears contribui 

significativamente para a definição de novos termos para pensarmos por exemplo os 

problemas da compatibilidade entre texto e imagem nos monumentos clássicos e do 

resultado visual oriundo da recomposição dos elementos físicos e rituais do contexto 

funerário (Stears, 2000a: 216-8).  

No principal estudo sobre os períbolos áticos, Closterman (1999) investiga de 

que maneira as decisões tomadas pela família durante a construção dos períbolos 

culminaram com o tipo de representação do oîkos na sepultura. A originalidade 

indiscutível deste trabalho é conferida pela decisão da autora de captar o curso do 

processo em que o grupo doméstico construía um de seus patrimônios (material e 

simbólico) de maior valor, seguramente a referência visual mais significativa, mais até 

do que sua própria habitação se considerarmos a exposição pública intensa e 

permanente a que estavam submetidas as áreas de sepultamento, ao alcance do 

escrutínio de atenienses dos mais diversos estatutos sociais, de olhares estrangeiros, das 

centenas ou milhares de indivíduos que entravam e saíam diariamente pelos principais 

portões de Atenas ou de dêmos mais remotos, como o de Ramnonte. Closterman 

examina como a imagem final que nos é dada a ver no caso de muitos períbolos áticos - 
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e do espaço funerário como um todo - foi sendo progressivamente construída e 

transformada pela ação das famílias no período de aproximadamente um século. Entre 

os resultados de maior relevância, obtidos por meio da análise minuciosa da aparência e 

da organização dos precintos bem como da investigação mais precisa da natureza da 

unidade familiar comemorada nestes espaços, está o rompimento com a idéia de que a 

vocação primordial dos períbolos girava em torno da ostentação/exibição de prestígio 

econômico e status social.  

 Críticas similares às que incidiram sobre o tratamento tradicional da iconografia 

dos monumentos funerários aportaram recentemente no campo da ‘epigrafia da morte’ 

(Oliver, 2000), outra esfera por muito tempo quase impermeável às abordagens 

interdisciplinares. A natureza eminentemente arqueológica das fontes epigráficas não 

constituiu, como observamos acima, fator influente para que se firmassem laços 

estreitos entre a referida disciplina e a Arqueologia, sendo a prática dos epigrafistas 

ditada pela ‘desconstrução’ dos monumentos visando extrair-lhes os respectivos textos 

inscritos, objeto único dos trabalhos. O movimento de Clairmont no sentido de romper 

com esta perspectiva não se traduziu em análises consistentes, revelando alguns sérios 

equívocos metodológicos (sobretudo a tentativa de estabelecer correlações artificiais 

entre as matrizes figurada e escrita). Se tomarmos o problema da fragmentação dos 

monumentos, os aspectos relacionados ao contexto social de produção e ao contexto 

arqueológico, embora tenham todos sido apontados pelo autor, apenas o primeiro 

recebeu algum encaminhamento, cabendo aos arqueólogos a iniciativa de acenar em 

favor da renovação qualitativa das intervenções sobre o testemunho epigráfico segundo 

estas questões. É neste cenário que podemos situar a obra organizada por Oliver (2000) 

– a quem cabe ainda a autoria de importante artigo (pp. 59-80) - na qual os  especialistas 

são chamados a recorrer às inscrições em contexto com a finalidade de compreender 

aspectos diversos da sociedade. Trata-se de mais um exemplar desta corrente 

historiográfica que ora avaliamos a reafirmar a relevância da indissociabilidade dos 

componentes dos monumentos (texto/imagem/suporte) e das conexões com o ambiente 
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circundante; para Oliver (2000: 4) a adoção desta postura é fundamental para os 

estudiosos da Antigüidade, os quais, obrigados a lidar com uma documentação menos 

abundante e irregularmente distribuída, devem enxergar os recursos metodológicos 

como um importante aliado para potencializar o material que sobreviveu. 

 É preciso salientar que a utilização da epigrafia funerária no âmbito da história 

social não foi propriamente a novidade proposta por Oliver;  autores como  Damsgaard-

Madsen (1988), Nielsen et al. (1989, 1990) e Meyer (1992) têm seus trabalhos 

fundamentados neste tipo de fonte optando por uma perspectiva quantitativa (os dois 

primeiros para elucidar questões demográficas), sem dúvida muito profícua na lida com 

um corpo de exemplares tão numeroso quanto compósito, porém por si só incapaz de 

descortinar determinados comportamentos e atitudes dependentes de outras variáveis. 

Dito de outro modo, os limites da quantificação se fazem sentir mais claramente quando 

esbarram em questões básicas sobre a natureza das inscrições, tais como: De que 

maneira eram vistas? Por que eram inscritas? Mais amplamente: como devemos 

compreendê-las e situá-las na cultura epigráfica grega?33 (Bodel, 2001: 5). A 

contribuição mais significativa de Oliver foi a de elevar questões como estas a um novo 

patamar, retirando-as do plano secundário, colocando-as na ordem do dia, atribuindo-

lhes posição central no debate da epigrafia funerária greco-romana. Se os problemas 

investigados em seu artigo são basicamente da mesma ordem daqueles formulados por 

Nielsen et al. (1989) por exemplo, a abordagem da epigrafia é nitidamente distinta: as 

inscrições, concebidas como objetos, são tomadas e analisadas na interseção com outros 

tipos de evidências arqueológicas, com informações sobre a configuração dos locais de 

deposição e ambiente circundante e com outras modalidades de epigrafia. Com efeito, 

mais do que nos resultados a que chega ao fim da análise, o mérito principal de Oliver 

está no caminho percorrido, cujas coordenadas estão dadas já nas páginas introdutórias 
                                                 
33 “O conceito de cultura ou hábito epigráfico diz respeito ao ambiente no qual a cultura de inscrições era 
praticada e exibida.(...) Para utilizar a epigrafia como evidência histórica é preciso considerar o grau em 
que a sociedade em questão estava utilizando as inscrições, o quão difundido era este uso e os contextos 
em que eram vistas/lidas” (Oliver, 2000: 15-7). A expressão também é empregada para designar tão 
somente as práticas de erigir publicamente blocos inscritos. Ver Hedrick, 1999: 389. 
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do volume que organiza; no espaço de seu artigo o autor demonstra empiricamente a 

consistência e a viabilidade da epigrafia arqueológica, para usarmos a denominação 

cada vez mais corrente entre os estudiosos inclinados a esta perspectiva integrada e 

multidisciplinar (Oliver, 2000: 19).  

Oliver, Humphreys, Stears, Morris, Closterman e todos os autores vinculados a 

esta vertente tem-se demonstrado incansáveis e seriamente comprometidos em construir 

uma base teórico-metodológica mais afinada com a realidade dos contextos funerários 

da Grécia clássica e ciosa da natureza do material. Vemos com muitos bons olhos a 

depuração progressiva dos equívocos de interpretação que marcam a longa história 

deste campo de pesquisa lado a lado com o aprimoramento das perspectivas de 

abordagem. É interessante observar novamente que tanto os autores que enfatizam os 

contextos funerários de uma maneira geral, sem se ater a esta ou aquela categoria de 

objeto, quanto os que pensam classes específicas (Oliver e a epigrafia, Stears e a 

iconografia, Closterman e os períbolos) confluem, como afirmamos no início desta 

seção, para o mesmo ponto: a análise abrangente, relacional, contextual. Assim, estas 

reflexões comprovam que somente pelo contexto é possível superar os limites (e 

equívocos) notórios das interpretações e análises iconográficas.  

São estas as orientações que darão sustentação à nossa tarefa de encontrar a 

família enquanto persona pública, acompanhando a trajetória da construção e expressão 

desta instância nos contextos funerários do demo ateniense. Para tanto, voltamos a 

assinalar, será indispensável lançar mão da re-combinação de peças paulatinamente 

conturbadas e desagregadas pelos agentes e processos históricos que sucederam os da 

Atenas clássica. Do outrora depósito de cinzas e areia aparentemente desprovido de 

valor histórico ou arqueológico provém a matéria-prima da nossa investigação, sujeita 

por algumas décadas a análises que não chegaram a bom termo - análises individuais, 

que lhes suprimiam as conexões exteriores sobretudo – porém progressivamente 

realocada pelos estudos recentes nas redes de relações em que figuravam, fazendo 

sentidos e produzindo efeitos. Isto nos leva ao capítulo seguinte, onde discorremos 
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sobre imagens, inscrições, estruturas, topografia e aspectos visuais dos principais 

espaços funerários, ou seja, os ingredientes à disposição das famílias em um dos 

momentos-chave da vida do oîkos e uma das suas principais circunstâncias de 

apresentação pública , as atividades funerárias. 
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