
 

Capítulo 2          

Produzindo um contexto familiar: ritos, artefatos e espaços funerários  

 

Quando olhamos para as necrópoles atenienses com suas áreas de sepultamento 

delimitadas, bem projetadas e ornadas com monumentos feitos a partir de blocos calcáreos 

ou mármore, precisamos conectá-los imediatamente aos seus contextos rituais, devolvendo-

lhes assim a vitalidade que lhes fora inerente e lhes dava significado na vida social da 

Atenas clássica. Ao fazê-lo, logo percebemos que antes de monumentos elaborados, 

tratavam-se de locais de repetida atividade funerária, criados, conservados e modificados 

para abrigar sepultamentos, acolher os rituais inaugurais bem como a série de celebrações 

subseqüentes. É preciso salientar que os ritos associados especificamente aos funerais e ao 

sepultamento, constituíam tão somente o evento inaugural de uma performance ritual 

contínua, que prosseguia com as freqüentes visitas de familiares às tumbas para a 

renovação dos ritos e das homenagens aos mortos, e não raro ultrapassava o escopo de uma 

geração.  

Ritos funerários eram eventos familiares por definição: cabia ao grupo doméstico 

afetado pela perda cuidar para que o funeral não só ocorresse mas também transcorresse 

adequadamente, e para que os cultos ulteriores se realizassem com a devida regularidade. 

Para o antropólogo J. Carlos Rodrigues (1983: 44), embora as práticas funerárias sejam 

especificidades culturais, alguns propósitos estão presentes em quase todas as sociedades, 

entre os quais “a identificação das causas da morte, o restabelecimento da ordem na 

sociedade, a expressão de interesse e afeição dos sobreviventes pelo defunto e o cuidado 

para com a viagem deste em direção ao outro mundo”.1 É o caso, portanto de nos voltarmos 

                                                           
1 Esta abordagem culturalista também é proposta Humphreys (1993), teórica preocupada com o significado 
específico do fenômeno morte nas diversas culturas (em que medida é um problema que as preocupa? Como 
lidam com ele, que respostas elaboram para enfrentá-lo?) e com questões diversas abertas à investigação 
quando se busca compreender a estrutura temporal do mesmo fenômeno. A esse respeito cf. em particular 
“Death and time”, in: Humphreys, 1993: 148-68. A antropóloga analisa o mundo grego antigo e tem suas 
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para os significados específicos dos rituais funerários para as famílias áticas e atenienses e 

produzirmos assim um mínimo enquadramento cultural necessário para compreender por 

que as práticas funerárias eram merecedoras de tamanha atenção e executadas com grande 

empenho, como indicam os testemunhos das fontes textuais e arqueológicas. Os motivos 

para tanto são múltiplos e multifacetados.  

Os componentes afetivos associados aos aspectos religiosos exerciam sem dúvida 

um papel importante: é preciso considerar o abalo emocional e a comoção provocados pela 

perda de um ente querido e a preocupação com o seu destino. Uma das expressões do que 

podemos chamar de uma ‘religião funerária grega’ – estruturada com base em ritos, crenças 

e até mesmo numa mitologia própria bastante complexa -, as práticas funerárias eram da 

ordem do cotidiano da família (tà nomizómena), ditadas pelo costume, e assim como o 

habitual exercício da experiência ubíqua e difusa do sagrado, presentes indistintamente em 

todos os tempos e lugares da vida social. Ou seja, apesar dos temores e incertezas 

suscitados pela morte, tal é o seu caráter misterioso e sua impossibilidade de controle pela 

ação humana, uma das maneiras encontradas pelos gregos para domesticá-la foi incorporá-

la ao cotidiano dos grupos familiares, sendo tratada como uma questão delicada a ser 

superada por meio de um conjunto de ações. Inexistindo nas várias referências textuais algo 

que se aproxime de um tom prescritivo nem explicativo para os procedimentos envolvidos 

nos rituais, presume-se que eram suficientemente conhecidos, que as famílias, por meio de 

seus membros incumbidos de preparar e conduzir os funerais, tinham total domínio de toda 

a dinâmica do evento. Até mesmo os textos de temática especificamente funerária como o 

drama trágico Alceste, de Eurípides, o Fédon, de Platão e dos excertos de leis funerárias 

citadas nos discursos forenses são desprovidos de qualquer intenção diretiva. Assim, ao 

lado dos genuínos sentimentos pessoais perante a morte, fatos culturais como costume e 

                                                                                                                                                                                 
principais reflexões teóricas transformadas no ponto de partida da obra de Garland (1985) sobre o tema da 
morte grega.       
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tradição conformam um primeiro fator que nos ajuda a explicar o significado das práticas 

funerárias na sociedade ateniense. 

 O registro documental das diversas circunstâncias e ocasiões em que a morte e seus 

desdobramentos foram discutidos em arenas públicas e representados em imagens 

figuradas, estão na base do nosso conhecimento sobre tal processo. Salvo nos casos de 

morte repentina e inesperada, ele se prolongava do momento em que o indivíduo emitia, 

para si e para os seus, os primeiros sinais concretos de falência orgânica e, portanto, da 

proximidade de seu fim - sinais irreversíveis que o transformavam em moribundo e 

confirmavam que naquele momento ele começava a morrer -, passando pela consumação 

da morte, até a suspensão completa das atividades sociais dos vivos voltadas para os seus 

restos mortais e sua memória (Humphreys, 1993: 150-3).2  

Das tragédias, comédias, registros de litígios familiares e iconografia cerâmica 

provém os maiores detalhes a respeito dos três momentos principais de um funeral 

ateniense (kedeía) e da rotina de visitas femininas às sepulturas, também reguladas pelo 

costume e possivelmente por sentimentos pessoais (Pomeroy, 1997: 108). 

A primeira cerimônia realizada após o falecimento, a próthesis, compreendia um 

conjunto de rituais preparatórios com a duração máxima de um dia, onde o corpo recebia 

uma série de cuidados e era ‘velado’ na casa do seu grupo familiar. Contando com a 

participação de parentes femininos e masculinos - embora as tarefas que exigiam contato 

direto com o morto devessem ser realizadas pelas últimas3 – o corpo inerte disposto sobre 

uma klíne era limpo, ungido, vestido e adornado. Findada a preparação, que transcorria 

possivelmente ao som de cantos fúnebres, era submetido à lamentação e às últimas 

homenagens prestadas pelos presentes. A etapa seguinte, provavelmente no terceiro dia 

                                                           
2 Semelhante perspectiva processual foi inaugurada por Van Gennep, o pioneiro na Antropologia Social a 
pensar esta estrutura tripartite para situações em que ocorre passagem de um estado a outro, entre elas, a 
morte; cf. Huntington & Metcalf, 1979; Rodrigues, 1983; Morris, 1992. 
3 Sobre a participação feminina nos ritos funerários, ver: Alexiou, 1975; Danforth, 1982; Garland, 1985; 
Shapiro, 1991; Seremetakis, 1991; Pomeroy, 1997, Stears, 1998. 
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após o falecimento, antes do amanhecer, tratava-se da ekphorá, uma procissão fúnebre que  

transportava o corpo até o local do sepultamento.4  

No período clássico, inumação e cremação eram ambas praticadas; a escolha de uma 

ou de outra dependia do desejo do moribundo ou da preferência da família. O enterramento, 

preferencialmente assinalado com um marco tumular como prova de sua realização, era 

visto como uma prática indispensável para o desfecho dos funerais, a garantia da 

colaboração dos vivos no delicado processo de passagem que se iniciava para o morto. 

Além de ocuparem um lugar importante na história da família, construída e contada através 

dos sepultamentos, acreditava-se em geral que, ao romperem o elo com o mundo dos vivos, 

os mortos rumavam para um novo lugar, um domínio subterrâneo próprio para abrigá-los.  

De fato, o tema da passagem para o Hades foi um dos aspectos da escatologia da 

morte que mais se desenvolveu na Ática no século V, sendo representado em pormenores 

no teatro e nos lécitos de fundo branco. Ela era imaginada como uma longa viagem, 

realizada em várias etapas com a ajuda dos psychopompoí (condutores de almas) Hermes 

Chthónios e o barqueiro Caronte. Uma vez desfalecido, o indivíduo tinha sua alma 

transportada por Hermes do mundo superior para as margens das águas infernais, aonde era 

entregue aos cuidados de Caronte, que, em seguida, fazia a travessia em direção à Terra 

dos Mortos propriamente dita (Sourvinou-Inwood, 1995: 306).5  

                                                           
4 Conhecemos razoavelmente bem o detalhes sobre estes dois estágios dos funerais a partir das evidências 
iconográficas, legislações funerárias e descrições dos funerais nas fontes literárias. Para um boa síntese das 
principais evidências sobre a próthesis e ekphorá, cf. Garland, 1985: 21-34,  Rehm, 1994, Small, 1995: 144-5. 
Contrastam com elas a escassez de detalhes a respeito dos acontecimentos no momento do sepultamento; 
praticamente não sabemos como se passavam. 
5 Representações de personagens mitológicos como Hermes Cthónios e Caronte adentraram os cemitérios nas 
representações dos lécitos de fundo branco somente em torno de 450, cerca de duas décadas após o 
surgimento desta série de vasos. Este grupo temático da iconografia dos lécitos de fundo branco em que 
sobressaem sem dúvida as figuras dos psychopompoí apresenta algumas variantes da composição mais 
recorrente. Para um estudo minucioso das imagens de Caronte nos lécitos de fundo branco com todas estas 
variantes cf. SOURVINOU-INWOOD, C. “Images Grecs de la Mort: Représentations, Imaginaire, Histoire”. 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Napoli, vol. 9, 1987: 145-58 e Sourvinou-Inwood, 
1995. As cenas de Thánatos na presença de Hermes ou Caronte e de Thánatos com Hýpnos também são 
conhecidas, embora bem menos freqüentes. Curiosamente, não há cenas de lécitos de fundo branco 
ambientadas no mundo subterrâneo, aspecto que foi interpretado como um desinteresse dos gregos em 
construir uma imagem consistente dos domínios de Hades (Garland, 1985: 51). 
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A ênfase dispensada a Hermes e Caronte tanto na documentação textual como no 

principal corpus ateniense de imagens da morte para o contexto do século V (os lécitos de 

fundo branco) é entendida por Sourvinou-Inwood (1995: 316-21), como um 

desdobramento das significativas mudanças nas atitudes e representações coletivas da 

morte que remontam ao período arcaico. Por esse viés, a inclusão das duas figuras 

mitológicas na escatologia da morte resultou em uma versão muito mais elaborada da 

jornada do morto rumo ao Hades. Cruzar as fronteiras do mundo superior tornou-se algo 

menos perigoso e temível quando feito sob a orientação e a supervisão de seres divinos que 

agiam como verdadeiros guardiões desse espaço marginal, garantindo a separação estrita 

dos dois mundos e definindo melhor os seus limites. A mesma autora observa que a 

reprodução desse universo mitológico nos vasos funerários nos deixaria entrever uma 

abordagem da morte que atenuava as ansiedades e as expectativas suscitadas por este 

fenômeno tão pouco inteligível. A ausência de detalhes sobre a passagem no período 

arcaico indicaria o quanto a possibilidade da morte ainda era um tabu entre os gregos posto 

que “...o que é misterioso amedronta mais do que aquilo que é dito explicitamente” 

(Sourvinou-Inwood, 1995: 316). Modificadas as percepções sobre a transição de um 

mundo a outro, concebida agora como uma experiência concreta, bem conhecida e passível 

de ser vivenciada com tranqüilidade, o terror e a apreensão tão fortemente ligados ao 

momento da morte perderam muito do seu sentido anterior: “...o fato de as almas não 

precisarem mais enfrentar a viagem para o Hades sozinhas, como em Homero, e sim 

assessoradas por Hermes e Caronte, é um elemento especialmente confortante” 

(Sourvinou-Inwood, 1995: 316).  

Assim, o sepultamento em uma tumba atestava na prática que a viagem começara e 

que os vivos fizeram o que lhes competia para que ela transcorresse em segurança e o 

morto alcançasse seu destino devido. Embora precisem ser melhor esclarecidas, as 

conseqüências de um corpo insepulto podem ser compreendidas pelos viéses do 

simbolismo religioso e das implicações sociais. Sob o primeiro aspecto, os autores antigos 
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(tragediógrafos e historiadores, mormente) consideravam esta prática como um insulto à 

dignidade humana e uma ameaça à entrada do corpo no Hades. No imaginário coletivo, os 

ataphói poderiam ser tidos provavelmente como seres condenados a vagar pela terra, 

embora não se possa afirmar se eram temidos pelos vivos e/ou vistos como fontes de 

influências malignas sobre os mesmos (Garland, 1985: 101-3). Mesmo diante da suspensão 

da normalidade, como o que se sucedeu na época da praga que instalou o caos urbano em 

Atenas e vitimou cerca de dois terços de sua população residente, vemos nitidamente o 

zelo, a importância conferida pelos atenienses à prática de enterrar os mortos. O relato de 

Tucídides (II.52) aliado aos enterramentos coletivos recém-descobertos pelos arqueólogos 

na área do Kerameikós (Parlama & Stampolides, 2000: 272-3) demonstram o enorme 

esforço das famílias atenienses para retirar os corpos das ruas e enterrá-los de alguma 

maneira, a despeito do drama coletivo vivenciado pela cidade. Embora saibamos que o 

abandono desta prática acabou prevalecendo e os costumes religiosos e normas legais 

sucumbindo ao efeito devastador da praga, resistiu-se a fazê-lo até onde foi possível. 

O discernimento bem consolidado socialmente quanto papel do sepultamento não 

impediu que a pólis se manifestasse ditando legalmente parâmetros para a atividade 

funerária particularmente nesse item. No Pseudo-Demóstenes (43.57-8) encontramos 

referência a uma lei em vigor no século IV reforçando que o sepultamento de um indivíduo 

era um procedimento de ordem exclusivamente particular, estando primordialmente sob a 

alçada da família do morto. Mais precisamente, ela regulava os casos de mortes de 

habitantes do dêmo ocorridas no espaço público. Sob tais circunstâncias, a lei determinava 

que o demarco instruísse os parentes a recolher o corpo no mesmo dia, providenciar o 

enterro e cuidar da purificação do dêmo. Caso contrário, a responsabilidade de sepultar o 

morto transferia-se automaticamente para o próprio demarco; ele o fazia lançando mão de 

recursos públicos e era ressarcido posteriormente pela família, penalizada a pagar duas 

vezes o valor dos custos do enterro. Os mortos em batalha constituíam exceção, ficando sob 

os auspícios da pólis. Concordamos com Pomeroy (1997: 104)  que o recurso à lei baseou-
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se, neste caso, ao propósito de reafirmar um comportamento normatizado/tradicional e 

observado pela maioria das famílias. A lei não criou uma nova incumbência para os 

familiares perante seus mortos, mas reforçou uma prática de mutualidade já tradicional nas 

relações familiares, sobretudo no que se refere ao dever dos descendentes do morto, os 

quais, para fazer jus à sucessão na linha familiar e os direitos de herança deveriam cuidar 

da realização adequada das exéquias, principalmente do sepultamento (Pomeroy, 1997: 

104).  

No que tange à dinâmica no interior do grupo doméstico – isto é, as relações entre 

os membros que o estruturavam -, os ritos funerários exerciam uma tripla função 

(Closterman, 1999: 84ss.).  

Primeiro, guardavam uma relação estreita com questões relacionadas à herança. A 

performance dos rituais era o principal veículo para se assegurar o parentesco com o morto 

e a comunicação com outros participantes; tratava-se de uma forma concreta e eficaz de 

demonstrar participação ativa nos assuntos familiares. Os que performavam os funerais 

costumavam se declarar aparentados com o morto. Uma vez que era justamente o grau de 

parentesco com o morto que determinava os direitos de herança, a referência aos funerais 

era recorrente nos processos de disputa do direito sobre o patrimônio deixado pelos 

indivíduos falecidos. Mais do que a presença, o patrocínio dos funerais era citado como 

prova da relação estreita entre o morto e seu herdeiro em potencial. Os ritos forneciam, 

pois, evidências concretas sobre as relações familiares que estavam na base dos processos 

de partilha dos bens e da redistribuição dos papéis familiares no oîkos.  

Segundo, os ritos funerários continham enunciados sobre o morto e sobre os que lhe 

prestavam homenagens, ambos tinham destacadas suas virtudes e o comportamento 

condizente com os costumes e requisições da pólis.  

Por fim, o cumprimento das atividades rituais apontava para a conservação da 

harmonia nas relações familiares e o bem-estar do oîkos. O empenho de um filho ou filha 
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na condução dos funerais de seus pais, assegurava por meio desta ação a continuidade da 

família pela próxima geração e, imbricados no mesmo processo, reforçavam/reafirmavam a 

identidade do grupo para si e perante a comunidade mais imediata, sobretudo os oikoì com 

que formavam uma rede de relações mais estreita, calcada no convívio cotidiano. Sendo a 

identidade de determinado oîkos a pedra angular de uma triangulação entre a identidade 

individual e a identidade políade, esta amplamente ancorada também nos mitos de 

autoctonia,6 a simples ameaça de ejrhmiva - isto é, a possibilidade de extinção do oîkos - 

preocupava os atenienses de tal maneira que foi preciso recorrer a mecanismos/dispositivos 

sociais de exceção (como a adoção intra ou extra-familiar e o epiclerato) para evitar que ela 

se concretizasse. São muitos os casos de disputa jurídica cujos debates giram em torno do 

tema da ‘saúde’ do oîkos, isto é, coloca-se em questão se o mesmo sofre ou não um vazio 

de uma descendência legítima (preferencialmente descendente masculinos diretos) para dar 

prosseguimento à linha paterna (Pomeroy, 1997: 121, Closterman, 1999: 282ss). 

Os aspectos analisados acima ajudam a esclarecer as diversas nuances da relação  

entre os rituais funerários e a vida das famílias atenienses, relação esta que se torna ainda 

mais relevante quando inserida no âmbito maior da estrutura política e social que dava 

sustentação à cidade. É muito claro também que o alcance da catarse familiar típica de 

momentos de grande comoção como os ritos funerários não se restringia ao oîkos, mas 

compreendia toda a cidade, obtendo grande repercussão pública. Apesar de sabermos muito 

pouco do que se passava durante os funerais, o momento das exéquias que se desenrolava 

fora do oîkos, podemos afirmar que independente do tipo de tumba patrocinado pela 

família, formava-se um ajuntamento significativo de parentes em torno de uma tumba ou no 

interior de um períbolo, entre familiares masculinos e femininos, com alguma restrição 

sobre a presença destes últimos. Deste modo, é difícil imaginarmos que não houvesse por 

parte do restante da população flutuante das necrópoles algum tipo de envolvimento nestes 

                                                           
6 Cf. sobre este assunto: ROSIVACH, V. “Autochthony and the athenians”. The Classical Quarterly (New 
Series), v.  37, no. 2, 1987: 294-306.  
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eventos. Seja pela localização das necrópoles ou pelas características e disposição dos 

artefatos e estruturas funerárias que nelas se encontravam, é improvável que os transeuntes, 

quaisquer que fossem seus destinos finais, deixariam de parar por um instante para observar 

o que ocorria em torno dos montículos ou no interior dos períbolos, e assim formar suas 

próprias opiniões a respeito do que escutavam, viam e liam.   

2.1. Contextos funerários e suas formas construídas 

2.1.1. Sepultamentos: características gerais e tipologia das tumbas 

Para viabilizar o sepultamento, competia aos familiares ocupados com o assunto 

decidir aonde enterrar, de que maneira fazê-lo, o quanto despender nesta ocasião assim por 

diante. Neste item trataremos dos tipos de tumba mais comuns no período clássico – 

enfatizando as estruturas arquitetônicas e os principais artefatos a elas associados. 

A análise dos dados dos enterramentos nos principais espaços funerários atenienses 

indicou que a ampla maioria das pessoas eram sepultadas em necrópoles no espaço público, 

espaço este compartilhado com parentes e indivíduos não-aparentados, cercados, assim por 

outros habitantes da cidade (Pomeroy, 1997: 125-6).7 Os sepultamentos individuais ou em 

pares - situação em que dois indivíduos eram enterrados lado a lado ou muito próximos um 

do outro e comemorados por um só monumento funerário - foram os procedimentos mais 

utilizados para a maioria dos indivíduos e inseridos junto às principais aglomerações ou 

focos de enterramentos das necrópoles. Os sepultamentos em agrupamentos familiares, 

apesar da popularidade que alcançaram no século IV, não constituíram o costume 

predominante. Pomeroy (1997: 123) acrescenta que, nem mesmo o papel central da família 

na construção da identidade feminina foi determinante para que todas, ou mesmo a maioria, 

fossem enterradas sob “a grandiosidade e proteção dos precintos familiares” (Pomeroy, 

1997: 123).  
                                                           
7 Cf. o item 2.2 para a discussão do padrão de sepultamentos na Ática durante o período clássico.  
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Bebês e crianças chamam atenção por terem representado cerca de 50% da 

população enterrada no século V no Kerameikós, em outras necrópoles nas aforas de 

Atenas e em outros espaços funerários áticos. No caso particular da primeira necrópole, 

apresentam uma distribuição topográfica bastante significativa.8   

No que tange às estruturas tumulares características do período clássico não se 

observa uma distinção fundamental de uso baseada em critérios de gênero ou faixa etária, 

ou seja, os três tipos de tumba mais utilizados poderiam abrigar mulheres, homens adultos, 

crianças, jovens e idosos. Entretanto, é preciso observar a ocorrência de variações 

importantes nos sepultamentos infantis, principalmente em relação às formas de esquifes 

que abrigavam os pequenos corpos de bebês e crianças pequenas e ao conjunto de artefatos 

depositados no interior dos mesmos.9 Entre os tipos de tumba à disposição das famílias 

atenienses destacam-se as tumbas simples, com enterramentos individuais, e as duas 

formas relacionadas aos sepultamentos coletivos, os chamados tumuli e os períbolos. 

Todas coexistiram nas necrópoles áticas dos séculos V e IV, com variações regionais e 

cronológicas principalmente quanto à proporção. 

• Muitas unidades de tumbas simples com enterramentos individuais são conhecidas 

pelos arqueólogos. São tumbas não associadas fisicamente compondo uma estrutura 

tumular comum com outras tumbas adjacentes. Como mencionado, poderiam manter 

alguma forma de relação com tumbas próximas, estabelecendo conexões entre mortos 

de uma mesma família sem, no entanto, chegarem a constituir uma formação típica de 

grupos familiares. Uma grande quantidade destas tumbas do século V foi escavada na 

saída do Ierá Pýle, área da Colina Sul (Südhügel) e no trecho recém-escavado da 

continuação da Via Sagrada, fora dos limites do sítio arqueológico do Kerameikós. 

Também nas populosas necrópoles do muro L, as tumbas de tal tipo são muito 

                                                           
8 Sobre as características e desenvolvimento espacial e temporal dos sepultamentos infantis em Atenas, ver 
2.2.3. 
9 A imensa maioria dos sepultamentos de crianças nos séculos V e IV deu-se em esquifes de terracota 
(larnakes) de um tipo não utilizado nos sepultamentos de adultos. 
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numerosas. Neste setor da cidade, os sepultamentos declaradamente coletivos do tipo 

que abordaremos a seguir foram encontrados com menor freqüência. Infelizmente, o 

problema da perda de registro de proveniência dos marcos tumulares associados às 

sepulturas individuais afeta as necrópoles em geral e torna extremamente difícil 

entender as possíveis inter-relações destas tumbas umas com as outras. 

• Um segundo tipo de sepultamento, conhecido entre os arqueólogos como tumulus (pl. 

tumuli) concerne à única estrutura além do períbolo a encerrar múltiplos sepultamentos 

(Kurtz & Boardman, 1971: 105-6). Teria surgido como desdobramento de uma prática 

comum no período arcaico, a de erigir um montículo de terra para marcar uma ou mais 

tumbas. Em seguida adicionava-se um monumento funerário como forma de tornar o 

local ainda mais visível, embora este último procedimento não fosse mandatório.  

Montículos de diferentes tamanhos foram erguidos e podiam marcar tumbas individuais 

ou grupos de tumbas. Entre os exemplos desta modalidade de tumba destacam-se a 

grande estrutura redonda conhecida pela literatura especializada como Rundbaun – e a 

Colina Sul (Südhügel), ambos utilizados desde o período arcaico (planta 1).10 Estão 

igualmente inseridos nesta categorida dois importantes tumuli clássicos provenientes do 

Kerameikós: o primeiro, um tumulus pequeno encimado por uma estela lisa 

comemorando Pythogeneia e Myrte, mãe e filha, respectivamente, e situado ao lado do 

Rundbaun, na margem N do Eridano (planta 1 e fig. 10); o segundo, um tumulus 

originalmente marcado pela estela dedicada a Eukoline e mais 3 familiares (IP 17) e por 

uma segunda estela funerária da qual só restou a base, esta última preservada in situ 

(Knigge, 1991: 13). O montículo que compõe o ‘tumulus de Eukoline’ encobre um total 

de 5 tumbas. 

                                                           
10 Rundbaun, Südhügel e o tumulus conhecido como Mound G - situado na interseção da Rua das Tumbas 
com a Via Sagrada - são os três grandiosos tumuli do Ierá Pýle construídos entre os séculos VII-VI. No 
período clássico, as áreas ocupadas por cada um deles foram transformadas nas mais importantes 
concentrações de tumbas simples do Kerameikós. O Südhügel e o Mound G são especialmente conhecidos 
pelas centenas de tumbas de bebês e de crianças pequenas assentadas no século V; ver fig. 22.   
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• A estrutura tumular tipicamente ática designada períbolo por convenção é composta de 

vários elementos físicos, entre os quais, elementos arquitetônicos, monumentos 

funerários, sepultamentos, locais para oferendas e marcadores de limite (quadro 1).11 

Sua ocorrência é atestada arqueologicamente ao longo de todo o período clássico, 

contrariando a opinião quase consensual entre os principais especialistas, os quais, além 

de situarem esta prática de demarcar com um muro uma área específica de 

enterramentos entre 430 e as últimas décadas do século IV, a interpretam como um 

expediente inteiramente original das práticas funerárias áticas (Garland, 1982; Morris, 

1992; Humphreys, 1993; Bergemann, 1997). Contudo, se por um lado os períbolos 

clássicos constituem realmente uma série específica, com uma trajetória profundamente 

atrelada ao desenvolvimento e circunstâncias de uso das necrópoles clássicas, por outro, 

não se deve ignorar sua origem na tradição de sepultamentos múltiplos cercados e das 

estruturas tumulares construídas, ambos em uso no período arcaico. A revisão mais 

recente da cronologia estabelecida trouxe novas luzes para a compreensão da seqüência 

arqueológica deste importante material (Closterman, 1999). Ao ir além das evidências 

do Kerameikós e incorporar dados de outras necrópoles áticas, as pesquisas revelaram 

que em vários dêmos e subúrbios de Atenas (Glyphada, Vari, Voura, Tórico) 

construíram-se alguns poucos períbolos desde pelo menos o segundo quartel do século 

V. Em Atenas, além dos exemplares identificados nas aforas do Ierá Pýle, no trecho 

escavado da Via Sagrada, um períbolo do V século foi descoberto na área do Portão 

                                                           
11 Não se encontram na documentação textual termos que designam especificamente esta estrutura, apenas 
expressões referindo-se a sepultamentos familiares em geral. Na língua grega clássica, períbolos era o termo 
genérico para “muro que circundava algo”. A historiografia moderna o transformou num dos termos técnicos 
utilizados para designar uma unidade de sepultamentos familiares do tipo que veremos a seguir. Outros 
termos empregados pelos especialistas aludindo à mesma forma são: ‘tumbas em períbolos’ [peribolos 
tombs], (Garland, 1982), ‘cercamentos’ [enclosures] e ‘lotes familiares’ (family plots) (Humphreys, 1993), 
‘precinto’ [precint, tradução de Bezirk, utilizado pelos arqueólogos alemães], (Knigge, 1991). Morris (1992: 
134-5) opta por utilizar a definição da estrutura: “grupo de tumbas circundadas por um muro, freqüentemente 
com esculturas e inscrições” (Closterman, 1999: 26).  

 59



 

Diochares, muro L.12 No final deste século e durante todo o seguinte a prática de 

sepultamentos em períbolos se intensificou consideravelmente. 

A investigação da relação proporcional entre os sepultamentos no interior dos períbolos 

e fora deles ainda está em curso e se depara com alguns obstáculos de natureza documental, 

principalmente. Para Morris (1992: 135), cuja posição é compartilhada por quase toda a 

historiografia, apenas 10% da população usou monumentos funerários e um percentual 

ainda menor valeu-se dos períbolos. Entretanto, seus dados privilegiam apenas a 

inferioridade quantitativa e deixam de relevar dois importantes aspectos qualitativos: a 

disseminação deste conjunto tumular pela Ática, que lhes rende outro significado, e suas 

especificidades nas necrópoles locais. Quanto ao primeiro aspecto, deve-se lembrar que o 

fato de terem sido encontrados na maioria das áreas escavadas da península configura um 

cenário histórico de interesse mais amplo do que geralmente se supõe. Vistos por toda 

parte, os períbolos podem ter se 

mostrado atraentes não apenas para 

indivíduos de condição econômica 

elevada.13 No que se refere ao segundo 

ponto, o cruzamento dos dados das 

necrópoles melhor escavadas e 

publicadas, revelam que não é possível 

tomar o Kerameikós como um caso 

representativo para outras realidades 

que não a de Atenas. O quadro de 

Ramnonte, por exemplo, onde quase 

Fig. 2 Tumbas em períbolo. Unidade do início do período 
helenístico. Construída na necrópole antiga nas aforas do portão 
de Acárnia. Localização moderna: praça Kotzia (foto: arquivo 
pessoal) 
 

                                                           
12 Localização moderna: Praça Syntagma, no encontro das ruas Othonos e Leoforos Amalias. 
13 Ver capítulo 4. 
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todos os sepultamentos estão em períbolos, contrasta substancialmente com o das 

necrópoles atenienses, nas quais o percentual de sepultamentos em períbolos é, em geral, 

exíguo.  

A maioria das unidades seguiam um padrão semelhante (quadro 1). No que 

concerne à forma dos lotes delimitados por muros (a, b), houve uma clara preferência pelas 

construções em formato de p e suas adaptações (as quadradas e retangulares). A principal 

diferença destas duas em relação à primeira é a inclusão de um muro posterior que 

circunscrevia inteiramente a unidade e, por este motivo, se tratava de um recurso aplicado 

principalmente nas áreas mais congestionadas de períbolos e outros tipos de tumba. 

Marcadores dispostos geralmente nas extremidades do muro frontal indicavam o limite do 

lote familiar (d). Durante as escavações, poucos foram encontrados diretamente associados 

aos períbolos de origem. A descoberta da maioria dos marcadores de limite deu-se em 

contexto secundário nas escavações da agorá ou do Kerameikós. Cada períbolo abrigava 

múltiplos sepultamentos em seu interior (c) (fig. 2). A disposição interna das tumbas era 

feita atrás do muro principal (o muro frontal, no caso dos períbolos defronte às vias), mais 

ao fundo do períbolo. Neste tipo de estrutura, os monumentos funerários assinalavam a 

unidade como um todo e não as tumbas individualmente (f). Do mesmo modo, as 

investigações dos arranjos dos sepultamentos indicam que no mais das vezes não havia 

relação entre os diversos sepultamentos realizados em um dado períbolo familiar. A 

existência de vários locais de oferendas próximos às tumbas correspondentes favoreceu a 

datação mais precisa e a análise mais individualizada dos sepultamentos nos diversos 

períbolos investigados (e). Entre as variações mais verificadas nos elementos que 

compunham um períbolo estão as variações relativas ao formato e dimensões, ao material, à 

técnica de construção e acabamento dos muros em um mesmo lote. 
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Quadro 1: Composição dos períbolos  
 

PERÍBOLOS ÁTICOS CLÁSSICOS 

(a) Forma • formato de P, quadrados,  retangulares, circulares.  
Alguns com formas excepcionais (como o de Dexíleo, n. 35, fig. 13-16). 

 

(b) Arquitetura 

• TAMANHO: variável. Tamanho médio: de 1m a 4m de altura/ 3m a 16m de largura 

• MURO:  

- delimita o lote 
- emprego de vários tipos de pedra e técnicas de construção  
- matéria-prima proveniente de fonte local 

 

 

 

(c) Sepultamentos 

• TIPO: inumações e cremações (sem preferência aparente por uma ou outra) 

• Objetos enterrados com o morto na tumba (vasos de argila, objetos de metal como espelho, estrigilos 
ou anéis) 

• QUANTIDADE: em média de 3 e 6/períbolo 

• ARRANJO NO PERÍBOLO:  
- tumbas dispostas atrás dos monumentos, com freqüência alinhadas lado a lado  
- disposição no interior da unidade não estabelecia relação das tumbas umas com as outras – pequena 
ou nenhuma relação entre as tumbas  

• não eram assinalados diretamente por monumentos. Pequenos montículos de terra por vezes 
indicavam o local exato dos sepultamentos. 

 
 

 
 

(d) Marcadores de limite 

• ARRANJO NO PERÍBOLO: nas extremidades do lote, marcando os limites da propriedade.  Em geral 
posicionados nos cantos do períbolo.  

• FORMAS utilizadas: 

       - blocos inscritos – sete formulações diferentes de inscrição identificadas: horos mnêmatos (mais 
comum), hóros, inscrições incluindo especificação das dimensões do lote e/ou o nome do proprietário 
(geralmente sem patronímico ou demótico) 

       - Blocos não esculpidos ou inscritos também identificados como hóroi  

       - Menos freqüentes: monumentos funerários esculpidos, lécitos de pedra/mármore, esculturas de 
figuras humanas e/ou animais (como cães, leões...) (Garland, 1982: 129-30)   

 

(e) Locais de oferenda 

• trincheiras localizadas entre os sepultamentos, cada qual nas proximidades da tumba a que estava 
associada 

• conteúdo: cerâmica incinerada, ossos e outros itens   

 

 

 

 (f) Monumentos 

• CARACTERÍSTICAS: 

- inseridos paulatinamente, ao longo  período de uso do períbolo 

- Inter-relacionados 

- Não marcavam tumbas/Sem correspondência com os enterramentos 

• TIPOS PRINCIPAIS: 

- Estela colunar: Coluna alta e estreita, não-figurada e com inscrição de nomes de indivíduos do sexo 
masculino  

- Estelas figuradas: figuração de indivíduos (ambos os gêneros e várias faixas etárias) e animais; 
inscrições e epigramas 

- lécitos e lutróforos de mármore/calcáreo: formas de grande porte (entre 1m e 2m), também 
situados nos cantos frontais, como hóroi 

- outras formas: figuras (míticas, animais) esculpidas à volta 

 
(g) Inscrições 

• Gravadas nas estelas funerárias e na estela central  
• Raramente os nomes de todos os enterrados na unidade foram registrados em um só monumento 
• Nomes femininos omitidos das estelas centrais 
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Os principais eventos conduzidos no interior das unidades tinham lugar por detrás 

da face definida como a principal.  

A escolha de uma fachada, uma face que se destacasse perante as demais, revela por 

si só a grande importância atribuída à aparência externa do períbolo. Isto é ainda mais 

evidente nos períbolos à margem de vias. Em geral, a face de maior visibilidade era 

transformada em fachada e, como tal, era diferenciada dos demais muros por meio do estilo 

e acabamento da construção e, principalmente, pela linha de monumentos que se erguia 

sobre o muro principal. Em alguns períbolos da Rua das Tumbas, no Kerameikós, por 

exemplo, verificam-se muros frontais que preservam traços do revestimento original das 

pedras, feito com reboco e camadas de pintura branca e vermelha; outros tiveram suas 

fachadas incrementadas com telhas de argila. Closterman (1999: 40) acredita que tais 

elementos sejam uma idiossincrasia dos períbolos do Kerameikós, uma vez que não foram 

atestados em outros períbolos familiares de Atenas ou da Ática. Sendo assim, este pode ser 

um dado a comprovar a distinção com que eram vistos os enterramentos nas aforas da Porta 

Sagrada.  

A opção predominante pelos períbolos em formato de p, pelos períbolos quadrados 

e pelos retangulares pode estar intrinsecamente vinculada à ênfase conferida à fachada. 

Quando comparados aos lotes em formato circular, também existentes porém muito raros, 

as três formas com seus muros retilíneos ofereciam uma vantagem ímpar para os usuários: 

permitiam a inserção de vários monumentos e, decorrente daí, a seleção de uma fachada 

principal (fig. 3). Os muros circulares, ao contrário, impossibilitavam a exibição de um 

arranjo de marcadores ou mesmo qualquer outro mecanismo alternativo de diferenciação da 

fachada. Talvez as famílias que se decidiram pelas estruturas circulares menos usuais 

tenham apostado que atingiriam a diferenciação visual ou mesmo social através do uso de 

uma forma que remetia claramente a tradições de sepultamento características das 

aristocracia da época arcaica e de tempos ainda mais remotos,14 das quais eram 
                                                           
14 Cf. a discussão de Houby-Nielsen (1995: 159-63). 
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remanescentes inclusive. Entretanto, apesar da continuidade formal, os montículos 

circulares circundados por muros já não guardavam o mesmo significado cultural e social 

que experimentaram em tempos passados. A eficácia e o impacto de um períbolo no século 

IV passara a ser medido pela sua capacidade de expor a família presente nos contextos 

funerários com todos os seus integrantes e de contar a história dela; o que a forma circular 

definitivamente não propiciava.   

A intenção de destacar a face externa do muro principal era reforçada também pela 

prática de talhar e esculpir apenas uma das faces dos monumentos alinhados sobre a 

fachada, a face voltada para fora do respectivo períbolo e avistada pelos passantes (IP9; fig. 

3 e 16). Sabemos que o mesmo se aplicava às estelas de outras naturezas: estelas portadoras 

de decretos públicos, estelas votivas e mesmo estelas funerárias que marcavam tumbas 

individuais ou tumuli tinham somente um dos lados do bloco trabalhado, permanecendo o 

outro em estado bruto. Porém, abordado no contexto 

dos períbolos, este dado corrobora o compromisso 

da família proprietária do lote com a necessidade de 

ser vista, mais do que de ver a si própria, quando no 

interior do recinto prestavam ritos e cultuavam os 

mortos. 

A descrição dos períbolos clássicos deixa 

muito clara, portanto, a dupla orientação desta 

categoria de estrutura funerária: por um lado servia 

à família proprietária enquanto unidade funcional, 

por outro se endereçava primordialmente como 

monumento à fruição pública, das demais famílias 

que enterravam no entorno ou simplesmente 

participavam de funerais alheios, e à sociedade em geral. As condições visuais 

absolutamente diferentes que as duas instâncias experimentavam confirmam esta idéia; a 

Fig. 3 Linha de monumentos na fachada do 
períbolo da família de Agathon e Sosikrates (v. 
IP 9, cap. 3), vista L  (foto: arquivo pessoal) 
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visão da família no interior do períbolo era muito distinta da visão externa, obtida a partir 

das vias que margeavam. Estando os monumentos posicionados diretamente sobre a 

fachada ou imediatamente atrás dela, era muito exíguo o espaço físico para que um 

indivíduo em pé no interior do períbolo se posicionasse de frente para os monumentos. 

Assim, a visão dos marcos era profundamente dificultada, senão impossível de ser 

alcançada. Portanto, era do exterior que se tinha a melhor visão dos marcos funerários e do 

arranjo de todos os elementos. Na maioria das vezes era o único lugar a partir do qual se 

poderia adquirir esta visão (fig. 3, ver IP 9). 

Observamos, assim, que as famílias que pretendiam comemorar múltiplos 

sepultamentos poderiam escolher entre tumulus e períbolo, uma vez que ambos serviam 

para estabelecer a associação entre os membros de um mesmo grupo de parentesco. Deve-

se lembrar, no entanto, que se o vínculo familiar era o principal critério de aproximação dos 

indivíduos sepultados nos dois tipos de estrutura tumular, antes de 400 estava longe de ser 

uma regra para os conglomerados de tumbas individuais. Como demonstrou Houby-Nielsen 

(1995: 131-2), muitos grupos enterrados nos períodos arcaico e clássico, até o início do 

quarto, não constituíam unidades relacionadas pelo parentesco, mas encontravam-se 

associados na base da faixa etária e/ou do gênero. A introdução do parentesco como um dos 

critérios para a organização destes sepultamentos em grupo se tornou primordial, portanto, 

durante o século IV.  

Não obstante a existência de duas possibilidades igualmente eficazes na construção 

explícita de unidades familiares nos contextos funerários, o contraste da forma pela qual os 

sepultamentos eram comemorados nos períbolos e nos tumuli tinha efeitos concretos no 

tipo de representação da família construída através de uma e outra estrutura tumular. A 

implicação fundamental das diferenças morfológicas dava-se em relação à quantidade de 

estelas que cada uma poderia comportar. Oferecendo uma superfície mais plana ao longo da 

face frontal, os períbolos (exceto os circulares) permitiam a inserção de várias estelas 

funerárias alinhadas na fachada frontal. Os tumuli, por sua vez, comportavam um marcador 
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apenas, no máximo um segundo monumento sobre o mesmo montículo. Muito embora 

existisse um padrão norteando a disposição dos monumentos nos períbolos, o conjunto de 

marcadores situados nas fachadas permitia variações no arranjo das estelas de diferentes 

tipos. O mesmo não pode ser dito para os tumuli. O costume de aplicar pinturas nos 

monumentos funerários contribuía para elevar ainda mais o impacto visual dos períbolos. 

Os dados da necrópole do Ierá Pýle, na área do Kerameikós – sítio onde coexistem tumuli e 

períbolos - apontam para a disparidade das dimensões de ambos. As dimensões bem mais 

modestas dos tumuli do século IV (como o de Eukoline, IP17, ou o de Myrte e Pythogeneia, 

fig. 10) contrastam com os altos muros dos períbolos, como os que margeiam a Rua das 

Tumbas. Deste modo, a menos que se optasse por enterrar em um dos grandiosos tumuli em 

atividade desde o período arcaico, os períbolos eram o maior tipo de estrutura funerária 

disponível, cuja combinação singular de ingredientes (medidas generosas aliadas a uma 

forma e elementos arquitetônicos conjugados, ornados e cuidadosamente preparados) 

dificilmente passariam incólumes nem mesmo aos transeuntes mais apressados.  

 

2.1.2. Marcadores de tumba 

Historicamente, o surgimento da série clássica de marcadores de tumba sucedeu um 

período de ca. de 50 anos durante os quais a ereção de monumentos nos espaços funerários  

foi vetada - segundo nos informa um relato muito posterior da lei post aliquanto (Cic. II. 

XXVI. 64-65). 

Comparadas às esculturas funerárias do período arcaico, as estelas clássicas diferem 

notavelmente tanto no aspecto formal como no teor das composições. A principal distinção 

entre ambas as séries se refere à diversificação dos gêneros e das faixas etárias das figuras 

representadas. Com efeito, as estelas clássicas levam a público representações esculpidas e 

pintadas de homens e mulheres, de diversas faixas etárias, em cenas de uma única figura e 
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cenas multi-figuradas, sendo as primeiras mais comuns até primeira metade do século IV, e 

as últimas predominantes de 350 em diante.15

Em grande parte dos monumentos, as imagens são acompanhadas por inscrições de 

dois tipos, fundamentalmente: o primeiro, consiste na gravação de nomes (femininos e/ou 

masculinos), geralmente acompanhados do patronímico e do demótico, para os membros de 

famílias cidadãs, ou do étnico, para os estrangeiros domiciliados. Em diversos casos, os 

nomes femininos, além do demótico, podem ser acompanhados pelos termos gunhv ou 

qugavthr. O adjetivo crestovς ou cresthv também aparece relacionado a nomes masculinos 

e femininos, respectivamente (Stears, 1995; 2000a). O segundo grupo de inscrições, 

minoritárias em relação ao anterior, abrange os epigramas, inscrições curtas (com uma 

média de 2 a 4 versos) e baseadas em algumas poucas fórmulas, ao que tudo indica, 

previamente estabelecidas em cadernos de cópias. Em geral, mencionam o nome do morto 

e fazem referência a familiares mais próximos, embora silenciem em relação a quaisquer 

outros aspectos que denotem individualização, tais como as circunstâncias da morte, 

características ou realizações pessoais em vida. Além do padrão de formulação, conceitos 

básicos como o de ajrethv (virtude), swfrosuvnh (moderação, boa-medida) e dikaiosuvnh 

(justiça, retidão), para citar apenas alguns, se repetem a exaustão seja nos epigramas 

gravados em estelas figuradas, como naqueles gravados nos monumentos lisos, não-

figurados, ou nas estelas pintadas (Clairmont, 1970).  

 

 

 

                                                           
15 Conforme discutido no capítulo 1, a identificação do morto e das demais figuras representadas constituiu 
por muito tempo o único objetivo dos especialistas diante de tais imagens. Atualmente, até mesmo autores 
dedicados à análise iconográfica são críticos desta postura, também observada por muito tempo no tratamento 
da iconografia dos lécitos áticos de fundo branco. Cf., por exemplo, Oakley, 2004: 214 e Sutton, 2003: 329-
30.  
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2.2. Espaços funerários na Atenas clássica: topografia e organização 

2.2.1. Considerações preliminares: definindo ‘cemitério’ 

 

Quando se procura localizar espacialmente as práticas funerárias áticas ou 

atenienses, a referência ao cemitério do Kerameikós - necrópole contígua às Porta Sagrada 

(Ierá Pýle) e Dípylon, encravadas na parte NO do muro de Temístocles – é evocada quase 

automaticamente, como um dado natural e imperativo.  

De fato, um primeiro aspecto da historiografia que lida com o material de contexto 

funerário é que, ao mencionar os espaços da morte, prevalece o silêncio sobre o interesse 

em resgatar as concepções sobre os espaços funerários pela perspectiva de seus próprios 

usuários. Praticamente não se coloca em discussão como, no âmbito da cultura helênica 

clássica, os espaços funerários eram percebidos ou definidos conceitualmente. Assim, é 

oportuno indagar se é válido, como tem sido feito, nos valer da nomenclatura moderna de 

cemitério sem antes historicizá-la. Até que ponto tem-se projetado na época clássica uma 

idéia de cemitério aproximada ou ao menos parecida com a noção corrente nas sociedades 

contemporâneas ocidentais. 

O segundo aspecto nos parece mais evidente especialmente na historiografia com 

foco nos problemas de interpretação iconográfica e epigráfica, a qual, se não se mostra de 

todo negligente frente aos dados arqueológicos, os incorpora de maneira periférica. O 

exemplo típico, neste caso é o uso quase metonímico da expressão ‘cemitério do 

Kerameikós’, dando a impressão de remeter aos espaços funerários áticos como um todo. 

Nesse sentido, é contraditório de certa forma que uma produção acadêmica tão extensa, que 

aborda os contextos funerários clássicos pelos mais variados viéses, se mostre econômica, 

quando não indiferente, nas referências que faz às outras importantes necrópoles da região, 

descobertas há pelo menos 4 décadas.16 Não fosse pela bibliografia de orientação 
                                                           
16 Cf.  por exemplo: Johansen, 1951, Garland, 1985, Shapiro, 1991, Osborne, 1997, entre outros. 
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arqueológica, empenhada desde a década de 1970 em sistematizar as informações das 

escavações descontínuas de áreas de necrópoles, teríamos uma visão comprometida a 

respeito do quadro geral dos espaços funerários de Atenas e da Ática.17  

A confluência destes dois aspectos resultou na, por vezes aparente, identificação do 

termo Kerameikovς com a condição de cemitério de Atenas per se. Produziu-se 

informamelmente uma livre associação com uma localidade geograficamente delimitada, o 

segmento extramuros do distrito antigo do Kerameikós. Embora estejamos diante de um 

uso consagrado no conjunto dos estudos especializados, é importante evitar que tal 

convenção acadêmica obstrua a distinção essencial destes dois elementos. Considerada a 

origem etimológica ou o significado histórico, o termo Kerameikós não guardava relação de 

sinonímia com outros termos do vocabulário corrente à época que porventura conotassem a 

idéia de cemitério.18 Correlato de Keramei~ς e Kera~moς, designava uma região de Atenas 

que se estendia do NO da agorá clássica até pouco mais de 500m adiante, atingindo as 

aforas do muro da cidade.19 Qualificado por Tucídides (II.34) como “o mais belo subúrbio 

da cidade”, o distrito do Kerameikós compreendia, pois, uma área residencial intramuros e 

uma necrópole assentada imediatamente extramuros (planta 1 e fig. 5). Assim como 

santuários, áreas cívicas, vias e territórios dos dêmos, era demarcado por hóroi, cada qual 

contendo a inscrição o@roς Keramei~kou. Boa parte deles foi encontrada in situ. Tal como 

empregado por Pausânias (I.2.4, I.3) alguns séculos depois, o termo referia-se a uma área 

ainda maior. Nos dias atuais, o sítio arqueológico do Kerameikós, muito próximo ao centro 

da Atenas moderna, consiste de uma porção do distrito antigo.20  

Não se encontrou nos textos clássicos termo específico passível de ser traduzido por 

cemitério. Contudo, a forma plural de uma série de palavras diferentes significando tumba 
                                                           
17 Além da pioneira e ainda hoje fundamental obra de síntese de Kurtz & Boardman (1971), a menção a outras 
necrópoles clássicas importantes aparecem em Garland, 1982, Humphreys, 1993 (1980), Morris, 1992, 
Clairmont, 1993 e Parlama & Stampolides, 2000.  
18 Sobre o Kerameikós, ver abaixo, item 2.2.2. Nossa exposição da concepção sobre os espaços funerários na 
época clássica segue principalmente Closterman, 1999: 158ss. 
19 Sobre as origens míticas do termo  Kera~moς, ver Knigge, 1991: 8. 
20 Cf. Knigge, 1991, Parlama & Stampolides, 2000: 265-75. 
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ou sepultura foi empregada referindo-se a uma área com vários enterramentos, a saber: 

tafhv, mnhvma e tavfoς.21 Assim como Closterman (1999: 158), vemos na ausência de uma 

terminologia específica para cemitério na língua grega clássica, um indício consistente da 

inexistência da distinção conceitual entre “uma área com um único sepultamento e uma 

área com muitos sepultamentos”.  De acordo com a autora, 

(...) ao que tudo indica, ambas devem ter sido entendidas essencialmente como sendo a 
mesma coisa. Falta um sentido de unidade para a idéia de terra que abriga sepultamentos, o 
que está na base da noção de cemitério. Para os gregos, a sepultura era a unidade. Também 
os precintos familiares (períbolos e tumuli) talvez possam ter sido concebidos como tal, 
como indica o uso do termo patrw~ia mnhvmata; ele não indica, no entanto, um cemitério, 
uma grande área em que mais de uma família poderia sepultar (Closterman, 1999: 158). 

A única área de sepultamento do período clássico que recebeu denominação 

específica foi o Dhmovsion Sh~ma, trecho entre a Academia e o Dípylon onde transcorriam 

as cerimônias públicas anuais para os mortos em batalhas, o sepultamento destes últimos e 

de figuras proeminentes da vida política e cultural da cidade (Paus. II.34).22 Tal uso de uma 

nomenclatura própria, sem paralelos nas demais necrópoles de Atenas, aliado à progressiva 

especialização do Demósion Sêma, fez com que ganhasse força entre os arqueólogos a 

hipótese de que esta área em particular tratar-se-ia de terra pública, do dêmo, assim como o 

seria, em princípio, o Kerameikós como um todo e áreas como a agorá e a pnýx. Entretanto, 

a impossibilidade de se determinar o estatuto de outras numerosas necrópoles da Ática, 

impediu o esclarecimento categórico do caráter ‘público’ do terreno onde estavam 

assentadas. Quanto a este aspecto, alguns estudiosos lembram de maneira assaz oportuna 

que caso constituíssem unidades públicas, seria provável a presença de marcadores de 

                                                           
21 O uso no singular guardava o mesmo significado. Apenas em textos posteriores, dos períodos Helenístico e 
Romano, começa a aparecer uma terminologia específica na língua grega mais aproximada da idéia moderna 
de ‘cemitério’, como por exemplo nekrovpoliς (em Estrabão, designando um subúrbio de Alexandria 
transformado em local de sepultamento), nekrodocei`on (em Luciano, referindo-se a ‘cemitério’ e também 
‘mausoléu’) e nekrwvn (na tardia Antologia Palatina, designando área de sepultamento). 
22 Para a análise do relato de Pausânias, cf. Clairmont, 1983: 29-45. De acordo com o autor, a primeira 
ocorrência do termo Demósion Sêma é encontrada em Tucídides (II.47, 52). Termos como mnh~ma, sh~ma, 
tavfoς, que significavam ‘tumba’ ou ‘sepultura’, também foram utilizados para designar esta área, assim 
como poluandrei~on, que remete à noção mais particularizada de enterramentos coletivos. 
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limite espalhados por toda a área das necrópoles, dada a ampla difusão dos hóroi (públicos 

e privados) no período clássico. Os hóroi encontrados no Kerameikós, por sua vez, 

referiam-se não ao cemitério, mas ao distrito que, como vimos, incluía também uma área 

habitada. Além deles, não se verificou a presença de marcos físicos demarcando a extensão 

da terra do cemitério. Tampouco é possível atribuir tal função aos monumentos funerários, 

destinados estritamente à marcação das tumbas e dos períbolos.  

Esta ausência de elementos físicos definindo claramente contornos e limites dos 

espaços da morte, articulada à inexistência no plano conceitual de uma noção de cemitério 

enquanto unidade pública, leva-nos enfim à concepção mais adequada e provável sobre o 

que chamamos genericamente de cemitérios áticos clássicos. É preciso entendê-los como 

um agrupamento de unidades tumulares – que abrangem tumbas individuais e os 

sepultamentos coletivos, dispostos em períbolos e tumuli - localizado em uma área sem 

limites físicos fixos definidos, área esta que não chegava a constituir uma categoria 

específica de divisão da terra, tal como os santuários, a agorá ou as habitações familiares, 

todos demarcados por hóroi. Convém salientar ainda que o termo cemitério aplicado à 

realidade histórica em questão implica ainda um aspecto profundamente plástico deste 

espaço, sujeito a alterações em sua extensão conforme novas estruturas funerárias eram 

acrescentadas (Closterman, 1999: 165).  

A construção de uma definição histórica de cemitério para a Atenas clássica requer 

que nos voltemos ainda para o perfil topográfico das necrópoles, fundado, de acordo com as 

evidências arqueológicas, em três critérios básicos:23 1o) acompanhamento do curso de 

importantes vias e estradas públicas que, em geral, conectavam dois ou mais dêmos; 2o) 

localização exterior às muralhas que definiam os limites do assentamento urbano, 

circunscrevendo a parte central do dêmo; 3o) proximidade de áreas residenciais sem, no 

entanto, se fundir a elas ou permeá-las. 
                                                           
23 As investigações dos espaços funerários de pelo menos outros 6 dêmos da Ática concluíram em favor da 
existência de um padrão local. Apenas no dêmo de Tórico (SSE da Ática) foram observados importantes 
variações no que tange aos critérios de posicionamento das necrópoles. 
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De acordo com o primeiro critério, estradas que funcionavam como rotas de ligação 

entre dois ou mais dêmos foram ladeadas em ambas as margens por estruturas funerárias 

desde o período arcaico pelo menos (Day, 1989), constatação que invalida a hipótese de 

que tal costume tivesse sido uma inovação da época clássica. Tampouco nos permite 

sugerir um nexo causal com o desenvolvimento de novas estruturas materiais funerárias 

características dos séculos V e IV. Não obstante ter introduzido novas variáveis na práticas 

de uso dos espaços funerário, a difusão dos períbolos, por exemplo, não provocou 

modificações significativas do ponto de vista da organização topográfica dos sepultamentos 

e monumentos, mas deu continuidade à tradição mais antiga de se associar de modo 

tangencial às vias públicas. Deve-se observar ainda que este padrão foi verificado tanto 

para grandes concentrações de sepultamentos nas imediações de áreas urbanas, como para 

os sepultamentos mais isolados no interior ou nas cercanias de propriedades rurais 

(Garland, 1982; Closterman, 1999); ambos gravitavam em torno de estradas ou caminhos, 

principais ou secundários que conduziam à áreas urbanas ou que levavam a elas. Como 

desdobramento deste posicionamento das estruturas funerárias, era de se esperar um alto 

grau de visibilidade para as necrópoles como também para os enterramentos mais esparsos: 

dado o fluxo regular de transeuntes e a circulação extremamente intensa em vias de 

ligações entre dêmos, a probabilidade de não serem vistas era muito baixa.  

O segundo critério diz respeito ao fenômeno de enterramentos exclusivamente 

extramuros. Tradicional em várias partes do mundo grego desde épocas mais recuadas, não 

foi identificado em Atenas antes da passagem do século VI para o V. Nesse sentido, ele não 

só representou uma mudança importante no padrão topográfico das estruturas funerárias da 

cidade, como é alvo de muita controvérsia no que concerne aos antecedentes históricos e 

interpretações. 

A idéia mais difundida na historiografia é a de que por volta de 500, quando 

cessaram em definitivo os sepultamentos na agorá, os sepultamentos teriam sido banidos 

das áreas contidas no interior dos muros citadinos (fig. 4). Deslocados para as aforas da 
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cidade, em porções exteriores ao mesmo muro fortificado, acabaram sendo introduzidos em 

necrópoles tradicionais pré-existentes - as da parte N e NO da cidade - e fundando novos 

espaços funerários, notadamente a parte NE e L. Esta tese foi elaborada com respaldo nas 

documentações textual e arqueológica. Combinadas, elas atestam o abandono de 

importantes áreas tradicionalmente utilizadas para enterro dos mortos. A intensa atividade 

funerária de outrora na agorá, principal das necrópoles intramuros, deixou não mais do que 

uns poucos rastros, uma vez que apenas as tumbas dos fundadores de Atenas foram 

conservadas no período clássico. Um conjunto de tumbas de crianças nas proximidades da 

Acrópole é a outra rara ocorrência no mesmo período de enterramentos no interior do 

núcleo urbano. Salvo estes dois casos excepcionais, os enterramentos extramuros 

constituíram prática rigorosamente observada em Atenas durante todo o período clássico e 

extensiva aos demais dêmos áticos (Closterman, 1999: 127; Parker, 1983: 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Cemitérios clássicos de Atenas (adaptado de Kurtz &
Boardman, 1971) 

A única referência textual conhecida a este respeito pouco acrescenta para a 

tentativa de elucidar a motivação e os aspectos práticos relacionados à implementação desta 

relevante mudança no tradicional padrão de sepultamento ateniense. Na sentença curta e de 
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conteúdo genérico é dito apenas que “foram proibidas com base na religião” (Cic. IV 12.3). 

Concordamos com Kurtz & Boardman (1970: 70) em relação às reservas que se deve ter na 

interpretação deste relato obscuro e muito posterior aos eventos aludidos. Já no âmbito das 

pesquisas arqueológicas, o principal obstáculo ainda não superado é o virtual 

desconhecimento da estrutura precedente ao Muro de Temístocles, erguido às pressas em 

478 imediatamente após a invasão persa em Atenas.24 Dados fragmentários da distribuição 

topográfica das necrópoles do período arcaico conjugados às referências textuais 

encontradas em Tucídides (I.89.3, VI 57) e Heródoto (IX I3), apontam para a existência de 

um muro anterior construído possivelmente no período dos Psistrátidas (Kurtz & 

Boardman, 1970: 70). Entretanto, a escassez de informações advindas das evidências 

materiais por ora coletadas - os portões e muros descobertos e investigados pelos 

arqueólogos são todos clássicos - não permitiu a reconstituição do traçado original do muro 

arcaico e, por conseguinte, mantém em suspenso a possibilidade de uma avaliação 

consistente da posição relativa das necrópoles.25  

Um argumento proposto com freqüência para explicar esta mudança no registro 

arqueológico é a associação do míasma com a disposição das tumbas. Para os que 

defendem esta tese, a remoção dos mortos do espaço da cidade teria contado antes de tudo 

com motivações religiosas, dando-se particularmente pelo aprofundamento, em torno de 

500, de crenças já mais ou menos disseminadas no imaginário coletivo. De um lado, 

teríamos a afirmação definitiva do desejo de melhor definir o domínio dos mortos em 

contraposição aos domínios dos vivos e dos deuses. De outro, o aprofundamento do temor 

da mancha advinda da morte.  

                                                           
24 Trata-se do mais antigo circuito da cidade conhecido por nós em mais detalhes. O trecho mais longo ainda 
preservado pode ser visto na área de escavação do Kerameikós. O improviso que marcou a construção da 
estrutura é relatado por Tucídides (I. 90.3, I.93.1-2). 
25 O próprio padrão de inumação de crianças intramuros, por um lado, e incineração de adultos extramuros, 
por outro, tido por Snodgrass como dominante em Atenas dos períodos sub-micênico até início do 
geométrico, permanece por ser confirmado (apud Parker, 1983: 72-3). 
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Parker (1983: 71-2), no entanto, critica esta argumentação, apontando alguns de 

seus equívocos. Em primeiro lugar estaria o fato dela ter por base uma oposição muito clara 

e universal entre a esfera da morte e sua alteridade ditando os moldes de organização da 

cultura material “desde tempos imemoriais”. Esta oposição funcionaria como termômetro 

do desejo da sociedade em efetuar a separação dos domínios. Em seguida, remetendo-se a 

algumas experiências etnográficas, o autor chama atenção para a diversidade das formas 

pelas quais a polução se potencializa nos diferentes contextos culturais. Ainda que se 

encontrem similaridades, ela guarda significados diferentes, sendo percebida e domesticada 

também segundo regras culturalmente específicas. Assim, não é possível assumir a priori o 

grau de propagação da ‘mancha’ entre os gregos, supondo uma contaminação irrestrita ou 

generalizada, extensiva do cadáver à tumba. São poucos e insuficientes os indícios que 

confirmam esta última como fonte significativa de contágio, e temida o bastante para que 

fosse segregada do ambiente dos vivos. Do mesmo modo, assim como o enterramento mais 

afastado da cidade não indica por si só uma reação de enfrentamento do temor do míasma 

associado às tumbas, tampouco deveria neutralizar a condição destes, receptáculo dos 

mortos, como fontes de polução. Cumpre acrescentar o papel central nos costumes 

funerários áticos do permanente contato com a tumba, com os membros da anchisteía 

prestando-lhe freqüentes visitas para a renovação dos ritos e homenagens aos mortos. 

Assim, até que fosse preterida algumas gerações depois (Garland, 1982, Humphreys, 1993), 

a tumba era alvo de cuidados especiais sobretudo por parte do sucessor direto do morto. Já 

a possibilidade das devidas tarefas funerárias não serem concluídas adequadamente aparece 

nas fontes como o grande motivo de preocupação dos atenienses, sobrepujando sem dúvida 

os supostos temores dos contatos com a tumba e os efeitos nocivos que, advindos de tais 

circunstâncias, abater-se-iam sobre o oîkos e acometeriam a comunidade em geral. 

Sem descartar ou mesmo atenuar a posição do míasma no raio de preocupações dos 

atenienses, Parker (1983: 72) acredita que  
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Mesmo que para determinada cidade pudesse ser demonstrada uma completa alteração do 
padrão [de enterramentos intramuros para extramuros] em determinado período, tal 
mudança não teria surgido como desdobramento inexorável de novas crenças em relação à 
morte e concepções sobre o corpo, uma vez que mudanças nas crenças religiosas não se 
revertem forçosamente em novas práticas. De igual maneira, o processo de desligamento 
afetivo e psicológico dos vivos perante seus mortos não passa necessariamente pela radical 
separação física do corpo. 

 

 Enquanto tal componente de natureza religiosa não resolve a contento o problema 

das motivações do novo padrão funerário que se instaurou no final do período arcaico, os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento da astý ateniense, seu adensamento populacional 

e conseqüente reorganização funcional dos espaços nos permitem pensar o deslocamento 

dos mortos nos termos da necessidade de otimização dos espaços no crescente processo de 

urbanização em curso já no século VI. Distribuídas no exterior dos muros, as necrópoles 

garantiriam a ocupação de áreas que de outro modo permaneceriam desabitadas por serem 

vistas talvez como espaços pouco convenientes para este tipo de uso antes por sua 

localização do que por razões religiosas. Esta possibilidade parece mais consonante com a 

crescente especialização e complexificação dos espaços da pólis neste período, processo 

bem exemplificado pelas intervenções feitas na área destinada a se tornar o centro de 

convergência da vida política e social da cidade arcaica e sobretudo clássica - substituindo 

o antigo centro cívico, centenas de metros a L e ainda não escavado (Immerwahr, 1982: 4; 

Camp, 2001: 257). Assim, as transformações iniciadas por volta da metade do século VI na 

área da agorá, entre as quais a progressiva construção de edifícios públicos e a interrupção 

do uso como necrópole, muito provavelmente fizeram parte deste mesmo processo mais 

amplo.  

 

O terceiro e último aspecto do perfil topográfico das necrópoles atenienses talvez se 

justificasse pela questão da acessibilidade: realizar os sepultamentos nas proximidades de 

áreas habitacionais garantia o fácil acesso à necrópole nos funerais e nas regulares visitas 

ulteriores para renovação das homenagens ao morto (Kurtz & Boardman, 1970: 92). Assim, 

 76



 

parece plausível supor que famílias locais ou naturais de outros dêmos habitassem uma área 

residencial próxima da necrópole. Estudando essencialmente as inscrições funerárias áticas 

clássicas, Damsgaard-Madsen (1988) corroborou a hipótese da ocorrência, neste período, 

de intensos fluxos migratórios do campo para as regiões mais urbanizadas. Em função deste 

movimento populacional26 ter-se-ia estabelecido a proximidade entre domicílio e local de 

enterramento e muitas famílias de outros dêmos, porém residentes em Atenas, teriam 

preferido, por uma questão prática, organizar seus sepultamentos nas proximidades do 

núcleo urbano. As melhores evidências em favor desta interpretação são provenientes do 

Kerameikós, em cujas estruturas encontram-se assinalados uma variedade de demóticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Caracteriza-se ainda por um fluxo migratório fraco entre as próprias localidades rurais e pela migração 
ainda menos expressiva da cidade para o campo (Damsgaard-Madsen, 1988: 66). 
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2.2.2. Aspectos topográficos: distribuição e características  

   

O estabelecimento do padrão extramuros resultou rapidamente na expressiva 

expansão de necrópoles tradicionais e no surgimento de novas concentrações tumulares em 

áreas até então desprovidas de funções funerárias. Necrópoles clássicas foram identificadas 

com precisão nas imediações de pelo menos 8 dos 15 portões do muro de Temístocles (fig. 

4). As principais delas circundavam o segmento que se estendia de L e NO desta estrutura e 

estavam posicionadas mais especificamente no exterior dos seguintes portões: Diochares, 

Portão de Acárnia, Portão Erian, Portão de Thria ou Dípylon e Portão Sagrado (Ierá Pýle), 

os dois últimos compreendidos na área de escavação do Kerameikós. Cemitérios similares 

porém menos importantes, ao que indicam até o momento suas incipientes escavações, 

ocuparam os arredores dos portões meridionais (basicamente na direção da Acrópole) e a 

parte SE do muro. Muitas tumbas e monumentos funerários percorriam ainda as ‘Longas 

Muralhas’ – como é conhecida entre os helenistas a fortificação que protegia a rota de 

ligação de Atenas ao Pireu27 - e estavam presentes na porção setentrional do núcleo urbano 

da área portuária. Apesar das evidências de existência de períbolos e do volume maciço de 

estelas funerárias provenientes do Pireu, a grande destruição do material que caracterizou o 

trabalho arqueológico do sítio inviabilizou toda e qualquer tentativa de investigação do 

contexto, cujas informações sofreram perdas irreparáveis (Garland, 1987: 223).28   

Extensão, intensidade da atividade funerária, preservação da unidade arqueológica e 

disponibilidade dos registros documentais fazem das necrópoles que configuram os espaços 

funerários NO e NE/L as mais relevantes para nosso estudo. Sendo o material apresentado 

                                                           
27 Na Antigüidade chamada de Skevlh (Tuc. I.108). 
28 A muralha era pontuada nos lados N e S de portões distribuídos em intervalos irregulares. Contíguos a eles 
aglutinavam-se sepultamentos de vários tipos. Cerca de 14 períbolos foram atestados no curso da via para o 
Pireu e 9 como sendo oriundos da necrópole do Pireu. Cf. Garland, 1982; Closterman, 1999.  
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no próximo capítulo proveniente sobretudo de tais espaços, optamos por examiná-los mais 

pormenorizadamente aqui.   

A) Segmento NO do Muro de Temístocles (fig. 25) 

 

A.1.) Necrópole do Portão Erian (fig. 30) 

 

Exterior ao chamado portão ‘Erian’, a área a NE do Portão de Thria ou Dípylon 

abrigou necrópoles desde a idade do bronze. As evidências ali encontradas confirmaram 

ainda a existência de sepultamentos posteriores de épocas igualmente recuadas - dos 

períodos sub-micênico e início da idade do ferro - assentados, tal como os micênicos, nos 

arredores da praça Eleftherias. As tumbas clássicas propriamente ditas eram especialmente 

numerosas ao longo da rua Pireos, a O da referida praça. O cemitério residia nas cercanias 

da saída do portão Erian (na altura da rua Leokoriou) o qual, por sua vez, era atravessado 

por uma via que começava na agorá e se bifurcava a cerca de 800m da saída da cidade, 

dando origem a uma seção N, de traçado aproximado ao da rua Ioanninon, e a seção S cujo 

curso pouco diferia do da rua Lenormant. Nesta última, foram descobertas tumbas 

clássicas, fundações de um grande montículo abrangendo várias tumbas e parte de um muro 

(v. fig. 23 e 24).  

Inicialmente, a concentração de enterramentos nas imediações do portão Erian 

chegou a ser interpretada como uma extensão das necrópoles do Kerameikós, o que não se 

constatou no decorrer dos trabalhos mais sistemáticos. Contudo, no período clássico ou 

talvez pouco antes, ocorreu de fato a construção de um sistema de vias que prosseguiam no 

sentido NE – SO e proporcionaram a conexão das duas necrópoles (Kurtz & Boardman, 

1970: 95). Tal interligação corria em paralelo à rua Achilleos, ao N da qual um importante 

períbolo foi atestado (E1). Convém notar a inexistência até o momento de indícios de 
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períbolos no trecho de 800m da via, da saída do portão ao ponto de ramificação (Garland, 

1982: 132). 

 

A.2.) Necrópoles do Ierá Pýle e do Dípylon (planta 1) 

 

Localizado muito próximo do centro da Atenas moderna, o sítio arqueológico do 

Kerameikós, tal como preservado, exibe o contexto dos séculos V e IV e é pontuado por 

algumas poucas estruturas arcaicas e romanas. Contudo, nesta porção da área mais ampla 

que mereceu de Tucídides (II.34) o epíteto de “mais belo subúrbio da cidade”, o costume de 

sepultar os mortos precedeu em muitos séculos a construção do Muro de Temístocles e dos 

portões Sagrado e Duplo (Dípylon), ambos, estruturas clássicas cujos resquícios se 

visualizam facilmente entre as ruínas do sítio. A descoberta de centenas de tumbas datadas 

de ca. 1.200 a 600 a.C. e a investigação dos estratos mais superficiais atestaram uma longa 

e bem estabelecida tradição funerária que perpassou o período clássico, se desenvolveu 

ininterruptamente até o final do século III e, com alguns refluxos na época romana, 

manteve-se até a antigüidade tardia. 

Com a construção do Muro de Temístocles, o dêmo Kerameikós/Kerameîs foi 

seccionado em 2 partes: uma intramuros e a outra, exterior aos novos limites citadinos (fig. 

5).29 Porções de ambas estão compreendidas nos limites do sítio arqueológico. O 

assentamento da necrópole deu-se, por sua vez, exclusivamente nas aforas da cidade. A 

comunicação entre Kerameikós ‘interno’ e Kerameikós ‘externo’ era feita por dois portões 

muito próximos um do outro e encravados no próprio muro da cidade, o portão Sagrado 

(Ijerav Puvlh) e o portão de Thria ou Dípylon (Divpulon)30, atravessados respectivamente 
                                                           
29 Uma segunda linha de defesa (proteichísma) e um fosso que seguiam à fortificação principal foram 
acrescentados no final do século IV, provavelmente após batalha de Queronéia (Camp, 2001: 143). 
30 Ambos construídos na época de Temístocles. A primeira ocorrência do nome Dípylon (‘Portão Duplo’) nas 
fontes escritas é atestada em um decreto do século III a.C., no qual se faz referência à  “majestosa construção 
do século V de um portão com duas entradas.” Seu nome original era Portão de Thria, termo talvez que até 
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pela Via Sagrada (ijerav o@doς) e pela Via das Panatenéias (fig. 6 e 7). Tais vias tiveram 

papel vital para a cidade. Rotineiramente, estabeleciam o principal eixo de ligação do 

núcleo urbano com o espaço rural, o que explica por que convergia para elas um intenso 

tráfego de transeuntes. Durante os principais festivais religiosos da Ática, eram 

transformadas em palco de grandiosas procissões, o que lhes garantia importância 

redobrada.  

As boas condições de conservação do traçado das vias e de outras estruturas e 

elementos arquitetônicos nos permitem propor, para fins de análise, a divisão do sítio em 

duas grandes seções. Estabelecendo o canal do rio Eridano como marco divisório - 

incorporado ao flanco N do Portão Sagrado – tem-se, ao sul, a maior concentração de 

sepultamentos e períbolos da Ática, conhecida equivocadamente entre os pesquisadores 

como ‘cemitério do Eridano’ (Kurt & Boardman, 1970: 93) e, ao norte, uma área também 

utilizada para sepultamentos particulares que se notabilizou no entanto pelas cerimônias 

fúnebres públicas (fig. 10). Deve-se salientar de pronto que ao segmentar o espaço em duas 

porções principais temos em mente uma divisão puramente funcional, baseada apenas na 

disposição das formas construídas no espaço em questão, sem classificá-los previamente 

como públicos e/ou privados. Na mesma linha, evitamos lançar mão antecipadamente da 

freqüente oposição estabelecida entre tais categorias, muito utilizada pela historiografia, e 

aplicada a contextos diversos para explicar o ‘ciclo’ da cultura clássica ateniense, seu 

processo de formação, apogeu e declínio. Preconizando tal postura, buscamos neutralizar 

possíveis generalizações e anacronismos que possam surgir quando imposições teóricas 

mitigam na metodologia de pesquisa os testemunhos materiais efetivos da prática do espaço 

– neste caso específico do espaço funerário visto em perspectiva diacrônica -, quando, de 

                                                                                                                                                                                 
determinado momento pode ter incluído também o Portão Sagrado (Knigge, 1991: 56, 68). Perto do final do 
século IV, construiu-se um novo portão, no mesmo local e respeitando o plano do anterior. São os vestígios 
deste novo portão denominado Dípylon, que se vê atualmente no Kerameikós. 
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outro modo, deveriam potencializa-los. Para o conjunto arqueológico examinado, este nos 

parece ser o caminho mais produtivo de investigação. 

 

_________________ Área de Escavações do ‘Kerameikós’: NO do muro de Temístocles31 ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5  Plano geral  (Knigge, 1991: 9) 

 
Fig. 6 Restauração do Dípylon e Ierá Pýle. Vista 
intramuros (Knigge, 1991: 50)  

Fig. 7 Esquema restaurado da área do Dípylon e Ierá Pýle no séc.
V. Vista extramuros (Camp, 2001: 143) 

Ierá Pýle 

A área externa ao portão Sagrado abrigou a maior concentração de sepultamentos 

particulares e períbolos da Ática. A esta porta estava associada a já mencionada Via 

Sagrada que, vinda da agorá, atravessava o Ierá Pýle  e bifurcava-se 90m adiante, na altura 

do santuário de Tritopatreis (fig. 8 e 9).  Continuando pelo lado N da bifurcação, a  

                                                           
31 Ver também planta 1. 
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Via Sagrada seguia até o santuário de Deméter em Elêusis. Sabe-se que era percorrida por 

três importantes procissões com destino à Acrópole, relativas às festas Dionisíacas, 

Eleusinas (mistérios de Elêusis) e Grandes Panatenéias. Sem dúvida, a já significativa 

movimentação pública, intensificada sobremaneira nas grandes festividades políades, 

seguramente  elevava a visibilidade dos monumentos construídos nesta área da necrópole. 

Ao sul do Tritopatreion, abria-se a chamada ‘Rua das Tumbas’, cujo destino final 

permanece indeterminado.  

Fig. 8 Via Sagrada na altura do Ierá Pýle, e canal do Eridano,
vista L (foto: arquivo pessoal) 

Fig. 9 Via Sagrada, vista O. Trecho inicial visto a
partir do Ierá Pyle. Santuário de Tritopatreis ao
fundo (foto: arquivo pessoal)  

 
Fig. 10 Trecho delimitado pelo Canal do Eridano, Rua Transversal e S 
do Dromos. Visto a partir do Südhügel  (foto: arquivo pessoal) 
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É importante observar que somente os trechos iniciais de ambas as vias, ou seja, 

aqueles inseridos na área do sítio arqueológico do Kerameikós, foram objeto de 

investigação mais sistemática. A atuação dos arqueólogos esbarra principalmente na 

interrupção repentina da porção NO do mesmo sítio pela rede de vias da Atenas moderna. 

Imediatamente após o limite NO do Kerameikós encontra-se a movimentada rua Pireos (v. 

planta 1 e mapa 2). Por ora, o conhecimento desta área foi proporcionado pelas escavações 

de salvamento realizadas na área próxima do encontro da Iera Odos com a rua Pireos, já 

exterior aos limites do sítio. Elas confirmaram a continuação dos sepultamentos, apontando 

inclusive para um cemitério bastante congestionado, com tumbas em profusão, em uso do 

século V à época romana. Investigação das camadas não-conturbadas trouxe à luz um 

grande número de tumbas que formam a continuação da parte O do cemitério arcaico e 

clássico do sítio arqueológico do Kerameikós. Grandes e suntuosos monumentos não foram 

encontrados nesta área, nem mesmo fragmentos ou elementos arquitetônicos que pudessem 

ser associados a requintadas esculturas funerárias (Parlama & Stampolides, 2001: 268). 

Os sepultamentos posicionados na Via Sagrada e na Rua das Tumbas destacam-se 

por serem numerosos e variados tanto do ponto de vista da tipologia das tumbas como do 

estatuto social dos seus proprietários, cidadãos e metecos. Embora a topografia das duas 

ruas seja a mais bem conhecida de toda a Ática clássica, a desproporção entre o volume de 

informações disponíveis para cada um dos seus respectivos contextos é considerável. Os 

dois lados da Rua das Tumbas contam com material mais abundante e mais bem 

conservado. 

Foi através de vestígios em sua maioria em estado relativamente precário de 

conservação, que se estabeleceu o perfil da ocupação da Via Sagrada (fig. 28 e 29). Uma 

vez mais, Pausânias (I.36-37) constitui a única referência textual relevante quanto à 

topografia dos sepultamentos nesta área da necrópole. Além de descrever alguns períbolos 

marginais à Via Sagrada, ele menciona a existência, ao longo da mesma, de sepultamentos 

de cidadãos distintos por seus feitos políticos e militares. No que se refere aos períbolos, 
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suas informações são até o momento incompatíveis com os dados produzidos pelas 

escavações, haja visto que nenhum dos períbolos por ele citados figuram nos catálogos de 

Garland (1982) e Closterman (1999). No que tange aos cidadãos proeminentes sepultados 

na Via Sagrada, é preciso ressaltar que a presença dos mesmos nesta área não fazia dela 

palco de eventos e cerimônias oficiais, a exemplo do que vemos ocorrer com o Demósion 

Sêma. Ao contrário, ela se manteve ocupada por sepultamentos particulares durante todo o 

período clássico.  

Em termos da quantidade de tumbas e estruturas funerárias, o lado N é menos 

profuso do que o lado S da própria Via Sagrada e do que ambas as margens da Rua das 

Tumbas. Os poucos períbolos e tumuli identificados estão entre os de datação mais recuada 

do Kerameikós, quase todos do século V.32 Em outro  períbolo desta área, este do final do 

século V, uma grande quantidade de objetos foi depositada, segundo Knigge (1991: 147) 

para compensar a falta de marcos tumulares característica das tumbas do período. Na 

metade do século seguinte, construiu-se nas suas adjacências um longo muro de contenção 

atrás do qual foram encontradas estelas funerárias de ca. de 350 (IP 25). O único períbolo 

do lado N da Via Sagrada construído de fato no século IV (após 394) ocupou a margem N 

do Eridano mas esteve em atividade por pouco tempo, tendo sido desativado já na metade 

do século (Knigge, 1991: 152; Closterman, 1999: 349-50). A ele estava associado um lécito 

de mármore figurado (IP24). Cabe observar que a exceção deste último, a datação dos 

demais 6 períbolos desta área foi baseada exclusivamente nos objetos e sepultamentos 

encontrados nas tumbas e trincheiras para oferendas, uma vez que praticamente não se 

constatou a presença de fundações de monumentos.  

 Examinando o lado S (fig. 29) da mesma rua encontram-se também os tipos mais 

correntes de tumba. Todos os períbolos desta área foram dispostos contíguos à via e há 
                                                           
32 Com efeito, localizava-se neste lado da via um dos mais antigos períbolos de toda a Ática, construído entre 
460-50. Encoberto atualmente, teve um posicionamento mais recuado e não foi marcado por monumentos 
funerários (Knigge, 1991: 147-8; Closterman, 1999: 349). Pouco tempo depois (3o. quartel do século V), 
foram construídos dois novos períbolos à frente desta estrutura, estes, sim, muito próximos à via. Cf. Garland, 
1982: 147 (C11) e Closterman, 1999: 349.   
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desde aqueles do último quartel do século V (IP20) até os mais recentes, do período 

helenístico. A maioria, no entanto, é seguramente datada do 3o quartel do século IV (IP 22 e 

IP23, por exemplo), e provavelmente posterior à Queronéia (Garland, 1982:  146). Tais 

períbolos são também visivelmente mais bem providos de monumentos e bases, aspecto 

estreitamente relacionado à sua própria cronologia. Se, por um lado, o conjunto de 

períbolos (mais antigos e menos ‘equipados’) do lado N esteve sujeito à legislação 

suntuária do século V que inibira a exposição dos marcos tumulares, estes do lado S 

abrigaram em suas estruturas elementos do mais variados tipos, inclusive estelas, lécitos e 

lutróforos de mármore. Assim, a partir principalmente das características dos períbolos 

vemos que a apropriação da margem meridional da Via Sagrada se ampliou 

vertiginosamente no século IV, a despeito dos precintos de Antidosis e de Ampharete 

(IP20), do século precedente, e da importante concentração de tumbas simples que 

proliferou no local no século V. 

A importância da porção não-alinhada às vias, delimitada pelos lados N da Rua das 

Tumbas/S da Via Sagrada, se deve menos à presença ou qualidade dos períbolos e tumuli 

que abrigou - estruturas de porte reduzido e escassas em fundações de monumentos 

funerários - do que aos numerosos sepultamentos individuais de adultos e sobretudo de 

bebês e crianças pequenas  (fig. 28 e 22).33

Ao alcançar a Rua das Tumbas (fig. 11, 12 e 26) deparamo-nos com uma 

cronologia algo mais complexa do que a da Via Sagrada. Naquela, o costume muito antigo 

de sepultar os mortos é evidenciado pelas numerosas tumbas protogeométricas e 

geométricas. No período arcaico, o lado N da Rua das Tumbas se transformou na principal 

área de sepultamentos do Kerameikós, com os tumuli e tumbas simples alavancando a 

estruturação do grande conjunto de enterramentos que como vimos se desenvolveu 

subitamente logo no início do quinto século e passou a englobar sepultamentos de bebês e 

                                                           
33 O sepultamento coletivo mais significativo desta área é o chamado tumulus de Eukoline (IP17).  
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crianças.34 De fato, o período clássico é uma época de continuidade com a tradição 

histórica de uso da área mas também de novas formas de apropriação desta porção do 

espaço, uma transformação ostensiva  produzida a partir da construção de várias unidades 

de períbolos em ambas as margens da via e da ocupação da margem S, até então terreno 

praticamente estéril.  

______________________ Área de Escavações do ‘Kerameikós’: Rua das Tumbas  _______________________ 

 

 
Fig. 11 Rua das Tumbas (foto: arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 Rua das Tumbas, vista a partir do limite O do sítio no 
encontro com a Rua Pireos (foto: arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Para a seqüência cronológica dos enterramentos neste área, cf. os elucidativos esquemas de Houby-Nielsen, 
1995: 134-6 (fig. 1-6). 
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Fig. 13 reconstrução do períbolo de 
Dexileo (in: Morris, 1992: 143) 

Fig. 14 Períbolo de Dexileo, vista L (foto: arquivo pessoal)

 

 

 
Fig. 15 Períbolo de Dexileo, detalhe do muro N 
(foto: arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16 Períbolo de Dexileo, parte 
posterior dos monumentos do muro N 
(foto: arquivo pessoal) 

Antes dos grandes períbolos, no entanto, havia no lado N um número bastante 

expressivo de tumbas simples individuais, assinaladas ou não, e alguns sepultamentos em 
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montículos. As unidades funerárias de maiores dimensões, por sua vez, foram projetadas e 

mobiliadas no decorrer do século IV, entre as quais os períbolos de Koroibos, de Melite 

(IP12) e o períbolo de Eubios (IP13). Além de representarem apenas 1/3 do total de 

precintos da rua, as unidades setentrionais possuíam fachadas mais baixas em função do 

declínio do terreno e, consideradas nas suas formas finais, eram menos ostensivas 

visualmente do que os alinhados à margem oposta da rua. 

Já a trajetória de ocupação do lado S está intrinsecamente vinculada ao fenômeno da 

construção dos grandes períbolos no canto SO do Kerameikós, distribuídos pela margem 

principal da rua - com as extensas fachadas defronte dela – e pela área do Terraço de Canto, 

delimitada pela Via Lateral e também ladeada de períbolos.  Pequenas passagens abertas 

entre os lotes ainda são visíveis nos vestígios in situ indicando os acessos de uma unidade a 

outra. Sabe-se que os precintos do Terraço de Canto, em particular, são todos posteriores ao 

memorial de Dexileo (394 a.C.) e foram alinhados de forma a não encobrir a visão desta 

imponente estrutura de formato e posicionamento incomum – a primeira avistada na 

entrada da Rua das Tumbas - cuja transformação em área de sepultamento familiar ocorreu 

cerca de meio século após ter sido erigida e funcionado como herôon (fig. 13-16). Com 

efeito, a análise especialmente das fases de construção do muro N e da cronologia das 

atividades funerárias da família de Dexileo, retraçadas a partir do posicionamento dos 

marcadores funerários e análise de sua prosopografia, demonstrou que somente pouco 

depois da segunda metade do século IV o local passou a ser utilizado como períbolo.35  

                                                           
35 Desde a descoberta da estela de Dexileo (Atenas, Museu do Kerameikós, inv. P 1130; CAT 2.209), 
historiadores da arte, arqueólogos e epigrafistas, entusiasmados, conferiram-lhe lugar de destaque no 
abundante e diversificado universo dos artefatos funerários áticos. Tais especialistas identificaram no 
monumento e nas suas condições de exposição algumas particularidades que, combinadas, atestavam o caráter 
extraordinário da peça, quais sejam: 1) o esquema iconográfico portado pelo relevo de Dexileo, com 
representação de uma cena de batalha, não figura do repertório das contemporâneas estelas funerárias ditas 
‘privadas’; 2) o epigrama gravado na base da estela nos faz saber a data de nascimento e morte do indivíduo 
comemorado, informações das quais, em geral, os atenienses da época prescindiam em seus epitáfios; 3) o 
formato incomum da área de sepultamento que era delimitada por um muro curvilíneo sobre o qual foi erigido 
o monumento e o ângulo em que foi posicionada a unidade. A estela de Dexileo tornou-se famosa também 
após ser constatado que guardava relação estreita com outro monumento funerário oriundo do Demósion 
Sêma. No único fragmento conhecido desta peça, encontra-se a inscrição do nome do jovem Dexileo em meio 
a nomes de outros cavaleiros que, a exemplo dele, morreram em combate em 394/3 a.C. (Atenas, Museu 
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O processo de conversão em necrópole desta porção compreendida entre o limite 

SO do sítio arqueológico do Kerameikós (imediatamente abaixo da Rua Pireos) e a Via 

Lateral também pode estar associado a alterações da malha viária de Atenas realizadas 

precisamente nesta área entre o final do século V e início do IV. De um lado, tal 

replanejamento do Kerameikós resultou na desativação das olarias de cerâmica que até 

então caracterizavam exclusivamente a ocupação do referido local. A terraplenagem do 

terreno aliada à construção de muros de contenção conferiram-lhe as condições necessárias 

para que passasse a abrigar períbolos. Por outro lado, esta preparação do lado S da Rua das 

                                                                                                                                                                                 
Nacional, inv. 754). Estudos recentes nos ajudam a reconstituir a trajetória da área de sepultamento conhecida 
pelos especialistas como períbolo de uma família de Tórico ou, simplesmente, períbolo de Dexileo. Trata-se 
de um períbolo de formato quadrado no qual está contido um quadrante no canto NE, porção conhecida como 
herôon de Dexileo. O herôon é limitado por um muro traseiro curvado constituído de blocos calcáreos 
dispostos lado a lado em 4 fileiras de espessuras variáveis. Sobre o muro elevavam-se a estela figurada e 
esculturas de figuras mitológicas. Meios de acesso direto ao herôon não foram pensados no plano original. A 
estela de Dexileo foi o primeiro marcador funerário erigido no local, possivelmente pouco após 394, data que 
pode ser inferida a partir do epigrama inscrito na base, onde se lê: “Dexileo, filho de Lisânias de Tórico, 
nascido durante o arcontado de Teisandro [414/413 a.C.]; um dos quatro cavaleiros tombados em Corinto 
durante o arcontado de Eubolides [394/393 a.C.]” (IG II2 6217). Além do nome do morto, seguido do 
patronímico, e demótico – informações comumente apresentadas nas inscrições e epitáfios privados – ele tem 
sua idade indiretamente revelada e uma clara conexão é firmada entre os marcos de sua breve vida e eventos 
recentes da história política da cidade (Osborne, 1998: 15). Acima da inscrição há um grande relevo figurado 
portando a representação de uma cena em que um guerreiro montado em um cavalo empinado triunfa sobre 
um homem nu, componente de infantaria, que leva o braço direito à cabeça na tentativa de se defender do 
ataque. Por mais de 4 décadas não houve acréscimo de elementos no local. Novos marcadores funerários 
foram inseridos somente pouco depois da metade do século IV. Duas estelas colunares inscritas não-figuradas 
foram dispostas acima do muro N, na base do memorial, orientadas de frente para a rua (fig. 16). A primeira, 
e possivelmente a mais antiga (de ca. 340) ocupou o centro do muro. A sua esquerda, uma segunda estela 
comemorava duas pessoas. Presume-se que um sarcófago encontrado em 1863, na área do períbolo, tenha 
pertencido a algum dos 3 indivíduos comemorados nas estelas colunares, não sendo possível assegurar a qual 
deles. Outros marcadores inseridos também pós-340 na área geral do precinto foram 2 trapezai, uma lisa e 
outra em cuja inscrição são mencionados 3 novos nomes. Ambas as trapezai parecem ter marcado locais de 
sepultamentos. Um kionísko inscrito também foi adicionado. No total, estão representados nas inscrições 7 
indivíduos e 3 gerações. No que se refere aos sepultamentos, 1 incineração foi descoberta na parte SE do 
precinto. As tumbas não foram datadas. O exame detalhado da segunda fase do muro N e dos demais 
elementos do períbolo permitem reconstituir a seguinte seqüência (fig. 15): (1) Construção de um muro 
adjacente ao herôon pouco depois de ca. de 350, formando a partir de então um períbolo de fato. O muro foi 
pilhado em 338 e por volta desta época, substituído pelo muro ‘improvisado’, visível atualmente; (2) As datas 
dos monumentos funerários indicam que a primeira atividade funerária/sepultamento ocorreu pouco depois da 
metade do século IV - a comemoração do grupo familiar propriamente dito ao qual pertencera Dexileo -, na 
época da construção do muro para o períbolo. As alterações formais e funcionais da área ocorreram 
simultaneamente e estão estreitamente articuladas. As características arquitetônicas do memorial começam a 
ser modificadas exatamente quando a família também ela passa a ser objeto das comemorações. Ou seja, as 
formas e soluções pensadas anteriormente para o memorial precisaram sofrer algumas adaptações para se 
adequar ao novo uso, o de períbolo. Para investigações deste períbolo, cf. Karo, 1943: 31-32; Garland, 1982: 
135-6; ENSOLI, S. L’heróon di Dexileos nel Ceramico di Atene. Roma, 1987; Knigge, 1991: 111-3; 
Closterman, 1999: 205-14, 323. 
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Tumbas para uso como necrópole é simultânea à construção da Via Lateral, cujo curso se 

estendia da Via Sagrada ao Portão do Pireu. Uma segunda intervenção urbanística nesta 

mesma área deu-se com a elevação do nível da rua e a construção de novos muros de 

contenção em ca. 350. Para Closterman (1999: 161-5), o crédito pela execução de tais 

medidas não deve ser atribuído a iniciativas individuais das famílias proprietárias dos 

períbolos, mas a algum tipo de supervisão pública que, por intermédio de ações planejadas 

abrangendo a totalidade da área, visava garantir seu bom funcionamento. Muito embora o 

estatuto da terra das necrópoles não seja claro, sendo as vias  consideradas terras públicas e 

demarcadas por hóroi é provável que oficiais da cidade trabalhassem na sua manutenção, 

cuidando para que permanecessem desobstruídas ou interditando construções que 

perturbassem seu fluxo regular. Baseando-se em uma passagem de Aristóteles, a autora 

sugere ainda que tratar-se-iam dos mesmos demarcos mencionados no Ps.-Demóstenes 

(43.57-8)36, os que com a ajuda dos escravos públicos removiam os corpos dos que 

morriam nas ruas. A última intervenção significativa na Rua das Tumbas no quarto século 

modificou principalmente os muros dos períbolos. Sob circunstâncias que em muito se 

assemelham à da construção da fortificação da cidade em 478 (Camp, 2001: 143), eles 

foram submetidos a saques e pilhagens visando recolher material para o reforço apressado 

dos referidos muros de defesa após a derrota em Queronéia (338). Um resumo da 

cronologia e das principais características da necrópole associada à Porta Sagrada, segue no 

quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
36 Cf. p. 53. 
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Quadro 2: cronologia da necrópole do Ierá Pýle 

 

VIA SAGRADA (Ierá Ódos) RUA DAS TUMBAS  

 

⎯  LADO N ⎯  LADO S 

VIA SAGRADA, LADO 

S ⎯  RUA DAS 

TUMBAS, LADO N ⎯  LADO N ⎯  LADO S 

Séc. V 
 

 

– períbolos da 2a ½ 
do séc. V 

 

- último quartel do 
séc. V  

- concentração de 
tumbas simples de 
adultos e crianças 
(mais afastadas da 
margem) 

- concentração de 
tumbas simples de 
adultos e crianças  

- concentração de 
tumbas simples de 
adultos e crianças 

- 1 períbolo 
construído no final 
do século (área do 
Mound G) 

- pequena concentração de 
tumbas simples no início da 
rua  

- olarias  

Séc. IV 

 
 
- poucas estruturas 
do séc. IV 

 

- maioria dos 
períbolos do 3o 
quartel do século 

- continuidade das 
tumbas simples (?)  

 

- Períbolos pós-338 

- concentração de 
tumbas simples de 
adultos e crianças – 
↓ freqüência de 
tumbas infantis 

 

 

- Maioria dos 
períbolos (4)  

- Final do V/início do IV: 
preparação do terreno para 
construção de períbolos 

- 394: primeira construção 
no Terraço de Canto 
(herôon de Dexileo) 

- pós-394: períbolos do 
Terraço de Canto 

- Encerra o mais 
antigo períbolo do 
Kerameikós-  

- períbolos mais 
bem equipados do 
que os do lado N Observações 

- Ref. textual: Paus., I. 36-37 

- menores períbolos 
desta necrópole do 
Ierá Pýle 

- períbolos menos 
equipados e com 
fachadas mais baixas 
do que os do lado S 

- 2/3 dos períbolos do 
Kerameikós 

 

Dípylon 

A área que se abria a partir do Portão de Thria ou Dípylon consistia da continuação 

da via das Panatenéias, que interligava o núcleo urbano de Atenas ao dêmo de Thria, no 

plano de Elêusis. 37 No trecho ateniense, seu curso tinha início na agorá, atravessava o 

portão e seguia por cerca de 1,6 km a oeste até a Academia (fig. 5). O trecho entre o 

Dípylon e a Academia recebeu o nome específico de Dromos. Literalmente ‘caminho de 

entrada’ na língua grega antiga, no contexto em questão denotava a iminência da entrada na 

cidade, o ponto de interseção da via das Panatenéias com o Dípylon, portão que após as 

alterações arquitetônicas implementadas no século IV, foi elevado à categoria de maior 

estrutura deste tipo já construída em uma cidade da Antiguidade Clássica (fig. 17-19).38 De 

                                                           
37 Chegando a Thria seu curso assumia direção S, terminando no Pireu. 
38 A primeira ocorrência do nome Dípylon (Portão Duplo) nas fontes escritas é atestada em um decreto do 
século III, no qual se faz referência à “vultosa construção de um portão com duas entradas.” Contudo, seu 
nome original era Portão de Thria, termo talvez válido até determinado momento também para o Ierá Pýle, 
uma vez que as estradas que passavam por ambos levavam à localidade de Thria, em Elêusis (Knigge, 1991: 
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acordo com referências textuais e arqueológicas, pela perspectiva de quem cruzava o portão 

vindo da cidade, o Dromos era a área de entrada do ‘cemitério público’ da cidade 

(Demósion Sêma)39, onde poder-se-iam testemunhar cerimônias de grande apelo público. 

Nele tinham lugar a importante instituição do pátrios nómos, do qual faziam parte jogos 

fúnebres e o logòs epitáphios (Tuc. II.35-46; Loraux, 1994; Derderian, 2001), bem como 

celebrações relacionadas à procissão das Panatenéias (fig. 21 e 22).  

A lenta exploração arqueológica do Demósion Sêma se reflete negativamente na 

compreensão ainda prematura de aspectos como os da organização das estruturas, 

cronologia de ocupação - e por conseguinte das transformações espaciais – e da natureza da 

ocupação pública que é sabido tê-lo caracterizado. É preciso recorrer uma vez mais a 

Pausânias (I. 29, 2-16) para se ter acesso ao único registro textual da topografia da área. 

Segundo a descrição do autor, tumbas de indivíduos que haviam se distinguido em serviços 

políticos e militares prestados para o estado ateniense, entre os quais líderes políticos, 

oradores, generais, artistas, filósofos e “aqueles atenienses que morreram no mar ou em 

terra...”, podiam ser vistas alinhadas nos dois lados do caminho para a Academia. Também 

neste caso, a historicidade das informações de Pausânias é um tanto discutível. O principal 

questionamento quanto à validade histórica deste relato incide sobre a grande probabilidade 

de que próprio autor não tenha visto pessoalmente parte significativa das estruturas que 

descreve, tendo em vista as diversas mudanças no espaço do Kerameikós do final do século 

IV em diante, particularmente o soterramento de quase todo o lado S do Dromos (ao menos 

a porção inserida atualmente nos limites do sítio arqueológico, que assim permaneceu até o 

início das escavações modernas). Como não sabemos se o autor contou com o respaldo de 

fontes do século IV e tampouco temos como reconstituir a leitura de que teria feito das 

mesmas, é preciso aguardar os resultados dos estudos arqueológicos ainda a serem feitos na 

área.  
                                                                                                                                                                                 
56, 68). No final do século IV, construiu-se um novo portão no mesmo local respeitando o plano do anterior. 
São precisamente os vestígios da construção do século IV que se vê atualmente no Kerameikós (fig. 19). 
39 Tucídides (II.34) é a fonte mais antiga a utilizar esta expressão.  
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Dentre o pouco que se pode afirmar a respeito deste segmento que se abre a partir 

do Dípylon está a confirmação de um histórico de ocupação um tanto diverso da área da 

Porta Sagrada, analisada acima. Se esta última abrigou enterramentos desde o início da 

idade do ferro, o Dípylon só passou a ser pensado como um grande local de sepultamento 

muito posteriormente. Se levarmos em conta o texto de Pausânias, a segunda metade do 

século VI seria a época mais recuada possível para que se tenha dado o alinhamento de 

tumbas ao longo do Dromos, pois, de acordo com o autor, Sólon e Clístenes estariam entre 

os indivíduos distintos sepultados na via para a Academia. A partir desta informação, além 

de sermos levados a reconhecer a importância do Dromos no século VI, anteriormente à 

construção do muro de Temístocles (Knigge, 1991: 159), ganharia força a hipótese de que o 

perfil ‘público’ que caracteriza a necrópole do Dípylon no período clássico teria começado 

a tomar forma no final do período arcaico. Surge assim, uma alternativa às tradicionais 

aglomerações de tumbas, baseadas no critério de gênero, da tradicional necrópole da Porta 

Sagrada (notadamente na área do Südhügel e do Mound G). Um espaço diferenciado 

passaria a ser destinado aos atenienses (adultos e do sexo masculino) mais diretamente 

vinculados à esfera dos assuntos da comunidade, como forma de reforçar a idéia de cidade 

em construção. Em tal contexto, sendo o costume de enterramentos de figuras públicas em 

uma área especificamente destinada para tal propósito uma prática de fato bem estabelecida 

desde o século VI, a escolha de um lugar para o desenrolar dos eventos do pátrios nómos 

não teria constituído um grande problema.40 É provável que a tradição tenha sido o 

principal critério de assentamento do Demósion Sêma. Assim, a especificidade do período 

clássico estaria relacionada não à ocupação inédita do Dromos pelas cerimônias fúnebres 

mas a quem, a que homens públicos eram rendidas as homenagens e ao papel decisivo que 
                                                           
40 A questão da data de introdução do pátrios nómos ainda é motivo de discussão entre os helenistas. Os que 
consideram a cerimônia tal qual apresentada por Tucídides (II, 34) no relato do funeral de Péricles propõem a 
data de 470. A esse respeito, é importante destacar como observou Humphreys (1993: 89) a antiguidade do 
conceito de funeral público, sua gestação muito anterior à época clássica, com raízes na tradição aristocrática 
de prestar honras heróicas aos guerreiros (1993: 89). 
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lhes foi atribuído na construção e promoção de uma idéia de cidade e de identidade 

atenienses, fundadas no engrandecimento e na auto-exaltação de Atenas a partir das 

qualidades heróicas do seu corpo de cidadãos (Loraux, 1994: 22).  

Cabe ressaltar porém que a sustentação desta hipótese dependerá da elucidação da 

topografia de toda extensão do Dromos, assim como do diagnóstico das escavações futuras. 

É preciso aguardar se elas verificarão de fato a existência das tumbas descritas por 

Pausânias (e não apenas cenotáfios). Até que isso aconteça, a mais antiga estrutura tumular 

de homens públicos descoberta no Dromos (tumba dos espartanos) data de 403 e, assim 

como as demais escavadas do lado S da via, não foi vista por Pausânias (fig. 21). 

Se a hipótese discutida ainda não é de todo insuspeita por carecer de comprovação 

arqueológica, sabe-se que após a construção do muro de Temístocles a necrópole do 

Dípylon começou a ganhar maior projeção. Algum tempo depois, significativas 

intervenções no espaço logo após o final da Guerra do Peloponeso e no decurso do século 

IV proporcionaram respectivamente:  

• o alargamento do plano da via das Panatenéias (cuja largura máxima chegou a 

ca. de 39m por volta da metade do século IV) visando, talvez, possibilitar a 

acomodação de um maior contingente de participantes nas cerimônias públicas;  

• a reconstrução da área do Demósion Sêma, com a execução de alterações por 

questões de defesa (Kurtz & Boardman, 1971: 94);  

• a duplicação do portão, no final do século IV.  

Os impedimentos que se impõem em função da ocupação moderna se fazem sentir 

de modo ainda mais agudo nesta ‘necrópole do Dípylon’. Não mais que um lote abrangendo 

basicamente o início do lado S da via das Panatenéias está oficialmente inserido no sítio 

arqueológico. Entretanto, parte do cemitério público da cidade começou a ser trazida à luz 

em 1997 durante um salvamento arqueológico num lote na altura das ruas Salaminos e 

Leonidou, o que, como já era de se esperar, representou uma descoberta muito saudada, 
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tanto mais por ter propiciado a confirmação da localização do Demósion Sêma, questão que 

vem sendo investigada mais sistematicamente desde 1960 porém desconhecida até 

recentemente. O material recolhido nestas escavações ainda está em processo de 

organização e os resultados sendo noticiados paulatinamente em publicações do serviço 

arqueológico grego. Entre as principais descobertas figuram 4 sepultamentos coletivos do 

século V reunindo, entre outros vestígios materiais, ossos de homens de boa constituição 

física incinerados, juntamente com cerâmica refinada, algumas das quais vêm sendo 

preliminarmente atribuídas a círculos de renomados pintores.41  

No que se refere aos artefatos e estruturas, a exploração destes curtos segmentos da 

via revelou não mais do que alguns poucos fragmentos de monumentos e um número 

igualmente exíguo de sepultamentos públicos no lado S do Dromos, distantes do Dípylon 

em poucos metros.42 De um modo geral, os achados oriundos das escavações ainda 

pontuais e descontínuas nesta área têm pouco a acrescentar – alguns são seguramente 

provenientes do Demósion Sêma, muitos outros foram encontrados afastados do local de 

origem, extraídos de contexto na época antiga e moderna e re-utilizados como matéria-

prima de novas construções. Tratam-se basicamente de peças muito fragmentárias 

pertencentes à supostos monumentos funerários associados a sepultamentos públicos, como 

fragmentos de pedimentos, alguns dos quais inscritos, e bases figuradas de estelas.43 

Enquanto na maioria das vezes estes últimos costumam ter atribuição estimada, os 

fragmentos de estelas com listagens de mortos, muitas das quais encontradas distantes do 

contexto de origem, podem ter a proveniência registrada com maior exatidão.44

                                                           
41 O Ministério da Cultura Helênico vem procedendo à expropriação dos lotes adjacentes a esta área escavada 
para que os monumentos, quando descobertos, possam ser inteiramente revelados e a área incluída no plano 
de unificação dos sítios arqueológicos de Atenas. Nele constam, entre outras medidas, a interligação do 
Kerameikós, Via Sagrada e a porção escavada do Demósion Sêma, bem como a transformação deste último 
em área de pedestre, tal como ocorrido com a rua Ermou, lado S do Kerameikós. Para o detalhamento dos 
objetivos e procedimentos de implementação do projeto, ver a homepage oficial: http://www.culture.gr. 
42 São eles: a tumba dos espartanos sepultados em 403, a estrutura tumular a oeste da mesma e um terceiro 
monumento parcialmente escavado; cf. Knigge, 1991: 160-3. 
43 Atenas, Museu Nacional inv. 754 (pedimento de monumento funerário público); Atenas, Museu Nacional 
inv. 3708 e Atenas Museu Nacional inv. 2744 (bases figuradas atribuídas a monumentos funerários públicos). 
44 Cf. Bradeen, 1969 e 1974. 

 96

http://www.culture.gr/


 

Em suma, no que tange à necrópole do Dípylon, vemos que embora seja preciso 

aguardar a confirmação da sua ocupação regular a partir do período arcaico, inferida 

principalmente pela cronologia do Dromos, é pouco provável que tenha abrigado neste 

período uma atividade funerária tão profusa quanto a necrópole do Ierá Pýle.45 Por outro 

lado, teve como apogeu os séculos V e IV em função dos tributos anuais prestados aos 

soldados atenienses e aliados caídos em combate, e sua ocupação antecedeu a da ala S da 

Rua das Tumbas em quase um século. Intervenções urbanísticas operadas visando otimizar 

o espaço e aumentar sua capacidade de público nas cerimônias públicas, caracterizam seu 

histórico sobretudo no século IV. Por fim, deve-se acrescentar que não só tumbas públicas, 

mas vestígios de oficinas e sepultamentos privados do século V foram parcialmente 

escavados no pequeno trecho no lado S no início do Dromos (nas proximidades da igreja de 

Hagia Triada), sinalizando a provável inexistência de um ‘monopólio’ ou qualquer tipo de 

controle rigoroso da pólis que custeava e geria grande parte da atividade funerária que tinha 

lugar nesta porção da necrópole. 

_____________________ Área de Escavações do ‘Kerameikós’: Dípylon  _______________________ 

 

 
Fig. 17 Dípylon, visto a partir do limite SE do sítio (foto: arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ver item 2.2.3, abaixo.  
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Fig. 19 Detalhe dos vestígios do Dípylon (foto: arquivo pessoal) 

 
Fig. 18 Dípylon, visto a partir do Dromos (foto: arquivo pessoal) 

 

Fig. 20 Dromos (foto: arquivo pessoal) 
 

Fig. 21 Dromos. Parte da tumba dos espartanos vista a partir da 
margem N (foto: arquivo pessoal)

 

B) Segmento NE e L do Muro de Temístocles (fig. 31) 

 

B. 1) Necrópole do Portão de Acárnia (fig. 32) 

Assim denominado devido à associação com uma importante estrada que ligava o 

núcleo urbano ateniense ao dêmo rural de Acárnia, este portão, cujos vestígios foram 
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descobertos na metade do século XVIII ao longo rua Sophokleous (no trecho entre as ruas 

Eolou e Pesmatzoglou), abrigou uma extensa necrópole clássica em suas aforas. Tal como 

nas necrópoles NO, observa-se nesta área uma continuidade espacial com as necrópoles 

micênicas, geométricas e arcaicas, muito anteriores ao muro de Temístocles.46  

Apesar do conhecimento exíguo sobre a via associada ao portão de Acárnia, os 

vestígios sugerem que, no período clássico, ela tenha sido ocupada por tumbas nas duas 

margens, pelo menos no trecho inical mais próximo ao portão, correspondente atualmente à 

rua Eolou, entre as ruas Sophokleous e Lykourgou, suas transversais. Nesta área, foram 

encontradas dezenas de tumbas simples clássicas e helenísticas (Kurtz & Boardman, 1970: 

95) e cerca de 9 períbolos clássicos, um dos quais ainda não totalmente confirmado (A8). 

Excetuando-se os dois períbolos da praça Kotzia (fig. 2), do início do período helenístico, a 

datação dos demais varia entre o século V e a metade do IV.47   

Até o início dos anos 80, 25 sepultamentos não associados a períbolos haviam sido 

descobertos na área da praça Omonia (Garland, 1982). A existência de um períbolo do 

século IV neste mesmo local é sugerida por três estelas funerárias relacionadas entre si – 

duas encontradas na própria praça Omonia e a terceira encontrada no fórum de Adriano. 

Finalmente, é preciso observar que os enterramentos de crianças já presentes nesta 

necrópole no século VI deram um expressivo salto quantitativo no século seguinte para, no 

século IV, conhecerem uma redução importante, embora menor do que a vista nos portões 

NO e L.48  

 

                                                           
46 Kurtz & Boardman, 1970, mapas 2-4. 
47 Períbolos da praça Kotzia: Garland, 1982 no. F4a e b; Closterman, 1999: 300. 
48 Ver 2.2.3, abaixo. 
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B. 2) Necrópoles dos Portões Diochares e ‘NE’ (fig. 32 e mapa 2)  

No único e curto parágrafo que Kurtz & Boardman dedicam em seu manual à 

necrópole do portão Diochares, os referidos autores confiavam que “as escavações abaixo 

da praça Syntagma provavelmente revelarão um cemitério ainda maior” (Kurtz & 

Boardman, 1970: 95). Quase três décadas depois, tal prognóstico revelou-se preciso e veio 

acompanhado de matizes dos quais nem os próprios Kurtz & Boardman poderiam ter 

suspeitado. A abertura das maiores unidades de escavação já vistas na porção oriental da 

cidade de Atenas, seguida da análise dos dados topográficos, dos objetos e estruturas ali 

coletadas, delas provenientes proporcionou uma idéia mais abrangente do espaço funerário 

associado ao portão Diochares. Localizado muito provavelmente na altura das ruas Voulis e 

Apollonos, a estrada que por ele passava estabelecia a ligação de Atenas com os dêmos da 

Mesogéia (como Brauron, por exemplo).49

A exploração mais ampla dos subterrâneos da praça Syntagma trouxe novos 

elementos para a cronologia do uso da área como necrópole, superando a idéia de que não 

teria havido ocupação de natureza funerária anteriormente ao período arcaico (Kurtz & 

Boardman, 1970: 95). Ao contrário, as tumbas sub-micênicas encontradas com muitas 

oferendas, conjugadas com outras tumbas escavadas em áreas próximas (como o prédio do 

Parlamento e o edifício da Guarda Presidencial, nos Jardins Nacionais) demonstraram que, 

do Sub-Micênico até o Geométrico, grupos de tumbas foram dispostos às margens de uma 

via principal muito antiga conectando Atenas ao plano da Mesogéia (Parlama & 
                                                           
49 Os dados mais abundantes para o estudo da necrópole do Diochares provém da grande unidade 
arqueológica que deu lugar à estação Syntagma (ver fotos aéreas em Parlama & Stampolides, 2001: 152-3). 
Contudo, unidades menores escavadas igualmente por ocasião do projeto do metrô e outras escavações 
conduzidas pela 3a. Eforia no setor oriental da cidade, encontraram pequenos segmentos da estrada para a 
Mesogéia ou do seu entorno, pontuados por testemunhos das concentrações tumulares do século IV. Entre as 
áreas submetidas a algum tipo de exame arqueológico, estão: a avenida Valissis Sofias, o limite NE dos 
Jardins Nacionais, nas proximidades da rua Hirodou Attikou, (unidade aberta em função das obras do metrô), 
a área do quartel da Guarda Presidencial, a área da praça Rigillis e ruas próximas, e por fim, a estreita faixa de 
terra ao norte do parque Rizari/S da avenida Vasilissis Sophias, relacionada às obras da estação 
Evangelismos. 
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Stampolides, 2000). No período arcaico, uma freqüência pequena de tumbas de crianças 

permeando os sepultamentos de adultos é registrada no local. É preciso observar que 

mesmo concentrações tumulares de adultos estavam presentes em número ainda muito 

inferior em relação aos percentuais mais expressivos do século V. 

A investigação da unidade arqueológica da avenida Leoforos Amalias acusou a 

importante reorganização do sítio na segunda metade do século IV. A via para a Mesogéia, 

por exemplo, foi ampliada para 7 metros de largura no ponto mais próximo do portão. Ao 

que tudo indica, tal modificação, ao lado das que vimos ter ocorrido à mesma época no 

Dromos e na Rua das Tumbas, pode estar relacionada às tentativas desesperadas de reforçar 

as fortificações de Atenas após Queronéia ou ao grande programa de construções públicas 

levado a cabo logo depois, no último quartel do quarto século. 

Uma extensa necrópole em atividade constante do início do século IV até o início 

do III se desenvolveu no flanco N da via para a Mesogéia. No final do período clássico, 

além de ocuparem a margem propriamente dita, os sepultamentos - em períbolos, em 

grupos não-cercados de tumbas e em tumbas simples - espalharam-se por um raio de 

aproximadamente 45m de distância dela. As cerca de 300 tumbas examinadas distribuem-se 

por todos os tipos conhecidos (entalhadas na pedra, sarcófagos, esquifes de argila, 

sepultamentos em ânfora, incinerações em urnas, etc.). Os artefatos funerários depositados 

nas tumbas seguem o padrão já conhecido dos enterramentos do final do período clássico.  

Parlama & Stampolides (2000: 159) chamam atenção para “o número considerável 

de recém-nascidos e bebês sepultados em vasos ou tumbas familiares, com muitos vestígios 

de sepultamentos secundários”. Tais sepultamentos correspondem muito provavelmente ao 

único aglomerado do século IV com um volume substancial de sepultamentos infantis 

(entre 30-40%) registrado no lado N da via, nas imediações do portão Diochares (fig. 24). 

As densas concentrações do século V, ressaltadas por Houby-Nielsen como um dos mais 
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importantes assentamentos de tumbas de crianças de todo período clássico,50 situavam-se, 

no entanto, em uma outra necrópole do muro L, o chamado ‘cemitério NE’.   

Descoberto em 1958, seu histórico e limites geográficos permaneceram incógnitos 

até as escavações que antecederam as obras do metrô.51 Sabe-se agora que ele se estendia 

desde o N da face setentrional da praça Syntagma (face voltada para a avenida Vasilissis 

Sofias) até à rua Korai, transversal às ruas Panepistimiou e Stadiou. Os indícios da presença 

de um portão na altura da praça Kolokotroni (interseção das ruas Kolokotroni e Stadiou) 

também vêm se confirmando. As escavações da rua Korai contribuíram particularmente 

para explicar o que teria desencorajado a possibilidade de expansão deste ‘cemitério 

nordeste’, inclusive na direção da necrópole do portão de Acárnia: a presença de uma 

elevação nesta localidade, coerente com o caráter colinoso desta parte NE da cidade, de 

acordo com os arqueólogos. 

Os resultados obtidos pelos trabalhos contestam ainda a identificação errônea das 

pequenas porções deste cemitério como pertencente à grande necrópole clássica tangencial 

à via da Mesogéia. Se, de um lado, esta última não se estabeleceu antes do século IV, de 

outro, a necrópole NE já estava em plena atividade no século V, ao final do qual 

apresentava-se como um espaço funerário extremamente congestionado e com grande 

freqüência de tumbas infantis. Assim, no lugar da existência de uma grande necrópole 

próxima ao portão Diochares, como se pensava, a área oriental de Atenas foi servida por 

dois espaços funerários distintos que podem ter-se amalgamado com o passar do tempo, 

talvez em resposta à crescente demanda por espaços para sepultamentos (Parlama & 

Stampolides, 2001: 248-9). 

 

                                                           
50 Item 2.2.3, abaixo. 
51 Elas foram conduzidas em dois pontos: o primeiro, no encontro das ruas Panepistimiou e Amerikis; o 
segundo no quarteirão das ruas Korai e Panepistimiou, durante a construção da atual estação Panepistimiou 
(chamada inicialmente de estação Akadimias). 
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2.2.3. Necrópoles atenienses e sepultamentos de crianças52

O campo de pesquisas sobre a infância na antigüidade grega53 tem se beneficiado 

profundamente do farto manancial documental dos contextos funerários. Os especialistas 

que abordam o caso ateniense foram particularmente contemplados com a descoberta de 

que nas principais necrópoles de Atenas, as centenas de tumbas de bebês e crianças 

pequenas encontradas deram origem a verdadeiros ‘cemitérios de crianças’ (Houby-

Nielsen, 1995 e 2000; Pomeroy, 1997; Oakley, 2003). De O a L do muro, os enterramentos 

de crianças destacam-se no conjunto dos vestígios arqueológicos das necrópoles tanto em 

termos da freqüência com que apareceram, como do tratamento diferenciado recebido se 

comparados aos enterramentos de adultos. Entre o século VIII e o final do V, os filhos de 

Atenas cujas vidas foram precocemente abortadas encontram-se maciçamente espalhados 

pelas aforas dos portões citadinos, como objeto de sepultamentos formais executados 

cuidadosamente e com base numa classificação etária muito bem definida. Esta última, é, 

de fato, uma das idiossincrasias que conferem um caráter ímpar aos sepultamentos infantis.  

Enquanto a distinção de grupos etários não constituiu um critério de orientação das 

formas de enterramento dos jovens e dos adultos, ela parece ter sido determinante no caso 

dos bebês e crianças pequenas. Deste modo, a disposição do corpo, o tipo e o arranjo dos 

objetos depositados no interior da tumba variavam conforme o pertencimento da criança a 

um dos seguintes grupos etários: bebês (0 a 1 ano), crianças pequenas (1-3 ou 4 anos), 

crianças maiores (com idade de 3-4 a 8 anos) (Houby-Nielsen, 1995).  

Já o padrão espacial de assentamento na necrópole em geral não variava com a 

idade. Embora haja casos de bebês e crianças menores e maiores enterradas juntamente 

com um adulto, a prática mais recorrente eram os sepultamentos individuais em locais que 

                                                           
52 O levantamento dos dados relativos ao desenvolvimento temporal e cronológico dos sepultamentos infantis, 
apresentados neste item, teve por base Houby-Nielsen, 1995 e 2000. 
53 capítulo 1, p. 34 (especialmente n. 26).  
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se tornaram grandes aglomerados de tumbas infantis, tais como o Mound G e o Südhügel, 

no Kerameikós, mencionados abaixo. Também comum era a associação com tumbas de 

adultos, ou seja, o sepultamento de crianças em tumbas separadas porém muito próximas 

daquelas de adultos. Nesta modalidade, observa-se uma mudança relevante entre os 

períodos arcaico e clássico: se no primeiro a aproximação dava-se com adultos do gênero 

masculino, a partir do século V, evidências provenientes de diversas localidades de Atenas 

atestam o vínculo com tumbas de mulheres adultas. Com isso, temos nos contextos 

funerários a reprodução da mesma ligação intrínseca de mulheres e crianças firmadas em 

vida desde a gestação. Contudo, se esta, assim como o parto, dizem respeito a um 

fenômeno biológico por natureza, o ‘reencontro’ de mulheres e crianças após a morte foi 

produzido socialmente, fruto de escolhas responsáveis pela estruturação de um padrão 

dotado de significados culturais a serem elucidados.  

 

 
Fig. 22 Sepultamentos de crianças e adultos na necrópole 
do Ierá Pýle, Kerameikós, século V (in: Houby-Nielsen, 1995: 
137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Houby-Nielsen (2000: 151), as práticas mortuárias voltadas 

especificamente para bebês e crianças pequenas e a geografia destes sepultamentos 

afetaram profundamente o plano da cidade de Atenas durante o ‘período da cidade-estado’ 
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(720-400). O fenômeno dos enterramentos infantis em Atenas não foi propriamente uma 

novidade do século VIII. Tumbas desta natureza estão presentes nos achados dos períodos 

micênico e geométrico. Entretanto, foi neste século que os sepultamentos de bebês e 

crianças pequenas experimentaram um aumento repentino e generalizado, originando os 

embriões das populosas necrópoles infantis clássicas. Três áreas em particular devem ser 

destacadas: o S da Acrópole – assentamento funerário tradicional – e, tomando como 

referência o traçado do muro de Temístocles, ambos os lados da Via Sagrada (próximos ao 

Ierá Pýle) e a área do Portão Erian e ao N do mesmo. Os dados dos séculos seguintes 

confirmam a tendência de alargamento das novas necrópoles infantis do muro NO. Dos 

sepultamentos particulares instalados continuamente ao longo da Via Sagrada no século VI, 

é notável a proporção de sepultamentos de crianças. Mais significativa ainda é a 

propagação desta categoria de sepultamentos pelo muro L, na direção dos futuros portões 

de Acárnia e Diochares.  

É no período clássico, contudo, que se dá o verdadeiro boom das necrópoles 

infantis, seguido imediatamente pela queda drástica no uso das mesmas. Nesse sentido, os 

séculos V e IV apresentam cenários radicalmente diferentes (fig. 22 e 23). 
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Fig. 23 Sepultamentos de crianças e adultos 
distribuídos ao redor do muro clássico, século 
V (in: Houby-Nielsen, 2000: 157) 

 
Fig. 24 Sepultamentos de crianças e 
adultos distribuídos ao redor do muro 
clássico, século IV (in: Houby-Nielsen, 
2000: 158) 



 

Até por volta de 400, em certos setores dos cemitérios do portão Sagrado, do portão 

Erian e muro L, os bebês e crianças pequenas chegaram a representar cerca de 100% da 

população enterrada; em outras variaram entre 30-50%. No muro NO, as concentrações 

mais notáveis encontravam-se no Südhügel, no Mound G e no trecho mais recuado e em 

paralelo à margem N da Rua das Tumbas (fig. 22). A situação do muro L não se mostrou 

muito distinta. A necrópole próxima ao portão Diochares equiparou-se e talvez tenha até 

mesmo superado à do Portão Sagrado no que diz respeito à quantidade e às dimensões dos 

sepultamentos de crianças (Houby-Nielsen, 2000: 159). Assim, no século V, três dos 

principais portões de Atenas funcionavam nitidamente como centros de enterramentos de 

bebês e crianças pequenas. Eles exerciam um papel que, como aponta Houby-Nielsen 

(2000: 159), encontra paralelos muito próximos nos exemplos do cemitério O em Elêusis, 

no cemitério N em Corinto e da necrópole de Olinto. Cabe notar também a importância, 

embora em menor grau, da necrópole associada ao Portão de Acárnia.  

O advento do século V marca a inflexão da curva de freqüência dos sepultamentos 

infantis, em ascensão ininterrupta desde o século VIII. De aproximadamente 400 em diante, 

o percentual de sepultamentos de crianças sofreu um decréscimo vertiginoso cujo 

aprofundamento se prolongou pelo século III. Um processo de esvaziamento da população 

infantil abateu-se indistintamente sobre as necrópoles, as de maior e menor expressão. É 

este o quadro nas aforas dos Portões Sagrado e de Acárnia, no qual a diminuição dos 

percentuais se revelou um pouco menos drástica. A área que chama mais atenção, no 

entanto, é a do Portão Diochares, onde o abandono foi abrupto e quase total (fig. 24). 

Curiosamente, esse processo de ‘desaparecimento’ das crianças dos registros mortuários, 

não correspondeu à supressão da figuração destes indivíduos no universo da iconográfia 

funerária do século IV. Acima da terra ao menos, as crianças foram mantidas como peças 
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importantes na auto-representação das famílias. Retomaremos esta questão no capítulo 4, 

analisando-a a partir do cruzamento dos dados dos sepultamentos com a série de 

monumentos funerários portando imagens de mulheres e crianças, apresentada no próximo 

capítulo sob a forma de catálogo.   
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