
INTRODUÇÃO 

  

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

familiares a partir dos espaços da morte da pólis ateniense no período inscrito entre 

aproximadamente 430 e o final do século IV a.C. Definido em função de um conjunto de 

mudanças significativas no conjunto arqueológico de contexto funerário no referido 

intervalo, o recorte cronológico adotado segue, portanto, as pistas de fenômenos da cultura 

material profundamente interligados, que nos sugerem uma forma peculiar dos grupos 

familiares se apresentarem e serem vistos neste espaço. 

De fato, o desenvolvimento progressivo de novos métodos de enterrar, de estruturas 

tumulares tipicamente clássicas e o surgimento de uma nova série de monumentos 

funerários com um repertório iconográfico tão original quanto padronizado, constituíram as 

bases para o estudo da categoria histórica ‘família’ (para aplicarmos um termo genérico, 

embora desconhecido na cultura clássica helênica em questão, senão como múltiplos 

termos e conceituações). Partindo majoritariamente de uma documentação de natureza 

arqueológica, procuramos, no decorrer do trabalho, identificar os principais conceitos e 

valores produzidos ao longo da trajetória de uso dos espaços funerários pelas famílias e 

como estes significados resultantes da intervenção direta de tais espaços remetem à 

dinâmica de reprodução dos próprios grupos e podem ser compreendidos à luz da 

conjuntura histórica de Atenas do século IV, principalmente. 

Salientamos desde já que atentamos para a necessidade de compreender a 

movimentação da família sem assumir a priori a existência de um afastamento agudo das 

mesmas em relação à pólis. A construção teórica que opõe uma esfera ‘pública’, a da pólis, 

à outra ‘privada’, à da família, não direciona as nossas reflexões, embora isto não signifique 

que deixemos de lado o enfoque das famílias nas suas relações com o corpo político e vice-
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versa. Ela demonstra-se operacional na elucidação dos mecanismos de inserção da família 

no contexto políade que pretendemos iluminar. 

Para empreender as nossas discussões, será fundamental reconhecer as 

idiossincrasias das principais necrópoles de Atenas, seus processos de utilização e 

transformação contínua pelos atores sociais. Considerando o papel desempenhado pelos 

aspectos visuais na totalidade dos contextos funerários – e na medida do possível, da 

relação deste com outros contextos espaciais – será de fundamental importância retraçar 

este lugar de fala das famílias no século IV, caracterizando sua presença, suas ações e o que 

expunham sobre elas próprias através das lápides dos cemitérios. Partindo da delimitação 

criteriosa da natureza do material e da indicação de suas particularidades, pretendemos 

abordar os seguintes aspectos: 

i) Discutir o papel dos contextos funerários na dinâmica de criação e recriação de 

valores e conceitos sobre a família, avaliando em que medida eram socialmente 

difundidos e compartilhados. 

ii) Caracterizar as interações entre a pólis e os oikoì a partir dos espaços sociais da 

morte de 430 até o final do século IV. 

 

 A documentação através da qual encaminhamos nosso tema e desenvolvemos nosso 

objeto de pesquisa combinou a análise de artefatos e estruturas com a investigação dos 

espaços funerários atenienses de maior relevância no período, tanto no que se refere à 

intensidade do uso/ocupação pelas famílias, quanto ao estado mais avançado dos trabalhos 

de escavação. A incorporação das evidências textuais e de outras fontes materiais – 

especialmente a cerâmica vascular com figuração e função funerárias – completa nosso 

conjunto documental. 
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 Inicialmente, as estelas funerárias clássicas foram pensadas para constituírem o 

núcleo do nosso corpus documental. Entretanto, o contato mais sistemático com este 

material e a reflexão crítica sobre seus elementos formativos nos revelaram a necessidade 

de modificar a abordagem proposta primeiramente para ele, bem como rever a idéia de lhe 

atribuir papel de destaque em relação aos demais conjuntos de evidências. Com isso, no 

decorrer da pesquisa, logo se tornou claro que, para os objetivos que definimos, fazia-se 

mister extrapolar o âmbito de um tipo de documento tido como principal e seguir a rota da 

diversidade documental e da equivalência das séries em termos da colaboração para a 

pesquisa. Consideramos, pois, que a abordagem isolada de algumas das partes do ambiente 

físico ‘praticado’ pelas famílias atenienses comprometeria o entendimento do processo de 

formação do registro arqueológico. Isto nos levou a adotar como pressuposto metodológico 

fundamental a leitura integrada dos componentes dos contextos, uma vez que suas relações 

foram estabelecidas e mobilizadas pela categoria histórica que é objeto de nosso estudo. 

 Com relação ao texto apresentado a seguir, quatro grandes capítulos o estruturam. 

 O capítulo 1 apresenta uma discussão de estudos historiográficos voltados 

especificamente à iconografia dos relevos funerários clássicos, tendo como propósito 

principal avaliar de que maneira, e em que medida, o material tem sido utilizado como 

documento para a investigação histórica da família. O balanço crítico das grandes vertentes 

de pesquisa, tomadas a partir de suas preocupações, objetivos, metodologias de análise das 

fontes e resultados produzidos, deverá constituir a plataforma inicial de nossa inserção 

neste campo de debates. É neste capítulo o lugar onde definimos os problemas de nossa 

documentação e dedicamo-nos à compreensão da natureza própria do material. 

 No capítulo 2, discorremos rapidamente sobre alguns aspectos do comportamento 

ritual das famílias, para examinar em seguida como os grupos familiares intervinham nos 

espaços funerários. Nele discutimos ainda as concepções sobre a natureza destes espaços e 

os critérios que nortearam sua ocupação e organização no período clássico. 
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No capítulo 3, apresentamos o conjunto de monumentos funerários clássicos 

formado para a análise articulada com os dados provenientes das necrópoles. Seus critérios 

de seleção e organização estão explicitados antes da apresentação das peças propriamente 

ditas. 

 Finalmente, buscamos, no capítulo 4, compreender o alcance sócio-econômico do 

uso das formas construídas utilizadas nos contextos funerários, enfatizando o fato de a 

apresentação de um modelo de espaço doméstico se tratar menos de uma questão de 

embates políticos e sociais refletindo tensões políticas explícitas no seio do corpo social, 

mas uma oportunidade para vislumbrarmos as famílias dos mais diversos níveis e 

segmentos econômicos se expressando ativamente através de sepultamentos. 

 Convém observar, por fim, três aspectos de ordem formal. Primeiramente, todas as 

datas mencionadas ao longo da dissertação referem-se ao período de antes de Cristo a.C., 

exceto aquelas por nós especificadas. Segundo, fazemos menção às peças do catálogo 

(capítulo 3) ao longo dos capítulos 1, 2 e 4. Referem-se a elas os códigos: IP, K, A, AD e 

D. Terceiro, a localização das ruas de Atenas moderna citadas ao longo do texto pode ser 

conferida a partir do Mapa 2.  
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