
Capítulo 4        

Elementos para um paradigma da família na pólis clássica em transformação 

 

Neste capítulo, analisaremos algumas questões ao nosso ver imbricadas que 

permitirão compreender, finalmente, o universo dos grupos familiares que, através da 

mobilização das principais estruturas nos contextos funerários, produziram conceitos e 

valores sobre si mesmas e sobre a comunidade que habitavam.  

 

I. 

Iniciemos tentando obter uma idéia mais clara sobre a situação sócio-econômica 

destas famílias atuantes e representadas nas necrópoles atenienses. Somos levados de 

imediato ao problema dos custos dos funerais, particularmente dos monumentos e 

estruturas tumulares. A esse respeito, uma ‘ortodoxia’ dominante teve vida longa entre os 

autores. Em geral, eles assumiam que os monumentos funerários funcionavam 

primordialmente como indicadores de riqueza e prestígio (Oliver, 2000: 60). A mesma 

premissa fora automaticamente aplicada ao caso da propriedade dos períbolos, formas tidas 

como sinais claros de poder econômico e veículos de uma declaração explícita à sociedade 

do capital material e simbólico das famílias que neles enterravam. Tal intenção de criar um 

contexto de exibição pública de riqueza foi imediatamente identificada como uma prática 

típica de não mais que uma pequena parcela das famílias atenienses. Uma vez consolidado 

na historiografia o argumento favorável à proporção direta na equação porte e ‘qualidade 

artística’ dos monumentos versus custos de produção (e, portanto, valor de venda), 

instalou-se de forma a-crítica a noção de que apenas os grupos de origem aristocrática, os 

mais prósperos economicamente, teriam condições materiais de investir em grandes 
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memoriais. Os períbolos - com sua arquitetura bastante peculiar, dimensões avantajadas, 

elementos variados e alguns dos quais grandiosos, e localização privilegiada – foram 

singularmente tomados como prova irrefutável deste truísmo adotado pela grande maioria 

dos classicistas quando tratam dos monumentos funerários clássicos (Garland, 1982: 107; 

Morris, 1992: 135-38; Meyer, 1993: 105; Morris, 1994a; Small, 1995: 103-27; Pomeroy, 

1997: 123-26).1     

O primeiro passo na direção da abordagem mais aprofundada desta questão foi dado 

há pouco menos de duas décadas (Nielsen et al., 1989) e passou quase desapercebido até 

ser retomado em textos específicos ainda mais recentes. Observa-se neles grande empenho 

na análise das evidências textuais, dos dados levantados a partir do próprio material e dos 

contextos, visando elucidar a real situação dos custos relativos à aquisição do mobiliário 

funerário (centrando a análise nos monumentos e períbolos, em particular) bem como da 

condição econômica das famílias ‘consumidoras’ (Nielsen et al., 1989; Bergemann, 1997; 

Closterman, 1999; Oliver, 20002). Os resultados das pesquisas ainda dividem as opiniões 

dos especialistas e podem, grosso modo, ser acomodados em duas correntes que propõem, 

respectivamente: a idéia de um acesso mais universal ao mobiliário funerário, não 

necessariamente determinado pela condição sócio-econômica; e, contrariamente, a 

confirmação da prerrogativa da elite ateniense no consumo de monumentos e construção de 

períbolos. É preciso salientar que existem, em cada uma delas, divergências internas sobre 

determinados pontos, assim como matizes importantes nas opiniões dos seus respectivos 

integrantes.  

                                                           
1 A lei de Demétrio de Falero, do final do século IV, limitando significativamente o porte e a decoração dos 
monumentos também é tida como fator que demonstra a conexão estreita dos períbolos e estelas funerárias 
com um segmento social restrito. Para os períbolos clássicos, ver capítulo 2. 
2 OLIVER, G. “Athenian funerary monuments: style, grandeur, and cost”, in: Oliver, 2000: 59-78. 
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Nielsen et al. (1989) foram os primeiros a contestar que a aquisição de marcadores 

funerários estivesse fora do alcance das famílias sem renda elevada e/ou posição social de 

destaque. Para eles, ao contrário, o acesso da população era relativamente amplo em função 

dos tipos e custos variados dos monumentos. Se era quase certo que o ateniense médio ou 

de baixa renda não tinha condições de adquirir as peças maiores ou mais sofisticadas, 

tampouco se tornar proprietários de um períbolo, ele seguramente optaria por uma de tipo 

mais modesto disponível para venda na oficina – possivelmente estelas lisas ou do tipo com 

um pequeno nicho e talvez um relevo rudimentar. Em um aspecto, portanto, Nielsen et al. 

não romperam em definitivo com um dos preceitos cruciais da ‘ortodoxia’ que pretenderam 

desconstruir. A despeito da formulação de uma idéia mais inclusiva, não questionaram a 

premissa básica da explicação tradicional, ou seja, o tripé qualidade dos monumentos-

custos-elitização do consumo. Assim, mesmo afirmando que são poucos os monumentos 

conspícuos seguramente associados a famílias abastadas, eles confirmaram o imperativo 

dos custos sobre a segmentação do consumo. Compartilharam, por exemplo, a posição de 

Garland (1982) e dos demais autores que o seguiram, em cuja classificação dos 

monumentos baseada no critério de custos, os períbolos encabeçam a faixa dos mais caros e 

inacessíveis aos segmentos menos favorecidos da sociedade.  

Bergemann (1997) e Closterman (1999), ambos refletindo primordialmente sobre os 

períbolos, mudaram o prisma de análise desta questão. Seguindo caminho metodológico 

diverso de Nielsen et al. e Oliver, construíram uma argumentação mais coerente com a 

natureza própria dos monumentos e seus contextos. Bergemann contesta Garland, Morris e 

Nielsen  no que concerne aos altos custos dos períbolos, e se contrapõe especialmente ao 

tratamento generalizante conferido por Morris ao problema da ostentação nos contextos 

funerários. Levando em conta as diferentes formas e materiais de construção dos muros, a 

variação do número dos monumentos por unidade, assim como o porte e a qualidade dos 
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relevos e esculturas que a compõem, Bergemann não considera que os períbolos se 

apresentassem sempre às famílias como empreendimentos extremamente caros, nem que 

precisassem ser transformados em monumentos conspícuos para alcançar visibilidade. É 

preciso reconhecer o devido lugar das gradações de custo e opulência neste cenário, isto é, 

embora houvesse um padrão de atuação e representação sendo seguido nos contextos 

funerários - e nos quais, como já se discutiu, os períbolos ocupavam lugar de destaque – tal 

padrão funcionava, antes, como referencial, não como regra. Desta forma, podemos supor 

que as famílias se sentissem fortemente impelidas a investir em períbolos sem, no entanto, 

perder a autonomia para definir como, ao assumirem a condição de proprietária da área, 

imprimiriam suas marcas particulares naquele determinado espaço, transformando-o em um 

espaço vinculado ao seu oîkos. As possibilidades e o desejo da família presidiriam, 

respectivamente, o volume dos gastos e o nível da ostentação material, o que as 

comparações das formas das estruturas analisadas confirmaram plenamente; enquanto 

alguns se mostraram ricos e intencionalmente opulentos, outros não pretenderam sê-lo 

(Bergemann apud Closterman, 1999: 100).  

Duas outras idéias desenvolvidas por Closterman (1999) vão nesta mesma direção. 

Primeiro, ela ressalta a importância de se perceber a diluição dos gastos por um período 

relativamente longo de tempo. A transformação e o equipamento dos períbolos no decorrer 

das gerações implicava em gastos igualmente paulatinos. De fato, sendo grande parte dos 

períbolos resultantes de sucessivas intervenções da família durante determinado período de 

tempo, ela tinha a opção de escolher os tipos de marcadores a serem utilizados, se lançaria 

mão dos mais caros ou dos mais simples, podia planejar com que freqüência os adicionaria 

ou, de outro modo, se e quando preferiria inscrever novos nomes nos marcadores já 

existentes. Uma família desprovida de recursos abundantes limitar-se-ia ao investimento 

inicial imprescindível, que incluiria provavelmente a edificação do muro, a ereção de um 
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marcador funerário simples na fachada e a compra do lote de terra, muito embora faltem 

dados sobre a dinâmica deste último procedimento que, por isto, permanece no campo das 

hipóteses. A segunda colocação de Closterman põe em xeque a lógica da equivalência 

absoluta dos gastos com atividades funerárias em relação à renda familiar. Ela observa que 

não ficou comprovado pela documentação escrita que as despesas nos espaços funerárias 

não poderiam ser desproporcionais às rendas familiares. Do mesmo modo, não há base 

documental (textual ou material) indicando que nos casos provavelmente comuns de 

famílias com rendimentos de médios a modestos necessitando racionalizar seus gastos, os 

efeitos recaíam de pronto nas despesas com atividades funerárias, sendo estas drasticamente 

reduzidas ou eliminadas.   

Parcialmente alinhado com a visão tradicional que, como se viu, sustenta a 

exclusividade do consumo da elite em função dos altos custos, G. Oliver, após revisitar o 

trabalho de Nielsen et al., concluiu que “a ortodoxia por eles [Nielsen et. al.] desafiada 

ainda parece ser a forma correta de interpretar os monumentos funerários da Atenas do 

século IV, revelando a maior probabilidade de que os memoriais tenham sido erigidos pelos 

ricos do que pelos pobres” (Oliver, 2000: 78). Embora a análise dos custos embutidos na 

produção dos monumentos resulte em valores aproximados aos dos referidos autores, 

Oliver ressalta que o volume de recursos investidos nos funerais envolvia, além dos 

monumentos, gastos com todas as atividades rituais e com a compra da terra onde instalar-

se-ia a sepultura. Assim, tratando a questão em termos dos custos totais dos funerais, ele 

sugere não só que estavam fora do alcance de determinados segmentos sociais mas que 

teriam faltado motivações suficientes para que tais indivíduos destinassem somas 

substanciais para o enterro de seus mortos, sobretudo levando-se em conta a não-

obrigatoriedade do emprego dos marcadores de tumba (Oliver, 2000). 
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A divergência do arqueólogo frente a Nielsen et al. se expressa em relação ao ponto 

de vista destes autores sobre o tema e ainda, e talvez com mais veemência, às opções 

metodológicas adotadas. De fato, muito embora possamos discordar da posição final de 

Oliver, seu trabalho tem o grande mérito de reivindicar a introdução da dimensão do 

contexto arqueológico nesta discussão dos aspectos sócio-econômicos dos monumentos, os 

quais, lidos isoladamente, removidos de seus entornos e localização física original, estão 

fatalmente sujeitos a leituras inócuas. É neste contexto mais amplo, dotado de informações 

ambientais e sociais fundamentais, porém ainda assim marginais na investigação de 

Nielsen, et. al, que se podem identificar demonstrações de riqueza e expressão de status 

social. É, antes, o olhar sobre a forma total de enterramento e não sobre os monumentos 

individualmente, que dá a medida da ostentação pretendida pelos atores sociais. Sendo 

assim, torna-se equivocado assumir que uma estela simples fosse entendida como índice 

infalível e definitivo de ausência de riqueza e que, por serem desproporcionais à condição 

econômica das mais abastados, não figurassem sob hipótese alguma das suas intenções de 

compra. Tal argumento se sustentaria plenamente não fosse o autor evocar logo em seguida 

a idéia do períbolo como contexto de ostentação por natureza, reafirmando que a associação 

dos monumentos mais simples com as demais esculturas associadas e a própria área 

delimitada do períbolo é um sinal inconteste de proprietários notáveis. 

Em suma, se por um lado, Oliver redimensiona corretamente o papel do contexto 

arqueológico na leitura que se deve fazer dos monumentos funerários, por outro, sua 

avaliação deste contexto (centrada nos períbolos) reproduz a idéia dominante de controle 

das famílias ricas no uso destas estruturas. Por este motivo, entendemos que seu trabalho 

não tem o mesmo êxito que os de Bergemann e Closterman, cujos argumentos mostram-se 

mais convincentes quanto à sensível ampliação do espectro de famílias que se viam 

desejosas da construção de um períbolo e, mesmo sem contar com rendas extremamente 
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elevadas, se consideravam aptas a fazê-lo. Parece pertinente estender o mesmo raciocínio 

aos demais tipos de tumba e formas de sepultamento, as quais, se não receberam o rótulo de 

formas extremas de ostentação, foram objeto da mesma concepção elitista.  

II. 

Os dados empíricos das necrópoles atenienses e o conjunto de monumentos 

apresentados nos capítulos anteriores são, ao mesmo tempo, produtos e testemunhos da 

incontestável complexificação dos espaços da morte durante os séculos V e IV. O notável e 

progressivo aumento na escala das estruturas tumulares e do mobiliário funerário a partir 

430 e durante boa parte do século IV talvez seja a principal expressão deste fenômeno e, 

como tal, ainda hoje é um dos grandes temas dos estudos em Arqueologia sobre a Atenas 

clássica. 3  

Tal fenômeno se interpenetra ao problema dos custos dos funerais, cuja discussão 

acabamos de apresentar, e sua leitura no âmbito da historiografia tem sido caracterizada por 

um paradoxo: o de ser merecidamente ressaltado enquanto problema histórico relevante e, 

no entanto, submetido a avaliações sumárias, direcionadas em geral pelo enfoque 

tradicional sobre a situação sócio-política da pólis ateniense do final da Guerra do 

Peloponeso em diante. Nesta perspectiva, portanto, o retorno dos monumentos e das áreas 

de sepultamentos bem mais ostensivas se comparadas à austeridade predominante do século 

                                                           
3 A partir de 500 os monumentos virtualmente desapareceram e os enterramentos se tornaram mais pobres e 
homogêneos. A maioria deles comportando alguns vasos, poucos figurados. Observa-se uma pequena 
variação nos tipos de tumbas (2/3 dos adultos sendo inumados em tumbas em poços, com traços de esquifes 
de madeira, e 50-60% das crianças enterradas em vasos domésticos, geralmente ânforas). No último quartel 
do século V, os tipos de tumbas tornam-se muito mais variados (nenhuma forma responde por mais de 40% 
dos enterramentos e novas formas desbancam as antigas preferidas: tumbas de telhas e sarcófagos para 
adultos; larnakes de terracota para crianças). Verificam-se poucas mudanças no padrão de oferendas. O 
retorno dos grandes monumentos funerários, por volta de 430 foi logo seguido do replanejamento do 
Kerameikós (pouco depois de 420) e a série de períbolos clássicos voltou a tomar fôlego. Até o final do século 
IV deveria haver milhares de períbolos na Ática. Eles ocupavam um grande espaço e mesmo em localidades 
menores encontravam-se fileiras de imponentes tumbas alinhadas às estradas que delas saíam, criando uma 
zona de transição entre cidade e campo. Mais de 10 mil monumentos funerários foram publicados e é 
provável que todos os enterramentos do século IV tenham sido originalmente marcados desta forma.  
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V é considerado um dos primeiros, mais visíveis e bem documentados sinais do 

distanciamento entre famílias e cidade. No novo equilíbrio de forças entre essas duas 

instâncias, as questões de Estado teriam dado lugar às questões privadas, num processo 

contínuo de declínio dos valores e práticas orientadas para o coletivo (Garland, 1985; 

Shapiro, 1991).  

Entretanto, a idéia de um período que ter-se-ia resumido pela falência da forma 

política sob a qual Atenas lograra afirmar sua hegemonia no mundo grego, além de não dar 

conta do multifacetado século IV, permite a acomodação de uma explicação demasiado 

esquemática do universo particular das práticas funerárias. Apenas determinar que a perda 

de apelo da democracia produziu uma reação imediata das famílias abastadas tomadas em 

cunjunto sem esclarecer de fato a dinâmica deste processo e os variados fatores nele 

implicados demonstrou ser uma interpretação inócua. Não menos inconsistentes são as 

leituras que promovem um dos três eventos mais importantes do período à categoria de 

causas fundamentais das mudanças na escala das comemorações e nos estilos de 

representação da família e da morte.4  

Morris (1994a) e Stears (2000b), as duas vozes dissonantes frente a este viés de 

abordagem do problema, rejeitam vigorosamente a idéia de causas específicas atuando de 

modo tão determinante nas transformações da cultura material.  

A proposição de uma nova cronologia para a série de monumentos funerários 

clássicos está na base da hipótese de Stears, para quem o aparecimento dos mesmos ocorreu 

“em razão de uma mudança de mentalidades, hábitos e costumes” (Stears, 2000b: 50). 

                                                           
4 São eles: a praga, a Guerra do Peloponeso e a presença de um grande contingente de escultores estrangeiros 
em Atenas cuja ocupação com grandes obras públicas caracterizou sua atuação até o início da Guerra do 
Peloponeso. O escasseamento dos recursos para construções do Parthenon e de outros grandes edifícios na 
época de Péricles em função da guerra, teria provocado a liberação desta mão-de-obra que migrou para a 
produção de itens de uma cultura de massa, como os monumentos funerários e os relevos votivos. Cf. Oakley, 
2004: 219 e a crítica de Morris a esta idéia (1994a: 72). 
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Antecipando a datação dos primeiros monumentos clássicos em cerca de 20 anos, ela 

propõe que os primeiros exemplares tenham sido produzidos entre 450 e 430, tratando-se 

basicamente de estelas lisas e estelas esculpidas em caráter muito rudimentar. Estas últimas, 

embora presentes ainda em pequeno número, teriam conhecido, neste período, um uso 

regular porém restrito ao consumo dos estrangeiros, os quais, talvez por não se virem como 

alvos preferenciais dos da lei post aliquanto, podem ter se sentido menos inclinados do que 

os cidadãos a seguir o regime austero das práticas funerárias por ela reforçado.5  

Porém, coube a outra expressiva categoria de estrangeiros desempenhar um papel 

central na significativa mudança de costumes preconizada por Stears e logo extensiva aos 

cidadãos atenienses: a dos escultores empregados no programa de construções públicas na 

época de Péricles. A simples presença deles em Atenas por ocasião do imponente projeto 

de reconstrução da cidade, composto pela edificação de templos e estátuas, teria 

extrapolado a esfera das construções públicas e criado uma atmosfera favorável para que se 

fizesse o mesmo em outros contextos que não apenas o religioso. Os elementos das 

variadas tradições artísticas não-áticas impressos nos primeiros monumentos funerários da 

série clássica seriam advindos do trabalho de escultores estrangeiros antes de mesmo de 

430 e não como conseqüência direta da eclosão do conflito político-militar com Esparta. 

Sob este aspecto, mais do que a ‘influência’ nos estilos escultóricos, Stears ressalta de que 

modo a presença destes trabalhadores teve um impacto social decisivo, motivando primeiro 

os estrangeiros e em seguida os cidadãos atenienses a abandonar gradativamente os termos 

da lei e voltar a erigir monumentos para os mortos. Os últimos, em particular, podem ter 

considerado extremamente atraente a possibilidade de, a um só tempo, participar de um 

                                                           
5 Cícero. De Legibus, II. XXVI. 64-65. A grande controvérsia em torno do significado e efeitos desta lei nos 
contextos funerários pode ser acompanhada nos seguintes estudos: Garland, 1989; Pomeroy, 1997; Morris, 
1992/1993, 1992 e 1994a; Stears, 2000b.  
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projeto coletivo de reconstrução da cidade e garantir a proteção e afirmação da politeía 

(Stears, 2000b: 53).  

Em relação ao surgimento dos períbolos, ao repertório iconográfico das estelas e ao 

aumento crescente das dimensões e porte das estruturas, Stears os qualifica a todos como 

símbolos mobilizados segundo uma estratégia de consumo conspícuo de uma elite 

ateniense visando distinguir-se no interior de um sistema que os igualava politicamente aos 

demais grupos sociais. As necrópoles do século IV são retomadas, pois, como arenas de 

exibição de riqueza e status por meio das novas formas construídas e de uma iconografia 

que emula os modelos públicos e os coloca a serviço de um grupo seleto de consumidores 

(Stears, 2000b: 53 e Stears, 1995). 

O recuo na cronologia da série de monumentos funerários clássicos, contestado 

recentemente (Oakley, 2004: 251), nos parece um ponto menos crítico no argumento de 

Stears do que a avaliação imprecisa da participação dos grupos sociais no processo de 

transformações aqui em questão. Enquanto o reaparecimento dos monumentos é 

interpretado como um fenômeno, ao que parece, desvinculado de um comportamento 

exclusivo da elite, fruto de uma mudança generalizada de costumes, a construção dos 

períbolos, a monumentalização das estruturas funerárias em geral e a nova iconografia das 

estelas, teriam estado sob o controle dos mais ricos. Mesmo aceitando a tese de que estes 

fenômenos só fazem sentido se relacionados ao desejo de diferenciação social por parte da 

elite, ficamos sem conhecer a lógica das estratégias de ação para que tal objetivo fosse 

atingido – como, por exemplo, a manipulação simbólica das estruturas funerárias - nem 

seus efeitos sobre os diversos grupos sociais.   

Até o momento, a reflexão de Ian Morris (1994a) é a que melhor responde a estes 

problemas. Sua premissa básica se assemelha parcialmente à de Stears e de boa parte da 

historiografia, isto é, a de que por volta de 430 ganhou força um processo de mudança nas 
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relações no interior do corpo de cidadãos segundo o qual os mais ricos passaram a 

reivindicar status diferenciado. Segundo o arqueólogo, isto se deu por meio aumento dos 

gastos e da escala das comemorações nos contextos funerários não só em Atenas mas 

também em um nível pan-helênico. Deste modo, a abordagem do caso particular ateniense, 

para ser eficaz, precisa, de um lado, estar necessariamente referenciada em um “sistema 

político e cultural pan-helênico” (Morris, 1992 e 1998) que funciona como matriz de um 

padrão de produção da cultura material, e de outro, examinar o amálgama das tendências 

gerais com as particularidades locais.    

No que tange especificamente ao primeiro nível de análise, o da amplitude do 

processo, Morris propõe que a ideologia igualitária predominante em todo o mundo grego 

no século V perdeu o fôlego nas últimas décadas do mesmo. Ao período de pouca ou 

nenhuma ostentação material nos dois principais contextos particulares, casas e 

enterramentos, se seguiu um novo ‘ciclo’ diferenciado pelo aumento vigoroso na 

exibição/ostentação nos dois contextos no século IV. Esta dinâmica de alternância dos 

ciclos - ora um período de maior propensão à exibição, ora um período de austeridade no 

uso da cultura material – estabelece conexões claras entre Atenas, as póleis da Eubéia, 

Corinto, Argos e a Macedônia. Apesar dos vestígios de muitos outros sítios apontarem na 

mesma direção, o material das necrópoles e das habitações provenientes das referidas 

localidades deixa poucas dúvidas de que fizeram parte do sistema pan-helênico que 

emergiu e se conformou dos século VIII ao VI pelo contato entre as elites locais  (Morris, 

1998).6 O ápice desta cultura política construída pelas elites mais abastadas em oposição as 

interesses internos de suas cidades de origem, teria extrapolado finalmente os limites as 

fronteiras geográficas das mesmas nos séculos V e IV.  
                                                           
6 As evidências das habitações são acrescentadas aos dos contextos funerários para reforçar ainda mais seu 
argumento/explicação (Morris, 1998). A teoria dos ciclos de restrição/exibição é melhor explicada em Morris, 
1992: 149-153. 
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As idiossincrasias de Atenas não deixam de ser reconhecidas por Morris mas, para o 

arqueólogo, no lugar de superestimá-las devemos “vê-las pelo que são: variações 

particulares no interior de um padrão maior e mais importante, em termos do qual devemos 

tentar explicar seu desenvolvimento arquitetônico, escultórico e material de um modo 

geral” (1998: 81-2). Portanto, é este enquadramento teórico que vai balizar as duas questões 

que ele dirige especificamente à realidade ateniense: 1o) “como o movimento geral voltado 

para uma maior elaboração nos sepultamentos foi reinterpretado especificamente no interior 

da tradição cultural ateniense?”; 2o) “Pressupondo a apropriação social diversa das práticas 

materiais comuns, como os novos estilos de sepultamento repercutiram entre os diferentes 

grupos sociais?” (Morris, 1994a: 74).  

As conotações bastante particulares dos ciclos de restrição e ostentação na Atenas 

clássica está ligada às profundas mudanças na produção material - 

surgimento/desaparecimento de novas formas tumulares, vasculares, escultóricas, pictóricas 

e importantes variações visuais relacionadas sobretudo ao tamanho dos objetos e ao porte 

das construções.7 Estas informações encontram-se articuladas e interpretadas na tese de 

Morris, assim desenvolvida (Morris, 1994a: 74, 78 e 80-6):   

 

(1) Durante boa parte do século V, a ostentação em contexto funerário não era socialmente bem 

aceita, muito embora os modelos e imagens de conduta aristocrática baseados nos valores 

heróicos homéricos e arcaicos ainda conservassem eficácia. Com isso, a melhor representação 

de tais modelos nas necrópoles, a associação montículos-monumentos (compondo os tumuli)  

não deixaram de causar impacto publicamente. Não obstante o reconhecimento deste 

simbolismo com conotações aristocráticas muito fortes, ele foi muito pouco utilizado, 

predominando a adequação ao padrão de isonomia nas exposições públicas.  

(2) Os funerais públicos começaram a criar uma alternativa cívica, um novo sistema simbólico que 

retirou as honras de todos, inclusive das elites atenienses, e os colocou sob monopólio da pólis.  

                                                           
7 Para esta seqüência, n. 3, acima, e capítulo 2. 
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(3) Os modelos aristocráticos foram transferidos das práticas de enterramento para a superfície dos 

lécitos áticos de fundo branco, sob a forma das cenas de ‘visita à tumba’.8 A figuração dos 

tumuli neste esquema iconográfico bastante difundido a partir de 450 indica que “ao longo do 

período clássico, Homero continuava sendo lido e fornecendo um conjunto de modelos e 

imagens aristocráticas”. Se, na origem, tais imagens surgiram como mecanismo de preservação 

e afirmação dos valores de kalokagathía – e, portanto, eram entendidas pela aristocracia como 

uma forma de contestação, não-alinhamento aos ideais igualitários –, entre outros grupos 

sociais deveriam ser lidas como a confirmação do poder da democracia, bem-sucedida na 

domesticação do elitismo. “O uso repetido, em funerais não-aristocráticos, dos lécitos com 

tumuli figurando como metáfora para a tumba pode ter desgastado este simbolismo e, após 

430, tê-los feito perder o caráter subversivo e o potencial enquanto elemento de 

diferenciação.” 

(4)  Um conjunto alternativo de símbolos foi apropriado da própria pólis e provinham 

principalmente do Demósion Sêma. O novo conjunto de imagens e formas de enterramento, 

(relevos esculpidos nas estelas funerárias clássicas e períbolos, essencialmente) valendo-se da  

mesma escala e repertório da pólis, produziu, a um só tempo, dois resultados: recuperou a 

superioridade ideológica da minoritária elite ateniense no corpo social e confirmou seu 

distanciamento dos símbolos heróicos de outrora. Integrados como homens da cidade e se 

diferenciando como especiais, os membros da elite reinventaram sua relação com a 

comunidade sem procurarem dela se sobressair como figuras ambíguas e ameaçadoras. “No 

lugar de colocarem-se ritualmente acima ou fora da pólis, as aristocracias do século IV criaram 

uma estrutura ritual na qual absorveram o que anteriormente pertencia à comunidade como um 

todo, se auto-definindo como líderes da mesma, reavendo uma liderança que lhes cabia por 

‘direito’, mas que lhes escapou no século V em prol da coletividade”. 

 

As mudanças no padrão pan-helênico impulsionaram, pois, as elites atenienses a 

abrirem espaços para se pronunciarem dentro da sua pólis e reaverem a superioridade na 

hierarquia social, ainda que num nível simbólico. Ao longo do século, esta liberdade foi 

sendo construída por meio de um processo contínuo de estabelecimento de vínculos com a 

cidade e não do tensionamento das relações entre as duas partes. Houve uma transformação 

ideológica, e não estrutural (Morris, 1994a: 86), cujo objetivo não foi o de combater a 

forma democrática, romper com ela, mas reacomodar os interesses aristocráticos na 

estrutura social igualitária do período clássico (Morris, 1994a: 87).  

                                                           
8 Cf. Oakley, 2004. 
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A relativa estabilidade política e social com que Atenas atravessou todo o século IV, 

contrastando com o grave quadro de stásis que se abatia sobre as demais póleis gregas, 

confirma o êxito das elites atenienses na negociação de um novo espaço no corpo social 

sem que isso comprometesse a democracia ateniense. Certamente, alguns setores da própria 

aristocracia insatisfeitos por terem de continuar a se submeter integralmente às decisões do 

dêmo julgavam insuficiente uma contestação em um nível puramente simbólico e sem a 

finalidade de combater abertamente a democracia e a predominância dos interesses da 

coletividade sobre os interesses de classe. A instalação do curto governo oligárquico de 

404-3 é um exemplo do êxito temporário do enfrentamento existente e que sem dúvida se 

comunicava ativamente com o sistema ideológico pan-helênico. O período que se seguiu à 

derrota política dos Trinta e a bem sucedida restauração das instituições democráticas, ao 

mesmo tempo que foi marcado pela nítida falta de coesão social (Schwenk, 2000: 129; 

Jones, 1999) deu provas do vigor da forma de governo democrática. 

As diversas realizações que se distribuem por todo o século IV parecem demonstrar 

ainda que o ‘orgulho ateniense’ deva ter sido convertido na força motriz da reconstrução 

física, política e cultural da cidade. A despeito das suas estruturas extremamente abaladas 

pelas vultuosas perdas humanas e econômicas relacionadas à guerra - agravadas pela 

necessidade de cumprir os termos do acordo de rendição aos espartanos - não houve a 

destruição total da pólis, tampouco a escravização dos seus habitantes. No início do século 

IV, os atenienses ainda preservavam o que havia de mais importante para a construção da 

sua identidade social: a liberdade e os direitos de se auto-gerir, assim como o controle da 

cidade da qual se reconheciam como únicos donos. Estes aspectos não devem ter tido papel 

irrelevante na mobilização para o re-erguimento da cidade e sem eles não é possível 

compreender o momento histórico da Atenas do século IV.   
                                                           
9 SCHWENK, C. “Athens”, in: Tritle, 2000: 8-40.  
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De fato, não foi preciso muito tempo para que as adversidades do pós-guerra, 

principalmente a difícil situação econômica instaurada com o fim da Liga de Delos, fossem 

revertidas. Os conflitos sociais, por sua vez, foram sensivelmente menores e menos graves 

do que alhures (Austin & Vidal-Naquet, 1972: 141). Politicamente, o ambiente era muito 

favorável à recomposição do corpo de cidadãos de todos os níveis e facções e as 

permanentes tensões que atravessaram o século não afetaram o bom funcionamento da 

democracia (Schwenk, 2000: 19).10 Entre as tentativas de fortalecimento das instituições 

políticas e militares figurou a idéia de recriação de um exército cívico permanente visando 

a defesa do território. Os esforços para a organização da efebia, por exemplo, remontam à 

década de 360. Alguns séculos mais tarde, mais precisamente na época de Licurgo (ca. 

338/7-325/4), esta continuava sendo uma importante questão da agenda da política interna 

ateniense. 

Um dos aspectos que mais chama atenção na pólis ateniense da metade do século IV 

é o generalizado incremento nos gastos, fenômeno verificado tanto no âmbito da pólis 

como no das famílias cidadãs ou apenas residentes.  

A análise dos vestígios das casas do século IV apontou um expressivo aumento de 

tamanho e sugeriu uma forte inclinação para um estilo mais suntuoso de habitar (Morris, 

1998: 70). A mudança no padrão material das habitações foi ressaltada até mesmo por 

Demóstenes cujo testemunho, embora taticamente mobilizado segundo uma estratégia de 

exaltação dos tempos áureos da democracia, vai na mesma direção dos resultados da 

Arqueologia. O orador observa que a simplicidade que no século V caracterizou até as 

casas dos grandes homens já estava perdida na metade do IV, quando, ao contrário, diz ele, 

“todo homem que participa da vida pública preza as superficialidades proporcionadas pela 

riqueza e, por isto, alguns deles construíram habitações privadas mais magnificentes do que 
                                                           
10 Ver n. 10. 
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muitos edifícios públicos”. Para Morris (1998: 70), esta situação das casas traduz, num 

outro contexto, a mesma estratégia de diferenciação praticada nos espaços funerários. Ele 

observa tendência semelhante nos registros arqueológicos das regiões gregas examinadas e 

inseridas no esquema de solidariedade ideológica das elites helênicas. Na pólis de Olinto 

(região da Calcídica), o padrão típico das unidades de habitação11 também se sofisticou 

sobremaneira na segunda metade do século IV com o aparecimento de um novo grupo de 

casas com dois pátios ao invés de um; tratavam-se de unidades substancialmente maiores, 

ricamente decoradas e com incorporação de traços dos edifícios públicos na sua arquitetura 

(Nevett, 1999: 162).  

O investimento de particulares e da pólis nos contextos funerários e foi também 

muito expressivo no século IV. Como se viu na discussão da topografia e organização das 

necrópoles, algumas mudanças estruturais podem ser elencadas. No âmbito do espaço 

propriamente dito, se sobressai o desenvolvimento de novas necrópoles (como a do portão 

Diochares) e as muitas reformulações nas necrópoles do Kerameikós empreendidas pela 

                                                           
11 Representado pelo modelo da casa com entrada única e pátio (single entrance, courtyard house) proposto e 
estudado por L. Nevett (1999). Em alguns casos esta entrada única era projetada para impedir a visão do 
interior e o pátio central, não-coberto, era rodeado pelos demais cômodos. Toda a movimentação da casa, sem 
exceção, girava em torno do pátio. Por ele transitavam os residentes que iam de um cômodo a outro, bem 
como os visitantes, inclusive os homens que freqüentavam o cômodo identificado como ândron. Este último, 
por sua vez, seria o espaço mais especializado da casa, cuja arquitetura guarda algumas distinções em relação 
aos demais, tais como uma porta descentralizada, paredes pintadas e coloridas, mosaico no chão e um sistema 
de drenagem de água. Em função destas características, foi tido como a parte ‘masculina’ da casa, local em 
que os visitantes eram recebidos e entretidos pelo anfitrião. A organização do espaço físico da casa  não 
obedecia ao propósito de separar homens e mulheres. Primeiramente, o ândron estava plenamente integrado 
aos outros espaços da casa e não isolado, em posição de difícil acesso. Não há evidências justificando a idéia 
de que este seria um cômodo inacessível para as mulheres. Em segundo lugar, a distribuição dos artefatos 
sugere a presença feminina em todas as partes da casa – até mesmo no ândron – e não sustenta a suposta 
condição de confinamento em um gynaikonites, não identificado. O fato de que só o ândron apresenta uma 
funcionalidade mais ou menos bem definida evidencia o caráter versátil e multifuncional dos outros espaços, 
utilizados livremente conforme as necessidades dos residentes. Se o modelo da single entrance, courtyard 
house não valida a separação feminino/masculino, ele revela, para Nevett, outro mecanismo de controle: o das 
relações do mundo interior com o mundo externo, indicando a necessidade de se criar um “ambiente privado” 
cuja garantia dependeria da regulação do trânsito entre o dentro e o fora. Em última análise, tratar-se-ia da 
emergência de uma noção de privacidade no final do século V, um fenômeno não circunscrito à Atenas ou à 
Ática, mas difundido entre as comunidades gregas de todas as regiões compreendidas no estudo. 
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cidade durante um programa público de construções por volta de 350. De igual maneira, os 

gastos das famílias aumentou expressivamente a partir de 400, o que é comprovado pelo 

maciço volume de estelas datadas deste período em diante. 

No final do século IV, logo após Queronéia, Atenas viveu um período 

particularmente próspero. Subjacente a um grande programa de revitalização da cidade 

residia a retomada do ideal de cidade do século V e que permanecia no imaginário dos 

atenienses como algo possível de ser concretizado novamente, apesar da conjuntura tão 

diferente. Para tanto, um esforço conjunto encabeçado por Licurgo e os líderes políticos 

que conseguiu reunir em torno de si, traduziu-se na criação de várias frentes de ação 

visando a racionalização das finanças, o fortalecimento militar da cidade e a revitalização 

da sociedade política e socialmente. Os investimentos no espaço urbano ficaram por conta 

das muitas construções iniciadas neste período, constituindo um programa público só 

menos vultuoso do que o de Péricles (Camp, 2001: 144s; Schwenk, 2000: 36). Há que se 

destacar também a tentativa de restauração dos antigos cultos e festas religiosas num século 

IV que se caracterizou pela nítida regressão nos cultos cívicos, que haviam perdido muito 

do significado com o declínio do império ateniense e as transformações da cidade no século 

IV. O aumento das oferendas nos santuários indica que a medida repercutiu positivamente 

entre a população.  

Em síntese, a visão mais tangível do século IV é a de um período em que Atenas 

não passou incólume às mudanças estruturais de todo o mundo grego e as respostas a tais 

mudanças - tendo como quadro de referência sem dúvida as realizações do século V - 

deram o tom do seu desenvolvimento político e social. Até a capitulação final aos 

macedônios nas Guerras Lâmias (323-2), os conflitos sociais e conturbações políticas 

internas foram menos significativos do que o esforço contínuo para a preservação da 

soberania da cidade e restauração das instituições democráticas tal como haviam 
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funcionado no século V. Não se tratava de tentar conter  a todo custo um processo contínuo 

de declínio instaurado após a Guerra do Peloponeso, mas manter estruturas que, não 

obstante fortemente impactadas pelos eventos do final do século V, sobreviveram a eles e 

mantiveram sua solidez. Inicialmente, com a criação da Segunda Liga de Delos, acreditou-

se poder reviver integralmente a Atenas de Péricles e recuperar a hegemonia sobre o Mar 

Egeu. Logo que este se revelou um projeto incompatível com a realidade do século IV, os 

atenienses voltaram-se para seus assuntos internos e passaram a se dedicar ao 

fortalecimento da cidade como antídoto para conter a ameaça que o avanço de macedônios 

e elites gregas aliados representava para sua autonomia enquanto comunidade política. O 

reforço das fortificações em vários momentos do século e as medidas de revitalização do 

centro urbano de 350 em diante, dão conta deste movimento de proteção diante da ameaça 

externa e reorientação dos esforços coletivos para o fortalecimento das estruturas internas.  

Nos contextos particulares, o maior impacto visual das estruturas além de 

seguramente mobilizado conforme as motivações ideológicas de determinados grupos, 

como quer Morris, faz ainda mais sentido quando integrados a este mesmo ambiente 

propício ao investimento na cidade. Talvez não seja o caso de entrever as famílias e a 

cidade em franca competição para superar uma à outra na evidenciação adquirida através de 

suas respectivas construções. Por que não pensarmos numa coordenação não-calculada das 

ações de parte a parte, ambas dispostas a patrocinar empreendimentos que trariam também 

resultados positivos para a cidade? Assim, visto nos seus aspectos gerais, o fenômeno do 

incremento dos investimentos nos contextos particulares, não provocou e nem significou 

uma desagregação do tecido social ou o desinteresse súbito pelas questões do coletivo. O 

bem-estar da cidade não deixara de figurar no horizonte dos seus cidadãos. Do mesmo 

modo, o desenvolvimento de um conceito de ‘privacidade’ (Nevett, 1999) não parece ter 

sido o que comprometeu o significado da cidadania, princípio que continuou a ser no século 
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IV, um capital genuinamente ateniense, fundamental para a identidade de todo e qualquer 

cidadão e família legítima. Claro está que se os princípios que definiam a cidadania 

mantiveram-se intocados até a derrocada definitiva da pólis clássica, na sua essência, já não 

era mais o conceito que fundamentava a cidade-estado como conjunto permanente de 

soldados-cidadãos e que permeava a tudo e a todos no século V, tornando praticamente 

invisíveis manifestações ‘independentes’ da sua mediação. Em que pese a distensão do 

modelo político-militar no século IV, os membros da comunidade política mantiveram-se 

atuantes na função de garantir a sobrevivência de seus cidadãos e estes, por seu turno, 

souberam conciliar o exercício da cidadania e os canais de expressão ‘individual’ muito 

mais livres e dos quais determinados segmentos seguramente devem ter se valido para 

manipular seus símbolos.      

Morris se revela, pois, bastante cauteloso em relação à visão do século IV a partir da 

qual constrói sua argumentação. Assim como Ober (1989), evita as construções 

deterministas e oposições generalizantes para a leitura do período. Entretanto, a ênfase 

atribuída aos sistemas de contato e ideologia pan-helênicos limita significativamente a 

interpretação dos fenômenos, vistos a partir de um olhar restritivo que coloca a elite, uma 

parcela exígua sociedade à frente de todo o processo de produção da cultura material nos 

contextos particulares. De acordo com tal perspectiva, as mudanças dos padrões dos 

artefatos e estruturas teriam sido sempre lideradas, dirigidas e controladas pelos grupos 

mais abastados, cabendo ao restante da população uma participação secundária e passiva, 

caracterizada pela simples aceitação dos gostos da elite e da emulação, sempre em escala 

menor, dos modelos arquitetônicos e pictóricos derivados das ideologias dominantes por 

elas representadas. Retornaremos a esta questão um pouco mais adiante quando nos 

detivermos na reflexão justamente a respeito do alto grau de padronização dos monumentos 

clássicos. Por ora, os dados da organização de todas as necrópoles da cidade, das estruturas 
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e artefatos apresentados nos capítulos anteriores não atestam a idéia de que a ação de 

alguns poucos grupos particulares foi determinante para a organização dos espaços 

funerários clássicos com a mesma precisão com que vemos, desde o século V, as 

intervenções ditas ‘públicas’. Não se pretende com isso contestar por completo a idéia de 

que as elites atuantes tiraram proveito das condições oferecidas por estes espaços para 

aproveitamento do mesmo como arena de diferenciação e reconhecimento social. Este 

elemento estruturante dos contextos funerários atenienses da época histórica certamente não 

se perdeu no século IV, como bem demonstrou Morris. O que devemos levar em conta, no 

entanto, é que o século V assistiu à massificação e re-significação dos símbolos 

aristocráticas, interrompendo uma longa prática que até então portava a marca da 

aristocracia (Ober, 1989; Humphreys, 1993). Este aspecto, aliado à conjuntura voltada para 

a recuperação da cidade e às possibilidades de planejamento dos gastos nos contextos 

funerários, tornam mais plausível ainda que a dinâmica elitista dos usos destes espaços 

representava somente parte do movimento das famílias; os mesmos elementos materiais dos 

contextos funerários deram ensejo à múltiplos significados produzidos a partir de 

aspirações e objetivos igualmente diversos dos vários segmentos sociais que lá se 

expressavam.   

Nesse sentido, os lécitos áticos de fundo branco com as cenas de ‘visita à tumba’, 

talvez sejam a mais preciosa série dentre os artefatos e estruturas funerárias do período 

clássico, acumulando os papéis de melhores catalisadores (neste contexto específico) das 

profundas mudanças no corpo social no período de maior plenitude no exercício dos 

princípios democráticos, e produtores de uma forma peculiar de interação da pólis com suas 

famílias cidadãs. Indo um pouco mais longe - e pensando em termos de um conjunto de 

conceitos sobre as famílias atenienses - talvez se possa encontrar nos lécitos os primeiros 

sinais dos modelos de representação das famílias que as mesmas passarão a adotar na 

inserção nos espaços funerários entre o final do século V e quase todo o século IV 
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(Humphreys, 1993: 105). Ao expormos a argumentação de Morris, vimos que a trajetória 

destes vasinhos, suas circunstâncias de surgimento e manipulação durante o século V, 

receberam a devida atenção do autor. Contudo, diversamente do que pensa o arqueólogo, os 

lécitos talvez estejam inseridos num processo oposto ao analisado por ele e ajudem a 

fundamentar uma teoria assentada numa lógica inversa de apropriação e re-significação dos 

símbolos aristocráticos nos espaços funerários.12   

Os dados para tanto são fornecidos pela descoberta de uma importante associação 

nas recentes escavações do Demósion Sêma: lutróforos de figuras vermelhas com cenas de 

batalha e muitos lécitos de fundo branco policrômicos - do mesmo tipo encontrados em 

profusão nas tumbas privadas - foram localizados junto aos corpos de jovens (do sexo 

masculino) enterrados conjuntamente na mesma tumba (Oakley, 2004: 216). Estes achados 

deram ensejo à hipótese de que os lécitos teriam surgido para uso durante os funerais 

públicos. Tal hipótese ganha corpo na medida em que uma grande proximidade nas 

cronologias dos lécitos de fundo branco policrômicos, da instituição do pátrios nómos e do 

início dos enterramentos no Demósion Sêma fornece indícios para que a gênese destes três 

elementos ‘democratizantes’ seja compreendida como partes de um processo simultâneo e 

imbricado. Em relação aos lécitos, em particular, Oakley (2004: 216) ressalta “a impressão 

positiva que um destes novos vasos deve ter causado na primeira vez que foi utilizado nos 

funerais públicos”. Se ao apelo estético agregarmos o componente funcional, que nos dá a 

dimensão mais histórica dos objetos, temos um tipo de oferenda muito provavelmente 

destinadas às famílias dos mortos homenageados pela cidade e sepultados durante as 

cerimônias públicas e, mais interessante, a manipulação de tais vasos pelos familiares ao 

longo da seqüência ritual do pátrios nómos – semelhante à dos ritos privados -, podendo 

significar um consentimento simbólico para a transferência dos mortos da família à cidade 
                                                           
12 Numa abordagem muito mais mecânica do problema da ação das famílias no contexto da democracia, 
Shapiro (1991) propõe, de forma genérica, a estreita associação dos lécitos de fundo branco com 
enterramentos privados e os opõe aos funerais públicos. 
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que os integrava na construção contínua da memória cívica sob a qual se legitimava interna 

e externamente. Assim, o simbolismo dos tumuli teria sido mobilizado de fato, porém por 

outro agente, a cidade, que através de um ‘elemento democratizante’ promoveu a síntese de 

um duplo processo de incorporação: das famílias nas cerimônias públicas, dos mortos na 

cidade. Esta perspectiva se mostra coerente com a idéia de estruturação dos princípios 

democráticos a partir da ‘nacionalização’ das idéias de kalokagathía e descendência nobre, 

demonstrando o poder da ideologia popular em se apropriar e reinventar termos que 

anteriormente implicavam a exclusividade de uns poucos dentro do grupo de cidadãos 

(Ober, 1989: 291).  

 A despeito de nossa maior inclinação à esta última hipótese, o contexto de 

surgimento dos lécitos ainda é uma questão em aberto, bem como a direção em que se deu a 

migração dos mesmos - se, de fato, do Demósion Sêma para os demais contextos 

particulares das necrópoles e NE e L (onde também foram encontrados muitos lécitos com 

esse tipo de cena). A presença destes vasos no contexto de um polyandreion e de muitos 

enterramentos particulares das necrópoles NO e NE/L indicam que, seja por  contestação ou 

apoio à democracia, eram o repertório formal e iconográfico favorito  para a comemoração 

dos mortos na Atenas do século V. No mais das vezes depositado no interior das tumbas, na 

qualidade de oferendas aos mortos,13 e, deste modo, sem ter em vista uma performance 

visual que se prolongasse após o sepultamento, o uso dos lécitos confirma a adequação ao 

período de austeridade e, para nós, não se define claramente como uma estratégia da elite 

ateniense. Ao contrário, convém repetir, está mais próximo do status de mais uma 

‘invenção ateniense’ dirigida ao conjunto das famílias atenienses e universalmente à 

disposição das mesmas.   

 

                                                           
13 Mais raramente funcionavam também como marcadores de tumba, suprindo o espaço deixado pelas lápides 
virtualmente ausentes das tumbas até ca. 430.  
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III. 

Uma vez descartada a visão sobre o processo de planejamento e organização das 

necrópoles atenienses fundadas em critérios fundamentalmente sócio-econômicos, e 

questionadas as prerrogativas dos mais abastados nestes contextos, estabelecemos um outro 

ponto de partida para a leitura dos principais problemas dos espaços funerários visando a 

compreensão da dinâmica de uso e representação das famílias neste contexto. Ele diz muito 

mais respeito ao exame de como as famílias, independentemente do estatuto sócio-

econômico, se representaram individualmente recorrendo a construções paradigmáticas do 

espaço doméstico, a modelos sobre o mesmo construídos a partir de determinados conceitos 

socialmente compartilhados. Estes modelos de representação do espaço doméstico que 

povoaram os contextos funerários no século IV foram estimulados por uma significativa 

mudança conceitual ainda no século V, da qual os lécitos de fundo branco são o primeiro 

sintoma. Ela está em grande parte relacionada aos “funerais públicos que pioneiramente 

colocaram ao alcance de todo cidadão ateniense as honras dos sepultamentos heróicos, até 

então inalcançáveis para os atenienses que não os de origem aristocrática. A partir das 

últimas décadas do século V, a possibilidade de uma tumba visível, assinalada por 

monumentos funerários comemorando as virtudes domésticas, dos cidadãos e suas famílias, 

teria derivado da ideologia pública que se pautou pelas homenagens prestadas a seus 

cidadãos indistintamente” (Humphreys, 1993: 121).  

Neste período de construção de novos paradigmas de expressão da família, a ênfase 

na continuidade do oîkos (sua não extinção ou ejrhmiva, para adotar o termo grego) constitui 

talvez a idéia considerada mais importante a ser perpetuada pelas estruturas tumulares 

características do período. Aliado a isso, o conceito de unidade e continuidade familiar é 

legitimado pela presença das mulheres e das crianças em registros arqueológicos funerários 

de diversas naturezas. Assim, retomando os dados levantados nos capítulos anteriores 
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cumpre verificar primeiramente, o que nos faz entrever nas estruturas tumulares a 

construção de um modelo de família e, em seguida, por que houve a necessidade de 

integração das mulheres e crianças nestes modelos transformando-as em peças-chave para a 

veiculação de conceitos e idéias sobre a família? 

No capítulo 1 desta dissertação nos voltamos detidamente à crítica principalmente 

das leituras iconográficas que, sem antes partir uma reflexão detalhada, vêem na figuração 

dos relevos seguidos de inscrições uma analogia obrigatória e ‘natural’ com o referente 

‘família grega’ sem considerar as especificidades do corpus de estelas clássicas e 

principalmente, eliminando os elementos do contexto histórico e arqueológico, como se as 

imagens portassem sentidos intrínsecos e produzissem o mesmo efeito independente da sua 

circunstância de uso. É preciso complementar o exame das estruturas tumulares nos seus 

aspectos formais e na sua relação com a performance das práticas funerárias, cuja 

importância para a vida da família acreditamos ter sido devidamente assinalada, dedicando 

alguma reflexão ao problema do alto grau de padronização das áreas de sepultamento em 

geral e, especialmente, dos monumentos que as compunham, seus sêmai.  

O caráter convencional e repetitivo dos esquemas iconográficos e do padrão de 

inscrições que acompanham as imagens dos monumentos clássicos é um dado que não 

costuma ser negligenciado nas caracterizações gerais dos mesmos. Entretanto, pouco se 

avança, limitando-se a assinalar a importância das inscrições na particularização das 

imagens e assumindo que o referente de tais inscrições está sempre presente nas 

composições figuradas. Daí parte-se automaticamente para a identificação dos indivíduos.  

Convém mencionar novamente que monumentos funerários, na qualidade de sêmai, 

indicavam a finalização adequada dos primeiros estágios dos ritos funerários e constituíam 

o foco para a performance ritual continuada visando a construção da memória do indivíduo 

e da família. Sendo assim, os monumentos individuais substituíam o corpo do indivíduo 
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sepultado, tanto quanto os períbolos, substituíam e, mais do que isso, ‘se tornavam’ a 

família. Poucas informações eram agregadas às imagens quando da produção das mesmas e 

antes destas serem adquiridas; não mais do que o estatuto social e faixa etária a que 

pertenciam as figuras estavam presentes, sendo que em alguns casos, até mesmo este último 

dado (faixa etária) pode se revelar enganoso, sobretudo no caso das figuras femininas 

(Stears, 1995 e 2000a). A pequena variação das imagens e a ambigüidade de muitas delas, 

sobretudo no que concerne à individualização das figuras, eram em grande parte vantajosas 

para os artesãos, que partiam de um repertório limitado de modelos para lapidar os blocos 

ainda em estado bruto. Uma mesma estela funerária à venda em determinada oficina 

poderia interessar a uma ampla gama de consumidores, já que eram as famílias, elas 

próprias, que se encarregavam da particularização do monumentos, selecionando e 

acrescentando as inscrições, inserindo motivos iconográficos pintados, objetos de metal, 

decidindo o posicionamento do monumento na necrópole e assim por diante.  

Sem romper totalmente com a padronização, as famílias, ao inserir os elementos de 

individualização produziam uma nova representação de um indivíduo. Dentre tais 

elementos de particularização as inscrições talvez fossem os principais. Para nós são 

seguramente os mais relevantes, uma vez que a maioria dos demais (pinturas e objetos) 

perderam-se com o tempo e nos escapam. As pinturas eram periodicamente aplicadas e há 

vários monumentos com resquícios de pigmentos. A tradição oral era outra forma de 

distinguir o geral do particular. Cantos e lamentos fúnebres possivelmente rememoravam os 

nomes e qualidades dos mortos e os vinculavam ao grupo doméstico (Stears, 2000a: 218).14  

Assim, as pedras tumulares clássicas eram artefatos ambivalentes por natureza. A 

particularização dava-se pela família tanto quanto era dirigida a esta última, para que na 

complexa relação entre imagens-inscrições-tumba-palavra falada (os registros orais da 
                                                           
14 Para um contraponto etnográfico, cf. Danforth, 1982. 
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história familiar), ela reconhecesse aos seus e se reconhecessem como unidade. O limite da 

individualização era dado pela preservação da capacidade de enquadrar-se na imagem 

convencional da família, imagem esta reconhecida socialmente como a representação-

padrão de um grupo familiar. Portanto, uma vez mais, os monumentos funerários 

revelavam apenas o que era escolhido para registro em um memorial destinado à exposição 

publica permanente; aspectos meramente normativos, importantes para o reconhecimento 

da família na comunidade. Ao longo do tempo, à medida que a família particularizava suas 

imagens, – e como vimos, isso dava-se como um processo contínuo – quem com eles se 

deparava, encontrava determinado grupo doméstico que, afinado com os modelos 

convencionais de uma família ateniense representada nos contextos funerários, dava a 

conhecer também o seu nome, sua identidade individual. É preciso ressaltar a perfeita 

compatibilidade e harmonia destas duas dimensões; a rigor, era justamente a combinação 

de ambas que engendrava as imagens das famílias que buscamos compreender. 

A idealização desponta como outro traço deste padrão. Precisamente por este 

motivo é equivocado afirmar que determinados signos (como as vestimentas e adornos) 

remetiam às famílias de elite. Estaríamos com isso determinando a priori um referente 

histórico e deixando de pensar em outras possibilidades. A idealização pode de fato ter-se 

construído tendo como ideal os costumes e comportamentos típicos desta elite. Mas não 

significa que isto se traduzisse nas relações sociais como uma imposição dos modelos de 

elite acatados de forma submissa pelas demais famílias. O que devemos destacar são os 

conceitos, as idéias, os valores comuns a todas as famílias que constituíam a sociedade 

democrática. A presença de diversos elementos associados à elite pode, uma vez mais, ser 

uma demonstração de habilidade na apropriação, re-invenção e ‘democratização’ do acesso 

aos valores/ideais aristocráticos e até então restrito ao uso simbólico de tais círculos. No 

caso dos monumentos funerários, esta parece ser uma boa solução de análise; não vemos o 

 269



alto grau de padronização como triunfo de uma ideologia dominante associada à elite 

(Morris, 1994aa; Stears, 1995), mas da disseminação de seus símbolos em prol de um 

consumo mais ‘democratizado’. Embora, como já discutido, o porte dos monumentos não 

implique diretamente a presença de grupos aristocráticos, pode-se sugerir que estes, 

assistindo à massificação de seu conjunto simbólico, tenham julgado conveniente estimular 

uma nova demanda, uma pressão por monumentos progressivamente maiores para se 

destacar nos contextos funerários. Na medida em que a tendência de aumento no porte dos 

monumentos é mais ou menos uniforme, ou seja, com os monumentos menores 

praticamente desaparecendo ao longo do século IV, talvez esta não seja uma hipótese tão 

consistente e devamos ver este fenômeno realmente conectado à conjuntura favorável aos 

gastos nos contextos particulares e públicos, empreendidos simultaneamente pela cidade e 

pelas iniciativas individuais. 

Este modelo ambivalente exposto publicamente que atendia a um amplo universo de 

famílias e segmentos sociais não prescindia das categorias das mulheres e das crianças. Na 

seqüência, dissertaremos sobre as idéias fundamentais evocadas e valorizadas pelas 

imagens convencionais construídas pelas famílias nos espaços da morte.  

   

A. O conjunto das famílias presentes nos contextos funerários a partir do retorno dos 

monumentos e do adensamento dos períbolos se apresenta, em primeiro lugar, de forma una 

e coesa, declarando a unidade dos grupos domésticos. 

 Para Osborne (1998: 191), este conceito estava presente e consolidado nos lécitos 

de fundo branco, nos quais um dos temas principais girava em torno na morte e da relação 

estrita firmada entre o morto e sua família. A posição na escala social, ao contrário, era uma 

questão que não se colocava. A iconografia dos lécitos privilegiou, nesse sentido, a família 

inserida num dos principais eventos de seu ciclo de vida, a morte: “esta família é captada 
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em determinado momento: mulheres aparecem com crianças, enfatizando sua função 

materna, mas há um certo sentido de família como uma unidade multi-geracional (...) A 

imagem dos lécitos não é a imagem clássica da família patrilinear, que se manifesta 

tradicionalmente na base de propriedade, riqueza e poder, é a família afetiva, na qual 

predominam as mulheres” (Osborne, 1998: 192-3). Assim como outros autores, Osborne 

também acredita que os novos relevos esculpidos compartilhavam a atmosfera dos lécitos 

de fundo branco. Há algumas figuras sozinhas, mas a maioria dos relevos representam mais 

de uma pessoa; encontram-se algumas indicações de conexões atléticas e militares – esta 

última em maior número -, mas o ambiente dominante é doméstico. Contudo, uma das 

principais diferenças entre ambos diz respeito justamente às condições de visibilidade: 

“enquanto os lécitos parecem geralmente oferecer não mais do que uma pequena ‘janela’ 

para o mundo privado, os relevos eram peças destinadas à exposição pública permanente, 

neles o mundo privado era trazido ao encontro do espectador” (Osborne, 1998: 193). A 

provável relação existente entre os lécitos de fundo branco e a série de monumentos 

clássicos é exemplificada por um dos primeiros (e poucos) lécitos de mármore cujo relevo 

se trata de uma cena de visita à tumba (IP17), com as figuras e elementos tradicionalmente 

presentes na série cerâmica com o esquema iconográfico similar (mulher com bebê, 

dexíosis, estela funerária no centro da cena).  

 Tal sentido de família como unidade multi-geracional, para incorporarmos a 

oportuna definição de Osborne, torna-se muito mais explícito, aprofundado e desenvolvido 

nas imagens e estruturas tumulares do século IV, sendo os períbolos indubitavelmente sua 

expressão maior. Tomado tanto do ponto de vista das suas estruturas materiais, como das 

formas praticadas, emerge de cada períbolo uma determinada imagem da família. 

Independente do tamanho da unidade, da quantidade e qualidade de marcadores, do total de 

tumbas inseridas e locais de oferendas, a imagem paradigmática que emerge dos períbolos 
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está fundamentada na representação dos membros vivos e os já falecidos do grupo e, 

principalmente, na veiculação de características da família que se situam justamente no 

encontro do geral e do particular. A ênfase na unidade familiar permeia toda a unidade, 

estando mais explícita na combinação de monumentos na fachada e, em particular, nos 

monumentos figurados. Por este motivo, fazer corresponder as figuras dos relevos aos 

mortos enterrados nos períbolos é quase sempre uma tarefa que não produz resultados 

adequados. Apenas um ou dois monumentos figurados eram suficientes para que a 

solidariedade do grupo fosse evocada como valor. Nos períbolos cuja fachada é 

centralizada por uma estela colunar (IP9 e IP12), tais monumentos dão destaque à 

descendência, portanto, ao cumprimento da transmissão da chefia do oîkos ao longo das 

gerações.  

A análise prosopográfica a que se dedicaram Closterman (1999) e Stears (1995) 

demonstrou a existência de padrões bem definidos, tanto no que tange à representação dos 

membros femininos e masculinos quanto em relação à extensão do grupo de parentesco 

comemorado no períbolo. Em parte dos monumentos enfatiza-se a linha masculina, mais 

precisamente a transmissão da descendência que se dava de pai para filho. Embora pudesse 

se expressar através de outros tipos de monumentos, este padrão, que exclui a descendência 

feminina e os colaterais, é evidenciado geralmente nas inscrições das estelas colunares 

decoradas com rosetas. O segundo padrão, visto geralmente na iconografia dos 

monumentos figurados busca ressaltar a solidariedade do grupo em uma dada geração, 

incluindo, para tanto, homens, mulheres, crianças, de diversas faixas etárias e pertencentes 

à família nuclear. Os colaterais, por sua vez, não aparecem representados neste modelo de 

família.  

A observação dos monumentos em períbolos é, portanto, privilegiada pelo acesso 

que propicia a esta imagem mais completa da família nos espaços funerários. Enfatizando a 
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linha paterna, ela produz um enunciado sobre a continuidade do oîkos, a capacidade deste 

de se auto-gerir e produzir herdeiros – sua qualidade de erêmos, portanto. 

Simultaneamente, mostrando-se como uma família unida, declara, em última análise, que 

todos os seus membros têm um parentesco legítimo e, sendo assim, direito à uma 

identidade social também legítima, inquestionável, através da qual podem se inserir em 

todas as instâncias da comunidade política.  

A ausência das mulheres no primeiro padrão, se assumida como um dado isolado, 

poderia levar a interpretações simplistas e tender, por exemplo, para a construção 

historiográfica que determinou a existência de uma oposição ‘feminino/esfera privada’, 

‘masculino/esfera pública’.15 Entretanto, não é este o caminho mais adequado para 

qualquer interpretação que se pretenda fiel às complexidades e idiossincrasias do conjunto 

arqueológico em questão. Se estamos lidando com uma idéia de espaço doméstico gerada a 

partir de condições existentes na vida pública do século V, é natural que valores e noções 

ditos ‘públicos’, associados à pólis, se façam presentes no repertório de imagens através 

dos quais a família se representa. A ausência de nomes femininos nas inscrições que 

apresentam a linha paterna está de acordo com os requisitos e procedimentos legais que 

presidiam o processo de transferência de comando do oîkos (geralmente de pai para filho, 

seja este biológico ou adotado). Nestas ocasiões recorria-se a uma figura feminina, a 

epíklera, apenas como um último recurso e seu estatuto se mantinha inalterado, ou seja, ela 

não passava a integrar a linha paterna de descendência como o filho que gerava justamente 

com o propósito de preencher o vazio provocado pela ausência de descendência masculina 

legítima.  

Da mesma forma, abordar pelo viés do gênero a interação de homens nas imagens 

multi-figuradas que se tornaram mais profusas a partir do segundo quartel do século IV, 

                                                           
15 Cf. KATZ, M. A. “Ideology and the status of women in ancient Greece”, in: HAWLEY, R., LEWICK, B. 
(eds.). Women in antiquity: new assessments. Londres: Routledge, 1995: 21-43. 

 273



seria formular uma falsa questão e perder de vista a relevância cada vez maior do reforço da 

unidade familiar. Mesmo se considerarmos o grupo minoritário de estelas cujos relevos 

representam uma única figura, os vínculos familiares são freqüentemente evocados pelos 

epigramas e a figura representada trazida novamente ao seio de seu grupo doméstico. Em 

muitos casos, no entanto, a ausência de epigramas e das conexões desfeitas pelos problemas 

de preservação do contexto arqueológico, nos impede de reconstituir esta idéia sobre a 

família em ação. 

 

B. As representações de mulheres e crianças nos espaços funerários constituem, 

como tivemos oportunidade de observar nos capítulos anteriores, um fenômeno social 

inovador e particularmente importante do período clássico. Em grande medida, ele significa 

o rompimento com o predomínio, para não dizer quase monopólio, da comemoração das 

qualidades e feitos heróicos dos membros masculinos da aristocracia – enquadrados em 

arquétipos como os de jovens atletas e guerreiros – e a abertura de espaços para que a 

sociedade em sua diversidade passasse a figurar nas celebrações e nos processos de 

construção de memórias familiares e social. Tão ou mais importante do que encontrar 

mulheres e crianças nos registros arqueológicos dos contextos funerários, foi identificar a 

associação de ambas as categorias e constatar que ela se realizou de formas distintas nos 

séculos  V e IV. Diante deste quadro, são pertinentes as seguintes indagações: teria existido 

uma continuidade de ‘sentido’ entre os dois séculos no que concerne especificamente a este 

‘encontro’ socialmente produzido no contexto das necrópoles? Dito de outro modo: as 

associações mulheres-crianças nos respectivos séculos são diferentes apenas na forma pela 

qual se expressam materialmente, embora ajudem a estruturar as mesmas idéias e conceitos 

sobre a família? Como explicar que mulheres e crianças estivessem, no século V, próximas 

nos sepultamentos, e já na virada do século seguinte esta conexão tenha começado a se 

transferir para as imagens e inscrições tumulares? 
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O que podemos entender como uma primeira fase da inédita associação mulheres-

crianças nos espaços funerários, vem, como se viu, substituir no século V o antigo vínculo 

espacial dos enterramentos masculinos com os enterramentos de crianças cujo auge se deu 

no período arcaico. Nas necrópoles mais intensamente utilizadas já há alguns séculos, os 

enterramentos associados de mulheres e crianças se acumularam nas áreas mais tradicionais 

de concentrações tumulares, ao passo que na área NE/L da cidade, esta associação 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento sem precedentes de pelo menos três 

necrópoles. O padrão deste tipo de enterramento associado era o mesmo para todas as 

necrópoles em que foi identificado, caracterizando-se pelo tratamento cuidadoso e 

diferenciado conferido às tumbas de crianças e pelo assentamento em vias principais que 

conectavam Atenas a dêmos (tais como Brauron e Elêusis) que abrigavam algumas das 

mais importantes festividades da cidade das quais faziam parte cultos ctônicos e femininos. 

É preciso ressaltar ainda que, sendo o ápice do adensamento das necrópoles de mulheres e 

crianças coincidente com o hiato dos monumentos funerários, poder-se-ia supor que a 

visibilidade da grande maioria das tumbas tivesse a duração dos rituais funerários; 

certamente desconheciam o apelo visual permanente dos sepultamentos assinalados por 

monumentos.16  

Enretanto, eram as características topográficas que garantiam o reconhecimento e a 

visibilidade social destas concentrações. Situadas em pontos cruciais para a vida econômica 

da cidade e, considerada a grande mobilidade das mulheres na Atenas antiga para o 

cumprimento de suas atividades religiosas e domésticas, não há dúvidas de que por estas 

vias muitos homens e mulheres caminhavam regularmente, seja rumo ao trabalho no 

                                                           
16 Nos lécitos de fundo branco com cenas de visita à tumba há uma enorme disparidade estatística entre 
figuração de mulheres e as de crianças: nos mais de 2 mil vasinhos já recuperados, apenas 2% mostram 
representações de crianças (Oakley, 2004). Nestes, o esquema que aparece é o de mulher adulta sentada, 
segurando um pássaro em uma das mãos e dirindo-se à uma criança à sua frente para entregar o animal. Essa 
associação criança-pássaro em cenas funerárias é freqüente é também comum nas estelas clássicas.  
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campo, aos cultos religiosas nos santuários, ou às visitas familiares. Assim, as crianças 

enterradas encontravam-se em lugares-chave para onde confluíam todo o tráfego cotidiano 

de entrada e saída da cidade (Houby-Nielsen, 2000: 161). A atenção nunca antes dedicada 

tal como no período da cidade-estado sugere uma nova atitude coletiva para com estas 

categorias sociais: as crianças passaram a ser reconhecidas como elementos extremamente 

necessários para a sobrevivência da sociedade. A lei de cidadania parece ser o elemento 

explicativo que melhor se articula à tal fenômeno. Com ela, os requisitos para a cidadania 

tornaram-se mais rigorosos e apenas aos filhos de pai e mãe ateniense era concedido o 

direito de serem integrados oficialmente na cidade. Essa confluência da legitimidade no 

nascimento com os direitos de cidadania sem dúvida elevou o valor atribuído às crianças 

atenienses legítimas e, nesse sentido, alterou o significado da perda prematura de uma 

delas. As leis não apenas afetaram as famílias atenienses cidadãs como transformaram as 

percepções da sociedade como um todo para com as crianças. 

No período clássico, a boa-ordem e a sobrevivência da cidade-estado dependia 

fundamentalmente do cumprimento adequado das funções sociais de seus cidadãos. Sob 

este aspecto, a maior contribuição que as mulheres poderiam dar à comunidade a que 

pertenciam era gerar filhos legítimos que, futuramente, tornar-se-iam soldados e cidadãos. 

A partir deste enquadramento, não é difícil imaginar que as mulheres que mantinham algum 

grau de parentesco com os pequenos atenienses mortos antes de atingirem a idade adulta, 

buscavam expressar publicamente as habilidades de que delas se esperava (conceber e dar a 

luz às crianças) enterrando formalmente os bebês e crianças pequenas. Era natural que o 

fizessem junto aos portões, nas áreas pelas quais tinham o costume de transitar e que as 

levava aos cultos de particular relevância para a morte, para as crianças e para a fertilidade 

(Houby-Nielsen, 2000: 163). Tal interpretação ganha um peso adicional quando inserimos 

na discussão o novo sistema de valores que emergiu no século IV. Ele afetou a vida 

política, os papéis de gênero e, por conseguinte, as atitudes para com as crianças. Grande 
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parte do ideal de virtudes ‘cívicas’ femininas do século V (centradas nas funções maternas 

e no cuidado com os futuros cidadãos), perderam muito de seu sentido com os crescentes 

valores relacionados à edificação pessoal e não mais inteiramente permeados pela ideologia 

políade. As novas atitudes sociais talvez nos ajudem a entender o desligamento entre 

mulheres e crianças no domínio das práticas de sepultamento formais. A nova relação que a 

sociedade e famílias nucleares estabeleceram com as crianças pequenas se expressa, 

segundo Houby-Nielsen (2000: 163), pela observação dos monumentos dotados de relevos 

figurados comemorando bebês e crianças pequenas que talvez não tenham chegado a 

receber sepultamentos formais.17  

Autores como Houby-Nielsen (2000) e Osborne (1997) que ressaltam o grande 

impacto da lei de cidadania nos contextos funerários, estão corretos nas suas asserções. Nas 

primeiras duas décadas (450-430), também um período favorável para Atenas, a lei pode ter 

motivado a organização dos sepultamentos de crianças e mulheres tal como descritas acima 

e, oferecido a estas últimas, em particular, uma boa oportunidade de desempenhar seus 

papéis sociais e fazer com que isso fosse testemunhado publicamente. Contudo, o 

reconhecimento das virtudes femininas não era uma finalidade em si, a ação das mulheres 

para com as crianças estava sempre referenciada no oîkos; em última análise, era a família 

como um todo que deveria ser vista como uma família cidadã preservada, em atividade, 

produzindo novos cidadãos atenienses, em suma, uma família que não comprometia a 

existência da cidade. A partir de 430, tais idéias encontram um novo canal de expressão nos 

monumentos funerários e nas novas estruturas tumulares que ganham força. Osborne  

(1997) salienta a dimensão do papel feminino na sociedade, na construção da identidade 

social de cada cidadão ateniense. A presença das mulheres nas imagens das estelas, nos 

papéis de mães, esposas ou filhas que morreram ainda jovens, antes da passagem da casa 

                                                           
17 Não deve ser o caso do neto de Ampharete (IP20), sobre o qual somos bem informados graças à presença 
do epigrama. 
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paterna para o oîkos onde gerariam descendência, representa, para o autor, uma 

simbolização da própria identidade dos atenienses estimulada pelo princípio da autoctonia 

(Osborne, 1997: 11). Apesar da suspensão da lei durante a Guerra do Peloponeso, na 

prática, o padrão de sepultamentos aqui em questão perpassou os quase trinta anos de 

duração do conflito, demonstrando com isso a assimilação plena da lei. Após o rápido 

período de stásis, a lei foi reforçada no contexto da restauração da democracia e da 

estabilidade política e social da cidade, e durante todo o século IV, do mesmo modo que no 

século V, as famílias continuaram precisando ser capazes de produzir descendência 

legítima. Até o final do período clássico, portanto, a legitimidade da família manteve-se 

como premissa para o direito à cidadania e integração no corpo político. O novo aparato 

conceitual (noção de privacidade, emergência de identidades individuais) que caracterizou 

o século IV, se contribuiu para promover um re-equilíbrio entre os contextos particulares e 

os contextos coletivos, vida na família e a vida na cidade, não atuou nos espaços funerários 

liberando os indivíduos de suas famílias nem fazendo com que estas deixassem de se 

remeter à cidade. Sem dúvida na realidade histórica deste século, estas três instâncias 

dialogavam e se encontravam a partir das idéias conexas de eremía, autoctonia e da 

politeía.  
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CONCLUSÃO 

 

 Nesta pesquisa buscamos seguir os passos das famílias atenienses do período 

clássico num dos seus principais espaços de atuação, as necrópoles; espaços nos quais elas 

cumpriam uma etapa fundamental de seu ciclo de existência, reafirmando-se para si e para 

o coletivo a cada morte de uma de suas partes estruturais. Lançamos um olhar que flagrasse 

tais famílias na condição de principais agentes em tais contextos, investindo de função 

espaços e artefatos conforme o uso e criando significados continuamente ao longo deste 

processo. É do cruzamento de práticas e situações diversas - de intervenção, transformação 

e circulação pelos espaços funerários, uso e manipulação de suas formas construídas - que 

emergiam as imagens que tivemos como propósito recuperar e compreender.  

Assim, empreendemos inicialmente uma minuciosa reflexão crítica sobre a trajetória 

historiográfica da noção de família grega nos espaços funerários que durante muito tempo 

se confundiu com um único conjunto imagético, aquele encontrado na superfície dos 

monumentos funerários clássicos. Iniciar pela avaliação da historiografia destinada às 

estelas funerárias clássicas e discutir, em particular, o conjunto de estudos iconográficos 

que inadvertidamente transformaram esta série no manancial privilegiado de testemunhos 

realistas sobre a família ateniense foi-nos fundamental para a definição do nosso 

encaminhamento metodológico frente ao tema. Optamos pelo alinhamento à vertente de 

trabalhos que privilegia o contexto arqueológico ao qual as figurações dos relevos não só 

estão intrinsecamente vinculadas, como, sem o qual a elucidação da natureza própria das 

imagens fica bastante prejudicada.  

A discussão articulada dos significados (afetivo, religioso e social) das práticas 

funerárias para as famílias e do processo de estruturação dos contextos funerários que 

ensejavam – envolvendo desde seus aspectos conceituais, suas principais formas 
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construídas até a organização dos espaços funerários - constituiu o assunto do segundo 

capítulo.  

Pudemos observar, em primeiro lugar, que a destinação de espaços para a atividade 

funerária não representava uma questão menor para os atenienses, haja visto a existência de 

um padrão bem estabelecido que afasta a idéia de ocupação aleatória do espaço. A 

preocupação social com o assentamento dos mortos combinou costume e tradição funerária, 

questões de ordem prática relacionadas à necessidade do cumprimento das obrigações das 

famílias para com seus mortos e pela relação com as mudanças em curso no espaço urbano 

mais amplo. Assim, as principais necrópoles ocupavam pontos estratégicos, as aforas dos 

portões e as margens das estradas que recebiam o fluxo mais intenso de transeuntes 

partindo de Atenas ou chegando na cidade e, nesse sentido, pontos das quais se pudesse 

usufruir ao mesmo tempo da grande visibilidade e do acesso facilitado. Vimos também que 

não há sinais de que os espaços funerários tenham conhecido desenvolvimento dirigido a 

partir de planejamentos anteriores e que, por terem abrigado uma ocupação desprovida de 

limites físicos pré-fixados, definem-se como espaços extremamente plásticos, modificados 

conforme as demandas de uso. 

Os dados empíricos das principais necrópoles atenienses revelaram a ocorrência de 

um padrão semelhante no que diz respeito às formas de sepultamento e tipos de tumbas 

utilizados do muro NO a NE. O caso mais particular é o da destinação, no século V, de uma 

área nas aforas do Dípylon para a realização de cerimônias, enterramentos e eventos 

fúnebres patrocinados pela comunidade. Convém lembrar que o assentamento do Demósion 

Sêma não desalojou sepultamentos privados nem descaracterizou o uso das necrópoles 

daquela área (sobretudo a do Portão Erian e a do Ierá Pýle). Como se viu, a tradição de 

sepultar homens ´públicos´, indivíduos eminentes já caracterizava esta área mais ao N da 

margem do Eridano. Assim, a dicotomia que se costuma traçar/pressupor entre o Dromos e 

a Rua das Tumbas e Via Sagrada não encontra fundamento no histórico de 
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desenvolvimento das referidas áreas. De fato, foram áreas que se especializaram 

paulatinamente desde o século V, sendo o ápice deste processo na metade do século IV. A 

ocupação que se vê da Rua das Tumbas, com seus períbolos acabados não data antes de 

350. Até ca. 394, havia não mais do que alguns períbolos no Terraço de Canto e o herôon 

de Dexileo, que ainda levaria pouco mais de quatro décadas para ser transformado em 

períbolo.  

Tal plasticidade na apropriação dos espaços funerários está de acordo com a 

inexistência de um conceito de cemitério, mas o entendimento de que as necrópoles eram 

um conjunto de tumbas e unidades familiares. Nas formas construídas registradas nos 

vestígios arqueológicos do século IV, encontram-se homens, mulheres, crianças, jovens e 

idosos, inumados ou cremados, e geralmente ligados a uma associação tumular de sua 

família, fossem elas tumbas individuais relacionadas espacialmente, tumuli ou períbolos. O 

significado de tal registro arqueológico, tão múltiplo e diversificado se comparado ao de 

períodos anteriores, não remete apenas à eficácia da lei que regulou o recolhimento dos 

corpos de indivíduos falecidos em domínio público (Dem. 43.57-8) e o discernimento dos 

atenienses em relação à prática de sepultamento. Ele salienta, sobretudo, a incorporação de 

todos os ‘personagens’ dos grupos familiares a um novo modelo de auto-exposição da 

família a serviço da construção da memória do grupo nos espaços da morte e do 

reconhecimento e reiteração de seu estatuto na pólis. 

O traço mais característico das formas, repertório iconográfico e arranjo dos 

monumentos nas áreas de sepultamento a partir de 430, qual seja, a ambivalência entre a 

padronização e a particularização, levou-nos a observar a adoção de uma expressão através 

de modelos de representação do espaço doméstico cujo ideário, ao menos, derivou em 

grande medida da universalização do acesso aos sepultamentos marcados e identificados, 

legado do pátrios nómos. Assim, no século V teriam-se lançado as bases para o surgimento 

de espaços em que a família se apresentaria como unidade a partir dos temas fundamentais 
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da solidariedade entre os membros da anchisteía e descriminação da linha paterna, como 

que anunciando o bem-estar do oîkos e a capacidade de perpetuação de sua linha de 

descendência. Eram valores e conceitos que davam conta da situação interna das famílias. 

Ao mesmo tempo, a necessidade de exposição em contextos um tal contexto de grande 

visibilidade indica a importância de que fossem conhecidos por todos.  

De um modo geral, as famílias (incluídas aquelas mais abastadas) enterravam 

primordialmente para cumprir um dever social e afetivo para com o morto e para tornar 

pública a sua perpetuação e afirmar seu estatuto de cidadã. Tendo a preocupação com a 

cidadania perpassado todo o período clássico, pode-se dizer que é uma das pedras de toque 

para entendermos a imagem que surge da totalidade dos contextos funerários. Entretanto, 

além de remeter a significados diferentes, expressou-se de formas também distintas nos 

séculos V e IV, embora em ambos os períodos, tivesse a associação mulheres e crianças nos 

espaços funerários como um de seus vetores principais. 

 Quer nos sepultamentos do século V, quer nas estruturas tumulares do IV, é 

provável que tal associação guardasse relação estreita com a lei de cidadania que restringiu 

ainda mais o acesso ao corpo de cidadãos e aprofundou, assim, a percepção da diferença 

entre os atenienses e os ‘outros’. Não se deve vê-la, no entanto, como fator determinante 

para que esta associação se firmasse. Os sepultamentos infantis já se adensavam pelas 

aforas dos portões Sagrado, portão de Acárnia, portão NE (localização ainda não totalmente 

esclarecida) e Diochares desde as primeiras décadas do século V. O encontro de crianças e 

mulheres nas concentrações tumulares parece ter sido um fenômeno associado à 

democracia, o qual, com a lei, adquiriu novas cores e contornos.  

Já no que concerne às representações de mulheres e crianças nos monumentos, inscrições e 

áreas de sepultamento em geral - que além de marcarem todo o século IV, coincidiram com 

a queda tão expressiva quanto súbita das primeiras (mulheres e crianças) nos enterramentos 

-, não perderam as conexões com o tema da cidadania, mas continuaram a expressá-la 
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através do reforço da unidade familiar. Para sermos mais claros, mulheres e crianças 

encontrados lado a lado nos sepultamentos posicionados em vias de grande importância 

religiosa e simbólica não remetiam tão clara e diretamente aos seus respectivos grupos 

domésticos quanto, por exemplo, o fazia a figuração dos contemporâneos lécitos de fundo 

branco policrômicos e, sobretudo, os períbolos, tumuli, sepultamentos marcados por estelas 

funerárias do século IV. Mulheres e crianças, assim como os demais membros do grupo, 

foram integrados aos grupos aos quais pertenciam e comemorados a partir de virtudes 

anteriormente apenas cívicas que, conforme observou Humphreys (1993) e demonstram a 

formulação dos epigramas funerários, foram transformadas em virtudes familiares. 

Assim, cabe ressaltar novamente, o desejo de ostentação ou mesmo de uma inserção 

diferenciada da elite não presidia a atuação das famílias nos espaços da morte. Não 

descartamos por completo as possibilidades de que as famílias ricas e auto-intituladas 

especiais, ao adentrarem os espaços funerários pelos motivos expostos acima, tentassem 

transformá-los também em arena política no intuito de se colocarem em evidência 

novamente. Entretanto, discordamos de que de tal comportamento ritual tenha advindo uma 

reestruturação social significativa. A leitura dos registros arqueológicos em contexto não 

deixa isso claro. O exemplo de Dexileo, nesse sentido, nos parece emblemático, uma vez 

que a incorporação do memorial à área familiar construída muito posteriormente, ao que 

parece, atendeu ao interesse da família de se expor segundo os padrões correntes. Tal 

padrão este que lhe dava a possibilidade de ao mesmo tempo ser vista como parte da 

cidade, um oîkos saudável, cidadão, unido e cumprindo seu dever de perpetuação, sem para 

isso deixar de construir uma imagem voltada para si, reconhecida apenas pelo grupo.   
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