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"Apenas algumas das Tanagras são gêmeas, mas todas elas são 

irmãs." 

 

Edmond Pottier, 1890.  

 

 

"Agora, embora não saiba, você é como as figurinhas feitas pelos 

coroplatas na Ágora: por fora, colorida de vermelho e azul; por 

dentro, argila frágil."  

 

Luciano, séc. II d.C. 
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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo principal discutir as possíveis 

funções e significados das estatuetas de terracota gregas conhecidas como Tanagras e 

suas interações com o contexto em que eram fabricadas, utilizadas e difundidas, o mundo 

grego do período helenístico (sécs. III-I a.C.). As estatuetas de estilo Tanagra foram 

fabricadas na Grécia, principalmente entre o final do século IV e meados do século II 

a.C., mas difundidas por todo o mundo grego de então; encaixando-se na periodização 

helenística, procuraremos compreender o papel que as mudanças gerais na sociedade 

tiveram na formação e desenvolvimento do estilo Tanagra, bem como o impacto das 

estatuetas na arte, cultura e sociedade gregas.  

 

 

Palavras-chave: Tanagra, Terracota, Período Helenístico, Coroplastia.  

 

Abstract 

 

This master's thesis aims to discuss the probable functions and meanings of Greek 

terracotta statuettes, the so-called "Tanagra figurines", as well as their interactions with 

the context in which they were manufactured, used and widespread, the Greek world in 

the Hellenistic period (3rd-1st century BC). Tanagra-style statuettes were made in Greece 

mainly between the end of the fourth century and the middle of the second century BC, 

but spread throughout the Greek world at that time; fitting in with the Hellenistic 

periodization, we aim to understand the role that general changes in society played in the 

formation and development of the Tanagra style, as well as the impact of the statuettes in 

Greek art, culture and society. 

 

 

Keywords: Tanagra, Terracotta, Hellenistic Period, Coroplastic 

Studies. 
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Introdução 

  

 O presente trabalho tem como principal objetivo discutir os processos de 

surgimento e desenvolvimento do estilo de estatuetas de terracota gregas conhecido 

como Tanagra. Essas estatuetas vieram ao conhecimento moderno em escavações 

ilegais realizadas no local onde, na antiguidade, situava-se a cidade grega de Tanagra, 

na região da Beócia, Grécia Central (Fig. 1). Foram descobertas centenas de peças, a 

grande maioria delas no local onde seria a necrópole da cidade, em uma estrada rural 

além dos muros.  

 

 

Fig. 1.  Mapa da região grega da Beócia, com destaque para a cidade de Tanagra antiga. Nota-se a 

proximidade da cidade com Tebas e com a região da Ática. Imagem: reprodução de Athanasios Vionis, 

2008: Current Archaeological Research on Settlement and Provincial Life in the Byzantine and Ottoman 

Aegean, p. 29.  

 

 As estatuetas de estilo Tanagra foram produzidas na Grécia e seus domínios 

entre os séculos IV-I a.C., tendo a produção se concentrado, no entanto, durante os 

séculos III-II a.C. A linha do tempo do estilo Tanagra se encaixa no que conhecemos 

como Período Helenístico. Por este motivo, acreditamos ser essencial a compreensão 

do contexto social, político e cultural da Grécia deste período, para entendermos como 

era o ambiente que propiciou o surgimento e o desenvolvimento dessas estatuetas 

durante um longo período. Para realizar esse objetivo, optamos, no capítulo um, “A 

Grécia helenística”, primeiramente abordar as diversas definições acadêmicas para a 
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pólis grega e, principalmente, os processos que nela ocorreram durante a transição 

entre períodos: o que mudou e o que permaneceu?  

O período que conhecemos como Helenístico é caracterizado por uma enorme 

diversidade, representando o ápice da influência grega no mundo antigo, abrangendo, 

tradicionalmente, de 323 a 146 a.C. A cultura helênica foi levada pelas conquistas de 

Alexandre, o Grande, que estabeleceu reinos helenísticos em diversos locais, como 

África e Ásia; assim, a cultura e a língua gregas foram exportadas e estabelecidas em 

novos territórios. Os novos reinos, no entanto, foram influenciados pelas culturas 

locais, adotando suas práticas quando benéficas, necessárias ou convenientes. A 

civilização helenística representa, de fato, uma fusão do mundo grego antigo com o 

oriental e um divisor de águas da dicotomia existente entre gregos e bárbaros, tão 

alimentada no apogeu políade. Consensualmente, houve uma adaptação cultural 

pragmática pelas elites da sociedade e em menor escala para a grande maioria da 

população, que teria continuado suas vidas cotidianas com suas formas de expressão 

por meio da religião, cultura e arte de formas bastante semelhantes a como o faziam 

no período anterior.  

 A historiografia tradicional do século XIX, como veremos neste capítulo, 

considera o período helenístico como uma representação de declínio cultural em 

relação ao período clássico; além disso, o vê como um período de total ruptura com 

as tradições clássicas, no qual além da antiga forma de se fazer política, também são 

abandonadas as noções de coletividade, imperando o individualismo. Isso se deve a 

uma ligação existente entre a estrutura política da pólis e a noção de coletividade, 

atrelada ao modelo clássico de democracia; não se pode negar que essa ligação existe, 

mas é questionável que ela seja responsável por toda e qualquer noção de coletivo 

presente entre os gregos antigos. Pensamos que é equivocada a ideia de ruptura total 

com a tradição clássica durante o desenvolvimento do período helenístico: diversos 

aspectos da sociedade, cultura, arte e política têm uma relação de continuidade com 

essa tradição, como veremos ao longo do capítulo.  

Um bom exemplo dessa continuidade está na arte: a cronologia artística 

helenística é complexa e diversa justamente por continuar a usar aspectos da arte 

clássica e até mesmo arcaica em suas produções. Além disso, o que os escultores 

desejavam expressar e comunicar por meio de sua arte, em diversos casos, também 

nos leva a crer que muitos ideais culturais clássicos permaneceram entre eles, apesar 

de toda a influência externa e as novas ideias e pensamentos a que foram expostos 



11 
 

com a expansão da sociedade por meio da integração ocorrida no Mediterrâneo 

durante o período. Havia enorme circulação de ideias, objetos e até mesmo artistas; 

estas novas influências, no entanto, não apagaram os muitos atributos do ideal clássico 

de seus pensamentos e da forma como eles eram impressos na arte.  

Não acreditamos que o período helenístico represente ideias de declínio em 

nenhum sentido, tendo atingido seu auge político e cultural por volta do século III a.C. 

Os reinos eram relativamente estáveis, com grandes poderes militares e econômicos e 

as elites das novas cidades eram extremamente criativas. Os novos reinos não 

necessitavam apenas de colonos e soldados, mas também de prestígio cultural. Entre 

as pessoas que circulavam pelos domínios helênicos, estavam notáveis pensadores, 

escritores e artistas, que obtinham lucrativos trabalhos junto aos reis. Era um mundo 

plural, com uma cultura urbana altamente avançada; a literatura, educação e ciência, 

quase sempre sob patronagem real, floresceram como nunca antes (SMITH, 1991, p. 9).  

A cidade continuou a ser o epicentro da sociedade helênica durante o período 

helenístico, e era em suas ruas que tudo acontecia. Os gregos, apesar das diversas 

influências estrangeiras a que estavam sendo expostos com os resultados das 

conquistas de Alexandre e a helenização, continuaram com suas vidas e sua cultura 

como anteriormente; os habitantes dos locais onde foram estabelecidos os reinos 

helenísticos foram os mais afetados pelo processo, e não os gregos. Isso também nos 

mostra que é errônea a ideia de ruptura com a tradição clássica e os ideais políades: 

 

"Em um mundo onde se tornou comum ser bilíngue, 

os gregos falavam e liam apenas grego. Eles 

importaram suas vinhas para o Egito e a Babilônia: 

onde fosse possível, cultivavam suas oliveiras. Para a 

maioria deles, a cultura e a política continuavam 

centradas na cidade ou pólis, e no poder perturbador 

dos reis que levaram a Grécia e o Egeu muito a sério. 

A corte e a cidade, e não a Pérsia ou a Índia, eram o 

cenário da cultura e literatura helenísticas" (FOX, in: 

BOARDMAN, GRIFFIN, MURRAY, 1991, p. 391)1 

 
1 Tradução livre de trecho original: "In a world where it became usual to be bilingual, Greeks spoke and 

read Greek only. They imported vines into Egypt and Babylonia: wherever possible, they grew their olives. 

For most of them culture and politics still centered on the 'city' or polis, and on the disruptive power of 

kings who took Greece and the Aegean very seriously. The court and the city, not Persia or India, were the 
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O capítulo dois “A coroplastia no mundo grego” trouxe as bases para atingir 

o objetivo central desta pesquisa: situar a arte do coroplata e especialmente as 

estatuetas de estilo Tanagra dentro do contexto apresentado, ou seja, as estatuetas 

desse estilo que têm suas origens em Atenas do séc. IV a.C. Neste capítulo, com um 

breve histórico desde o período Neolítico, é traçada a produção coroplástica grega, 

com destaque dos períodos arcaico e clássico, sob o ponto de vista técnico, estilístico, 

contextos de fabricação, além da questão das unidades classificatórias nos estudos 

arqueológicos.  

No período arcaico as estatuetas que representavam figuras femininas 

anteriormente produzidas eram majoritariamente de caráter divino e hierático. A 

produção coroplástica grega possuía um repertório bastante restrito, limitando-se 

quase completamente a figuras femininas de conotação divina modeladas à mão; no 

período clássico, o repertório aumenta, mas no que concerne às figuras femininas, 

continuam sendo representações hieráticas majoritariamente divinas, e apenas do 

meio para o final do século IV a.C. começam a aparecer representações femininas de 

mulheres aparentemente comuns, que antecedem as Tanagras.  

 O capítulo três “As estatuetas de estilo Tanagra” trata da coroplastia Tanagra 

e seu domínio no Mediterrâneo durante grande parte do período helenístico. Os 

aspectos da técnica utilizada e seus principais temas de representação são completados 

por um catálogo dos tipos mais presentes nos acervos de grandes museus europeus e 

norte-americanos.  

Atenas, sendo a principal cidade grega, é a que primeiro recebe e absorve os 

impactos das conquistas de Alexandre e suas consequências, como as influências 

estrangeiras e as novas monarquias. O século IV a.C. foi um período bastante intenso, 

no qual os costumes gregos locais se fundem com alguns aspectos externos e a 

atmosfera fechada e restrita da pólis se modifica para algo mais aberto, receptivo e 

cosmopolita. A coroplastia absorve essas mudanças com a fabricação de novos tipos 

de estatuetas bastante diferentes dos anteriores, mas sem perder a essência clássica. A 

principal mudança, com o surgimento do estilo Tanagra, são os temas de 

representação, que passaram de figuras hieráticas de deusas para representações de 

 
setting for Hellenistic culture and literature" (FOX, in: BOARDMAN, GRIFFIN, MURRAY, 1991, p. 

391).  
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mulheres aparentemente mortais e comuns, com atitudes normais do cotidiano. Elas 

retratam, em sua maioria, jovens mulheres e meninas, vestidas com muitas camadas 

de tecido que portam diferentes penteados e acessórios, enquanto ostentam posições 

diversas que acentuam as dobras de seu drapeado; em alguns exemplares, são 

retratadas brincando, dançando e tocando instrumentos. Interpretamos o surgimento e 

desenvolvimento desse novo estilo de estatueta como um "sinal dos tempos"; o mundo 

helenístico, mais aberto e receptivo a influências externas, deu lugar a um tipo de 

produção coroplástica massiva que retrata mulheres mortais, algo nunca antes 

observado na arte grega. Ao mesmo tempo, essas estatuetas mostram mulheres 

vestindo roupas tradicionais gregas e certamente intencionavam representar mulheres 

pertencentes a uma classe mais favorecida da sociedade, membros da elite, que, como 

veremos, é parte das cortes conectadas às cidades helenísticas e suas novas classes 

urbanas ascendentes. Isso e diversos outros aspectos inerentes às Tanagras evidenciam 

a ideia de continuidade da tradição clássica e dos ideais políades, juntamente com a 

inovação artística, representativa e cultural proporcionada pelos novos ares 

cosmopolitas do período helenístico.  

 Sendo os temas principais de representação figuras femininas aparentemente 

comuns e não divinas, essas peças podem nos fornecer valiosas informações sobre a 

cultura e a sociedade da Grécia helenística, no que concerne às mulheres, que até então 

não estariam disponíveis em outras fontes arqueológicas; a maioria das estatuetas 

gregas de terracota que retratavam figuras femininas, como já mencionamos, 

representavam divindades. No entanto, estudar as Tanagras nos dias de hoje enquanto 

fonte arqueológica apresenta uma série de problemas e desafios; o modo como a 

Arqueologia encarou as pequenas estatuetas trouxe diversos impactos para a pesquisa 

arqueológica. 

Logo após sua descoberta, no século XIX, as Tanagras tornaram-se uma febre 

entre os colecionadores parisienses; os homens que estavam realizando as escavações 

irregulares na necrópole tanagrense logo perceberam que existia uma imensa demanda 

pelas figurinhas e passaram a escavar cada vez mais enterramentos na busca por peças 

com valor de mercado. Por estarem há mais de dois mil anos em contexto arqueológico 

e as escavações serem feitas de modo irregular, sem os devidos cuidados e métodos 

apropriados, a maioria das estatuetas possuía desgastes e avarias (já existentes ou que 

aconteceram no momento da escavação inadequada), principalmente a ausência da 

cabeça ou dos braços; alguns poucos exemplares possuíam ainda resquícios 
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perceptíveis de pintura. As peças que poderiam ser vendidas por maior valor eram 

aquelas que estivessem mais conservadas e com a pintura mais intacta; por isso, logo 

se iniciou uma prática de restaurações nas figurinhas que eram feitas de modo a não 

serem notadas. Como era esperado, logo começou-se a falsificar peças inteiras para 

suprir a demanda do mercado. Os falsificadores, por muitas vezes, tomavam o cuidado 

de usar argila grega de textura muito semelhante à usada em alguns exemplares 

originais, além de desgastarem propositalmente as feições da figura e sua pintura 

(MATHIEUX, 2010, p. 18). Não havia, portanto, muitos meios de se distinguir 

falsificações bem-feitas, principalmente por não existir ainda um campo dentro da 

pesquisa científica que conhecesse e estudasse aqueles objetos em particular; era uma 

descoberta nova dentro da Arqueologia da Grécia Antiga. Os museus, por sua vez, 

caso se interessassem por adquirir Tanagras para seus acervos (tanto para exposição 

quanto para estudo), também precisariam recorrer ao mercado irregular e aos dealers, 

visto que as escavações em Tanagra tomaram proporções muito grandes e a essa altura 

não eram controladas por nenhum órgão oficial (MATHIEUX, 2010, p.19).  

Os acervos de grandes museus europeus, como o Louvre e o Museu Britânico, 

possuem ainda hoje muitas peças falsificadas que eram consideradas legítimas 

Tanagras durante o apogeu do mercado das figurinhas. Atualmente, essas peças 

passaram por processos mais avançados de datação (por exemplo, a 

termoluminescência) não utilizados na época e são mantidas no acervo como arte 

europeia do século XIX. O primeiro trabalho científico acerca das estatuetas de estilo 

Tanagra foi publicado em 1878 pelo arqueólogo Reinhard Kekulé; foi uma tentativa 

de fazer uma compilação de tudo o que se sabia até o momento sobre essas figuras, 

examinando-as como fontes arqueológicas primárias. Edmond Pottier também 

publicou um trabalho no qual procurava analisar e entender a simbologia e o 

significado das estatuetas no mundo antigo. Depois, vieram os trabalhos de Wilhelm 

Fröhner, que propunham a hipótese de que as figuras funcionavam apenas como 

presentes trocados entre as pessoas e que iam para a sepultura com elas por serem suas 

posses (UHLENBROCK, 1993, p. 12). 

É claro que, apesar de serem trabalhos científicos publicados por arqueólogos 

ligados a museus, todas as dificuldades já descritas permeavam suas pesquisas: além 

dos problemas com restaurações e falsificações, existia a impossibilidade de se 

analisar o contexto arqueológico onde determinada peça havia sido encontrada devido 

à falta de método científico nas escavações. 
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É comum observar, nos trabalhos publicados nos séculos XIX e início do XX, 

a similaridade com que os autores encaram a arte antiga e a arte moderna: para eles, 

os gregos possuíam a mesma relação com as artes que os europeus de então, e isso era 

implícito em suas análises. Não se trabalhava com a possibilidade de que, sendo uma 

sociedade tão diversa culturalmente, politeísta e dois mil anos mais antiga, a relação 

com a arte e a cultura poderia ser totalmente outra. Os milhares de exemplares 

originais de estatuetas de estilo Tanagra que existem, espalhados entre coleções 

particulares (a maior parte) e acervos de museus, são uma fonte arqueológica de valor 

inestimável para ampliar os conhecimentos que possuímos sobre a sociedade grega do 

período helenístico, em especial para melhor se compreender uma possível transição 

de um mundo mais fechado e centrado na pólis para um mundo cosmopolita. No 

entanto, essas fontes foram por muitos anos negligenciadas pela pesquisa 

arqueológica, por todas as dificuldades aqui expostas. Da descoberta das Tanagras no 

século XIX, apenas na segunda metade do século XX temos uma análise arqueológica 

consistente acerca destas peças. A partir de então, o número de trabalhos na 

Arqueologia que tratam das Tanagras cresceu consideravelmente, mas existe, no 

entanto, uma lacuna bibliográfica de quase um século entre publicações importantes 

de caráter arqueológico sobre tais estatuetas. Hoje, os desafios do arqueólogo que se 

propõe a estudar as Tanagras continuam os mesmos, mas facilitados pelas pesquisas 

prévias e o uso da tecnologia.  

As “Considerações finais” completam este trabalho, que acreditamos poder 

contribuir para a compreensão dos contextos de produção, uso e difusão das estatuetas 

de estilo Tanagra e apresentar caminhos de análise e interpretação acerca das figuras 

que elas intencionavam representar.  
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Capítulo 1. A Grécia helenística  

 

A linha do tempo das estatuetas de estilo Tanagra se concentra entre os séculos 

III-I a.C., inserindo-se então no que conhecemos como período helenístico, de acordo 

com a historiografia tradicional. Para compreender o sentido destas estatuetas no mundo 

antigo, é necessário que analisemos seus contextos de produção e difusão, destacando, de 

forma breve, algumas questões principais: como se deu a transição do chamado Período 

Clássico para o Helenístico e o que estava acontecendo na Grécia durante este período. 

Este é o ponto de partida que pode nos levar à maneira como a arte e cultura gregas 

absorveram todas essas mudanças, proporcionando o surgimento de peças como as 

Tanagras.  

 

 1.1 A pólis grega 

pólis (plural: as pólis) 

Termo em grego: πόλις, εως (ἡ) 

Definição: (feminino; plural em português pólis, em grego poleis) 

Cidade; comunidade dos cidadãos que se distribui no espaço sobre 

o qual é soberana politicamente e no interior do qual distinguem-

se uma área habitacional principal (ásty) e o território (khóra), sede 

das atividades produtivas primárias (aquelas agrárias). Na pólis, 

cidade e território são compartilhados pelos cidadãos livres e suas 

famílias, pelos escravos e pelos estrangeiros1. 

Para compreendermos esses contextos, entender o conceito de polis e seu 

funcionamento é imprescindível. Conforme definido pela Profª Drª Elaine Hirata, do 

Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga (Labeca/MAE-USP), pólis e cidade são 

termos de igual sentido, designando a “formação política, econômica e social que foi 

criada pelos gregos a partir do século VIII a.C. em várias áreas da Bacia do 

Mediterrâneo e que permanece viva até o início da dominação romana”. É destacado o 

caráter independente das poleis, afirmando que, apesar do grego como idioma 

compartilhado e a adoração pelos mesmos deuses, cada uma possuía sua liberdade para 

 
1  Verbete "pólis" retirado do Glossário do Labeca, disponível em: http://labeca.mae.usp.br/pt-br/glossary/  
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definir as regras de convivência, calendário religioso e expressão artística, priorizando “a 

cidadania, o cuidado e a valorização da vida comum”.   

A pólis pode ser considerada ainda como um elemento balizador que divide a 

história do povo grego, e trata-se de uma inovação fundamental para a história de todo o  

Mediterrâneo Antigo, sendo um dos pilares do que chamamos de “Civilização 

Ocidental”: ela introduz a cidadania, essencial para a noção de democracia e os demais 

conceitos políticos incorporados na sociedade até os dias atuais. Além disso, o templo e 

a pólis são colocados como entidades associadas cronologicamente e historicamente, 

destacando o papel central da religião na integração da comunidade e na divisão espacial 

da cidade grega (HIRATA, 2010, pp. 1-7).  

 A pólis aparece também, para a Profª Drª Maria Beatriz Florenzano 

(Labeca/MAE-USP) como o oposto do oîkos (casa) como uma instituição que define o 

conceito de público em oposição ao privado. É difícil traduzir esses termos para uma 

palavra da língua moderna, pois oîkos e pólis são dois termos complexos que seriam 

empobrecidos com a tradução literal como "casa" e "cidade". A pólis pode ser entendida 

como 

 

“(...) uma instituição que possui uma definição no 

quadro político da cidade-estado grega. É, na verdade, um 

estado jurídico que atinge o seu ponto de realização no 

momento em que as relações entre os membros da 

comunidade, qualquer que seja a extensão desta, sejam 

definidas por normas escritas e retiradas da interpretação 

arbitrária de indivíduos. (...)  Podemos definir a pólis não 

como uma unidade basicamente territorial mas, sim, como 

um conjunto de cidadãos governados pelas mesmas 

ferramentas jurídicas.” (FLORENZANO, 2001, p. 2).   

 

 O espaço privado também teve suas modificações com as transformações sociais 

políades; porém, o oîkos resistiu até o final do período clássico, ainda que com certa 

tensão, enquanto instituição familiar, lar da família nuclear, terras que contribuem para o 

sustento da família e detentora de bens móveis. A autora ainda destaca as áreas urbanas 

e rurais que compõem a pólis, ressaltando que esta divisão seria de menor importância 

para a definição de tal espaço do que a divisão entre público e privado (pólis em oposição 
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ao oîkos). A vida pública da pólis aconteceria, entre outros locais, em assembleias, 

mercados e teatros. A mesma era ainda igualitária, de certo modo: só poderiam ser 

cidadãos, participantes ativos do sistema político, aqueles que eram homens, proprietários 

de terras e, no caso de Atenas, por exemplo, filho de pai e mãe atenienses. 

 

"(...) independentemente da quantidade de terra e 

de riqueza, quem reunisse as condições citadas era 

livre e igual. Como todos eram proprietários de 

terras, as atividades que exerciam eram 

equiparáveis, ao menos em teoria. A vida pública 

era também uma vida que, em muitos sentidos, se 

pautava pela competição, pelo desejo de 

superação, pela possibilidade de tornar-se melhor 

que o outro. Por outro lado, esta organização 

social favorecia as relações impessoais já que as 

condições individuais de cada um não interferia na 

disposição das leis, que era igual para todos. O 

juramento feito em público era fundamental ao 

funcionamento desta esfera da realidade grega." 

(FLORENZANO, 2001, p. 3)  

A pólis como sistema e estado jurídico teria contribuído ainda para a 

despersonalização das relações sociais escolhendo membros de um júri por meio de 

sorteio e com pouca antecedência, não dando margem para que possíveis conflitos ou 

interesses pessoais interferissem. A despersonalização das relações comerciais, no 

entanto, teria ocorrido com a tensão entre o espaço público e o privado, com o uso da 

moeda: não importava o nível de relacionamento entre as partes envolvidas e nem eram 

levadas em conta relações recíprocas e de prestígio (FLORENZANO, 2001, p. 4).  

Florenzano destaca também o papel da Arqueologia e da cultura material para o 

estudo da pólis, suas origens e seus desdobramentos. O conceito de pólis, portanto, deve 

ser integrador de aspectos físicos, materiais e concretos, sem restrições e sem se limitar a 

uma abstração institucional, inclusive considerando a maneira como os próprios gregos 

antigos usavam a palavra, por muitas vezes se referindo a um assentamento (uma 

população assentada, ocupando um território); conclui-se, então, que o sentido de 
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comunidade política deve ser somado ao de assentamento para definir a forma como este 

espaço era pensado. A materialidade da pólis, no entanto, era mutável e acontecia de 

maneira a refletir sua formação social e política, "criando elementos que permitiam a 

integração da comunidade, instalando marcos de identidade nos quais o grupo se 

reconhecia" (FLORENZANO, in: CORNELLI, 2010, pp. 40-41). 

O conceito de pólis também pode ser apresentado como um tipo de estado. Em 

livro publicado em 1989, The Polis-State: Definition and Origin, o historiador grego 

M.B. Sakellariou apresenta fortes argumentos sobre o caráter estatal da pólis grega. Para 

ele, a pólis não é um tipo de comunidade e nem de constituição, como defendem outros 

trabalhos. Sakellariou refuta essas possibilidades ao defender que a pólis é, por essência, 

um tipo de estado; o historiador antecipa as críticas a sua visão, apresentando os 

argumentos contrários e os refutando. A ideia de que os gregos não conheciam o conceito 

de Estado, um conceito moderno, principal crítica a sua tese, é rebatida com o seguinte 

argumento: não se pode, então, falar de estado no Egito, em Roma, estados árabes, pois 

nenhum desses povos contava com o conceito de estado moderno. Sakellariou defende 

uma perspectiva empírica, onde, de certo modo, se ajusta com a visão de seus críticos: 

enquanto a maioria dos acadêmicos defende que para definir o que era a πολις (pólis), 

necessita-se observar os fatos, percebendo como os próprios gregos enxergavam o 

conceito, o autor defende que além de fazer essa observação empírica, deve-se comparar 

os fatos percebidos com aspectos do conceito moderno de estado, e é esse exercício que 

ele faz para fundamentar sua tese. Havendo semelhanças, não há razões para não 

relacionar o fenômeno da πολις com o estado moderno (SAKELLARIOU, 1989, pp. 66-

69).  

Como há uma definição antiga para a pólis (a tradução da palavra como cidade 

também não seria adequada, sendo a tradução mais próxima de πολις a de “corpo de 

cidadãos”), não há como comparar o conceito antigo de pólis com o conceito moderno de 

estado. O que pode ser feito, no entanto, é uma comparação do conceito de estado 

moderno com os aspectos das sociedades chamadas pelos gregos de “πολεις” (poleis). No 

trabalho de Sakellariou, o conceito de estado moderno se baseia em diversas definições 

que combinam os aspectos: sociedade organizada, soberania e território; o território é o 

espaço onde as funções do estado são exercidas e a soberania mantém a ordem da 

sociedade. Tendo a pólis como premissa uma sociedade organizada, já se combina com 

um dos aspectos do estado moderno; outros aspectos como a presença de um território 
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delimitado, a condução das atividades econômicas, criação de leis, monopólio da 

violência, direitos do cidadão, divisão de classes (outro conceito que gera grandes 

discussões quando aplicado ao contexto grego antigo), funções básicas como legislativo, 

executivo, judiciário, a prática da política e a condução de guerras. Encontram-se, então, 

não apenas aspectos básicos do estado moderno na pólis grega, mas até mesmo 

características secundárias e específicas (SAKELLARIOU, 1989, pp. 69-73).  

Ainda trabalhando com definições de pólis enquanto estado, temos o trabalho do 

arqueólogo inglês James Whitley, The City, The State and The Polis2, capítulo de um 

livro, publicado em 2001. Whitley enxerga a pólis como o estado grego típico do período 

clássico, e procura investigar como e quando esse “tipo específico de estado” surgiu, com 

todas as implicações e falsos juízos acerca de interpretações prévias da pólis. O autor 

apresenta teóricos que defendem que o termo cidade-estado não é o mais adequado para 

designar a pólis, e sim o termo “estado- cidadão"3; essa é a definição com a qual trabalha 

durante o capítulo. O termo cidade-estado acaba sendo equivocado porque nem todos os 

estados gregos do período necessariamente foram fundados por meio de uma cidade desse 

tipo (havia, no lado ocidental da Grécia, os éthne, estados federais formados por um 

conjunto de aldeias ou pequenas cidades). Além do mais, o espaço urbano – cidade – nem 

sempre exerce domínio sobre a área rural (WHITLEY, 2001, pp. 1-3).  

Sobre a teoria de estado na Arqueologia, Whitley ressalta que a maioria das 

grandes teorias acerca do surgimento deste foram produzidas com base nas sociedades 

mesoamericanas ou mesopotâmicas, e que o caso da Grécia (a pólis) é muito particular e 

quase não encontra paralelos com as explicações elaboradas em relação à América; são 

situações antropologicamente análogas, mas historicamente muito diferentes. A pólis é 

um estado típico do caso grego, supostamente fundado no século VIII a.C., mas com sua 

completa consolidação e exercício no período clássico, por volta dos séculos V e IV a.C.; 

com essa diferença nas práticas da pólis de sua fundação até o seu apogeu, existem 

questionamentos: pode se chamar de estado a pólis do período arcaico, a pólis como 

surgiu, ou apenas se encontram paralelos com a conceituação de estado na pólis clássica? 

 
2  O texto foi traduzido pela Prof. Dra. Maria Beatriz B. Florenzano (como "A Cidade, o Estado e a 

Polis"), do Labeca – MAE/USP e disponibilizado no site do laboratório em: 

http://labeca.mae.usp.br/media/pdf/traducoes/whitley_a_cidade.pdf 
3 Definição originalmente assinalada por W.G. Runciman: “uma pólis é um tipo de sociedade para a qual 

o rótulo correto não é ‘cidade-estado’, mas, sim, estado-cidadão. Não há necessidade de haver um centro 

urbano dominando um interior rural – o que excluiria Esparta” (RUNCIMAN, 1990, p. 348 apud 

WHITLEY, 2001, p. 2).  
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A pólis teria, então, um processo de formação lento e gradual, iniciando-se no século VIII 

a.C. e apenas se formando de fato no século V a.C., tendo sua formação moldada durante 

todo o período arcaico (WHITLEY, 2001, pp. 3-5).  

M. H. Hansen, em livro publicado no ano de 2006, Polis: An Introduction to the 

Ancient Greek City-State, discorre sobre seus estudos acerca da pólis grega procurando 

fazer um apanhado de conceitos e definições. 

A abordagem escolhida é a de tentar definir a pólis de acordo com o que os 

próprios gregos pensavam dela, e não com o olhar moderno de um pesquisador. A palavra 

pólis, para os gregos, possuía diversos sentidos, sendo os principais: assentamento e 

comunidade. 'Assentamento' aparece como um conjunto de casas e 'comunidade' como 

um conjunto de pessoas, representando, assim, sentidos tanto físicos e concretos quanto 

abstratos e pessoais. No entanto, nem todo assentamento ou comunidade consistia em 

uma pólis: enquanto assentamento, a palavra pólis é geralmente utilizada como similar a 

acrópole, tratando-se de um pequeno e fortificado assentamento; como similar a asty, ou 

cidade em seu sentido mais simples, ou ainda como similar a khora, no sentido de 

território. Enquanto comunidade, pode ser utilizada para definir os cidadãos adultos do 

sexo masculino – politai –, ou ainda o demos; pode significar também uma comunidade 

política com sentido mais abstrato, como koinonia. É interessante notar que, ao falar sobre 

os diversos sentidos do termo pólis para os gregos, Hansen pontua o desaparecimento, 

durante o período Helenístico, do sentido de pólis enquanto acrópole; isso pode nos dizer 

algo sobre as ressignificações dos espaços públicos da cidade-estado grega durante a 

mudança de períodos (HANSEN, 2006, p. 58).  

Para o autor, todos esses usos comuns do termo, durante os períodos arcaico e 

clássico, estão diretamente relacionados, tratando-se de diferentes aspectos de um mesmo 

significado; podem até mesmo se entrelaçar nas situações em que o termo é usado de 

forma genérica. É de extrema importância ressaltar a relação da cidade grega com o seu 

interior, sua área rural, sendo esta conexão por vezes ambígua: as áreas urbanas e rurais 

podem ser consideradas complementares (pensando a pólis como um todo, o interior seria 

parte indispensável, principalmente no aspecto econômico) ou opostos (a vida política, 

que é um dos principais componentes da essência da pólis, aconteceria na área urbana, o 

"centro").  Pólis é quase sempre utilizado para designar território no sentido mais abstrato, 

o território de uma cidade-estado; na maioria das ocorrências do termo, ele é colocado no 
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sentido de assentamento (cidade) ou comunidade política (estado).4 Por esse motivo, o 

termo cidade-estado pode ser considerado uma tradução precisa para pólis, e não um 

termo equivocado e anacrônico como se tem acreditado. A pólis é parte cidade, parte 

estado (HANSEN, 2006, p. 58).   

Na historiografia tradicional sobre a pólis fala-se muitas vezes que a religião seria 

o aspecto principal dessa instituição. Tudo giraria em torno da esfera religiosa; o foco da 

religião grega seria a pólis, onde não haveria uma distinção entre o sagrado e o profano. 

Para Hansen, no entanto, a pólis teria em determinado momento se tornado o foco da 

religião grega: o panteão, templos e deuses não foram criados e inventados dentro da 

pólis, e sim em momentos muito anteriores; no livro, procura desacreditar o pensamento 

de que a pólis grega teria surgido em um contexto religioso arcaico, o qual seria o 

resultado de uma ação conjunta para se erguer templos e organizar grandes festivais: 

muitos templos foram financiados e construídos por indivíduos de maneira independente 

da pólis. Além disso, os sacerdotes emergiram muitas vezes de famílias de poder e 

destaque, passando a ser escolhidos entre cidadãos (por voto ou sorteio) apenas no 

período Clássico, além de diversas evidências que apontam a existência de cultos 

privados ligados também a famílias de destaque econômico e político. A relação entre 

pólis e religião foi se fortalecendo conforme o passar do tempo, mas não seria essencial 

em seu surgimento (HANSEN, 2006, p. 118).  

Outra questão importante para a essência da pólis e sua relação com a religião 

grega é a de gênero. A pólis era fundamentalmente uma sociedade masculina, na qual 

mulheres eram constantemente excluídas enquanto seres sociais e políticos. Na esfera 

religiosa, no entanto, o gênero feminino constituía grande parte dos participantes e 

organizadores de ritos e festivais, sendo as mulheres reconhecidas, neste campo, como 

uma parte indispensável da comunidade (HANSEN, 2006, p. 119). Dessa forma, 

conseguimos claramente perceber, ainda que de forma sutil, separações essenciais entre 

o corpo da pólis e a esfera religiosa.   

 
4 O autor pontua, quanto ao uso da palavra estado, que dentre os diferentes sentidos que o termo pode vir 

a possuir, no grego antigo o significado é relacionado a pólis (cidade; todos os contextos onde o termo pólis 

é utilizado, poderíamos atualmente substituí-lo por 'estado'). As guerras no contexto de então eram sempre 

entre duas pólis, nunca entre duas khoras, por exemplo; no sentido moderno, no qual se acredita que a 

palavra estado esteja mais ligada ao conceito de país, as guerras acontecem também entre dois estados.  
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É inegável que a religião fosse parte muito importante, ainda que não central, do 

cerne da instituição; ao mesmo tempo, não existem registros de uma outra esfera religiosa 

completamente desligada do universo da pólis. Escavações atuais nos mostram ainda que 

a maioria das oferendas votivas em templos e santuários foram ofertadas por pessoas, e 

não pelas cidades. Acredita-se também que a divinização da própria pólis não apareceria 

até o período Helenístico, quando foi manifesta na forma de uma representação da deusa 

Tyche (HANSEN, 2006, p. 121). Percebe-se, nas ideias de Hansen, que ele busca 

desconstruir um espectro de total coletividade e interdependência de todas as esferas da 

existência do corpo da pólis; as esferas todas, especialmente a política e a religiosa, 

estavam em constante diálogo. Apesar disso, já existiam alguns aspectos que nos apontam 

possíveis traços de individualidade e dinâmicas dentro dessas esferas que não 

necessariamente são interdependentes.  

O historiador grego Kostas Vlassopoulos, em "Unthinking the Greek Polis", nos 

apresenta uma contribuição valiosa a respeito do olhar sobre a pólis grega, inserindo-se 

na crítica do primitivismo na História Antiga, trazendo consigo o pós-modernismo, o pós-

colonialismo, o mediterranismo, os sistemas-mundo.  

Nesta obra, a ideia de K. Vlassopoulos é fazer uma oposição às consagradas e 

tradicionais teorias "ortodoxas" de M. Finley, criticando e propondo modelos 

alternativos. Para o autor, a teoria tradicional ortodoxa consistiria em inserir a História da 

Grécia na História da Europa, e ainda como parte de uma etapa evolutiva na caminhada 

da humanidade para a vida moderna, daí as comparações da pólis e dos conceitos que a 

rodeiam com formas e conceitos modernos. Vlassopoulos defende o fim de quaisquer 

teleologias e do eurocentrismo: a história da pólis está atrelada ao Oriente e a todo o 

contexto do Mediterrâneo; busca-se enxergar a pólis enquanto entidade aberta, ligada à 

ideia de sistema-mundo.    

O autor procura conceituar a cidade grega de acordo com o que ela seria e 

significaria para os gregos antigos; a ideia é analisar se o modo como a pólis era entendida 

para quem a viveu suportaria as definições modernas e as aplicações de modelo que se 

faz com o conceito antigo; para isso, ele usa das várias definições de pólis apresentadas 

por Aristóteles na Política. A abordagem de Aristóteles é considerada pelo autor como 

uma abordagem não-histórica; a história não teria papel algum em sua narrativa, cujos 

acontecimentos eram divididos em duas partes: o desenvolvimento dos eventos e o 

desenvolvimento natural das entidades de acordo com suas predestinações.  
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Vlassopoulos tem como objetivos mostrar como alguns usos dos conceitos 

empregados por Aristóteles são equivocados, e como ele procura estimular a análise e 

narrativa históricas, o que foi sumariamente ignorado. A ideia de pensar a pólis como 

uma comunidade/conjunto/corpo de cidadãos já aparecia até mesmo em poesias do 

período arcaico: "a pólis são os homens, não as muralhas da cidade", ideia essa que 

também está presente em Aristóteles:  

“Mas a pólis é uma coisa composta, no 

mesmo sentido que qualquer outra das 

coisas que são todos, mas consistem em 

muitas partes; é, portanto, claro que 

devemos primeiro inquirir sobre a natureza 

do cidadão; pois a pólis é um pleto de 

cidadãos, então temos que pensar quem tem 

direito a ser cidadão e o que é cidadão” 

(ARISTOTLE, apud VLASSOPOULOS, 

2007, p. 71).5 

 Sendo esta a mais utilizada definição aristotélica de pólis, o autor pontua que 

existem problemas na forma como ela foi aplicada ao longo do tempo pelos acadêmicos. 

Parte do princípio de que a pólis teria emergido justamente com o surgimento de uma 

comunidade de cidadãos após a queda das monarquias do período Micênico; no entanto, 

há um problema substancial. Se a pólis for definida como uma comunidade de cidadãos, 

torna-se muito difícil determinar o momento de seu declínio, visto que, da forma como o 

conceito da emergência é colocado, está intrinsecamente ligado a um declínio. Dado esse 

problema, os acadêmicos seguiram uma tendência de pensar em uma continuidade da 

pólis após o fim do período clássico, tornando obsoleta a ideia de que a cidade-estado 

grega teria se tornado completamente decadente com o aparecimento de algumas 

características que são reconhecidas como parte do período helenístico 

(VLASSOPOULOS, 2007, pp. 70-72).  

 Para o autor, o estudo da História Grega tem se centrado, desde sempre, no 

 
5 Tradução livre de "But the polis is a composite thing, in the same sense as any other of the things that 

are wholes, but consist of many parts; it is therefore clear that we must first inquire into the nature of the 

citizen; for the polis is a plethos of citizens, so that we have to consider who is entitled to be a citizen and 

what is a citizen." (ARISTOTLE, apud VLASSOPOULOS, 2007, p. 71). 
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conceito de pólis. A visão tradicional, da pólis como um clube de cidadãos homens 

adultos, traz consigo muitas polarizações comuns: cidadão vs. estrangeiro, mulher vs. 

homem, livre vs. escravo, grego vs. bárbaro. A pólis continua sendo vista como a forma 

de Estado grega, a forma de sociedade, a forma de economia; a organização em forma de 

pólis seria o fator determinante para separar os gregos das demais sociedades do 

Mediterrâneo Antigo e do Oriente Próximo, o que justificaria a maioria dos estudos sobre 

antiguidade serem centrados na história econômica, social, cultural e política da Grécia. 

Existiam outras formas de organização social e de comunidades no mundo grego que, 

apesar de estarem presentes por todo o Mediterrâneo, foram consideradas simplesmente 

como variações do modelo de cidade-estado, o denominador comum. A história do 

mundo grego antigo foi toda pensada e fomentada com base na origem, ápice e declínio 

da entidade pólis, em detrimento de todas as outras formas presentes de organização 

social e política.  

  De acordo com K. Vlassopoulos, o conceito de pólis não é capaz de explicar, ao 

mesmo tempo, a enorme diversidade e a unidade do mundo grego. Não há nenhuma 

abordagem, afora a da pólis, que nos proporcione entender o mundo grego em sua 

totalidade. Temos a tendência de enxergar a cultura e sociedade, não somente gregas, mas 

de um modo geral, como entidades fechadas, bem delineadas e homogêneas. A cultura 

grega é entendida dessa forma em contraposição com outras culturas igualmente fechadas 

e homogêneas; a história da Grécia, por essa perspectiva, foi escrita como uma História 

Nacional; mesmo quando se levam em conta as interações entre gregos e outros povos, 

continua-se a pensar em todos esses povos (incluindo-se os gregos) como entidades 

culturais restritas e homogêneas.  A alternativa de Vlassopoulos para essas abordagens 

dominantes é trabalhar com o contexto de redes: nos permitiria explorar níveis fora da 

pólis – o que ele define como os níveis abaixo e além da pólis seriam as questões dos 

âmbitos social, econômico, político e cultural das interações sociais que aconteceriam do 

lado de fora, não sendo parte da dinâmica interna do que tradicionalmente se define como 

pólis. Para analisar o nível abaixo da pólis, o autor emprega o conceito aristotélico de 

koinônia – uma associação, enquanto para o nível além da pólis, emprega-se o conceito 

de sistema-mundo (VLASSOPOULOS, 2007, pp. 11-22).  

1.2 O mundo helenístico   

 Dentre as várias mudanças que ocorreram no mundo grego durante o século IV, 

destacamos aqui as mudanças no campo religioso e cultural, bem como aspectos gerais 
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nas formas de organização social. Perceber, em linhas gerais, as mudanças que estavam 

ocorrendo nesses campos nos é de maior ajuda para que possamos atingir nosso objetivo 

de compreender o surgimento e sobrevivência do estilo Tanagra.   

Quanto ao que nos é de maior interesse, a pólis Helenística, Hansen nos traz a 

perspectiva de contraste: seu foco durante a obra é discutir majoritariamente a pólis 

durante os períodos arcaico e clássico, quando: 

 "a pólis era uma sociedade 

exclusiva de cidadãos adultos do sexo 

masculino lidando com suas instituições 

políticas, quando o normal do dia-a-dia era 

a guerra entre cidades-estados, quando a 

maioria dos cidadãos preferia viver dentro 

dos muros protetores da cidade" (HANSEN, 

2006, p. 132).6  

A pólis durante o período Helenístico passou por inúmeras mudanças, sendo a 

grande maioria delas, durante tal período, estados dependentes, em um ambiente em que 

proliferavam as ideias de autogoverno, autonomia. A ideia de ter uma oligarquia 

governante, que havia sido esquecida durante o apogeu do período clássico, substituída 

pelo apreço pela democracia, agora retornava com a iminência da dominação romana. 

As instituições políticas permaneciam as mesmas do período Clássico; ainda 

assim, o sentido político da pólis não era mais o de uma organização essencialmente 

masculina composta por cidadãos (originada do sentido arcaico de pólis como uma 

comunidade de guerreiros, visto que muitas cidades-estados não mantinham mais 

exércitos e frotas navais). A questão de gênero também se altera, tendo as mulheres uma 

participação ampliada, não se restringindo mais à esfera religiosa, participando mais 

ativamente da vida pública – mesmo não possuindo autorização para atuar diretamente 

em questões políticas (HANSEN, 2006, p. 132).  

Além disso, a pólis no seu sentido urbano também teve alterações cruciais. Viam-

se algumas mudanças no aspecto físico, como a não necessidade de se construir muros 

nas cidades, o retorno da presença dos palácios, a construção e restauração da malha 

urbana, nas quais as casas passariam de um padrão uniforme em estilo e tamanho para 

 
6 Tradução livre de trecho original: "(...) the polis was the exclusive society of adult male citizens to deal 

with their political institutions, when war between the city-states was the order of the day, and when the 

majority of the citizens preferred to live within the city’s protecting walls" (HANSEN, 2006, p. 132). 
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casas que se diferenciavam muito umas das outras: o abismo social entre ricos e pobres 

se tornou cada vez mais evidente, expresso através da arquitetura das moradias 

(HANSEN, 2006, pp. 132-133).  

Para alguns pesquisadores, o período helenístico é considerado um período de 

decadência ou degeneração quando comparado com o brilhantismo do Período Clássico. 

Sem dúvida, a época Helenística marcava o início de um novo status quo, sem perder a 

sua proximidade e conexão com os acontecimentos do período anterior.  

O Período Clássico é conhecido como a ‘época de ouro’ da antiguidade grega, a 

era mais próspera e memorável, e seu imaginário é permeado por ideias de ‘berço da 

civilização ocidental’, pensado como o período que mais influenciou o pensamento do 

ocidente de hoje. Temos também o atenocentrismo, que coloca Atenas como o centro 

intelectual do mundo antigo, onde teriam atingido seu apogeu as artes, literatura, filosofia, 

ciência e arquitetura. Tende-se a enxergar a época helenística, então, como menos 

importante e menos memorável; essa época apresentou algumas mudanças abruptas nas 

bases da organização da sociedade grega. Essas mudanças, no entanto, não traçam uma 

linha tão concreta entre o período clássico e o helenístico, como costuma pontuar a 

historiografia tradicional.  

Em trabalho publicado no ano de 1970, O Mundo Helenístico, o historiador 

francês Pierre Lévêque nos traz uma obra fundamental para a compreensão do período 

helenístico, que hoje também nos permite ter uma boa visão sobre como os pesquisadores 

do século XX enxergavam essa transição de períodos. Lévêque apresenta uma visão 

bastante romanceada das conquistas de Alexandre, do helenismo e do desenrolar deste 

período, atribuindo ao conquistador algumas características até mesmo mitológicas, 

afirmando, por exemplo, que o mundo helenístico é "surgido das conquistas de Alexandre 

Magno” e o denomina como o "herói providencial”, chegando até mesmo a afirmar que 

Alexandre acreditava ser um super-homem e comportava-se como tal. (LÉVÊQUE, 1970, 

p. 10).  

Em uma seção da obra denominada de “O declínio da Grécia independente”, o 

autor pontua que o declínio teria sido acentuado com o empobrecimento e as perturbações 

sociais, restando apenas algumas cidades que teriam conservado a fachada da 

independência, como Atenas; menciona-se também o fim do serviço militar, confiando o 

Estado sua defesa aos mercenários. Os ricos teriam continuado a existir, monopolizando 

o poder e tendo como objetivos a manutenção de seus privilégios e bens. Apesar das 

desigualdades cada vez mais latentes, a cidade continuaria possuindo prestígio 
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intelectual, valorizando festivais culturais e religiosos e a filosofia. É ressaltada a 

existência de uma crise econômica e social na Grécia continental, com repercussões 

sociais graves: a sociedade teria se partido cada vez mais em duas classes, os ricos em 

porcentagem reduzida e um proletariado miserável (LÉVÊQUE, 1970, pp. 22-24). Um 

tópico abordado pelo autor que é constantemente criticado trata de sua visão a respeito da 

Monarquia Helenística: ele sustenta, desde o início do livro, uma ideia de monarquia 

universal, na qual todos os empreendimentos militares e expansionistas de Felipe II e 

Alexandre Magno teriam como objetivo principal, desde seu início, "formar e consolidar 

um reinado de proporções cósmicas dominando todo o mundo conhecido" (NETO, 2017, 

p. 2).   

A questão da monarquia universal e das ideias por trás do mito da formação do 

mundo helenístico, romantizado por Lévêque, está diretamente ligada à ideia e ao 

conceito de cosmopolitismo helenístico. A ideia de monarquia universal sustentada por 

Lévêque é também compreendida como uma ruptura da dicotomia de civilização e 

barbárie, uma ideia de fraternidade entre os diversos povos presentes no Mediterrâneo 

Antigo, integração entre povos e classes sociais diferentes. A prática desse plano de união 

teria se dado, de acordo com Lévêque, pelos casamentos estratégicos, o afastamento da 

população dos assuntos políticos e a tentativa de igualar e assimilar gregos e bárbaros. 

Muitas vezes a entidade política da pólis e seu corpo de cidadãos, parte de uma 

"civilização", se reconheciam enquanto tal por oposição ao bárbaro ou ao não-grego; a 

respeito do fim dos antagonismos, Lévêque afirma que eles chegaram a um fim no 

período Helenístico: oposições entre gregos e bárbaros, cidadão e escravo, a 

subserviência e desprezo à mulher (LÉVÊQUE, 1987, p. 159).  Além disso, é pontuado 

o afastamento das pessoas comuns das decisões políticas: o homem, de cidadão que 

tomava as decisões, tornar-se-ia um súdito, e a vida nos novos Estados se desenvolve 

independentemente da sua vontade:  

"[...] O administrador da coisa pública 

torna-se funcionário, soldado ou mercenário. E, ao 

lado deles, nasce o homem que, não sendo mais nem 

o antigo cidadão nem o novo técnico, assume diante 

do Estado uma atitude de desinteresse neutro, 

quando não de aversão." (REALE, 2003, p. 250 

apud NETO, 2017, p.3) 
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O afastamento do cidadão das decisões políticas pode ser visto como um 

rompimento da tradição grega; no entanto, o homem, apesar de se apresentar alheio à 

política, não poderia ser considerado como não politizado: havia conhecimento da 

situação política e entendimento por parte de grande parte das pessoas comuns sobre o 

que estava em curso. Os valores fundamentais da vida clássica se encontrariam 

destruídos, a ideia de pólis enquanto o Estado perfeito e não apenas uma forma histórica. 

Platão e Aristóteles escrevendo a República ou a Política perdem seu sentido, são 

colocados em contraste com as alterações que estariam em curso nesse período: se 

colocam como uma perspectiva superada. A preocupação, nas novas escolas filosóficas 

helenísticas, seria pensar a relação do indivíduo com o cosmos, não mais focando na 

relação com a cidade e os cidadãos. Dar-se-ia a descoberta do indivíduo; a consciência 

de si enquanto ser autônomo.  (NETO, 2017, p. 3-4).  

O etnocentrismo e a xenofobia, bem como as demais oposições que teriam sido 

quebradas de maneira quase instantânea com a consolidação e êxito do suposto plano de 

monarquia universal de Alexandre Magno, defendido por P. Lévêque, não deixaram de 

existir de uma hora para outra; o que devemos observar e o que deve ser mais discutido é 

o vínculo entre o indivíduo e a cidade, o mundo (kosmos), uma conexão inata e essencial 

que perpassa o vínculo forjado entre cidadão e pólis.  

A ideia de cosmopolitismo helenístico aparece no livro de François Lefévre, 

História do Mundo Grego Antigo, atrelado à ideia de helenismo:  

"O cosmopolitismo é uma das 

características marcantes da época, 

particularmente em Alexandria ou na Delos do 

século II [a.C.], fazendo conviverem gregos, 

italianos, fenícios, sírios, judeus, egípcios etc. Os 

horizontes se misturam e também recuam, às vezes 

de modo impressionante. Assim, nos confins do 

império de Alexandre, o soberano máuria Asoka (ca 

269-233 [a.C.]), herdeiro de uma dinastia com a 

qual no final do século IV [a.C.] Seleuco I 

mantivera relações interesseiras (elefantes de 

guerra), não deixa de publicar seus 'editos' em 

grego e neles mencionar os reis contemporâneos, 

inclusive Magas de Cirene e Alexandre II do Epiro: 
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isso faz parte de sua propaganda depois de 

conquistar a região de Calinga, no golfo de 

Bengala, e de converter-se ao budismo, pouco antes 

do meio do século III [a.C.]. Duas inscrições dos 

séculos III e II [a.C.], recentemente publicadas, 

confirmam o vigor do helenismo até no Tadjiquistão 

e o alto grau de helenização de algumas elites 

indianas (lá os Yvana, ou seja, os gregos, têm fama 

de homens de saber)." (LEFÉVRE, 2013, p. 344) 

 

Lefévre, no capítulo sobre a Época Clássica, menciona as mudanças ocorridas no 

século IV, que é quando essa "transição" estaria se direcionando. O século IV, durante 

sua primeira metade, seria uma série de acontecimentos que são resultados diretos da 

Guerra do Peloponeso. Na segunda metade, aos poucos, algumas características da época 

helenística começam a emergir. Houve evoluções nas áreas religiosa, socioeconômica e 

política. No campo religioso, o autor pontua que, apesar de a cidade continuar como o 

centro das práticas religiosas, detecta-se uma forma de individualização e de 

interiorização das crenças, a busca de uma maior proximidade com o divino e de uma 

salvação pessoal, não em detrimento do coletivo, e sim em pé de igualdade. Além disso, 

é destacada a ascensão do misticismo7 e do dionisismo8, além de outros tipos de culto que 

seriam ressignificados, como o heroico, quando se prestam homenagens e se divinizam 

em alguns locais Filipe da Macedônia e Alexandre Magno; o culto régio teria muito 

sucesso durante a época helenística, apesar de suas raízes antigas: "esses elementos 

vivificam a religião grega, cujos componentes tradicionais coexistirão com esses novos 

cultos ao longo da época helenística" (LEFÉVRE, 2013, pp. 259-261).  

Já do século III em diante, os cultos régios continuaram a ser implementados em 

nível local, centrados nas cidades, seguindo as regras de um culto estatal oficial; a 

implementação desses cultos pelo Estado poderia significar, na perspectiva monárquica, 

um instrumento político de consolidação e manutenção do poder, unificação do reino, 

tanto dentro da Grécia quanto em territórios conquistados, agora helênicos; também pode 

ser visto como um poder protetor, lembrando ao rei de seus deveres e cobranças no nível 

 
7 Na forma de orfismo ou iniciação eleusiana.  
8 A mitologia dionisíaca, segundo o autor, teria uma forma de explicar a dualidade alma-corpo e outros 

questionamentos pessoais dos humanos.  
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divino, o que poderia incitá-lo a se mostrar à altura de tal posição.  Como já mencionado, 

os cultos esotéricos também ganham espaço, ao lado das divindades curativas, como 

Asclépio. Esses cultos possuem papéis importantes não apenas no campo religioso como 

também no político: essa abertura religiosa proporciona o maior aparecimento de cultos 

estrangeiros, principalmente de origem asiática que ganham fortes traços helenizados, 

engendrados ao cosmopolitismo e à multiplicação de contatos. Isso não significa, no 

entanto, que tenha havido uma mutação total e completa da religiosidade, provocando um 

declínio dos cultos tradicionais; por mais aberturas que tenham ocorrido no campo 

religioso, tudo acaba passando pelo controle da cidade, mostrando que as novidades eram 

incorporadas e acrescentadas aos correntes cultos cívicos, e não substituindo-os 

(LEFÉVRE, 2013, pp. 348-351).  

É durante o mutável século IV que possuímos mais informações acerca do 

exercício da justiça e das finanças públicas. Através de uma enorme quantidade de fontes 

sobre o funcionamento da cidade de Atenas, por exemplo, pode-se atestar uma grande 

mudança de costumes, mas não um declínio da cidade e nem do modelo democrático. As 

pessoas parecem se preocupar mais com sua própria imagem, praticando boas ações e 

doações voluntárias, que geram consideração e prestígio a seus autores; também há a 

presença constante de um luxo ostentatório, grandes honrarias a generais vencedores 

permeadas pela ideologia régia da vitória. Ante a isso, o engajamento militar dos cidadãos 

comuns parece cair, para dar lugar a mercenários vindos de diversos lugares. Apesar da 

diminuição no engajamento militar, a participação política continuaria grande e real 

(LEFÉVRE, 2013, pp. 268-272), ao contrário do que nos diz Lévêque, por exemplo. 

Apesar de as teorias a respeito do período transicional do século IV apontarem decaídas 

e degenerações, este século teria sido igualmente inovador em relação aos outros 

pertencentes ao período clássico, mostrando enorme capacidade de adaptação a mudanças 

e novos fatores, prolongando suas experiências da forma como foi possível:  

“O que está efetivamente desaparecendo é o 

tipo de cidade hegemônica que vinha dominando o 

cenário internacional há pelo menos um século e 

meio. Mas na nova ordem do mundo o modelo da 

pólis, que continua a ser o ambiente da vida 

cotidiana, ainda tem pela frente um belo futuro. 

Herdeiro do século V e assentando os 

enquadramentos da época helenística, o século IV 
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brilha também pela criatividade, frequentemente 

vista em relação com a inquietude dos espíritos e a 

evolução dos costumes." (LEFÉVRE, 2013, p. 273).  

Em suma, o nome grego não mais definiria uma raça e sim uma maneira de pensar, 

sendo a participação nas tradições e costumes mais importante que a origem para se 

definir um grego. A época helenística está entre "continuidade e revolução”, mudando a 

escala do helenismo; helenismo esse que dá nome ao período em razão de sua grande 

intensidade e extensão, enquanto qualificador de uma língua, costumes, modo de vida, 

representando o triunfo de uma cultura, na qual os intercâmbios culturais entre gregos e 

não gregos são uma questão central: ocorre um "alargamento do mundo" e uma 

internacionalização da história. 

A cidade de Alexandria recebe uma seção do livro de P. Lévêque, nomeada "Um 

Turbilhão Cosmopolita”. Vista como sendo praticamente a única cidade do Egito, 

Alexandria seria, para o autor, a síntese do espírito cosmopolita que predominava na 

época helenística. É descrita como possuindo uma administração própria, mas que seria 

mais de fachada do que realidade, por se tratar de uma cidade que era a capital de um 

reino fortemente centralizado e a residência real; além disso, seria uma cidade "animada, 

barulhenta, frenética, onde praticam-se todos os prazeres, mesmo os menos inocentes; 

Afrodite está ali como em casa". O povo teria um espírito turbulento de rebelião 

(LÉVÊQUE, 1987, p. 68). Tendo um desenvolvimento único em toda a história do mundo 

grego, os principais fatores que podem explicar o incrível destaque de Alexandria seriam 

o abrigo que a cidade dava à burocracia que administrava o Egito, além de ser o centro 

de intensas atividades econômicas: vasos, estatuetas, tecidos finos, papel, perfumes e 

outros artigos de luxo que seriam conhecidos no mundo inteiro (as Tanagras fabricadas 

em Alexandria são alguns dos mais bem finalizados exemplares, possuindo a cidade uma 

enorme quantidade de artesãos e ateliês); além disso, a cidade seria o único porto egípcio 

do Mediterrâneo que proporciona a ligação deste território com os demais reinos 

helenísticos, e servia também como ponto de importação e exportação de mercadorias. 

Alexandria era um dos centros culturais mais vivos do mundo grego, sendo que até 

mesmo chamou-se durante muito tempo de alexandrino tudo o que era helenístico 

(LÉVÊQUE, 1987, pp. 68-69).  

Para F. Lefévre, Alexandria seria uma cidade onde se concentram contrastes, 

diversidades e novas atitudes, sendo o "símbolo da civilização helenística que se irradia 

ao longo do mundo e do tempo". Com uma população estimada em 400 mil habitantes, a 
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cidade era habitada por macedônios, gregos, orientais, judeus e egípcios. Alexandria era 

vista como a vitrine do poder real, concentrando-se os reis em atrair para lá as elites gregas 

intelectuais, econômicas e políticas. A cidade era considerada um conservatório do 

helenismo e se auto celebrava como tal; pessoas pertencentes a todas as partes do mundo 

helenístico se orgulhavam de ter por lá passado, e a comunidade cultural alexandrina nos 

faz notar uma unidade no mundo grego (LEFÉVRE, 2013, pp. 357-365).  

O período helenístico é visto por Lévêque como muito rico em criações com uma 

riqueza desordenada, que seria devido a um “desenvolvimento de vida que se deixa 

reduzir mal à unidade”: 

"É que o individualismo, que tinha feito 

tantos anos de progresso a partir dos fins do século 

V, triunfa por fim. Exprime-se sob formas tão 

diferentes [...] a aspiração por uma sabedoria 

pessoal, as necessidades místicas da alma 

preocupada em assegurar sua própria salvação [...] 

Mas, paradoxalmente, o homem parece só ser capaz 

de desenvolver a sua individualidade na 

coletividade.” (LÉVÊQUE, 1987, p. 99)  

 

 A questão da arte e suas mudanças é pontuada pelo autor dentro de tal contexto: 

um período em que estaria triunfando algo de caráter individualista e secular. A arte 

helenística retrata a essência do cotidiano: nunca houve tantos pintores, escultores, 

arquitetos. O mundo helenístico, em toda a sua prosperidade, pedia registros; a presença 

forte e numerosa da “burguesia” (no contexto helenístico, a camada social voltada ao 

exercício do comércio e outras atividades econômicas que poderiam reter direitos 

exclusivos e privilégios) justificaria, além da grande quantidade de produção artística, a 

laicização da arte. A arquitetura e a escultura religiosas continuariam a existir, mas sem 

o ardor da fé, sem inovações nas construções dos templos. A escultura, quando religiosa, 

representaria essencialmente divindades muito humanas. Enquanto isso, proliferavam as 

construções de edifícios civis, como palácios e casas privadas, em uma aparente 

competição de luxo e conforto. Lévêque anula a influência oriental nas artes e acredita 

que as artes indígenas, dos povos que já estariam em determinados locais antes da 

dominação grega, estariam imitando os padrões gregos, não apresentando resistência. Se 

assiste ao triunfo do helenismo e a criação de uma koiné artística. O mundo grego, à 
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época, apresentaria uma enorme prosperidade e habitantes que valorizavam o lazer, 

construindo cidades harmoniosas, repletas de ordem e beleza, adornadas com um número 

impressionante de esculturas; a arquitetura sem o prestígio da escultura, da grande 

estatuária, não é mais concebida. 

Outro sinal latente do triunfo individualista na sociedade helenística seria a 

arquitetura doméstica. A casa privada ganharia mais conforto, suntuosidade; essa 

modificação do ambiente doméstico é justificada pelo autor como reflexo da passagem 

do homem de cidadão para um simples particular, que não frequenta mais a ágora e a 

assembleia e se interessa cada vez mais por si próprio e seu interior. As casas da burguesia 

eram decoradas com mosaicos, cores resplandecentes, estátuas e estatuetas, abundância e 

luxo. No planejamento urbano, no entanto, os edifícios direcionados ao coletivo se 

desenvolvem; o autor justifica esse aparecimento, em grande quantidade, de locais 

destinados a encontros e convivência de pessoas dizendo que, dado o enfraquecimento da 

vida política, esses edifícios seriam dedicados ao prazer, lazer e comodidade das pessoas. 

A multiplicação de edifícios coletivos se tratava de teatros, ginásios, palestras e estádios, 

locais que não possuíam viés político e serviriam única e exclusivamente como lazer e 

entretenimento (LÉVÊQUE, 1987, pp. 126-133).  

 

A visão de P. Lévêque em "O Mundo Helenístico" é um excelente exemplo de 

como parte da historiografia tradicional enxerga o período: se trata de rupturas pontuais, 

mudanças bruscas. Dicotomias seriam rompidas, de repente não havendo mais uma 

separação entre gregos e bárbaros; uma crise seria gerada na questão da identidade grega: 

não mais se reconheciam por oposição aos não-gregos, pois com a difusão do helenismo 

tudo era grego. O individualismo, por sua vez, é imperante; o homem passa a se preocupar 

exclusivamente consigo, com suas questões pessoais, refletindo esse novo olhar em sua 

religião, sua arte, sua política e sua arquitetura. Reorganiza-se a vida de acordo com as 

novas preocupações e princípios. Sabe-se, no entanto, que a organização social e política 

do período helenístico não era assim tão simples; P. Lévêque baseia todas as suas 

concepções sobre o mundo helenístico na ideia falaciosa de monarquia universal que 

estaria presente nas conquistas de Alexandre. Além disso, as informações carecem de 

mais fontes e melhores fundamentações; seria simplista, para os padrões de hoje, afirmar 

meramente que a mulher deixara de ser subjugada, que o individualismo imperava, ou 

que os edifícios de uso coletivo eram pensados apenas para fins de prazer pessoal, por 

exemplo.  
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Sobre a organização social e a vida no mundo helenístico, J. A. Evans pontua que 

um dos traços mais evidentes de mudanças políticas seria as pólis concedendo títulos de 

cidadão honorário a estrangeiros, coisa que não acontecia em uma forma mais fechada da 

pólis, como era o tradicional da época clássica. A cidadania, no entanto, não era plena, e 

o aspecto restrito da pólis se preservou nesse sentido. 

A pólis teria continuado a ser a unidade básica da vida social, cultural e religiosa, 

mesmo que sua importância tenha sido relativamente diminuída, enquanto Estado, no 

novo mundo helenístico. A cidade-estado grega foi usada para disseminar a hegemonia e 

a cultura gregas nas vastas áreas conquistadas pelos macedônios (Alexandre em pessoa 

teria fundado mais de 20 cidades); as novas pólis, fundadas já durante o período 

helenístico, teriam um planejamento urbano, que, assim como a arquitetura pública, era 

evidentemente grego; nas escolas, seguia-se um currículo grego, os ginásios seguiam o 

modo grego de treinar os esportes, e era ensinada a importância de se ser um herdeiro das 

tradições culturais helênicas. Na Grécia, as antigas cidades que possuíam enorme 

importância antes das mudanças ocasionadas pelas conquistas, viviam na sombra do reino 

macedônico. A maioria dessas cidades eram, ou diziam ser, democracias; no entanto, o 

poder político estaria concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras (EVANS, 

2008, pp. 14-17).  

Quanto à aparência da cidade helenística, Evans aponta a existência de uma ágora 

ou um mercado, além de outros edifícios públicos como um teatro a céu aberto, uma 

fonte, banhos públicos e um odeão ou local coberto para apresentações musicais e recitais 

de poesia. Também havia ginásios onde os jovens podiam estudar, que geralmente eram 

localizados no subúrbio, mas no período Helenístico, mudam para perto do centro da 

cidade. Isso pode ser sinal de uma maior importância sendo dada a esses locais; cada vez 

mais ginásios foram sendo construídos nos corações das cidades durante esse período. 

Havia também, é claro, os templos divinos: o templo da divindade patrona da cidade 

ficaria próximo ao centro, provavelmente na acrópole. Também haveria muros defensivos 

cercando as cidades, e do lado de fora dos portões as estradas abrigavam enterramentos e 

necrópoles.   

A típica casa helenística (ou ao menos a maioria delas) seria pequena, com um 

pátio aberto e rodeado por salas e geralmente com apenas um andar; observamos que essa 

visão da casa helenística entra em conflito com o que nos diz Lévêque, sobre a ostentação 

de luxo e a exuberância das casas de um modo geral. É pontuado ainda que nem todas as 

cidades gregas da época helenística funcionavam da mesma forma e tinham as mesmas 
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dinâmicas, não se podendo comparar, por exemplo, a uma cidade pequena e homogênea 

como Priene, onde religião e estado estariam fortemente ligados, pessoas com roupas 

estrangeiras dificilmente eram vistas pelas ruas e todos os habitantes participavam 

ativamente dos festivais religiosos e sacrifícios aos deuses, principalmente aquela 

divindade patrona da cidade, Atena.  

Os contrastes de Priene, por exemplo, com uma cidade cosmopolita e 

multicultural como Alexandria, eram bem evidentes. A cidade de Alexandria se tornou a 

cidade mais populosa do mundo helenístico, atraindo imigrantes gregos e não-gregos, 

incluindo uma comunidade judaica; sendo uma cidade planejada desde o início para ser 

um local símbolo do espírito de helenização e das conquistas gregas e macedônicas, a 

presença de Alexandria no Egito era impositiva até mesmo agressiva, visto que o território 

foi dominado por conquista, onde já existia uma organização social e cultos religiosos 

que nada deviam aos gregos (EVANS, 2008, pp. 18-20).  

Em livro publicado no ano de 1981, La civilisation hellénistique, o arqueólogo 

francês François Chamoux nos fornece uma visão ampla e contundente a respeito da 

sociedade helenística. O livro possui um capítulo dedicado a discutir a sobrevivência e 

resistência da cidade grega, a pólis, durante este período. O jogo político não seria mais 

dominado por cidades, mas por reinos. De acordo com as observações do autor, a curta 

duração do domínio dos reinos helenísticos não teria relação com a intensidade do 

impacto desse fenômeno na mentalidade contemporânea ou a influência que teve na 

civilização (a exemplo: a democracia ateniense durou apenas um século e meio e, ainda 

assim, é considerada um dos fenômenos de maior impacto na mentalidade antiga) 

(CHAMOUX, 1981, p. 165). O tópico da sobrevivência das cidades gregas durante o 

período helenístico é por muitas vezes ignorado e subestimado; no entanto, é necessário 

tentar determinar quão grande foi o alcance da influência política de então no modelo de 

cidade. Apesar de apresentar um novo aspecto mais amplo e aberto, a cidade continuou 

existindo e cumprindo seu papel para a imensa maioria dos gregos. Estavam vivendo seu 

cotidiano e ''encontrando na comunidade cívica os meios para realizar as próprias 

ambições'' (CHAMOUX, 1981, p. 166).  

Documentos epigráficos da época escritos por respeitados intérpretes chegam a 

definir o período como "Era de Ouro da Cidade Grega" o que Chamoux considera 

excessivo quando comparamos com o período clássico. Nem por isso as cidades perderam 

alguma importância e continuaram a ser o elemento básico da estrutura social, a célula 

mais importante da vida de toda a civilização. A cidade helenística teria preservado os 



37 
 

principais aspectos da cidade clássica: uma comunidade humana unida por história, mitos 

e cultos em comum; continuaria reconhecida como estado por outros estados ou 

comunidades. A autonomia total, assim como na cidade clássica, era não mais que um 

ideal no período helenístico. Pouquíssimas cidades possuíam recursos e poderes para 

pensar apenas em seus próprios interesses; a maioria era obrigada a se submeter a alguma 

forma de controle, tutela ou até mesmo subordinação. No entanto, um sistema altamente 

complexo de relações políticas teria se formado em todo o mundo helenístico; mudanças 

ocorreriam na distribuição dos centros de poder, o que teria afetado a posição de cidades 

tradicionais no âmbito "internacional". As cidades gregas do período helenístico não 

mostraram sinal algum de pertencerem a uma sociedade decadente; preservaram sua 

vitalidade apesar de todas essas mudanças. Todas as cidades helenísticas já estudadas, 

tanto no território propriamente grego quanto fora dele, teriam se mantido fiéis à essência 

e aos princípios políticos tradicionais de um sistema que, gradualmente, ao longo de 

séculos e gerações, moldou a forma grega de um Estado. Em todos os casos, as cidades 

sobreviveram e, em grande parte deles, prosperaram. Em suma, os princípios adotados e 

os problemas enfrentados por uma cidade helenística não eram, em essência, diferentes 

daqueles enfrentados por uma cidade clássica (CHAMOUX, 1981, pp. 167-187) 

A independência individual teria surgido como um fenômeno novo no mundo 

grego. Durante o período helenístico houve o surgimento de personalidades importantes 

cujas vidas ultrapassaram os "limites" do viver dentro dos muros da cidade. Além disso, 

havia a possibilidade de que um escravo pudesse comprar a sua liberdade, o que seria 

contraditório com o próprio status de escravo. Poder comprar sua liberdade implica que 

ele também podia possuir bens e manter economias. Esse novo privilégio dado aos 

escravos mostra uma mudança tipicamente helenística, um procedimento de emancipação 

do indivíduo, relacionado com o fenômeno de independência individual. Apesar de 

receber consideração enquanto homem e indivíduo, o escravo continua sem uma cidade. 

Mesmo com o caráter cosmopolita helenístico, o poder e a natureza da conexão cívica 

continuam extremamente importantes (CHAMOUX, 1981, p. 186).  

A organização política das cidades não teria passado por nenhuma mudança 

radical após Alexandre; a Assembleia Popular e o Conselho continuaram como os dois 

instrumentos básicos da autoridade do Estado e uma ordem tradicional prevalece baseada 

no respeito por leis ancestrais, preservando essencialmente o privilégio das classes mais 

favorecidas.  A sociedade grega sempre foi composta por membros mais ricos e mais 

modestos e essa definição dependia do tamanho da terra que o indivíduo possuía, 
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componente essencial de qualquer fortuna. Além disso, na época helenística o comércio 

teria crescido consideravelmente. Os dados arqueológicos e evidências textuais mostram 

expansão de artigos de luxo e aumento da demanda por itens de alimentação caros e 

metais preciosos. Com o aparecimento de uma “burguesia”, nova classe de cidadãos que 

viviam do comércio de bens móveis e outras atividades semelhantes, o desequilíbrio e a 

desigualdade entre as classes teria aumentado, o que levaria a uma tensão social entre 

ricos e pobres. Embora raramente essas tensões resultem em conflito aberto ou revoltas, 

tiveram seu impacto na maneira com que as instituições funcionavam e na vida da cidade 

em si; transferia-se o peso de assegurar a sobrevivência da população mais desfavorecida, 

cada vez maior, para os ombros do corpo político da cidade. O Estado, então, adotou 

algumas medidas de controle de itens básicos de sobrevivência, como cereais. No caso 

do trigo, não apenas controle, mas também distribuição gratuita do cereal adquirido com 

os fundos públicos para os desfavorecidos. Isso não teria resultado em um afrouxamento 

dos laços cívicos; pelo contrário, ele seria fortalecido pela "solidariedade", visto que os 

mais favorecidos pagavam mais impostos e auxiliavam no provimento de suprimentos 

para os desfavorecidos. Essa solidariedade cívica proporciona estabilidade para a ordem 

social, fazendo com que, durante o período helenístico, as cidades apresentassem menos 

problemas sociais em relação aos períodos arcaico e clássico (CHAMOUX, 1981, pp. 

188-192).  

A situação permitiria ainda a ascensão de mulheres na vida pública, que teria 

aumentado consideravelmente, visto que as cidades não hesitam em apelar para mulheres 

favorecidas socialmente por ajuda e benfeitorias, para garantir a estabilidade da ordem 

social. Tal fato acarretou o aparecimento de estátuas de mulheres (as quais arqueólogos 

não conseguiram relacionar com nenhuma divindade em especial, acreditando se tratar 

de mulheres comuns que teriam feito doações e benfeitorias que justificariam receber 

homenagens) em espaços públicos e templos (CHAMOUX, 1981, pp. 194-195) Essa 

mesma ascensão social do sexo feminino  pode estar relacionada também ao aparecimento 

das Tanagras, que são pequenas esculturas representando mulheres bem vestidas e 

aparentemente comuns.  

A nova organização permitiria também que algumas cidades se propusessem a 

vender seu título de cidadania, algo que apenas se conseguia por nascimento, salvo raras 

exceções. Com o novo caráter mais amplo da organização das pólis, era possível ascender 

socialmente por meios econômicos (CHAMOUX, 1981, p. 196).  
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Para Chamoux, a cidade possuía um papel essencial na preservação de um 

determinado estilo de vida e cultura, ainda que necessitando se adaptar para servir melhor 

a organizações políticas amplas, que se encaixam nas necessidades contemporâneas. Em 

um período de insegurança e violência, as instituições cívicas sobreviveram, se adaptaram 

à evolução social e se mostraram flexíveis:  

“(...) Essas instituições prolongaram a vida das 

tradições locais, a lealdade à herança de uma história comum, 

a memória de antepassados ilustres; forneceram à literatura e 

às artes um público receptivo e muitas oportunidades para 

afirmar sua presença, embora nunca tenham passado por 

nenhuma renovação completa. Mesmo quando foram colocadas 

no contexto mais amplo de uma confederação, permaneceram 

essencialmente de acordo com os antigos padrões de 

pensamento, os quais os gregos arcaicos e clássicos haviam 

elaborado à luz da experiência.” (CHAMOUX, 1981, pp. 212-

213)9 

 

No tocante ao estilo de vida helenístico, nota-se que a monarquia e cidade 

coexistem; ambas são criações genuinamente gregas e possuem uma relação ambígua e 

complexa. Com certeza houve uma evolução no pensamento e na mentalidade populares; 

o século IV a.C. já mostrava sinais de mudança. A “evolução” ocorreu assim como o 

esperado em relação ao período clássico, tendo alguns pesquisadores modernos até 

mesmo apontado que a metade do século IV a.C. já seria o início do período helenístico 

(CHAMOUX, 1981, p. 255).  

Apesar do crescimento do comércio e outras atividades, a economia teria 

permanecido essencialmente agrária; as cidades em sua maioria seriam autossuficientes, 

vivendo dos recursos de seu próprio território. Ainda que a economia helenística fosse 

baseada na agricultura, e apesar da emergência de uma consciência mais sensível acerca 

da natureza, a civilização grega preservou a proximidade e conexão com a vida urbana, 

 
9 Tradução livre do trecho em inglês: “(...) These institutions prolonged the life of local traditions, loyalty 

to the heritage of a common history, the memory of illustrious ancestors; they provided literature and the 

arts with a receptive public and many opportunities for asserting their presence. Yet they never knew any 

thorough renewal. Even when they were placed in the wider context of a confederacy, they remained 

essentially in agreement with age-old patterns of thought, which Arcaid and Classical Greece had worked 

out in the light of experience.” (CHAMOUX, 1981, pp. 212-213)  
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presente em períodos anteriores; as casas se tornaram maiores, mais espaçosas, a 

decoração mais luxuosa e demonstram prosperidade apesar das guerras e catástrofes 

naturais. A cidade, política e geograficamente, permaneceu sendo o ponto principal da 

vida individual e coletiva. A vida religiosa seria rica e diversa nas cidades helenísticas, 

mesmo nas menores. As majestosas construções de cunho religioso são prova da 

vitalidade das instituições cívicas, que foram preservadas, assim como o cuidado tomado 

para proporcionar a essas instituições locais apropriados de socialização (CHAMOUX, 

1981, pp. 264-274).  

O apreço por construções majestosas nunca foi tão grande. Não se pode, de 

maneira alguma, falar em decadência da sociedade e da cidade grega durante esse 

período, visto que foram erguidos muitos monumentos e santuários, de riqueza e 

tamanhos inacreditáveis e muito únicos, à maneira helenística:  

 

"A era helenística amava tudo o que era incomum, tudo 

o que era estrangeiro. Era feita de tudo o que era pitoresco, 

fantástico e bizarro, de contos surpreendentes e desfechos 

inesperados (...)" (CHAMOUX, 1981, p. 288).10 

 

Os teatros não apenas sobreviveram ao período helenístico, mas eram construídos, 

revitalizados e o drama era incentivado e intensamente performado. Atores profissionais 

se reuniam e viajavam para apresentar peças e havia uma demanda crescente por 

espetáculos teatrais por todo o mundo helenístico. As peças agora eram produzidas com 

temas diferentes, com ênfase nos indivíduos, seus comportamentos e psicológicos, 

substituindo em parte a tragédia global, por exemplo, e outros gêneros que dialogam 

melhor com a aura coletiva (CHAMOUX, 1981, pp. 289-292). 

Fala-se em decadência e degradação também da vida religiosa em razão do 

crescente pensamento crítico entre filósofos e outros intelectuais; no entanto, vemos 

comunidades preservando ritos antigos ainda que as condições não fossem favoráveis, e 

até mesmo criando outros. A religião não apenas sobreviveu, como ganhou novo fervor; 

era vista como um fenômeno social. Em um culto, o ritual era mais importante que o mito 

e o conteúdo teológico. A visão helenística da religião trata a fé como um recurso pessoal 

 
10 Tradução livre do trecho em inglês "The Hellenistic Age loved all that was unusual, everything that came 

from foreign parts. It was made of whatever was picturesque, fantastic, or bizarre, of surprising tales and 

unexpected dénouements (...)" (CHAMOUX, 1981, p. 288).   
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e uma conexão social. Os helenísticos possuíam a mesma necessidade de algo divino que 

seus predecessores e permaneceram atraídos pelo sagrado, que, para eles, estava presente 

em todos os lugares: deixar os altares da cidade vazios era o mesmo que trazer a ruína 

para a cidade. Evidências arqueológicas que mostram intensa atividade nos templos 

durante o período provam que a cidade permaneceu como ponto principal da vida cívica 

para a maioria das pessoas e que o campo religioso não perdeu sua vitalidade nas cidades 

helenísticas (CHAMOUX, 1981, pp 323-352).  

Em suma, o fenômeno de continuidade teria ocorrido, então, nas áreas religiosa, 

política e social, tendo permanecido a cidade como uma instituição. O que prevaleceu, 

assim como em outros períodos, foi a opinião de uma grande maioria: as pessoas 

continuaram estritamente ligadas a seus deuses e a cidade onde nasceram e ao modo de 

vivenciar o cotidiano. Apesar da aura cosmopolita, os gregos helenísticos continuaram a 

basear todo o seu pensamento em sua civilização secular, seus deuses, seu modo de vida. 

Mesmo quando estavam fora de seu local de origem, algo comum durante este período, 

levavam consigo a essência do helenismo (CHAMOUX, 1981, pp. 320-351). Chama a 

atenção do autor a grande flexibilidade e facilidade de adaptação dos gregos antigos: 

 “(...) A habilidade do povo helênico de se adaptar a 

novas circunstâncias e extrair de suas experiências e provações 

uma disciplina de comportamento e pensamento que lhes 

permite superar algumas delas e tirar o melhor proveito de 

outras.” (CHAMOUX, 1981, pp. 255-256)11 

Ao observarmos as diferentes visões a respeito do período helenístico, podemos 

concluir que as mudanças que ocorreram foram vistas como uma "etapa evolutiva” entre 

ambos os períodos históricos (clássico e helenístico), e apesar das grandes diferenças, o 

pensamento e modo de viver helenísticos continuaram a contribuir para a continuidade 

da tradição clássica. A pólis, por exemplo, teria continuado a existir enquanto entidade 

física e social; a mudança de períodos que foi traçada e pontuada por uma historiografia 

tradicional configura mais uma continuidade que uma ruptura de costumes e tradições. 

Além disso, os avanços e alterações em algumas ideias essenciais (que aconteceram, 

independentemente de se seguir ou não a periodização tradicional) não devem ser vistos 

 
11 Tradução livre do trecho em inglês: “(...) The Hellenic people's ability to adapt to new circumstances, 

and extract from their experiences and ordeals a discipline of behavior and thought enabling them to 

overcome some of these and make the best of others." (CHAMOUX, 1981, pp. 255-256).  
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enquanto uma decaída ou declínio da sociedade grega ou mesmo o fim do chamado 

“Período Clássico”.  

As inovações que surgiram no período Helenístico não sugerem degeneração; pelo 

contrário: podem até sugerir a ideia de evolução dos materiais e conceitos da época 

clássica para a transformação no que, hoje, é conhecido como helenístico. Esses dois 

períodos históricos estão em constante interação, visto que grande parte da essência 

helenística é formada por elementos clássicos preexistentes. A mudança na forma com 

que as pessoas enxergavam, entendiam e pensavam o mundo deveria ser vista como uma 

continuação, não revelando nenhuma forma de decadência. O período que chamamos 

Helenístico possui um incrível potencial em artes, literatura, teatro, arquitetura, música, 

matemática, filosofia e ciências; as Tanagras, nosso objeto de estudo, são um exemplo 

latente disso no campo da arte. Além disso, a civilização grega e sua cultura foram 

expandidas, difundidas e ampliadas, e não restringidas. É irreal pensar que o período 

helenístico tenha sido menos importante historicamente: cada período histórico reflete a 

forma como o povo lidava com cada aspecto da vida. Durante o Período Helenístico, as 

pessoas carregaram a bagagem da época clássica e a tornaram no que hoje enxergamos 

como a civilização helenística. Não é pertinente o pensamento de que este período traria 

a decadência das ideias clássicas primárias: são duas épocas diferentes, cada uma com 

sua contribuição e possuindo enorme conexão. Tudo está estreitamente ligado, visto que 

a sociedade helenística deu continuidade à época clássica, sob um ponto de vista 

diferente.  
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Capítulo 2. A coroplastia no mundo grego 

 

2.1 As estatuetas de terracota gregas: um breve histórico  

 As peças de terracota foram fabricadas na Grécia e seus domínios desde o período 

Neolítico até o Império Romano (cerca de 4.000 anos de produção e difusão das peças); 

durante o período Clássico, sabemos que as estatuetas estavam em “segundo plano” 

devido à grande valorização da arte monumental, e é suposto que em todos os períodos 

esse seja o lugar dessas peças, em razão do baixo valor de produção e facilidade de 

transporte, em comparação com as peças da grande estatuária. Os propósitos das peças de 

terracota eram diversos: algumas serviam como bonecas e outros brinquedos, outras como 

oferendas votivas. Escavações, tanto as mais antigas quanto as mais recentes, nos 

mostram que as estatuetas de terracota estavam presentes em ambientes domésticos, 

religiosos e em sepulturas; quando encontradas em casas, a maior suposição é que naquele 

local existia um templo ou altar de culto doméstico (HIGGINS, 1963, p .9); a ideia de que 

certos exemplares possuíam caráter estritamente religioso é muito presente nos estudos a 

seu respeito. 

As estatuetas de terracota sobreviventes foram em sua maioria encontradas no que 

parecem ser templos ou locais de cultos religiosos; grandes quantidades delas também 

foram achadas enterradas próximas a templos: os locais de oferenda, quando lotados 

delas, eram esvaziados e as estatuetas seriam enterradas em trincheiras próximas, sendo 

quebradas antes do enterramento para evitar reuso ou uma nova dedicação. Quando 

encontradas em sepulturas, acredita-se que faziam parte das posses da pessoa ali 

enterrada, e portanto, estavam lá para acompanhá-la: as terracotas eram encontradas em 

sepulturas juntamente com peças de cerâmica, jóias ou armas (HIGGINS, 1963, p. 9). A 

maioria das estatuetas é encontrada em templos ou locais de cultos religiosos e também 

em grande quantidade em sepulturas e enterramentos, devido à possibilidade de 

sobrevivência do material arqueológico nesses locais; no entanto, os locais prováveis de 

uso incluem casas, santuários e outros espaços tanto privados quanto públicos.  

Algumas interpretações mais recentes sobre as estatuetas encontradas em 

ambientes domésticos apresentam a possibilidade de essas peças terem sido usadas para 

rituais religiosos e depois levadas para casa, para proteger o ambiente doméstico ou 

simbolizar a religião dentro daquele ambiente. Estatuetas de quase todos os períodos 

foram encontradas em pequenas quantidades em salas de armazenamento ou produção de 
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comida, o que pode ligar essas peças à produtividade ou sustento e alimentação 

(BINTLIFF, 2012, p. 75).  

 As terracotas gregas do final do período Neolítico e início da Idade do Bronze 

(3.000 – 2.000 a.C.) são totalmente feitas à mão, sem moldes, de forma bem simples e 

crua. Por volta da metade do período minoico, em Creta (2.000 – 1.550 a.C.), aparecem 

figuras de homens, mulheres e animais, em sua maioria dedicadas em santuários e 

templos, e ocasionalmente enterradas com os mortos. Pelo final do período micênico 

(1.550 - 1.100 a.C.) começam a aparecer uma maior quantidade e variedade de peças, 

sendo mais populares formas femininas que se acredita tratar-se de deusas; é nessa fase 

que as estatuetas começam a ficar mais ricas em detalhes. Com o fim do período Micênico 

e o início das invasões dóricas na Grécia, no período de 1.100 – 800 a.C., as estatuetas se 

tornam mais escassas, voltando a reaparecer representando homens e animais, também de 

forma mais crua (HIGGINS, 1963, pp. 12, 13). Os usos das estatuetas durante o período 

neolítico e a Idade do Bronze são praticamente os mesmos: encontradas em sepulturas, 

casas e templos representando mulheres que provavelmente são deusas; acredita-se que a 

conotação das estatuetas nessas épocas seja puramente religiosa, sendo usadas 

majoritariamente para rituais e não como bens pessoais; as estatuetas parecem ser uma 

parte importante da vida religiosa. É mais difícil afirmar o uso exato dessas peças em 

períodos tão anteriores pela falta de textos que podem falar sobre elas, os quais começam 

a aparecer por volta do período Arcaico (VERHAGEN, 2012, p. 12). 

 

2.1.1 Período Arcaico 

Grande parte dos arquétipos de terracotas do período Arcaico (800 - 500 a.C.) 

costuma ser interpretada como a deusa Deméter e são geralmente relacionados com os 

rituais de adoração dessa divindade, que incluem produção agrícola, fertilidade da terra, 

casamento, morte, entre outros aspectos. Esses modelos de estatueta continuaram a ser 

usados até o período clássico e parte do helenístico: mulheres em pé com um braço 

levantado na direção dos seios. Outros tipos populares no período arcaico são figuras retas 

com apenas a cabeça esculpida, mulheres usando polos, sentadas com as mãos nos joelhos 

(Fig. 1), homens cavalgando, figuras em luto, as chamadas mourners, ou carpideiras, além 

de várias formas mostrando cenas do dia-a-dia (HIGGINS, 1986, pp. 75 - 78). Uma nova 

técnica desse período é o uso do molde, que nos mostra que havia uma demanda pela 

produção em larga ou média escala dessas peças; além disso, é a partir do período arcaico 

que conseguimos identificar estilos mais locais da produção das peças, sendo que as peças 
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produzidas em diferentes locais possuem particularidades que permitem diferenciá-las, o 

que nem sempre era possível com as estatuetas dos períodos anteriores (HIGGINS, 1963, 

pp. 14-15). 

Estatuetas de terracota só são encontradas em Tanagra e na região da Beócia em 

geral após o período micênico, de 625 a 200 a.C, um período relativamente curto de 

tempo; a exemplo, as cidades de Atenas e Corinto, cidades maiores e centros de referência 

artística e cultural, produziam terracotas desde o século VIII a.C. e continuaram a 

produzir até meados do século IV d.C. O estilo Tanagra, que tornou a Beócia um grande 

centro produtor coroplata, foi produzido nessa região de 350 a 200 a.C., e após seu 

desaparecimento, não há praticamente nenhum registro de outros modelos de estatuetas 

produzidas nos arredores de Tanagra (HIGGINS, 196, p. 64).  

  O estilo das estatuetas produzidas na Beócia é praticamente o mesmo em todas 

as cidades da região, sendo que eram diferenciadas pelo tipo de argila utilizado, específico 

de cada local; isso acontecia não apenas na Beócia, mas em todo o mundo grego. Assim, 

a análise da argila possibilita identificar a origem de estatuetas ditas de Tanagra, Atenas, 

Rodes etc.  

A produção de um repertório extremamente diverso de estatuetas arcaicas mistura 

tradição e invenção, restrições técnicas e demanda crescente. A prosperidade vinda com 

o advento do século VII a.C. aumenta a necessidade por objetos de qualidade para serem 

depositados em santuários e sepulturas; em meados do século VI a.C. , as técnicas 

anteriormente utilizadas, como modelagem à mão ou no torno cerâmico (que exigiam 

respectivamente muito tempo – um artesão era capaz de produzir menores quantidades, 

tendo que modelar cada estatueta individualmente –, e a habilidade de um ceramista) não 

preenchiam mais as necessidades dos artesãos, que aderiram então à técnica de 

moldagem. Tal técnica permitiu a padronização e a larga distribuição de estatuetas, bem 

como sua reprodução através da fabricação de novos moldes, cujos protótipos ou 

arquétipos eram as próprias estatuetas. Dessa forma, uma linguagem comum foi criada, 

em termos de formas e significados de diferentes tipos iconográficos (HUYSECOM-

HAXHI, MULLER, 2018, p. 57).  

Muitos centros de produção arcaicos são reconhecidos por sua forma de 

representar corpos e rostos, suas tradições e técnicas artesanais, bem como seu repertório. 

Centros como a Beócia e Corinto se mantiveram fiéis às suas tradições e conhecimentos 

do modo de fazer, enquanto a Ática, por exemplo, era mais aberta a influências externas. 

Por esse motivo, a região da Beócia persistiu utilizando a técnica de modelagem manual 
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por um longo tempo. As estatuetas mais presentes nessa região eram, além das mulheres 

modeladas no torno cerâmico, figuras femininas rígidas, sentadas em tronos ou em pé, 

cavaleiros e cavalos; depois, figuras representando cenas cotidianas, até finalmente adotar 

a técnica da moldagem, para fabricar cópias de tipos presentes em outros centros 

produtores (HUYSECOM-HAXHI, MULLER, 2018, pp. 57-59). 

Por volta de 625 a 470 a.C., encontramos figuras modeladas à mão, com exceção 

da cabeça, para a qual eram utilizados moldes. Simultaneamente, de 625 a 550 a.C., 

também era utilizada a técnica do torno de cerâmica, onde se fabricava um corpo 

cilíndrico para a estatueta, ao qual se acoplava a cabeça feita com o uso de moldes. Na 

Beócia, de 470 a 200 a.C., as figuras moldadas foram fabricadas em larga escala. O molde 

frontal era feito a partir de uma figura já existente – o arquétipo –, que poderia ser de 

argila, bronze ou madeira. A parte posterior do molde era lisa. O molde era fabricado 

pressionando-se a argila molhada contra o arquétipo, camada a camada, até atingir a 

espessura desejada; quando a argila endurecia, era retirada do arquétipo e finalizada 

adicionando-lhe os detalhes com o uso de ferramentas, e então queimada. Depois de 

pronto o molde, este recebia uma fina camada de argila para fazer a frente da estatueta; 

depois, outra camada para as costas. As estatuetas derivadas desses moldes, que iriam 

para o forno em alta temperatura, possuem uma abertura nas costas para ventilação, de 

modo a impedir rachaduras na argila no processo da queima. Durante o período clássico, 

essas aberturas eram grandes e retangulares, enquanto no período helenístico costumavam 

ser menores e circulares. O molde duplo, presente na técnica de fabricação das Tanagras, 

era o padrão entre os anos 330 e 200 a.C. A frente e as costas da estatueta eram moldadas; 

eram utilizados dois moldes feitos a partir de um arquétipo. As costas usualmente eram 

tão bem trabalhadas quanto a frente.  

 No tocante à decoração e queima, de 625 a 550 a.C. as figuras eram adornadas 

com o mesmo verniz preto utilizado para decorar cerâmica. O forno utilizado para 

queimar as estatuetas eram estruturas simples de tijolos de barro ou de argila e a 

temperatura atingida era baixa para os padrões modernos, chegando a 950º C. Antes de 

serem levadas ao forno, as estatuetas recebiam a aplicação de uma suspensão de argila, 

de consistência espessa, chamada engobo, nas partes onde se desejava que adquirissem 

uma pigmentação negra. A primeira etapa do processo de queima iniciava com uma 

temperatura de 800°C e com uma atmosfera rica em oxigênio, o que causava a oxidação 

da peça, tornando-a completamente vermelha. Numa segunda etapa, a queima era feita 

sem a presença de oxigênio e com muito carbono. Nesse processo, chamado redução, toda 
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a peça ficava negra. Ao mesmo tempo, elevava-se a temperatura do forno a 950°C 

fazendo com que as áreas com aplicação do engobo se vitrificassem devido à fusão da 

sílica presente na argila.  Em uma última etapa da queima, a peça passava novamente pelo 

processo de oxidação, e voltava a ficar vermelha. As áreas com engobo, no entanto, 

permaneciam negras devido ao selamento proporcionado pela vitrificação. O resultado 

era uma decoração com detalhes do que é comumente chamado verniz negro. O processo 

de vitrificação da suspensão de argila exigia muita habilidade e conhecimento do 

coroplata, pois devia garantir que não houvesse falha na elevação da temperatura no 

processo de redução e que no retorno do oxigênio ao forno este não penetrasse nas partes 

mal vitrificadas e produzisse uma coloração do marrom ao vermelho alaranjado.  

 Os pigmentos solúveis em água, como o vermelho, amarelo e azul, quando 

aplicados na cerâmica desbotam com muita facilidade, pois esse material era 

corriqueiramente utilizado e lavado, o que não era o caso das estatuetas, que não 

precisando ser lavadas, eram perfeitas para a aplicação desse tipo de coloração; por volta 

de 550 a.C., surgiu então o sistema policromado. Tal sistema marcou a divisão de artesãos 

entre ceramistas e coroplatas, os especialistas em trabalhar com a terracota. As estatuetas 

ficaram então mais coloridas, sendo usadas cores resultantes do emprego de pigmentos 

minerais puros ou combinados entre si: vermelho (ocre vermelho), rosa (ocre vermelho e 

giz), amarelo (ocre amarelo), azul (lápis-lazuli ou azul egípcio, pouco usado porque 

importado e de alto preço), verde (malaquita, ainda mais cara e menos utilizada que o 

lápis-lázuli), branco (giz ou gesso). O preto era obtido com a fuligem, um pigmento 

orgânico (HIGGINS, 1986, pp. 69-70). Com o sistema policromado, as estatuetas não 

possuíam mais o mesmo brilho que costumavam ter quando eram decoradas antes da 

queima, que transformava em verniz preto a suspensão de argila aplicada nos detalhes; 

com os pigmentos aplicados após o processo de queima, os tons ficaram mais matificados, 

pastéis. O que perderam em brilho, no entanto, ganharam em diversidade e riqueza de 

cores (JEAMMET, 2014, pp. 209-11).  Esse artesanato refinado não muito resistente e de 

cores muito vivas inspirou poetas e escritores da antiguidade, como indica esta passagem 

de Luciano, séc. II d.C.: 

 

“Agora, embora não saiba, você é como as figurinhas feitas pelos 

coroplatas na Ágora, colorida de vermelho e azul, mas por dentro 

você é argila frágil”. – “Now, though you do not know it, you are 

like the figurines made by the coroplasts in the Agora, coloured 
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with red and blue, but inside you are fragile clay.”  (HIGGINS, 

1986, p. 70) 

As estatuetas fabricadas durante o período arcaico (625-470 a.C.), são em sua 

maioria registradas como provenientes de Tanagra, mas o estilo era o mesmo em toda a 

região da Beócia. O arqueólogo britânico R. A. Higgins, um dos primeiros pesquisadores 

a, de fato, estudar as figuras de terracota gregas sob a ótica da Arqueologia, em “Tanagra 

and the Figurines”, fornece uma explicação completa dos processos de produção e 

detalhes técnicos envolvendo as estatuetas de terracota e o trabalho do coroplata. Para o 

autor, o desenvolvimento da produção de estatuetas de terracota nessa região durante o 

período arcaico se dá em três estágios (HIGGINS, 1986, p. 72): 

Estágio I: 625-550 a.C. A decoração padrão era feita com verniz preto, com algumas 

experimentações de outros pigmentos coloridos. Tipos presentes:  

1) figura feminina sólida, com corpos cilíndricos e cabeças moldadas; presente entre 625 

e 600 a.C. O corpo era modelado à mão, a cabeça com uso de moldes. Há um contraste 

entre os detalhes presentes na cabeça e a simplicidade do corpo (fig. 1). 

 

Fig. 2. Estatueta sólida de figura feminina, com o corpo modelado e a cabeça moldada, contrastando com 

o corpo. Os cabelos são em estilo egípcio. Imagem: Reprodução HIGGINS, 1986, p. 72. 
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2) figura feminina oca, com o corpo feito no torno de cerâmica e a cabeça moldada; presente 

entre 625-500 a.C. Tipo pode ser específico para uso funerário, com a figura representada 

fazendo um gesto típico de luto; ou com o chamado “sorriso arcaico” (figs. 2 e 3).  

 

Figs. 3 e 4. Carpideiras - Imagens: Musée du Louvre. 

3) figura feminina com corpo reto e modelado à mão e cabeça modelada ou moldada, 

presente entre 650-625 a.C.; projeções triangulares entre os braços e a cabeça. A figura 

pode usar polos, o que caracteriza divindade, e é um tipo próprio da Beócia, chamadas 

pelos arqueólogos de “Pappa figures”. Podem estar em pé ou sentadas. Também há as 

figuras que possuem as mesmas características, porém não usam polos (figs. 4-6). 

 

Figs. 5, 6 e 7. estatuetas retas com sorriso arcaico. Imagens: British Museum. 
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4) figuras 'bird-face' e ‘mouse-face’, presentes entre 625 e 550 a.C. e muito comuns em 

sepulturas desse período na região da Beócia. Na variação ‘mouse-face’, a figura possui um 

nariz proeminente e olhos pintados nas laterais do rosto. Usa sempre o polos, e pode estar 

sentada ou em pé, o que é mais comum. Ocasionalmente carrega um bebê nos braços. A 

figura ‘bird-face’ está sempre em pé, também usa o polos e tem um pescoço mais curto e os 

olhos menores, assemelhando-se mais a um pássaro do que a um rato (figs. 7, 8 e 9).  

 

Figs. 8, 9 e 10. Mouse-face e bird-face. Imagens: British Museum - British Museum - Museum of Fine Arts, Boston. 

5) figuras de cavalos, geralmente montados, modeladas à mão, presentes entre 625 e 550 a.C. Os 

cavalos costumam ser bastante simples e os homens que os montam, por vezes, não possuem 

nem mesmo pernas. Essas estatuetas podem ter sido fabricadas para fins funerários; o cavalo 

montado simbolizaria heroísmo, o caráter heroico do morto como caçador ou guerreiro. O rosto 

dos homens esculpidos montando o cavalo se assemelham aos das figuras ‘mouse-face’ (fig. 10).  

 

Fig. 11. Cavaleiro e cavalo. Imagem: British Museum.  
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6) figuras de macacos ou símios agachados, decoradas com verniz preto, presentes entre 

625 e 550 a.C. Pode fazer referência às figuras egípcias sagradas de babuínos, 

representando o deus Toth (fig. 11).  

 

Fig. 12. Símio agachado. Imagem: British Museum. 

Estágio II: 550-500 a.C. A principal mudança em relação ao estágio anterior é o estilo 

policromático; há maior uso da cor vermelha e alguns detalhes em preto e amarelo. Tipos presentes:  

1) figura feminina em pé ou sentada com corpo reto e a cabeça moldada, presente entre 550 e 

500 a.C. Bastante parecidas com as figuras do item 3 do estágio I, porém com o uso de novo 

esquema de cores e mudanças nos polos, que agora são mais altos e decorados. As figuras 

aparecem também usando o peplos dórico (figs. 12 e 13).  

 

Figs. 13 e 14. Figuras retas usando polos. Imagens: Museu Britânico - Museum of Fine Arts, Boston. 
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2) versão “maximizada” e decorada dos polos usados pelas figurinhas, presente entre 550 

e 525 a.C. (figs. 14 e 15  

 

 Figs. 15 e 16. polos decorados maximizados. Imagens: Museu Britânico - Museum of Fine Arts, Boston. 

3) figuras de cavalos, sem cavaleiros, presentes por volta de 550 a.C. em sepulturas da 

Beócia, agora decorados com pigmento preto e vermelho e mais bem modelados, menos 

grosseiros que os anteriores (figs. 16 e 17).  

 

Figs. 17 e 18. Cavalos decorados com linhas e pigmentos. Imagens: Museu Britânico - Museum of Fine Arts, 

Boston.  

Estágio III: 500-475 a.C. Aparecem figuras muito diferentes das anteriores, retratando 

cenas do cotidiano, animais, cenas cômicas e algumas figuras que parecem ser cópias 

de tipos já existentes em centros artísticos como Rodes, Atenas e Corinto. Tipos 

presentes:  
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1) genre pieces - cenas do cotidiano, modeladas cuidadosamente à mão, mostrando a 

preocupação do coroplata em ser fiel à realidade. Presentes entre 500 e 475 a.C. Um grupo 

retrata cenas comuns, como pessoas cozinhando, limpando, brincando etc. Um segundo 

grupo retrata atores em cenas cômicas e absurdas, e aparecem ainda alguns animais, como 

cães e cabras (figs. 18-23). 

 

Figs. 19 e 20. Genre pieces. Imagens: British Museum.  

 

Figs.. 21 e 22. Genre pieces. Imagens: Museum of Fine Arts, Boston.  

 

Figs. 23 e 24. Genre pieces. Imagens: Museum of Fine Arts, Boston.  
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2) cópias de tipos importados, como figuras feitas em centros produtores mais avançados 

(Rodes, Atenas e Corinto), presentes entre 500 e 475 a.C. Os arquétipos provenientes de Rodes 

retratam suas mulheres em pé ou sentadas, usando peplos dórico, que viria a ser a vestimenta 

feminina mais popular no período clássico. O caimento dos tecidos das vestimentas passa a ser 

mais solto, e por esse motivo essas peças são consideradas transicionais entre o estilo mais 

rústico do período arcaico e as inovações do período clássico (figs. 24 e 25).   

 
Fig. 25. Cópia de tipo coríntio, que provavelmente representa a deusa Ártemis, por estar segurando flores 

e um filhote de veado. A cópia é oca, enquanto os originais coríntios eram maciços. Imagem: Reprodução 

HIGGINS, 1986, p. 96. 

Fig. 26. Cópia de tipo ateniense, provavelmente representando Atena, já que se assemelha a um tipo ateniense en-

contrado em templos da deusa. A frente é moldada e as costas são retas. Imagem: reprodução HIGGINS, 1986, p. 96. 

No mundo grego antigo, estatuetas de terracota são encontradas em santuários de 

divindades femininas, tais como Ártemis, Deméter, Atena e as Ninfas, e em menor 

quantidade em sepulturas, quase sempre de pessoas jovens. O repertório arcaico é 

dominado por figuras femininas rígidas, em pé ou sentadas em tronos; meninas em pé; 

prótomos; simposiastas e pequenas korai. Apesar de uma lacuna nas possibilidades de 

identificação dessas figuras, a maioria delas parece se relacionar com divindades: 

representações de várias figuras divinas para quem as estatuetas foram dedicadas, ou 

quem protegia a pessoa falecida e a guiava para o Mundo Inferior. 

Hoje, tendemos a relacionar essas figuras, utilizando da iconografia, também 

com representações convencionais dos mortais em seus diferentes status sociais e 

familiares: o simposiasta pode representar o pai, provedor do lar; a mulher entronizada, 

a esposa dedicada, mãe e dona de casa; a koré, a menina em idade de se casar, enquanto 

26 25 
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o kouros, nu ou vestido, é o adulto em formação. Os gregos arcaicos poderiam ainda 

dedicar essas estatuetas, juntamente com muitas outras que simbolizam também 

educação, casamento e gestação a santuários de divindades que protegiam as passagens 

de integração social para jovens, provavelmente em festivais que celebravam suas 

mudanças de status (HUYSECOM-HAXHI, MULLER, 2018, pp. 59-60).  

 

2.1.2 Período Clássico 

 Na periodização tradicional, o chamado período clássico se estende do ano 475 a.C. a, 

aproximadamente, 330 a.C. Nesse período, foram produzidas algumas das esculturas mais 

famosas da antiguidade clássica, como as do Templo de Zeus, em Olímpia, as do Parthenon, 

em Atenas, e os trabalhos de Praxíteles, Fídias e outros artistas amplamente conhecidos. Essas 

obras teriam total influência no estilo de se produzir terracotas, especialmente as Tanagras, cujo 

artesão tinha o objetivo claro de produzir pequenas obras-primas.  

No período clássico, figuras femininas em pé com mais detalhes, usando peplos e 

apoiadas em uma base começam a aparecer; acredita-se que sejam uma continuação dos 

modelos arcaicos, com um padrão mais elevado e o uso muito mais frequente de moldes em 

todas as partes das estatuetas. Além disso, outros tipos se mostram muito populares: mulheres 

em pé com uma das mãos levantadas em direção ao seio ou com as mãos firmemente 

pressionadas ao lado do corpo, usando polos mais elaborado e maior; mulheres em pé usando 

parte do peplos sobre a cabeça. Apesar de o molde estar presente em quase todos os modelos, 

ele não era universal, ainda existindo figuras modeladas totalmente à mão. Algo que mudou 

dos períodos anteriores para a terracota do período clássico é a pintura, sendo que nem todas as 

estatuetas do período arcaico, por exemplo, possuíam algum tipo de tinta. No período clássico 

grande parte dos modelos são pintados com detalhes e cores diferentes: a cor poderia substituir 

a modelagem no que diz respeito ao detalhamento. É também no período clássico que começam 

a surgir os modelos que virão a ser chamados Tanagras, representando mulheres usando quíton, 

himation, apresentando cores ricas, sendo feitas em moldes diferentes para a frente e as costas 

e depois finalizadas à mão: tanto o colorido quanto a modelagem eram extremamente ricos em 

detalhes (HIGGINS, 1963, pp. 17 – 22). No início, as figuras clássicas eram mais simples, com 

o crescente uso do peplos dórico, uma vestimenta com poucas dobras e possibilidades de 

caimento. Alguns tipos áticos do início do período mostram mulheres em pé usando peplos e 

com uma base mais alta. O chamado Primeiro Tipo Ático é uma peça que marca a transição, 

altamente representativa (fig. 26), enquanto o Segundo Tipo Ático mostra o processo completo 

de transição de estilo, da terracota arcaica para a clássica (fig. 27); a vestimenta de ambas pode 
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refletir uma influência inicial da grande estatuária na coroplastia, sendo muito parecidas com 

as das estátuas do templo de Zeus em Olímpia (fig. 28). No final do século V a.C., uma maior 

influência de trabalhos da grande estatuária, como as esculturas presentes no Parthenon, por 

exemplo, teria resultado em peças mais voluptuosas (fig. 29). No século IV a.C., existem 

algumas peças que parecem trazer um resgate de atributos arcaicos, como a frontalidade e a 

rigidez (fig. 30), ao mesmo tempo em que outras mostram uma grande elevação nos padrões 

(fig. 31). Essas estatuetas representam o início de um processo artístico que envolvia maior 

liberdade na execução e maior influência da grande estatuária, o que mais tarde culminaria na 

emergência do estilo Tanagra, que teria surgido na Ática (HIGGINS, 1967, p. 57-58).  

 

Figs. 27 e 28. Primeiro e segundo tipo ático - Imagens: British Museum. 

 

Fig. 29. Estátuas de mármore do templo de Zeus em Olímpia - Imagem: Museu de Olímpia. 
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Fig. 30.  Exemplo que mostra as peças mais voluptuosas - Imagem: reprod. HIGGINS, 1967 pl. 31F. 

Fig. 31. Mulher sentada, mostrando resgate de atributos arcaicos. Imagem: British Museum. 

 

 

Fig. 32. Peça que mostra uma grande elevação dos padrões e precede as Tanagras. Imagem: British 

Museum. 

 

30 31 
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Em Tanagra, assim como em toda a Beócia, os processos técnicos e o estilo 

mostram uma evolução gradual em relação às figuras que são cópias de importados, 

do item 2 do Estágio III, do período arcaico. A estatueta típica dessa região torna-se 

oca, com a frente moldada e as costas modeladas à mão, possuindo um grande 

orifício retangular para ventilação. As estatuetas beócias do período clássico podem 

ser divididas em dois grupos: o primeiro engloba o período de 475 a 375 a.C. e o 

segundo de 400 a.C. até o aparecimento de exemplares já considerados helenísticos. 

É nesse período que, como já mencionado, surge o sistema policromado; as 

estatuetas, então, são frequentemente coloridas e apresentam tons de rosa, azul, 

amarelo, vermelho, branco e preto.  

 

Grupo I - 475 - 375 a.C. - Tipos de origem ródia e ateniense, antes copiados, se 

desenvolvem no que viria a ser um estilo único da Beócia, marcado pelo tamanho grande, 

medindo de 30 a 40 cm, com bases altas, poses frontais e penteados elaborados. Os temas 

de representação desse grupo se restringem quase totalmente a mulheres sentadas ou em 

pé e homens jovens. Tipos presentes: 

1)  mulher sentada, presente por volta de 475 a.C. Retratada com expressão mais severa, 

o que denuncia o período (fig. 32). 

 

Fig. 33. Mulher sentada. Imagem: British Museum. 
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2)   mulher em pé em uma base alta, usando polos e peplos e com uma expressão séria. 

Os cabelos estão repartidos ao meio e caem sobre os ombros. Presente por volta de 475-

460 a.C., é o primeiro tipo de mulher em pé que podemos considerar clássica; similar ao 

primeiro tipo ático (fig. 33).  

  

Fig. 34. Mulher em pé, com peplos e polos. Imagem:  reprodução. HIGGINS, 1986 p.99. 

 

3)   mulher em pé usando peplos e polos, com vestimenta semelhante às encontradas nas 

estátuas do templo olimpiano de Zeus, presente por volta de 450-452 a.C. O tipo é certamente 

originado em Atenas, adaptado na Beócia com a adição de detalhes locais (fig. 34).  

 

Fig. 35. Mulher em pé,com peplos e polos. Imagem: British Museum. 
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4)  mulher em pé fazendo gesto de luto e lamentação, uma carpideira, muito comum no 

período arcaico; aparece usando peplos e levando as duas mãos à cabeça. Tanto a 

vestimenta quanto a expressão são semelhantes ao item 3, porém a figura em questão não 

usa polos. Presente por volta de 450 a.C., é um tipo raro, encontrado na região da Beócia 

apenas em Tanagra, em sepulturas; acredita-se que eram fabricadas para serem enterradas 

junto aos mortos, representando a lamentação por sua partida (fig. 35).  

 

Fig. 36  Carpideira. Imagem: reprodução HIGGINS, 1986 p.99. 

5)   mulher sentada em um trono, tipo comum na terracota clássica. A pose é rígida e 

simétrica, e a expressão severa; está presente por volta de 450 a.C. e se trata da variação 

sentada da mulher em pé do item 3 (fig. 36).  

 

Fig. 37. Mulher sentada em um trono. Imagem: British Museum. 
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6)   variação mais específica da Beócia da representação de mulher em pé; neste tipo de figura, 

presente por volta de 450-425 a.C., uma mulher em pé em uma base alta com as duas mãos ao 

lado do corpo usa polos. As costas são típicas das terracotas beócias deste período, lisas, 

modeladas à mão e com um orifício grande e retangular para ventilação (fig. 37).  

 

Fig. 38. Mulher em pé, com polos. Imagem: British Museum. 

7) mulher em pé, típica da Beócia, presente por volta de 425-400 a.C. Algumas 

apresentam a mesma tipologia do item 2, levando a mão direita ao peito; outras têm as 

mãos ao lado do corpo, como nos itens 3 e 6. Possuem uma base alta e são representadas 

usando o peplos dórico. A particularidade beócia desse tipo é o penteado, extremamente 

elaborado, com o uso de um grande polos; a origem do penteado é incerta mas ele aparece 

somente em figuras beócias, femininas e masculinas (fig 38).  

 

Fig. 39. Mulher em pé, com grande polos. Imagem: British Museum. 
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8) variação do item 7, um pouco mais recente, presente por volta de 400-375 a.C., se trata 

de um tipo peculiar muito comum em Tanagra, mas encontrado em toda a Beócia. Mulher 

em pé em uma base ainda mais alta, com penteado bastante elaborado, usa peplos e polos. 

Parte do peplos está sobre a cabeça, como uma noiva; nas mãos, levam cestas que 

aparentemente contêm meadas de lã ou um fio solto; a junção desses atributos pode levar 

a uma associação com Deméter (fig. 39).  

 

Fig. 40. Mulher em pé com peplos e polos. Imagem: British Museum. 

9)   jovens homens em pé, vestindo capas que cobrem as costas e deixam a frente do corpo 

nua; presente por volta de 450-375 a.C., esse tipo de figura pode ser representado segurando 

um animal, como galos, lebres etc. Em pé em uma base alta, alguns podem ainda usar o 

mesmo penteado elaborado das figuras femininas dos itens 7 e 8 (figs. 40-42).  

 

Figs. 41, 42 e 43. Jovens homens em pé com capas nas costas e corpo nu. Imagem: British Museum. 
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10) deus Hermes agachado, usando pilos e um manto enrolado em volta do corpo e figuras 

de sátiros agachados, presentes por volta de 450 a.C., trata-se de tipos ródios que foram 

largamente incorporados no repertório beócio, aparecendo em Tanagra (figs 43 e 44).  

 

Figs. 44 e 45. Deus Hermes e Sátiro. Imagem: British Museum  

 

Grupo II - 400 - 330 a.C. - Novo estilo de estatuetas se populariza na região da Beócia, 

especialmente em Tanagra. Essas novas figuras são consideravelmente menores, com poses mais 

relaxadas; o esquema de cores é ampliado e a tinta usada para a pele é mais natural. O peplos dórico, 

antes tão frequente, é gradualmente substituído pelo uso do quíton e um manto, uma versão anterior 

do himation. Esse estilo tão típico do século IV a.C. teria surgido em Atenas, onde os coroplatas se 

inspiravam nos trabalhos da grande estatuária e os adaptavam, e mostra os primórdios do que viria 

a ser o tão falado estilo Tanagra, que apareceria no início do período helenístico.   

1) mulher em pé em uma base circular, usando quíton e um manto que passa por cima da 

cabeça e cai em muitas dobras, que segura com uma das mãos.  Presente por volta de 390-

350 a.C., essas mulheres podem representar a deusa Deméter e, em alguns casos, em que 

aparece seminua, Afrodite (fig. 45).  

 

Fig. 46. Afrodite. Imagem: British Museum 
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2) Leda carregando um cisne, em pé em uma base irregular. O manto que veste cobre 

apenas as costas, deixando a frente do corpo nua. Presente por volta de 380 a.C., esse tipo 

de estatueta possui uma modelagem bastante delicada e natural, podendo gerar uma 

associação com modelos da grande estatuária (figs. 46 e 47).   

 

Figs. 47 e 48. Leda carregando um cisne. Imagens: British Museum. 

3) mulher em pé em bases circulares, usando quíton e manto rente ao corpo; presente por 

volta de 350 a 330 a.C., esse tipo forma uma conexão entre os anteriores e o que virá a 

ser o estilo Tanagra. A naturalidade da representação, a expressão e a forma como se 

posicionam, depositando o peso em uma das pernas e com mãos na cintura, exemplos 

clássicos do contrapposto, mostram influência praxiteleana e raízes na grande estatuária.  

Podem aparecer também dançando e tocando instrumentos (figs.48-50).  

 

Figs. 49, 50 e 51. Mulheres em pé, usando quíton e manto rente ao corpo.Imagem: reprodução HIGGINS, 

1986 pl. 34F - Museum of Fine Arts, Boston - Musée du Louvre. 
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4) representações da deusa Europa e o touro, presentes durante todo o período clássico 

(figs. 51 e 52).  

 

Figs. 52 e 53. Europa e o touro. Imagens: MET, NY - Coleções Estatais de Antiguidade Munique, Alemanha. 

 

5) prótomos femininos e masculinos, representando divindades diversas, como Deméter 

e Dioniso, presentes em grande quantidade por volta de 420-350 a.C. Possuem enorme 

riqueza de detalhes e diversos esquemas de cores (figs 53 e 54).  

 

 

Figs. 54 e 55. Prótomos feminino e masculino. Imagens: British Museum. 

 

2.2 Unidades classificatórias  

No que concerne às unidades classificatórias para as estatuetas de terracota, as 

mais utilizadas dentro da arqueologia são: tipo, grupo e série. Em 1952, R.V. Nicholls 

publicou um artigo que ainda hoje é amplamente utilizado pelos arqueólogos para discutir 

unidades classificatórias. De acordo com Nicholls, a análise tipológica foi a mais utilizada 

nos primeiros estudos sobre esse material; esse tipo de classificação consiste em colocar 
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como exemplares de um mesmo tipo figuras que são visualmente parecidas ou que 

possuem os mesmos temas de representação e nomeá-los com seus aspectos visuais, como 

por exemplo: mulher sentada com criança; mulher em pé com quíton e himation; menina 

sentada; mulher velada em pé etc. Poder definir um tipo apenas verbalmente é uma das 

vantagens dessa unidade classificatória. No entanto, não é possível utilizar os tipos para 

determinar de qual local ou oficina provém certa estatueta; o tipo é muito universal, e 

pode transcender limites de oficinas, cidades etc. Não é possível, também, inserir diversos 

estilos dentro de um tipo de estatuetas: "A tentativa de fixar elementos estilísticos a um 

quadro tipológico produz uma enorme disjunção de tratamento" (NICHOLLS, 1952, p. 

218)1.  

Uma unidade que pode servir como alternativa à classificação tipológica é o 

grupo. Um grupo consiste em peças que se parecem tanto umas com as outras em certos 

aspectos estilísticos que se pode pensar que pertencem a uma mesma oficina, e até mesmo 

que foram feitas pelo mesmo artesão. Essa unidade classificatória usa como critério o 

artesão, a pessoa a pensar e elaborar aquelas peças; é o oposto da classificação tipológica, 

que usa subdivisões artificiais, criadas pelos pesquisadores, baseadas em certos aspectos 

das estatuetas. “Mulher sentada com criança" certamente não era uma forma de classificar 

certos exemplares em seu contexto original; esse 'tipo' foi criado por arqueólogos para 

encaixar quaisquer estatuetas que representam mulheres que estão sentadas e carregam 

uma criança, não importa a qual cidade, oficina ou até mesmo período essas peças 

pertençam. Ainda assim, essa unidade deixa a desejar em razão da enorme quantidade de 

exemplares e da grande circulação desse material; a produção em massa e a falta de 

marcas individuais do artista nos impõem muitas dificuldades em conseguir determinar o 

estilo de trabalho de um determinado artesão ou oficina (NICHOLLS, 1952, p. 218-19).  

Em certo ponto de seu histórico, como visto anteriormente, as estatuetas de 

terracota passaram a demandar uma produção em massa, o que exigia um processo 

mecânico, assim como o das moedas, por exemplo. Para classificar satisfatoriamente, 

portanto, é preciso levar em conta os aspectos de seu processo de fabricação. Falamos 

anteriormente a respeito da produção com moldes simples ou duplos, que teria tomado 

forma no século VI a.C. (ainda que adotada na Beócia apenas no século V a.C.). Peças 

provenientes do mesmo molde são frequentemente identificadas; figuras já existentes 

 
1 Tradução livre do original "the attempt to rivet stylistic elements to a typological frame produces an 

extreme disjunctiveness of treatment." (NICHOLLS, 1952, p. 218) 
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eram utilizadas como protótipos para a fabricação de um molde, do qual derivariam outras 

figuras iguais, que poderiam por sua vez ser utilizadas para a fabricação de um novo 

molde, e assim por diante. A figura da qual se originou o molde é o arquétipo; os moldes 

feito a partir do arquétipo são os moldes da primeira geração; as figuras produzidas a 

partir desses moldes são as estatuetas da primeira geração. Podemos imaginar que os 

moldes e estatuetas da primeira geração fossem produzidos pelo mesmo artesão que 

fabricou o arquétipo, não sendo comum a circulação de moldes feitos diretamente de um 

arquétipo. É importante pontuar que a argila perde volume na fabricação do molde, na 

moldagem da estatueta, no endurecimento e na queima. Portanto, as estatuetas de primeira 

geração são menores que o arquétipo (NICHOLLS, 1952, p. 219-20).  

 Alguém interessado em fabricar exemplares a partir de uma figura, precisaria 

obter, por exemplo, uma estatueta da primeira geração e dela obter um molde. Esse molde 

seria usado para a fabricação de uma nova geração de estatuetas, a segunda geração, que 

serão ainda menores que as da primeira, que por sua vez são menores que o arquétipo 

original; há registros de arquétipos que foram responsáveis pelo surgimento de até cinco 

gerações de estatuetas, cada uma menor que a anterior, devido ao encolhimento da argila 

durante o processo de fabricação das figuras. Chamam-se essas estatuetas, derivadas 

diretamente de um arquétipo original, de série (fig. 55).  

Em algum momento, portanto, uma pessoa teve de criar uma estatueta totalmente 

original, pensada e projetada por ela, para servir de matriz para suas derivadas: nos chama 

a atenção a habilidade necessária para entalhar tantos detalhes em uma figura de 

proporções tão pequenas. Grande parte desses detalhes eram adicionados não no 

arquétipo, mas nos moldes derivados dele. Dessa forma, um mesmo arquétipo poderia dar 

origem a moldes levemente diferentes, aumentando o leque de possibilidades do artesão. 

Muitas vezes, a identificação desses detalhes adicionados no molde possibilita a 

diferenciação de um arquétipo de seus derivados. Era possível ainda, caso o arquétipo 

(original ou a estatueta a servir como arquétipo, tanto de primeira, segunda ou terceira 

geração) fosse muito grande, a fabricação de diversos moldes a partir dela, por exemplo: 

moldes separados para as pernas, braços, cabeça etc. Após as partes ficarem prontas 

separadamente, eram coladas no corpo da estatueta com argila molhada, antes da queima. 

O estilo de penteado ou a adição de acessórios geralmente eram decididos nessa etapa do 

processo de produção (FERRUZZA, 2016, pp. 3-4).  

Entende-se, portanto, que a classificação por tipos é artificial, na qual o 

pesquisador impõe a divisão sobre o material, e não o material sobre o pesquisador. Uma 
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série é uma certa quantidade de material mecanicamente relacionado, derivado de um 

mesmo arquétipo, enquanto um grupo pode ser definido como diversas séries 

(NICHOLLS, 1952, pp. 221-24).  

 

Fig. 56. Esquema ilustrativo do funcionamento da série.  
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Capítulo 3. As estatuetas de estilo Tanagra 

 

No final do século IV. a.C. surgem na produção coroplástica novas estatuetas, 

diferentes de todas as anteriormente produzidas. São pequenas obras de arte, que a um 

primeiro olhar parecem ser projetos em miniatura das grandes estátuas de mármore e 

bronze, exigindo um alto conhecimento técnico e imensurável talento do artesão que as 

fabricou. Certamente, estas delicadas e frágeis figuras, conhecidas como Tanagras, 

elevaram a arte da coroplastia a um novo nível.  

As estatuetas pertencentes ao chamado estilo Tanagra representam o ápice 

técnico e estilístico das estatuetas de terracota gregas e comandaram a produção 

coroplástica no mundo mediterrânico durante grande parte do período helenístico 

(aproximadamente 330-146 a.C.). O repertório é extremamente limitado, sendo 

virtualmente confinado a mulheres e meninas em pé (grande maioria, a quem o termo 

“Tanagra” geralmente se atém). Além disso, alguns repertórios consideram Tanagras 

estatuetas que mostram mulheres e meninas sentadas, mulheres brincando, alguns 

exemplares de Afrodite e Eros, meninos e homens jovens, figuras grotescas e peças 

dramáticas (relacionadas ao universo do teatro). Como já dito, a pesquisa em questão 

abarca principalmente os exemplares de mulheres vestidas em pé, visto que estão 

presentes em maior quantidade e costumam definir o estilo Tanagra. Como bem define 

Sheila Dillon:  

"As estatuetas usam roupas suntuosas, que manipulam com estilo, 

envolvendo o corpo de forma justa em camadas de tecido elegante e 

colorido. Têm penteados muito elaborados, usam grandes brincos, e 

posam confiantes e cheias de si. Algumas usam chapéus cônicos de palha 

(tholia), carregam leques, guirlandas de flores, e algumas estão 

completamente envoltas no tecido, usando véus que cobrem a cabeça e por 

vezes a parte inferior do rosto. Suas mãos frequentemente estão cobertas 

pelo tecido (DILLON, 2012, p. 231)."1 

 
1 Tradução livre do trecho original: "The ladies of Tanagra wear sumptuous clothing, which they 

manipulate with style, wrapping their bodies tightly in yards of elegant and colorful fabric. They have 

elaborate fashion hairstyles, sport earrings, and strike poses that are both coquettish and self-possessed. 

Many wear straw sun hats, and carry fans or floral wreaths. Some are completely muffled in drapery, and 

wear mantle veils that cover much of the hair and sometimes wrap across the bottom of the face; frequently 

their hands are completely hidden" (DILLON, 2012, p. 231).  
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Em suma, as Tanagras são pequenas estatuetas de terracota de mulheres que 

foram descobertas em grandes quantidades em Tanagra, na Beócia. No entanto, 

foram produzidas em todo o mundo helenístico e encontradas em uma variedade  

de contextos arqueológicos, sendo sua maioria santuários e sepulturas. Uma grande 

parte preservou um pouco da policromia, fornecendo informações valiosas sobre 

como as cores eram empregadas na escultura. Elas eram aceitas como oferendas 

votivas, bens pessoais e memorabilia funerária. A maioria das estatuetas 

helenísticas, no entanto, parecem ser humanas, e apenas algumas peças 

excepcionais podem ser consideradas divinas ou semi-divinas (LONNQVIST, 

1990, pp. 147-148; HIGGINS, 1986, p. 119) 

Para Burr-Thompson, o termo Tanagra é utilizado para se referir a um 

pequeno e bastante restrito grupo de estatuetas: aqueles tipos que foram 

encontrados nos enterramentos de Tanagra, sendo compostos quase que 

exclusivamente por figuras femininas, crianças e alguns homens jovens; talvez 

se possam incluir algumas representações de Eros, que são nada mais do que 

crianças aladas; não inclui outras representações divinas, nem mesmo as de 

Afrodite. A natureza técnica das Tanagras também é limitada: os melhores 

exemplares típicos são pequenos, medindo entre 10 e 20 cm de altura e são feitos 

em dois moldes, nos quais as costas são tão cuidadosamente modeladas quanto a 

frente, ainda que alguns tenham as costas lisas. As estatuetas são apoiadas em 

uma plaqueta fina em oposição à base redonda e alta que prevalecia nas gerações 

anteriores. O que fornece homogeneidade e caráter a essa classe é seu estilo 

artístico, que é delicado e sutil de um modo que chamamos de Praxiteleano 

(BURR-THOMPSON, 1966, p. 52) 

As figuras receberam o nome de Tanagras por serem encontradas pela 

primeira vez em enorme quantidade em um sítio arqueológico da necrópole da 

cidade de Tanagra, região da Beócia, Grécia Central. As escavações que 

descobriram as estatuetas foram realizadas em Tanagra por arqueólogos 

amadores ingleses e franceses entre o final do século XVIII e se estenderam pelo 

século XIX (UHLENBROCK, 1993, p.2). Durante este período e após  outras 

escavações foram conduzidas por todo o Mediterrâneo e as Tanagras foram 

encontradas em todo o mundo grego antigo, inclusive em grandes quantidades 

em Alexandria, no Egito. 
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3.1 A técnica utilizada e os principais temas de representação  

O tamanho das estatuetas enquadradas no estilo Tanagra geralmente varia de 

10 a 20 cm, embora existam exemplares que são menores que 10 cm e alguns com até 

40 cm; o material com o qual são fabricadas é argila queimada, ou seja, terracota. São 

produzidas com técnica de moldagem, usando um ou mais moldes. O uso de um molde 

iniciou-se no séc. V a.C. e por volta de 330 a.C. o uso de dois moldes se tornou a 

regra; a técnica de moldagem e seu uso mais intenso indica uma industrialização 

incipiente do processo de produção de terracotas, que se iniciou por volta do século 

IV a.C. (LONNQVIST, 1997, p. 150) 

Tipicamente, no estilo Tanagra, são usados moldes separados para a produção 

do corpo e da cabeça; além disso, todas as peças maiores que 10 cm geralmente 

possuem orifício de ventilação para evitar danos à estatueta durante o processo de 

queima (LONNQVIST, 1997, p. 150).  As diferenças entre a produção anterior das 

estatuetas de terracota e as de estilo Tanagra se referem basicamente a elementos 

técnicos que foram melhorados. Um método mais elaborado de manufatura, que deu 

vivacidade, aspecto menos frontal e maior variedade de poses às pequenas figuras. 

Esse novo método envolvia o uso de dois moldes, um para a frente e outro para as 

costas. Nos melhores exemplares, moldes seccionais foram empregados para 

adicionar detalhes ou angular melhor braços, pernas e cabeça. Isso conferia à peça 

uma maior individualidade em cada detalhe. É bastante verdadeiro o que notou 

Edmond Pottier: “Todas as Tanagras são irmãs, mas apenas algumas delas são 

gêmeas." (HIGGINS, 1986, p. 119). 

A parte frontal das estatuetas era invariavelmente moldada com riqueza de 

detalhes, mas o grau de detalhamento nas costas variava enormemente. Os orifícios de 

ventilação, antes grandes retângulos, tornaram-se pequenos e quase insignificantes, 

exceto por alguns poucos exemplares em que o antigo sistema prevaleceu, mas 

geralmente quadrados, ou quase, de aproximadamente 3x3 cm. Ocasionalmente, são do 

mesmo tamanho, mas com formato oval. Em alguns dos exemplares mais trabalhados, 

um pequeno orifício era feito com um palito, de modo a afetar o mínimo possível a 

estética da estatueta (HIGGINS, 1986, p. 119).  
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57     58     59    

 

Figs. 57, 58 e 59. Diferentes tipos de orifícios encontrados nas costas das estatuetas. Retangular, de um 

modelo mais antigo; circular e de tamanho reduzido, frequente nas estatuetas de estilo Tanagra, e, por 

último, um exemplo ainda menor, também em exemplares de estilo Tanagra, feito de modo a danificar o 

mínimo possível o aspecto externo da peça. Imagem: The British Museum. 

 

Outra inovação técnica quase universal desse período é a presença de uma 

plaqueta fina na base da estatueta que funcionava como apoio, para mantê-la em pé. As 

cores eram usadas de forma mais natural e as costas da estatueta geralmente eram tão 

sistematicamente coloridas quanto a frente. No entanto, apenas algumas peças 

excepcionais tiveram suas cores originais preservadas. Essas poucas peças nos fornecem 

uma imagem de como as Tanagras eram realmente decoradas, com diversos tons e cores. 

O preto era usado para detalhes como sobrancelhas e olhos, como antes; o vermelho, 

usado nos cabelos, lábios, sapatos e acessórios. Um laranja rosado pálido era usado para 

a pele, em representações femininas e masculinas; o rosa-arroxeado, nunca visto antes 

desse período, era frequentemente aplicado na vestimenta; amarelo era raramente usado 

em roupas e acessórios, e o azul, geralmente misturado com branco, era aplicado para dar 

cor a roupas e olhos. O verde, sempre uma cor com alto custo e difícil obtenção, não era 

utilizado.  

A argila nesse período é considerada mais diluída que antes; era queimada a uma 

temperatura mais baixa para reduzir o risco de distorção e, consequentemente, resultava 

uma peça bem menos resistente. Com a moldagem tão detalhada, nenhuma distorção na 

peça era aceitável (HIGGINS, 1986, p. 120).  

Além da moldagem, uma característica típica da técnica tanagrense é o retoque; 

este era feito após a moldagem e, dessa forma, era possível adicionar detalhes únicos, 
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pessoais e de caráter individual a cada peça. Após a moldagem e retoque as estatuetas 

eram cobertas com engobo branco e finalizadas com as já citadas cores pastéis 

(LONNQVIST, 1997, p. 150).  

As circunstâncias da descoberta das estatuetas na cidade de Tanagra reduziu 

drasticamente qualquer possibilidade de compreender o motivo do aparecimento delas na 

região. Não sabemos se na antiguidade esse fenômeno possuía um nome, ou mesmo se 

era percebido como tal: se trata de um corpus anônimo que conta com, além das 

conhecidas figuras de mulheres em pé e sentadas, jovens rapazes, crianças e figuras 

grotescas. Seus principais destinos eram sepulturas, templos, e em menor quantidade, 

casas, onde provavelmente eram utilizadas em cultos domésticos (JEAMMET in: 

JEAMMET, 2010, p. 62).  

Devendo-se em grande parte à forma como o material veio a nosso conhecimento, 

o estudo das Tanagras desenvolvido ao longo do tempo é principalmente tipológico, 

sendo dominado por uma abordagem histórico-cultural, na qual o estilo do objeto em si é 

de suma importância. Estudar o objeto por si só não é arqueologia, é antiquarianismo. A 

Arqueologia relaciona os objetos a seus contextos de produção, circulação e uso. Para 

analisar o estilo Tanagra, portanto, devem-se levar alguns aspectos arqueológicos em 

consideração, sendo os principais a estrutura (aparência técnica e estilística) e a função 

(LÖNNQVIST, 1997, p. 148). 

Quando se trata de análise de material, as figuras atenienses têm mais a oferecer: há 

maiores informações contextuais das figuras encontradas em Atenas, já que elas foram 

resultantes de escavações mais sistemáticas e documentadas.  Cronologicamente, as 

estatuetas atenienses podem ser divididas em duas fases, que chamaremos de "pré-

tanagrense" e "tanagrense". As estatuetas da era pré-tanagrense são aquelas datadas 

por volta de 350-330 a.C., conjunto representado por peças de um período semi-

transicional; as estatuetas que chamamos de Tanagras, o estilo já maduro e 

desenvolvido, são aquelas datas de aproximadamente 330-200 a.C. Como na maioria 

dos artefatos na arqueologia clássica, a datação é feita de maneira relativa, analisando 

os aspectos da composição – como a frontalidade e movimento –, o tipo de roupa, 

caimento do tecido e o penteado (LONNQVIST, 1997, p. 151; HIGGINS, 1986, p. 

118). O estágio pré-Tanagra é caracterizado pelo frontalidade geral, às vezes 

aparecendo com um leve contrapposto. O quíton geralmente tem a cintura alta com 

dobras suaves e o penteado predominante é o melon coiffure (figs. 56 e 57). Os 

primeiros exemplares medem em torno de 8 a 15 cm de altura e são geralmente feitos 
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com o uso de apenas um molde, tendo as costas lisas. Raramente possuem orifícios de 

ventilação, pois têm um tamanho reduzido para o qual não se faz necessário 

(LONNQVIST, 1997, pp. 161-162).  

 

Fig. 60. Estatueta de terracota de Tarento, século III a.C., mostra uma mulher usando o melon coiffure. 

Imagem: The J. Paul Getty Museum  

 

 

Fig. 61. Reprodução atual do coque melon coiffure feita pela youtuber de beleza Lilith Moon. 

Imagem: Youtube - Lilith Moon  

 

Estatuetas desse grande grupo de terracotas gregas conhecidas informalmente 

como Tanagras podem ser imaginadas como variações sobre o mesmo tema: os artesãos 

do período escolheram um universo representativo e dele produziram diversas peças. 

Essas figuras foram feitas em várias cidades helenísticas, do Egito à Sicília. Porém, o 

local onde elas vieram ao conhecimento moderno é usado para se referir a toda a classe. 

As Tanagras são um tópico puramente coroplástico; precisamos enxergar esse grupo de 

estatuetas da perspectiva de seu próprio meio artístico, sua matéria-prima: a argila 

moldada e queimada. Não podemos tentar compreender esse tópico por meio da grande 

estatuária e nem das estatuetas de bronze. Precisamos compreender o mundo da 

coroplastia, o contexto social do coroplata, do artesão, da argila, para então 

compreendermos as Tanagras. (BELL III, 1993, p. 39). Não se pode ignorar o papel 

criativo do artista: o estilo por ele criado e reproduzido é uma forma de consciência social 

(LONNQVIST, 1997, p. 148).  
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Para compreendermos o estilo, é necessário que entendamos como ele surgiu. A 

emergência do estilo Tanagra não pode ser separada do desenvolvimento do cerne da arte 

helenística em geral; o início desse estilo representa uma grande parte do processo de 

desenvolvimento artístico dessa era. A mudança de estilo no início do período helenístico 

não é tão clara quanto nos períodos anteriores; por esse motivo, uma análise tipológica 

não nos dá as informações suficientes para compreender o processo de emergência do 

estilo. Deve-se procurar essas raízes na vida e cultura atenienses. Este novo estilo é uma 

resposta às necessidades e gostos do consumidor; é um mediador de práticas sociais. Por 

que o estilo Tanagra surgiu e qual seria o propósito de sua produção? (LÖNNQVIST, 

1997, p. 148) 

Para tentar responder a essa pergunta, resgataremos o que Dorothy-Burr 

Thompson publicou em 1966 no artigo The Origin of Tanagras, um dos primeiros 

trabalhos a discutir o possível surgimento deste fenômeno. A questão principal do 

trabalho é, obviamente, a origem do estilo Tanagra. Essas estatuetas claramente são um 

tipo um tipo de arte popular (folk art) que chega até nós vinda de uma região grega famosa 

na antiguidade por sua "estupidez e grosseria, jeito rústico e tosco". Se a Beócia tivesse 

produzido também esculturas e trabalhos de metal notáveis, o fato de as Tanagras serem 

originárias deste local não causaria surpresa nem dúvida; no entanto, o caráter dessa arte 

é cosmopolita, tratando-se claramente de um produto de uma cidade grande, um grande 

centro artístico. Trabalha-se, então, com a hipótese do surgimento na maior cidade 

mediterrânica da época: Atenas. A pergunta central é: quando as Tanagras surgiram em 

Atenas e qual o impacto dessa data no aparecimento e desenvolvimento do estilo? 

(BURR-THOMPSON, 1966, p. 51).  

Ao observarmos o desenvolvimento da coroplastia, nota-se que o estilo hierático 

do final do século V estava se suavizando no início do século IV a.C., em toda a Grécia. 

Se examinarmos as estatuetas desse período na região da Beócia em geral e Tanagra em 

particular, notamos que o estilo hierático local permaneceu por lá durante o início do 

século IV. As estatuetas beócias eram grandes peças feitas em um único molde que 

englobava o corpo e a base, com as costas lisas e um grande orifício retangular para 

ventilação (BURR-THOMPSON, 1966, p. 52). 

As terracotas do século IV a.C. na Ática, local que forneceu muitas inspirações 

para as áreas provinciais, eram muito diferentes das feitas na Beócia. Tipos hieráticos, 

como deusas e sacerdotisas em pé ou sentadas, continuaram a ser fabricados, mas 

eram de caráter conservador e obviamente menos importantes do que uma nova série 
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de tipos que estava sendo criada nesse período.  Um pequeno detalhe técnico nos ajuda 

a determinar que mesmo no século V, a influência ática afetava a Beócia. Na Ática, 

na metade do século V, os orifícios de ventilação das estatuetas eram pequenos e 

quadrados; por volta de 420 a.C., no entanto, começaram a aparecer grandes estatuetas 

com as costas abertas. Essa característica peculiar aparece também na Beócia, 

claramente sob influência ática. Isso é apenas um dos exemplos que mostram que o 

fluxo de influências se move da metrópole para as províncias. Não podemos negar 

que Atenas produziu Tanagras; nos resta decidir quando começou e sob quais 

circunstâncias (BURR-THOMPSON, 1966, p. 53).  

A transformação das estatuetas representando figuras femininas em pé foi 

relativamente repentina; de figuras votivas de qualidade e estilo universais, elas se 

tornaram pequenas obras de arte. Isso é parte de uma tendência geral de mudança do 

modo ideal e formal da arte do período clássico para o estilo pessoal e informal do 

período helenístico. Temos que procurar entender onde essa grande mudança 

aconteceu e como foi absorvida pela coroplastia, a arte em miniatura, e difundida por 

todo o território grego. O estilo Tanagra estava em processo de formação durante a 

década de 340-330 a.C. e a emergência do "puro" estilo Tanagra se daria na próxima 

década, entre 330-320 a.C; evidentemente, esta emergência representa a absorção pelo 

coroplata de técnicas e estilos criados no campo da grande estatuária (BURR-

THOMPSON, 1966, pp. 53-54).  

As Tanagras foram uma continuidade lógica do processo em andamento no 

início e meio do século IV a.C. Como suas  predecessoras, foram copiadas de 

estatuetas atenienses, que foram elas mesmas inspiradas principalmente por 

trabalhos da grande estatuária. Há, no entanto, certas diferenças que separam 

Tanagras dessas predecessoras, que asseguraram sua enorme popularidade na 

antiguidade e novamente em sua redescoberta, no século XIX. Pela primeira vez, 

artesãos beócios estavam produzindo estatuetas de terracota que eram verdadeiras 

obras de arte. Essa mudança significativa de ênfase é nada mais que um sinal dos 

tempos (HIGGINS, 1986, p. 119).  

O século IV a.C. se inicia com uma variedade de estatuetas votivas hieráticas, criadas 

por longas tradições e ligadas a crenças religiosas da época arcaica passada. Em meio a essas 

peças, aparecem algumas recém-chegadas: dançarinas vestindo mantos e atores cômicos – 

alguns personagens, como a idosa com a criança nos braços (old nurse type) e outras figuras 

femininas provenientes do teatro (figs. 58 a 60). Já com uma tendência ao naturalismo tomando 
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forma, na segunda metade do século IV surgem as Tanagras, como "crianças meigas sentadas 

em seus bancos, jovens soldados preparados para campanha, meninas com sorrisos afetuosos 

e matronas embaladas em seus mantos, prontas para os festivais". A difusão desses tipos é 

traçada da Ática para a Beócia, e então para Alexandria; e por último, logo antes do séc III a.C., 

para o sul da Itália e Sicília. A origem do estilo Tanagra seria, portanto, ateniense. As estatuetas 

inspiradas em atores, como por exemplo o "old nurse type", representam uma paixão 

contemporânea pelo teatro, as artes e sua absorção na vida cotidiana dos cidadãos. O 

aparecimento, no início do século IV a.C., de um repertório não religioso entre as terracotas se 

deve a essa influência do teatro: 

"Assim, podemos relacionar as estatuetas de Tanagra não tanto à tradição 

sagrada, mas ao humanismo do teatro que estava se espalhando 

rapidamente nesta época por todo o mundo grego. Embora sua 

ancestralidade tipológica possa remontar às formas religiosas do período 

clássico, seu ethos, sugerimos, vem mais recentemente, de outra 

inspiração mais mundana” (BURR-THOMPSON, 1966, p 57.).2 

 

 

Fig. 62. Estatueta de terracota ateniense de aproximadamente 300 a.C., representando o “Old Nurse type”. 

Imagem: The British Museum. 

 
2 Tradução livre de trecho original: “Thus we may relate the young people of Tanagra not so much to the 

pious tradition as to the humanism of the theatre that was spreading rapidly at this time all over the Greek 

world.  Though their typological ancestry may reach back into the religious forms of the classical period, 

their ethos, we suggest, comes freshly from another and more worldly inspiration" (BURR-THOMPSON, 

1966, p.57)  
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Figs. 63 e 64. Estatuetas de terracota atenienses do período clássico representando atores em cenas 

cômicas. Imagem: The MET – NY. 

A emergência de um novo estilo reflete uma mudança sociocultural que não 

necessariamente significa substituir o antigo povo por um novo; pode refletir mudanças 

internas e a interação da antiga pólis com um novo tipo de governo em expansão, que no 

caso da Atenas helenística é a Macedônia. (LONNQVIST, 1997, p. 149) As Tanagras eram 

a expressão plástica do período de transição do século IV a.C. na Grécia, quando a cidade 

de Atenas, mesmo continuando como liderança política, econômica e artística do mundo 

antigo, começava a ceder ao emergente reino da Macedônia. O poder seria transferido para 

a Grécia Oriental, uma região que oferecia outra filosofia de vida e por consequência outro 

tipo de arte. O estilo Tanagra teria abarcado o período de 330-200 a.C., que coincide com 

a convergência de dois mundos: as conquistas de Alexandre, o Grande e a expansão dos 

diferentes reinos por ele criados (JEAMMET in JEAMMET, 2010, p. 62).   

Não é surpreendente que um estilo de estatuetas de terracota que em alguns casos 

é até mesmo capaz de competir com obras da grande estatuária tenha surgido em Atenas 

durante o século IV a.C., quando a cidade continuava sendo o epicentro do poder. Três 

fatores conectados explicariam seu surgimento: o técnico, o iconográfico e o estilístico. 

A principal mudança, a inovação realmente revolucionária, que apareceu por volta de 

400-380 a.C., como já dito, foi técnica: o surgimento das figuras moldadas. Essa técnica 

de moldagem permitia que os trabalhos fossem reproduzidos e a criação de objetos com 

entalhes precisos. Essa técnica, embora conhecida dos artesãos gregos desde o século VII 

a.C., nunca havia sido aplicada na Grécia para estatuetas de terracota, apenas em vasos 
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plásticos (JEAMMET, in JEAMMET, 2010, p. 62). O processo de emergência do estilo 

Tanagra em Atenas teria se iniciado por volta de 350 a.C. Quão dependente ou 

independente de elementos estrangeiros foi Atenas no desenvolvimento e evolução desse 

novo estilo? (LONNQVIST, 1997, p. 153) 

Atenas possuía uma longa tradição coroplástica. No período arcaico os coroplatas 

trabalhavam juntamente com ceramistas e pintores; com o crescimento da técnica de 

moldagem, o trabalho dos ceramistas foi afetado pelos coroplatas com o surgimento dos 

vasos decorados em relevo, os vasos plásticos, comuns no período helenístico 

(LONNQVIST, 1997, p. 154). Nos parece que os primeiros motivos, que foram inspirados 

pelos trabalhos da grande estatuária e mais tarde se tornaram estatuetas de terracota, foram 

inicialmente produzidos na forma de "vasos-estatuetas" (figurine vases, figs. 61 e 62) e 

consequentemente nas mesmas oficinas onde se produziam vasos. Na segunda metade do 

século IV a.C. estes vasos constituíam o elo de conexão entre uma última expressão cerâmica 

e as primeiras estatuetas de estilo Tanagra, no sentido real do termo. Coroplatas rapidamente 

separaram os motivos, que teriam sido desenvolvidos para a decoração dos vasos, dos vasos 

em si - agora sem mais nenhum uso. Novamente, possuímos uma confirmação das 

interconexões existentes entre diferentes categorias artísticas durante este período, entre 

ceramistas, pintores, escultores e coroplatas, todos trabalhando no mesmo meio, o da argila 

(JEAMMET, in JEAMMET, 2010, p. 66).  

  

Figs. 65 e 66. "figurine vases", respectivamente amphoriskos, retratando uma dançarina velada em relevo 

(Atenas, 380-360 a.C.) e lekythos, retratando Leda, o Cisne e Eros (Ática, 375-350 a.C.). Imagens: Musée 

du Louvre, reprodução JEAMMET, 2010, p.76 e 79. 
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Uma evidente fonte de inspiração é a grande estatuária; olhando apenas 

estilisticamente, as estatuetas se parecem com esculturas em miniatura. Além da estética, 

algumas etapas do processo de produção também são semelhantes. Os coroplatas e 

escultores usavam argila da mesma maneira para modelar e moldar seus trabalhos e a 

origem desse processo de produção na escultura pode ser datada do século IV a.C. Os 

coroplatas, por sua vez, já haviam começado a trabalhar com moldes no século anterior, 

sendo evidente que o conhecimento e habilidade adquiridos por eles afetou o processo de 

moldagem de esculturas monumentais. A colaboração de coroplatas com ceramistas, 

pintores e escultores indica o contexto social do processo de produção, que é 

essencialmente o mesmo (LONNQVIST, 1997, p. 155).  

Escavações em Atenas mostram que no século IV a.C. os coroplatas trabalhavam 

na região da Ágora, em áreas em contato direto com as principais ruas e a vida cotidiana 

dos atenienses; produziam para pessoas comuns, que não podiam arcar com os custos de 

trabalhos oriundos da grande estatuária. O impacto das leis suntuárias3 não pode ser 

ignorado, visto que se tratava da proibição de que indivíduos adquirissem ou produzissem 

esculturas grandiosas, e isso pode ter canalizado a produção artística para estátuas em 

miniatura (LONNQVIST, 1997, pp. 155-157).  

O processo de produção utilizado pelos coroplatas no final do século IV a.C. 

reflete uma resposta a uma necessidade social; estavam produzindo estatuetas para a 

grande maioria dos habitantes da pólis. As terracotas refletem os valores privados da vida 

doméstica. As evidências contextuais mostram claramente que os coroplatas atenienses, 

a exemplo, não trabalhavam em um vácuo, uma bolha isolada da arte, refletindo as 

figurinhas que fabricavam as influências de um público vasto e os contatos estreitos entre 

artesãos e artistas locais. Os coroplatas em si não devem ser representados como um 

agente passivo de canalização de necessidades sociais: eram indivíduos com habilidades 

criativas, trabalhando em uma relação dinâmica com a atmosfera artística e o público 

(LONNQVIST, 1997, p. 158).  

Na escultura helenística aparecem novos elementos e tópicos da vida cotidiana e 

do racionalismo começaram a se espalhar entre os atenienses. Comparados aos antigos 

 
3 As leis suntuárias frequentemente limitam os gastos, em dinheiro ou em espécie, de pessoas privadas; elas 

visam conter as extravagâncias econômicas. No entanto, esses limites financeiros eram normalmente um 

meio de controlar os comportamentos subjacentes a essas despesas, que eram considerados prejudiciais ou 

ofensivos para a comunidade. Uma lei emitida por Demétrio de Falero em Atenas em 317-16 a.C. proibindo 

túmulos ostentosos fazia parte de sua política mais ampla de controle social (BLOK, 2013, pp.1-2). 
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motivos divinos e locais sagrados, aparecia agora um interesse em representar seres 

humanos, indivíduos em retratos (LONNQVIST, 1997, p. 158; MA, 2012, pp. 4-11). Isso 

nos mostra que o papel social e status de indivíduos na pólis passou a ser enfatizado – 

estadistas, artistas e filósofos tiveram seus retratos erguidos em diversos locais sem 

caráter religioso em Atenas durante a segunda metade do século IV a.C. Isso também 

aparece na escultura de terracota; elementos humanos e motivos da vida cotidiana 

tornaram-se populares – pessoas comuns, nas ruas, receberam maior atenção 

(LONNQVIST, 1997, p. 159). 

Há uma conexão clara do estilo Tanagra com o estilo do escultor Praxíteles 

(o estilo tem ancestralidade praxiteleana); a técnica praxiteleana do sfumato4 (fig. 

63) pode ser observada nas Tanagras. Além do sfumato, a influência pode ser 

observada na composição das primeiras Tanagras; o contrapposto5 (fig. 64), 

praxiteleano, é reconhecível no estágio pré-tanagreano, quando as imagens possuem 

maior frontalidade. O estilo naturalista do escultor Lísipo pode ser observado 

claramente nas dobras em ziguezague e seu papel intenso ao mostrar a estrutura 

corporal. A composição fechada que se forma com os arranjos do drapeado, bem 

como os movimentos das figuras representadas brincando e dançando, são derivados 

da escola artística de Lísipo. A exemplo, as estátuas chamadas Pequena e Grande 

Mulher Herculeana, conectadas a Lísipo e sua escola, são Tanagras em grande 

escala, no estágio mais avançado do estilo. A influência deste artista é vista como 

vinda de fora, visto que Lísipo, diferentemente de Praxíteles, nasceu em Sicião 

(Peloponeso) e trabalhou como artista para a corte da Macedônia (LONNQVIST, 

1997, pp. 159-160).  

 
4 De acordo com a definição do dicionário Merriam-Webster (https://www.merriam-

webster.com/dictionary/sfumato), o Sfumato é definido como uma técnica de pintura que mistura os tons 

criando um efeito esfumaçado, ao invés de linhas definidas; é usado principalmente na área dos olhos. Foi 

popularizada no Renascimento por Leonardo da Vinci, que usou a técnica do sfumato na Mona Lisa; como 

a maioria das inspirações da época, era usada na arte clássica, em especial na escultura, por Praxíteles e 

outros artistas.  
5 De acordo com a definição do dicionário Merriam-Webster (https://www.merriam-

webster.com/dictionary/contrapposto), o Contrapposto é definido como uma posição em que a 

representação do corpo humano apresenta uma torção no eixo vertical, resultando em quadris, ombros e 

cabeça virados em diferentes direções. A Encyclopaedia Britannica 

(https://www.britannica.com/art/contrapposto) define o Contrapposto como um esquema escultural, 

originalmente criado pelos gregos antigos, no qual a figura humana em pé apoia seu peso em uma das 

pernas, deixando a outra livre, com o joelho levemente dobrado; os quadris, ombros e cabeça se inclinam, 

dando uma ideia de relaxamento com movimento orgânico que denota vida. O Contrapposto pode ser usado 

tanto em figuras vestidas quanto nuas. Os gregos inventaram-no no início do século V a.C. como uma 

alternativa para a pose ereta e estática, em que o peso é distribuído igualmente entre as duas pernas, que 

dominou a estatuária grega nos períodos anteriores.   
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Fig. 67. Exemplo clássico da técnica do sfumato aplicada à escultura, na peça “The Kauffmann Head”, 

fragmento de uma estátua de mármore de período helenístico descoberta na Ásia Menor que intencionava 

reproduzir a “Afrodite de Cnido”, de Praxíteles. Imagem: Musée du Louvre.  

 

 

Fig. 68. Cópia romana da escultura "Doríforo", originalmente de Praxíteles, um exemplo clássico do uso 

do contrapposto. Imagem: Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. 

 

O processo evolutivo independente que ocorreu em Atenas reflete a natureza 

insular da cidade e sua aparente resistência em relação a influências vindas de fora, no 

estágio pré-tanagrense. O sfumato praxiteleano, indígena, está presente, mas a influência 
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externa do naturalismo de Lísipo demora um pouco mais a aparecer; diferenças técnicas 

entre os primeiros exemplares, atenienses, e os últimos, tanagrenses, são, em suma, a 

ausência de plaquetas para apoio e de orifícios de ventilação (nos exemplares atenienses). 

A composição fechada presente nos exemplares mais recentes, de Tanagra, indica a 

influência do naturalismo lisípico; essa composição, no entanto, não é encontrada nas 

peças mais antigas, atenienses, que têm como principal característica a frontalidade com 

um leve contrapposto praxiteleano. A influência do naturalismo em Tanagras atenienses 

coincide com a expansão do reino macedônico; o estilo Tanagra é, em sua essência, a 

fusão de elementos atenienses e estrangeiros. O estilo não teria surgido se não fosse pelo 

contexto sociocultural da atmosfera artística ateniense, mas a influência de Lísipo 

contribuiu igualmente para seu desenvolvimento e consolidação (LONNQVIST, 1997, 

pp. 162-166).  

A característica mais clara tanto da influência de Lísipo quanto de Praxíteles no 

estilo Tanagra é a escolha dos motivos e temas. A ênfase em representações cotidianas é 

uma mudança importante do repertório clássico para o helenístico: a arte não 

necessariamente precisa representar o mundo mitológico, ficando assim em evidência as 

cenas do dia-a-dia. No teatro aparecem novos personagens (genre types) que atestam a 

maior visibilidade dos valores privados e familiares: a enfermeira, a cozinheira, o 

soldado, o parasita, a hetaira. Esses personagens aparecem também na coroplastia 

helenística. Estão em evidência coisas cotidianas, o oikos ateniense, o mundo privado dos 

cidadãos da pólis, não apenas no teatro e na coroplastia, como em todos os demais campos 

da arte, como cerâmica e escultura. As crianças também ganham maior destaque nas 

representações artísticas ao compararmos com os períodos anteriores (LONNQVIST, 

1997, pp. 166-67).  

Pensando em uma interpretação para o que eram as Tanagras e o que elas representavam, 

chegou-se a algumas hipóteses tanto de representação religiosa quanto secular. Uma das 

hipóteses aventadas por Minna Lonnqvist com fortes argumentações de sustentação usa 

como base os locais de achado das estatuetas de estilo Tanagra em Atenas, que seriam 

contextos relacionados à religião e principalmente cultos de fertilidade; trata-se de sítios 

arqueológicos onde ocorriam práticas religiosas (em Atenas) e contêm estatuetas estilo 

Tanagra e pré-tanagrenses com motivos focados em figuras femininas. No caso do 

Thesmophorion, os motivos das figuras estão conectados ao significado político-religioso 

do festival, Thesmophoria. Deméter e Koré-Perséfone são Thesmophoroi, trazem a vida, 

são guardiãs da casa e das leis sociais do oikos. O festival era especialmente significativo 
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para as mulheres das pólis arcaica e clássica, visto que estava conectado à fertilidade, ao 

nascimento, para dar continuidade à fecundidade dos cidadãos e a fertilidade da natureza. 

As Tanagras, representando mulheres bem-nascidas, são o tema mais popular do estilo 

em seu auge; o Thesmophoria, por sua vez, era destinado a mulheres atenienses bem-

nascidas. As Tanagras mostram graciosas mulheres segurando guirlandas de flores ou 

kalathoi apoiados em suas cabeças. Cestas de frutas e bebês em seus braços são atributos 

associados à fertilidade, tanto da terra quanto do ventre. Atenas era o centro dos festivais 

ligados a Deméter e Koré; o festival ateniense Thesmophoria era um dos cultos religiosos 

mais populares no mundo grego. (LONNQVIST, 1997, pp. 171-172; WHITE, 2013, 

pp.xx) As guirlandas aparecem com muita frequência sendo carregadas pelas mulheres; 

a presença delas não é muito informativa, visto que as guirlandas de flores possuíam 

inúmeras funções no mundo grego antigo, sendo principalmente usadas em festivais e 

festas (acreditamos que seja a função das guirlandas nas Tanagras), mas usadas também 

em procissões, dadas como prêmios em jogos, penduradas nas portas de casas e templos 

e enterradas com os mortos (HIGGINS, 1986, p. 123).  

A iconografia helenística das estátuas representando Deméter e Koré no mundo 

mediterrânico é muito semelhante à das mulheres bem-nascidas mostradas nas Tanagras, 

especialmente nos exemplares do século III a.C. As estátuas chamadas de Pequena e 

Grande Mulher Herculeana podem representar Deméter-Koré, por exemplo. Além disso, 

estatuetas femininas de estilo Tanagra ou pré-tanagrenses são frequentemente 

encontradas nos locais de culto a Deméter e estão claramente conectadas a seus rituais.  

O caráter humano da maioria das estatuetas está relacionado à sua natureza votiva: são 

representações generalizadas de sacerdotisas e ocasionalmente divindades. A região da 

Ática, sendo um epicentro de festivais atribuídos a Deméter-Koré, aparece naturalmente 

como centro produtor na produção dessas estatuetas. Os festivais de Deméter eram 

pensados e realizados para as mulheres, o que explica os temas das estatuetas, conectados 

com os cultos de fertilidade.  

Os ritos de iniciação relacionados à idade não são apenas uma questão religiosa, 

mas também possuem um grande significado sociopolítico para os membros da 

sociedade, atuando como ritos que definem papéis sociais. As arktoi, por exemplo, eram 

as meninas mais jovens, de aproximadamente cinco a dez anos, que serviam nos 

santuários Áticos, possuindo um papel central nos festivais políades. As terracotas de 

estilo Tanagra encontradas em Atenas possuem uma grande quantidade de exemplares 

que representam meninas aparentando tal idade e com atributos semelhantes aos das 
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arktoi.  Além disso, a análise contextual das terracotas mostra claramente que o caráter 

dos sítios arqueológicos onde elas são encontradas é majoritariamente religioso, 

conectado a ritos de iniciação e cultos de fertilidade. A enorme quantidade de Tanagras 

encontradas na Acrópole pode ser explicada pela grande ligação da maioria dos locais de 

culto a essa área. É comprovada a existência de templos de Atena e Ártemis na Acrópole 

da cidade (LONNQVIST, 1997, pp. 174-175).  

Das terracotas atenienses de estilo Tanagra, a grande maioria é encontrada em 

locais com claro caráter sagrado, conectado com festivais Áticos ligados a cultos de 

Deméter ou ritos de iniciação que dizem respeito à faixa etária dos cidadãos. A associação 

dos ritos de iniciação com os cultos de fertilidade entre os gregos é definida de forma 

lúcida por W. Burkert: “Iniciação à puberdade, magia agrária e sexualidade se unem na 

grande experiência da vida superando a morte.” (BURKERT, 1985, p. 277)6. O 

casamento significa para as meninas o mesmo que a guerra para os meninos. As figuras 

femininas de meninas/adolescentes são encontradas em locais de culto relacionados à 

transformação de menina-mulher (puberdade) e preparação para o casamento e filhos. As 

estatuetas representando meninos e jovens homens também são encontradas em locais 

onde ocorriam ritos de passagem – preparação para a guerra, por exemplo. Novamente, 

encontram-se então Tanagras em locais claramente conectados a santuários religiosos, 

possuindo clara conexão com a reprodutividade dos cidadãos e suas mudanças de um 

papel social para outro, servindo aos propósitos da pólis em certos ritos de passagem 

(LONNQVIST, 1997, pp. 176-177).  

A predominância do contexto funerário das Tanagras em certas áreas do 

Mediterrâneo, como Beócia, Sicília e Alexandria, pode ser explicada pela natureza 

ctônica de Deméter e Koré-Perséfone.  Os falecidos eram chamados de “Demetroioi”, 

aqueles que pertencem à Mãe dos Grãos e descansam no ventre da Deusa. A Sicília, em 

particular, era vista como a casa de Koré-Perséfone – que se tornou a deusa da morte 

(morte-inverno; ressurreição-primavera).  Estatuetas de terracota com temas relacionados 

ao drama aparecem por vezes nos mesmos contextos funerários que as Tanagras; isso 

pode ser explicado pela natureza ctônica de Dioniso, que não era apenas deus da 

vegetação, fertilidade e morte, mas também o deus patrono do teatro e seus festivais. 

 
6 Tradução livre do trecho original: “Puberty initiation, agrarian magic, and sexuality may unite in the 

great experience of life overcoming death.” (BURKERT, 1985, p. 277).  
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Tanto Deméter quanto Dioniso eram deuses centrais nos mistérios gregos e partilhavam 

objetivos similares, por isso a proximidade de seus rituais é compreensível.  

Deméter e Koré, enquanto deusas ctônicas, possuíam poucas funções funerárias 

significativas no que concerne às estatuetas áticas; o número de figuras encontradas em 

contextos funerários nesta região é muito baixo se comparado às sepulturas de Tanagra. 

Fica claro que as Tanagras atenienses possuíam um caráter religioso especial e funcional, 

conectado com a fertilidade e a prosperidade para a sociedade políade. Os contextos 

atenienses não nos fornecem muitas informações acerca de um possível significado 

profano dessas estatuetas, apesar de muitos de seus motivos (youngish genre/genre types) 

serem de natureza secular (LONNQVIST, 1997, p. 178).  

A era chamada de pré-tanagrense, de 350-330 a.C., momento essencial para a 

consolidação do estilo em Atenas, coincide com um momento de seca e fome na cidade. 

Parece existir uma relação entre o aparecimento dessas estatuetas na cidade, no início do 

período helenístico, em contextos de rituais ligados a fertilidade e ritos de iniciação e a 

seca e a fome em Atenas durante a segunda metade do século IV a.C. As leis públicas, 

sendo respostas institucionais aos maus anos em Atenas, contam com as leis suntuárias 

de Demétrio de Falero. Essas leis podem ter funcionado como estímulo para a produção 

de terracotas em larga escala para um público mais vasto. Conforme referido acima, 

gastos extravagantes privados com esculturas eram restritos, dando espaço para a 

expressão artística em materiais mais baratos, como a terracota.  

Existe, então, uma conexão clara entre as evidências artísticas contextuais e os 

festivais áticos, especialmente o caráter e a produção em massa das estatuetas de terracota 

moldadas durante o período da fome: o contexto, a quantidade e os motivos das terracotas 

de Atenas (século IV e III a.C.) possuem caráter sociocultural de objetos usados em 

festivais institucionalizados para assegurar e aumentar a fecundidade dos cidadãos e a 

fertilidade da natureza.  

Os primeiros estudos acerca da emergência do estilo Tanagra em Atenas se 

concentraram em análises estilísticas. O trabalho de Lonnqvist traz novas percepções para 

o tema, destrinchando a atmosfera social e artística em que os coroplatas trabalhavam no 

final do século IV a.C. Na análise tipológica, mostra as diferenças entre as características 

locais e aquelas vindas de fora da pólis. Atenas, apesar de ser uma área mais fechada ao 

recebimento de influências externas no início do processo de helenização, possuiu um 

papel central na emergência da arte helenística. As características inerentes ao estilo, 

como a mudança da frontalidade para um leve contrapposto e então para uma composição 
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fechada, com contrapposto avançado, naturalismo e até mesmo vivacidade e emoção 

mais reconhecíveis, são detectadas ao longo de seu desenvolvimento.  

No estágio inicial, de 350-330 a.C., o impacto estilístico da graciosidade 

praxiteleana é claramente visível nos exemplares atenienses. Isso fomenta a hipótese 

acerca da origem ateniense das estatuetas, já que se pode observar a presença dessas 

características em estátuas e estatuetas atenienses da segunda metade do século IV a.C: 

leve contrapposto, por vezes em conjunto com o corpo curvado em S. O sfumato é outro 

atributo praxiteleano muito presente nas Tanagras. A influência de Lísipo traz elementos 

Macedônios que aparecem nas terracotas da segunda metade do século IV a.C. e 

principalmente naquelas do século III a.C.; as figuras atenienses que mostram essas 

características, datadas deste século, coincidem com a submissão ateniense ao poder 

macedônico, por volta de 249 a.C. (LONNQVIST, 1997, pp. 179-180).  

Os aspectos visíveis das figuras, sua superfície, contam apenas uma parte da 

história da emergência do estilo Tanagra. Um estudo tipológico, mesmo que 

cronologicamente muito importante, não responde a algumas questões: por que os 

atenienses aplicaram um novo estilo? Qual era o propósito das estatuetas expressando 

esse novo estilo? Arqueologicamente, estilo não é apenas sobre o aspecto visual, mas 

sobre conteúdo e função dos objetos. As raízes desse novo estilo são encontradas na 

cultura e arte atenienses. Lonnqvist mostra que existe um propósito particular pelo qual 

essas estatuetas, em sua maioria representando mulheres e crianças, foram produzidas. O 

propósito funcional foi vital para a formação do estilo em geral.  Peças do estágio pré-

Tanagra foram encontradas em diversos tipos de depósitos atenienses, tanto votivos 

quanto funerários; os achados de Tanagra, sem evidências contextuais, são 

arqueologicamente pouco informativos. Por premissas históricas e comparação estilística 

das peças atenienses com os achados de Tanagra, podemos considerar que o estilo não 

foi adotado até por volta de 330 a.C. na região da Beócia (em Tanagra). 

Durante o século IV a.C., uma mudança social era evidente em Atenas. Garantir 

a independência e reprodutividade dos cidadãos se tornou especialmente importante para 

a pólis, e aumenta o interesse pela vida cotidiana; na escultura, esta aparece por meio dos 

retratos humanos, com as figuras mitológicas dando lugar às profanas. O contexto onde 

as estátuas eram erguidas também mudou: a esfera secular, em detrimento de locais 

sagrados, era preferida. Os valores privados e familiares dos cidadãos estavam em foco, 

sendo considerado o oikos ateniense com todos os seus membros: mulheres e crianças 

ganharam mais espaço na arte. Os festivais e ritos de iniciação para os quais as estatuetas 
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eram majoritariamente produzidas possuíam uma razão sócio-política fortemente 

conectada à vida religiosa da pólis ateniense. O principal propósito era assegurar a 

fecundidade dos cidadãos e a fertilidade da natureza, especialmente durante anos ruins. 

Ritos de iniciação de meninas, por exemplo, eram parte de um nicho ritualístico com 

propósitos de renovação para toda a comunidade.  

Festivais áticos parecem ter incorporado terracotas pré-tanagrenses antes de 

qualquer outra região ou cidade grega, simultaneamente ao momento em que Atenas e a 

Ática tinham um papel central no desenvolvimento e distribuição do culto de Deméter e 

Koré-Perséfone no início da era helenística. Os festivais atenienses tinham o intuito de 

reavivar sentimentos "patrióticos" e mostrar o poder da pólis. O estímulo ateniense para 

o desenvolvimento do estilo e função das Tanagras é de suma importância para 

compreender o significado das estatuetas em seu contexto original.  

O desenvolvimento estilístico das Tanagras coincide com a evidência de seca e fome 

em Atenas, especialmente entre 350-325 a.C., contando o cenário político com poderes 

expansionistas estrangeiros. Fatores internos e externos parecem estimulantes para o processo 

de emergência do estilo: este se desenvolve conectado a uma economia ruim e a crescente 

influência macedônica. As estatuetas de genre type, baratas, eram fabricadas para atender a um 

maior público e serem usadas em contextos sócio-políticos e religiosos importantes da pólis, 

sendo as leis suntuárias bastante influentes na produção das estatuetas. A mensagem do estilo 

Tanagra é, portanto, a de uma evidência que indica o significado religioso e sociopolítico das 

estatuetas para os cidadãos atenienses, com o objetivo de assegurar a fertilidade da natureza e 

a reprodução da comunidade (LONNQVIST, 1997, pp. 180-182).  

A arqueóloga Sheila Dillon também defende uma interpretação mais religiosa para as 

estatuetas de Tanagra. Para a autora de “Hellenistic Tanagra Figurines”, algumas Tanagras 

podem ser associadas com ritual religioso: as que usam o rosto coberto podem representar 

pureza diante da divindade, visto que o véu seria usado pelas mulheres gregas em ocasiões 

especiais de cunho religioso. As Tanagras e outras fontes materiais e escritas mostram que 

durante o período helenístico as mulheres podiam sair de suas casas e aparecer em público 

(DILLON, 2012, p. 231). A ideologia da modéstia feminina, especialmente diante de homens 

que não são da família, exigia certas negociações e estratégias para aparições públicas; as 

Tanagras fornecem uma ideia de como elas se apresentavam nessas circunstâncias, 

principalmente em festivais religiosos. São representadas vestidas de forma muito elegante, 

enquanto a modéstia feminina era importante, era muito mais importante para mulheres da elite 

estarem sempre bem vestidas em público. Essas mulheres não almejavam invisibilidade, e sim 
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serem notadas; o drapeado tem um papel crucial nas aparições públicas. Tanto as Tanagras 

quanto algumas estátuas de retrato mostram que as roupas eram muito luxuosas e coloridas, até 

mesmo com detalhes dourados, possivelmente feitos de ouro; mantos com babados, feitos de 

seda importada, tão finos que parecem ser transparentes. As mulheres os envolviam em torno 

do corpo com muitas dobras, e a transparência permitia que o quíton aparecesse. O cuidado que 

os coroplatas tinham para reproduzir esses detalhes da vestimenta é evidente. São mulheres 

distintas, que não podiam apenas pagar por roupas caras, mas sabiam como vesti-las e 

manipulá-las: 

“A perfeição ao lidar com a roupa era um sinal de que uma mulher era 

bem-educada e possuía maneiras, revelando muito sobre sua origem e 

status social. Usar um drapeado assim demandava conhecimento, 

cuidado, atenção especial aos detalhes.” (DILLON, 2012, p.233)7  

Acreditou-se por muito tempo que as Tanagras eram cópias ou emulações de 

peças da grande estatuária; essa influência é geralmente explicada em termos artísticos 

de estilo, pose e composição. Dillon, no entanto, acredita que existia uma relação 

funcional entre esses dois gêneros de produção artística. Tanto as Tanagras quanto as 

estátuas de retrato representando mulheres surgiram em Atenas, mais ou menos de 

maneira simultânea, na metade do século IV a.C. Essa sincronia tem sido ignorada; ambas 

serviram como dedicações votivas. O que mudou com a introdução das Tanagras é que 

foi criada uma representação de mulheres clara e obviamente mortais, sem aspectos 

divinos; e vemos uma trajetória similar na grande estatuária. Os retratos helenísticos de 

mulheres representam aquelas que serviram como sacerdotisas em determinadas áreas de 

culto religioso; algumas apareciam portando objetos relacionados a determinados rituais 

ou divindades, mas outras estavam apenas em pé, envolvidas em seus drapeados e 

mostrando que sabiam manuseá-los.  

As Tanagras representam uma versão em miniatura, mais econômicas, desses 

retratos e representações, que estariam mais disponíveis para o público consumidor, 

celebrando de forma tangível e duradoura as participações de mulheres em rituais 

religiosos. Sendo muito mais baratas que uma estátua de bronze ou mármore, tendem a 

ser menos formais e menos conservadoras na pose e mostram mulheres brincando, 

 
7 Tradução livre do trecho original "Perfection in the handling of her clothing was considered a sign of a 

woman's education and manners and therefore revealed much about the origin and social status of the 

person so depicted. Managing one's drapery effectively demanded knowledge, care, and exquisite attention 

to detail." (DILLON, 2012, p.233).  
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dançando, tocando música, conversando, socializando; o fácil acesso a essas peças e sua 

portabilidade oferecia representações de mulheres para uma maior quantidade de 

mulheres; elas nos mostram um olhar precioso das vidas das mulheres helenísticas nos 

festivais religiosos públicos (DILLON, 2012, pp. 233-234).  

A arqueóloga do Musée du Louvre, Violaine Jeammet, no livro Tanagra: 

Figurines for life and eternity, um catálogo das estatuetas de estilo Tanagra do Louvre, e 

talvez o mais completo trabalho acadêmico sobre as Tanagras, publicado em 2010, 

defende uma visão interpretativa mista para as estatuetas. Não se trata de figuras 

completamente seculares, mas não são ao todo religiosas; as estatuetas de Tanagra estão 

dentro das esferas política, cultural e religiosa do mundo helenístico. Durante este período 

de transição, a Macedônia obteve um papel de peso no cenário político e 

consequentemente ocupou uma posição excepcional, algo que também resultou em 

consequências importantes no nível artístico. Os motivos e novas ideias que estavam 

sendo desenvolvidos em Atenas e Corinto, inicialmente no campo do metal e depois em 

outras áreas, se espalharam rapidamente pela Macedônia. Graças a acontecimentos 

políticos e econômicos ocorridos em torno da nova capital, Pella, a cidade estava próxima 

de se tornar o novo grande centro artístico e cultural do mundo antigo.  

Atenas certamente possuía uma relação especial com a Macedônia; mas a Beócia, 

especialmente Tebas, e Tanagra, um centro localizado próximo a Atenas no que seria a 

rota quase obrigatória para o norte, também era uma importadora líder de estatuetas 

Áticas, antes de se tornar ela mesma um centro produtor de grande importância. Sabemos 

que após a destruição de Tebas em 335 a.C. Tanagra tornou- se a principal cidade 

produtora da região da Beócia. O que não nos fica claro, no entanto, é o exato processo 

das oficinas para ter produzido o maior número de estatuetas de estilo Tanagra com 

função aparentemente apenas funerária. O número e local dessas oficinas é desconhecido. 

O caso não é isolado; a mesma coisa ocorreu em Alexandria após 330 a.C., onde 

estatuetas foram encontradas em sepulturas, e mais tarde ocorreu também em Tarento. É 

possível, no entanto, tentar determinar certas características particulares da produção 

Beócia: a adoção de temas que já haviam se originado em outros locais, a repetição destes 

quase ao ponto de obsessão – mas com grande talento. Exemplos disso são os cavaleiros, 

pappa-figures e genre scenes do período arcaico, que já mostramos no capítulo anterior.  

A rapidez extraordinária com a qual as Tanagras foram difundidas explica o 

motivo de já serem encontradas em certos lugares, como a Macedônia, Eritreia e Cumas 

por volta de 340-330 a.C. e em outros sítios do Mediterrâneo apenas no final do século 
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IV. Sua rápida expansão se deve à existência de uma rede de rotas comerciais, 

estabelecidas muito anteriormente pelos atenienses e utilizadas para o comércio de vasos 

de figuras vermelhas. Essas redes constituem um verdadeiro documento de identidade do 

mundo grego, e revelam como esse estilo de vida era difundido. Foi por essas mesmas 

rotas, que não mudaram quase nada, que as produções coroplásticas Áticas do século IV 

a.C. foram transportadas por diferentes partes do mundo grego assim que foram criadas. 

Alguns locais, no entanto, usavam de diferentes redes para importação de novas 

produções; a ilha de Lesbos, por exemplo, que possuía laços políticos e econômicos com 

Atenas, importava suas estatuetas; mas Lesbos também tinha uma relação especial com a 

Beócia, e devido à sua posição geográfica também serviu como um meio de intermédio 

para as oficinas de Mirina. Creta e Knossos importaram peças áticas, bem como estatuetas 

diretamente de Tanagra, pelo porto de Delion; esses exemplos ilustram a existência de 

um contato estreito e longo entre ambas as regiões.  

Assim que eram importadas, as estatuetas eram imediatamente adotadas e 

adaptadas. Oficinas na Macedônia, Cirenaica, Egito, Mirina, Itália e em todos os outros 

locais do mundo grego receberam os mesmos modelos que foram criados em Atenas e 

tiveram sucesso em produzi-los em uma variedade enorme de tipos, alguns mais aceitos 

que outros, alguns com diferenças pouco notáveis. Dessa forma, os tipos eram 

constantemente retrabalhados e exportados dos centros onde eram criados – normalmente 

e de origem grega – para centros mais "marginais". Devido ao processo repetitivo de 

moldagem, que ocorreu por um tempo excepcionalmente longo, as estatuetas 

eventualmente poderiam ser diferentes das criações originais. Os tipos viajaram da 

Macedônia para o Mar Negro, de Tarento para o resto da Apúlia, de Cumas, Pesto e 

Nápoles (provavelmente pela Sicília, que possuía uma relação favorável com Atenas) 

para a Campânia e a Etrúria, dos centros produtores de Mirina, Pérgamo e Alexandria na 

Grécia Oriental para o Líbano e o Irã. Jeammet traz à tona um fenômeno sociológico 

fundamental: as estatuetas de estilo Tanagra, que foram encontradas em grandes números 

por todo o mundo grego antigo de base Mediterrânea – incluindo a Sicília, Itália Central 

e do Sul –, claramente seguiram as conquistas de Alexandre rumo ao Oriente. Por outro 

lado, elas não parecem ter se estendido ao ocidente do Mediterrâneo – as regiões do Norte 

da África, por exemplo (exceto por Cirenaica), Espanha, Gália e Sicília Ocidental, ou 

seja, aquelas regiões onde Roma já se tornava a principal potência e influência. As 

Tanagras, portanto, agiam como vetores de valores gregos em oposição aos romanos. Elas 
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foram exportadas para populações que desejavam adotar o estilo de vida grego, tornando-

se marcadores desse novo estilo de vida (JEAMMET, in JEAMMET, 2010, pp. 66-68).  

Analisar esculturas como essas para compreender pontos acerca da 

mentalidade, cultura e organização de uma sociedade está diretamente relacionado 

à cultura material. A escultura é artefato, materialidade e cultura material, e estão 

nela impressas características da mentalidade da sociedade na qual ela foi produzida. 

A materialidade e as fontes materiais são imprescindíveis para que possamos 

compreender uma sociedade, e qualquer aspecto dela que se desejar pode ser 

estudado através da cultura material; ela é o segmento do meio físico que é 

socialmente apropriado pelo homem. O homem modela o meio físico segundo 

normas e propósitos culturais de sua sociedade; essa ação não é aleatória, e sim 

alinhada conforme padrões. Para que possamos analisar a cultura material, 

precisamos situá-la como suporte material, físico, imediatamente concreto, da 

produção e reprodução da vida social. Os artefatos devem ser considerados como 

produtos e vetores das relações sociais. Além de ser o resultado de certas formas 

específicas de organização dos homens em sociedade, são canalizadores e dão 

condições para que se produzam e se efetivem as relações sociais (MENESES, 1994, 

pp. 110-114). Cultura material envolve o significado social do material; sem isso 

não é possível entender sua materialidade.  

A cidade grega sempre foi estudada como uma entidade, com um uso desprezível 

da evidência arqueológica, evitando detalhes físicos, materiais, considerando supérfluo o 

uso da Arqueologia em seu estudo. Da mesma forma, o estudo arqueológico dos materiais 

era feito centrado neles próprios, sem associações com "entidades históricas" como a 

pólis. Com o tempo, os historiadores sentiram a necessidade de dar explicações mais 

detalhadas sobre o surgimento e desenvolvimento da entidade políade, esclarecendo a 

causa e os meios. Desta forma, precisaram analisar períodos anteriores à pólis para os 

quais a fonte escrita não bastava, recorrendo a fontes materiais e trabalho em conjunto 

com os arqueólogos, que já possuíam uma boa quantidade de evidências que poderiam 

explicar este surgimento e sequer sabiam; mudou a atitude de ambos os profissionais e a 

forma de se direcionar as evidências arqueológicas, associando-as com a pólis e seu 

surgimento (SNODGRASS, 2006, p. 1-2). Desde então, os historiadores e arqueólogos 

têm trabalhado em conjunto para compreender não apenas o surgimento da pólis, mas 

também toda e qualquer mudança ou organização social que nela ocorria. A escultura é 

uma fonte bastante rica para compreender tais acontecimentos e aspectos inerentes à 
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cidade grega antiga e seu modo de vida, tanto para compreender seu surgimento e 

desenvolvimento quanto sua derrocada e o fim de tal organização social e política.  

As estatuetas de terracota de estilo Tanagra nos fornecem incontáveis informações 

sobre a organização da entidade políade e suas mudanças no que seria o final do período 

clássico e transição para o helenístico. No que concerne aos temas de representação 

escolhidos pelos artesãos, vemos um claro reposicionamento da figura feminina ou 

simplesmente humana comum, não representando figuras divinas ou mitológicas: isso 

pode nos levar a muitos caminhos de compreensão da mudança no pensamento grego e o 

impacto de influências vindas de fora. Na forma prática de se produzir tais estatuetas 

também notamos diversas mudanças técnicas que sinalizam contatos mais complexos e 

possíveis alterações no objetivo final daquela arte, bem como na demanda dos 

consumidores por tais peças.  

A cultura material e o campo de estudos da Arqueologia Clássica provaram ser, 

ao longo do tempo, mais que necessários para a compreensão do pensamento e da 

sociedade gregos, e, principalmente, da pólis e todos os seus desdobramentos.  

Parece claro que os artesãos e patronos dessa nova era não mais desejavam 

expressar os valores anteriormente transmitidos nos vasos de figuras negras ou vermelhas 

por meio do mito – a expressão do pensamento grego por excelência. A grande difusão 

das estatuetas e sua imediata adoção e adaptação por oficinas locais refletem o sucesso 

de uma nova fórmula; a grande maioria das peças foi encontrada em sepulturas e templos, 

e não podem ser consideradas meras "bugigangas". O mito, que teria se tornado muito 

complexo e não mais compreendido pelos novos gregos, deu lugar à figura humana, 

representada com maior simplicidade à medida em que se afastava do epicentro grego e 

carregando diversos significados (JEAMMET, in JEAMMET, 2010, p. 68).  

Como todas as cidades gregas, Tanagra possuía um grande número de santuários 

na parte mais alta da cidade. Eram devotados a divindades específicas e eram objetos de 

culto cívico e também devoção popular, envolvendo a oferta de estatuetas. As escavações 

clandestinas do século XIX nos dão uma imagem distorcida dessas oferendas, pois todas 

as escavações de então foram focadas em contextos funerários, e as áreas de culto foram 

ignoradas, ainda que certas estatuetas tenham sido encontradas nelas. As estatuetas não 

eram apenas funerárias, mas também empregadas como objetos de culto. Não temos 

informações sobre isso em Tanagra, mas o estudo de outros contextos pode ajudar. As 

estatuetas, representando mulheres jovens em pé ou sentadas, acompanhadas de efebos e 

crianças, foram consideradas pelos especialistas da época como "mulheres elegantes", 



94 
 

mas elas provavelmente possuíam um significado simbólico mais complexo e podem ser 

associadas a uma esfera divina particular ou estrutura ritualística; se analisada 

sistematicamente, a distribuição das peças mostra padrões entre sepulturas e templos e 

uma especialização de oferendas centradas em santuários de divindades conectadas com 

o mundo das mulheres (casamento e fertilidade) e divindades que protegiam a passagem 

da infância para a vida adulta, um período de transição durante o qual diversos ritos de 

iniciação eram performados (para ambos os sexos). 

Ainda que a tipologia da maioria das Tanagras não pareça mudar de acordo 

com os contextos, as práticas em si diferem, especialmente entre Grécia e Itáli a. Do 

final do século III a.C. em diante, as estatuetas foram usadas quase exclusivamente 

para propósitos votivos, e seu uso funerário teria desaparecido, ao passo que, nos 

sítios italianos, onde os valores gregos permaneceram importantes (como Canosa, 

Tarento), ainda possuíam uma função funerária proeminente. Evitando 

generalizações excessivas, sugere-se que as oferendas em sepulturas são 

concentradas em enterramentos de crianças e jovens adultos, como praticado desde 

o período Arcaico.8 Além disso, as sepulturas são majoritariamente de indivíduos do 

sexo feminino; isso também se nota na Macedônia. Não é surpreendente, portanto, 

que a maioria das representações seja de figuras femininas, tanto divindades quanto 

mulheres mortais: noivas veladas, jovens mulheres jogando knucklebones9, 

ephedrismos10 (figs. 65 e 66), mulheres sentadas casadas, mulheres vestidas 

ocasionalmente acompanhadas por crianças. A vasta maioria parece ser associada a 

momentos importantes da vida de uma mulher grega, o momento em que a garota se 

torna sexualmente madura, quando ela se casa e quando tem filhos – o propósito do 

casamento. Infelizmente, os materiais que acompanhavam suas sepulturas junto com 

as estatuetas não sobreviveram às escavações de Tanagra durante o século XIX, mas 

em outros sítios o material consiste em cerâmica, vasos de perfumes, espelhos, joias, 

 
8 A maioria das estatuetas é depositada em sepulturas de crianças e adolescentes, predominando o sexo 

feminino: GRAEPLER, 1997; HUYSECOM-HAHXI, 2008; LIPPOLIS, 2010.  
9O knucklebones ou astragaloi, é um jogo surgido na Grécia que consiste em agrupar em torno de cinco 

ossos de tornozelo de ovelhas ou carneiros, jogar uma delas para cima e, antes que caia no chão, pegar o 

máximo de pedras possível do chão usando apenas uma mão; existem outras etapas que vão dificultando a 

brincadeira. Era jogado principalmente por jovens mulheres e crianças (TAHBERER, 2012, p.6). 
10 O ephedrismos era um jogo que consistia em colocar uma pedra em pé no chão e atirar bolas ou pedras 

menores na intenção de derrubá-la. Quem perder deve carregar o outro jogador nas costas com os olhos 

vendados até que encontre e coloque as mãos sobre a pedra. Era jogado também por jovens mulheres e 

meninas; existem muitas representações do ephedrismos tanto na escultura monumental quanto na 

terracota. Ver NEILS, OAKLEY, HART, 2003, p. 275.  
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todos itens associados de alguma maneira a mulheres. As oferendas feitas em 

santuários eram dedicadas em diferentes momentos e estágios da vida de uma 

mulher, em particular aquele quando ocorria a passagem de jovem garota para 

mulher casada. Pouco antes de se casar, uma garota ofertava seus brinquedos e 

cabelos, assim como roupas e acessórios relacionados com a puberdade (a primeira 

roupa manchada com sangue, por exemplo). Após o casamento, quando tinham 

filhos, elas ofertavam cintas ou toalhas (tecidos) ligados à gestação. Esses momentos 

de transformação, ou ritos de passagem eram geralmente assimilados a festivais 

religiosos: Arrephoroi, Arkteia, Canephoria. Era também normal que as meninas 

dedicassem estatuetas em santuários logo antes de se casarem (JEAMMET in 

JEAMMET, 2010, p. 160).  

 

 

Figs. 69 e 70. Estatuetas de terracota mostrando mulheres jogando, simultaneamente, knucklebones  

(Campania, 330-300 a.C.) e ephedrismos (Corinto, séc IV-III a.C.).  

Imagens: The British Museum e Museum of Fine Arts, Boston. 

 

As estatuetas encontradas em suas sepulturas são aquelas que normalmente seriam 

dedicadas em um santuário próximo de suas casas; quando a menina morria antes de ter 

idade suficiente para se casar, as mesmas estatuetas, inicialmente destinadas para ofertas 

em santuários, eram dedicadas por sua família para divindades do Mundo Inferior. Em 

alguns casos as estatuetas se tornavam representações simbólicas do futuro da jovem 

menina, por exemplo.  
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Os indivíduos sepultados não eram identificados apenas individualmente por seus 

nomes ou evocações de seus destinos particulares: por meio das oferendas depositadas 

em suas sepulturas eles eram integrados à comunidade. Graças a essas oferendas, os 

mortos seriam capazes de experimentar, na sepultura, os mesmos estágios que estruturam 

a comunidade. A questão de identificação se tornou essencial na área dos estudos 

coroplásticos: a caracterização das estatuetas com base em atributos específicos de certas 

divindades é relativamente fácil de ser identificada nos períodos Arcaicos e Clássico, mas 

bem mais difícil do século IV a.C. em diante. As estatuetas representam uma divindade, 

uma sacerdotisa, uma adoradora ou uma simples mortal? Algumas divindades são de fácil 

identificação, especialmente Afrodite; no entanto, a grande maioria das estatuetas é 

interpretada como representações de mortais em contextos não profanos, mas sagrados e 

religiosos, conectados a crenças e rituais. 

Estas figuras de mulheres e crianças não podem ser mais consideradas como 

meros reflexos da vida cotidiana. As estatuetas eram dedicadas em santuários de 

divindades kourotrophos – aqueles deuses que protegiam os jovens e suas passagens para 

diferentes etapas da vida, e por muitas vezes eram depositadas em suas sepulturas como 

últimas homenagens da família. Em ambos os casos, essas estatuetas afirmam e 

testemunham a crença dos gregos em uma vida após a morte (JEAMMET, in JEAMMET, 

2010, pp. 161-162).  

Para Malcolm Bell III, uma Tanagra pode ser descrita como um estudo da forma 

como o drapeado veste o corpo jovem feminino. Mais especificamente, duas peças de 

roupa: o quíton e o himation. Essas duas peças são distintas por cor, que, como era 

adicionada após a queima, não sobreviveu de maneira significativa.  

 A visão do coroplata é exercida por uma infinidade de arranjos nessas peças de roupa, 

usando como moldura o corpo feminino. A posição dos braços em relação ao himation é o 

problema central. Por natureza, as estatuetas de estilo Tanagra são estudos de drapeado: o 

coroplata que fabricava as peças estava realizando um estudo do drapeado. A tentativa de 

adicionar uma narrativa ou adicionar um contexto religioso a essas peças não é cabível; os 

sujeitos representados são mulheres genéricas, e não indivíduos únicos. Além disso, não 

possuem atributos religiosos nem eróticos. São documentos de moda. Há uma ênfase no 

vestuário, expressando valores de prosperidade difundidos por todo o mundo helenístico; as 

Tanagras representam o gosto da classe rica que mantinha o poder econômico nas grandes 

cidades helenísticas. Sendo o vestuário o ponto central, as terracotas de Tanagra eram 

compradas e desfrutadas de forma privada; sua popularidade se deve a uma congruência de 
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valores entre a obra de arte e a vida real. São um espelho da classe que as consumia, 

aparentemente sem maiores significados. Quando elas aparecem, no final do século IV a.C., a 

representação do vestuário havia sido feita quase exclusivamente por escultores e pintores de 

cerâmica. O drapeado foi estabelecido como um dos temas centrais dos escultores e pintores 

no final do período arcaico e início do clássico; um exemplo disso são as esculturas femininas 

do Parthenon, que possuem ênfase no drapeado e seu caimento – grande parte devida ao uso da 

técnica do pano molhado. O drapeado consistia em muitas dobras, moldadas pela gravidade e 

o movimento, com muito contraste de luz e sombra. Após a metade do século IV a.C. há um 

crescente interesse pela maneira como a roupa era de fato usada no corpo. As estelas funerárias 

áticas mostram que a representação de mulheres vestidas é um problema artístico por si só: não 

necessariamente precisa estar ligada à narrativa ou outros interesses. Começam a aparecer 

mulheres sem identidade, nas quais o escultor estava preocupado em reproduzir o caimento 

exato do drapeado, suas dobras e seu ajuste ao corpo, e não podemos identificar se seus sujeitos 

eram deusas, mortais, retratos, imagens funerárias ou estátuas de culto. As Tanagras pertencem 

a esse movimento e são seus produtos. Bell III confirma a já aceita hipótese de Dorothy-Burr 

Thompson acerca da criação das Tanagras em Atenas no final do século IV a.C. e acrescenta 

que elas representam uma elevação de nível dos sentidos do coroplata para o nível de grandes 

artistas. Os coroplatas não estavam imitando o trabalho dos grandes escultores, apenas tomando 

emprestado seus temas e problemas centrais e trazendo-os para a escultura em miniatura. Essa 

mudança na escolha dos temas foi repentina: as figuras da era pré-tanagrense eram frontais, 

feitas com apenas um molde; sua frontalidade lhes confere uma herança arcaica.  

Os temas religiosos podem ser identificados pela pose hierática, algum atributo 

ou gesto. As terracotas representando jovens anônimas, as ancestrais imediatas das 

Tanagras, são poucas e modestas. São feitas para dedicação em santuários ou acompanhar 

os mortos em suas sepulturas. As Tanagras de fato são tridimensionais, requerem o uso 

de ao menos dois moldes e não possuem atributos, além da vestimenta caracterísitca. 

Parecem extremamente seculares quando comparadas com as estatuetas que as precedem. 

A grande maioria das peças foi encontrada em sepulturas e santuários, mas alguns 

fragmentos são encontrados em casas escavadas. Após comprada, a Tanagra entrava no 

ambiente doméstico como um objeto de valor, uma posse, e após a morte acompanharia 

o indivíduo na sepultura ou se tornaria uma oferenda para os deuses.  As primeiras 

Tanagras provavelmente foram criação de uma única oficina, ou até mesmo de 

determinado artista. Essa oficina era provavelmente baseada em Atenas e suas produções 

foram imediatamente imitadas, sendo os coroplatas de Tanagra provavelmente os 
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primeiros a adotar o novo estilo; as figuras áticas tiveram de fato uma primazia súbita e 

repentina, e no momento de seu aparecimento foram recebidas certamente como algo 

inesperado e fresco, a representação do novo. 

O problema da imitação é central para a compreensão das Tanagras. No 

início, cada figura era concebida individualmente, quando tratamos do arranjo do 

drapeado. A relação drapeado-corpo era um novo problema a ser repensado em cada 

imagem, não sendo simplesmente uma questão de cópia. Nenhuma Tanagra era igual 

a outra; elas foram, no entanto, replicadas e imitadas, aparecendo a ideia de tipo. 

Mais de um exemplar de uma certa figura foi produzido, firmando-se essa ideia 

como um dos aspectos mais notáveis das Tanagras. Tratava-se de figuras 

originalmente únicas, mas que foram reproduzidas e imitadas em locais distantes. A 

difusão do tipo remete, então, ao coletivo, e não à individualidade; são atributos 

comuns da população divididos em tipos. Poucas figuras são únicas, pertencendo a 

maioria a um certo tipo, feito por coroplatas que eram separados por tempo e espaço, 

com uma devoção impressionante. Um exemplar original de uma Tanagra, após 

criado, era imediatamente copiado e reproduzido em vários locais, e permanecia por 

algum tempo assim sendo. A criação dos tipos pode parecer-nos surpreendente em 

uma época caracterizada por sua ênfase na especificidade e no indivíduo; diz 

respeito a atributos compartilhados, comuns a toda uma população, mais do que a 

uma tentativa de mostrar individualidade em seus membros. Representando 

mulheres genéricas, reforça a ideia de enxergar a população dividida em uma série 

de tipos, sendo suas distinções formais, e não morais e comportamentais. Tende ao 

pensamento genérico, a generalização, a produção em larga escala e a divisão em 

tipos. A ideia de individualismo não se faz presente, e sim de coletividade (BELL 

III, 1993, pp. 39-42).  

Para compreendermos as Tanagras, é necessário compreender o motivo do 

acolhimento intenso da ideia de tipo pelos coroplatas; a predileção pelos tipos pode ser 

vista como uma característica comum da cultura grega. Os planos urbanos da pólis, o 

design de um templo, o formato de um vaso, são constantes formas de renovação por 

meio da imitação, mas nunca completamente copiadas. Era inevitável que as Tanagras 

fossem reproduzidas dessa forma, visto que as formas pan-helênicas moldaram a 

produção artística na cidade. A adesão do coroplata a tipos fixos pode ser vista como uma 

resposta à tecnologia da produção coroplástica. O uso de moldes para a produção de 

estatuetas resultou em cópias similares, feitas em uma mesma forma, e desde a introdução 
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dos moldes na coroplastia, no séc. VII a.C., os moldes são a principal ferramenta de 

trabalho do artesão grego. Apesar da replicação mecânica que a técnica de moldagem 

proporcionada, o coroplata era capaz de criar variedade em seus produtos, dando retoques 

artísticos pessoais.  

As Tanagras possuem uma dependência da cidade de Atenas, uma relação típica 

entre uma cidade menor e sua metrópole. Na Sicília, as terracotas de Siracusa eram a 

fonte de produção das estatuetas de Morgantina, por exemplo. Os coroplatas de 

Morgantina não produziram tipos originais, apenas replicavam peças vindas de Siracusa, 

sendo ligados a alguns acordos comerciais, e algo parecido pode ter acontecido com 

Atenas e Tanagra. A imitação domina, porque a versão original do tipo foi replicada 

mecanicamente e agora é livremente copiada; a cópia em si, eventualmente, será também 

copiada. 

A principal fonte dos negócios coroplásticos sempre foi o comércio de estatuetas 

votivas, por essência, conservador: seus tipos eram limitados e poderiam ser usados por 

longos períodos. A tradição coroplástica deu ênfase à cópia aproximada; um coroplata 

siciliota que iniciou sua carreira como aprendiz fazendo estatuetas de Perséfone que 

carrega um porco pode muito bem ter feito essas imagens durante toda a sua vida, muitos 

moldes e milhares de estatuetas depois. As novas Tanagras do final do século IV a.C. 

podem ser, a seu modo, revolucionárias, mas a natureza do ofício coroplástico as tratou 

como suas ancestrais conservadoras e modestas. O resultado foi uma espécie de cópia 

aproximada, ou seja, cópias com pequenas variações, que já vinham sendo praticadas há 

muito tempo com as estatuetas votivas.  

Um dos tipos mais conhecidos para ilustrar como a ideia de tipo é expressa na 

nova produção é o tipo Dama Sofocleana. São relacionados estilisticamente com algumas 

esculturas contemporâneas ou pouco anteriores; possuem a mesma corporalidade 

assertiva, motivo, posição do braço direito do lado de dentro apoiado no himation (junto 

ao peito como uma funda) e o outro braço está apoiado na cintura, lembrando a estátua 

de Sófocles. Existem diferenças na movimentação da cabeça, distribuição de peso e 

mudança do gênero: isso mostra que existe apenas uma relação geral entre terracota e 

estatuária. Não se trata de cópia e sim um trabalho inspirado em ideias expressas na 

escultura contemporânea. Por outro lado, as terracotas entre si, pertencentes a esse mesmo 

tipo, são mais parecidas, mais relacionadas: possuem o mesmo tipo de tratamento da 

vestimenta, que é dividida em duas zonas como se fossem blocos. O tipo Sofocleano foi 

ainda renovado; o coroplata era perfeitamente capaz de criar um outro tipo, mas preferiu 
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trabalhar com uma ideia já existente e fazer sua própria leitura de um tipo. A relação da 

terracota com a escultura não é uma questão de cópia, apesar de ser bastante próxima. 

Existem várias versões do tipo da estatueta Mulher Herculeana difundidas pelo mundo 

grego.  Aparece o interesse por arranjos mais trabalhados na parte mais baixa do himation, 

onde as dobras diagonais se sobrepõem aos franzidos verticais do quíton, criando 

transparência e contraste. Em quase todos os exemplares do tipo Mulher Herculeana, o 

himation tem uma borda franzida, como veremos no catálogo presente neste capítulo. É 

um detalhe que aparece em peças de diferentes locais, tamanhos e datas (de 30 a 50 anos 

de diferença); esse detalhe pode ser associado à ideia do tipo em si. Muito raramente 

ocorre em outros tipos, e nunca com essa consistência. Se houve insistência nessa borda 

em todas as leituras desse tipo, ela é essencial para a construção e a ideia do mesmo 

(BELL III, 1993, pp. 44-49).  

Esse tipo então poderia ser identificado na antiguidade por meio do franzido na 

borda do himation? A sobrevivência de diversos tipos de estatuetas de estilo Tanagra 

parecem mostrar que elas possuíam nomes: com certeza não existia um catálogo de tipos 

na mão dos coroplatas e clientes para distinguir um tipo de outro. Mas provavelmente os 

nomes dos tipos eram conhecidos dos coroplatas; e a depender de uma demanda estável 

por certos exemplares, os próprios consumidores também conheciam os nomes:  

“Posso ouvir suas vozes: ‘’me dê uma ‘Sofocleana’, por favor – e você 

tem uma daquelas novas, com o franzido? ‘’ ‘Apenas a primeira, senhorita, mas 

temos dois tamanhos da ‘amarradora de sandálias’ e ‘quíton de cintura alta’. 

“Os nomes provavelmente se referiam ao movimento das estatuetas, padrões 

de drapeado, detalhes. Essa forte adesão aos tipos durante mais de um século 

diz muito sobre as funções das Tanagras na vida cotidiana. Alguns tipos tinham 

um mercado (...), a sua sobrevivência se devia a uma demanda criada pelo 

público consumidor por alguns tipos específicos. Uma Tanagra pode parecer 

para nós tão boa quanto outra, mas a existência contínua de alguns tipos sugere 

que os clientes queriam figuras específicas para suas coleções" (BELL III, 

1993, p. 50)11 

 
11 Tradução livre do trecho original "I can hear their voices: 'Give me that Sophokles, please – and do you 

have one of those new ones with the fringe? 'Only the first, miss, but we do have two sizes of the sandal-binder 

and the high-girt chiton.' Names would presumably refer to the figure's movement, to the patterns of her 

drapery, or to details like the fringe. The faithful adherence to the types for over a century leads one to 

speculate further about the function of Tanagras in ordinary life. Why did the types have a market? (...) The 

purchasing public created a demand for a variety of types. One Tanagra may seem to us as good as another, 

but the continued existence of the types suggests instead that clients wanted specific figures for their own 

collections." (BELL III, 1993, p. 50)  
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Como já referido, a maioria das Tanagras foi encontrada em sepulturas e 

santuários, onde sua chance de preservação é maior. No entanto, alguns fragmentos de 

estatuetas, especialmente as cabeças sólidas e quase indestrutíveis foram encontradas em 

escavações de áreas residenciais. É possível concluir, então, que os consumidores tinham 

predileção por certos tipos, seja por sua beleza, raridade etc. Elas acabariam em santuários 

porque os gregos davam presentes e agrados aos deuses, e em sepulturas porque eles 

projetavam a vida no mundo inferior. Não é surpreendente encontrá-las nesses contextos, 

visto que são usos tradicionais das estatuetas de terracota.  

Como qualquer fenômeno artístico complexo, as Tanagras tiveram sucesso 

por diversas razões. A arte do coroplata era baseada em ideias de replicação e 

imitação. Os novos tipos podiam viajar e se multiplicar, como ocorreu; as Tanagras 

podem parecer até mesmo contraditórias com as ideias progressistas da arte 

helenística, que enfatizavam o individual e o excepcional, elas refletem o mundo 

material onde seus produtores e consumidores viviam. Sua beleza fazia delas objetos 

prazerosos, agradáveis para se dedicar a um deus ou dar de presente. Essas imagens 

são manifestações inesperadas da ideia antiga do clássico, equilibrado com a 

realidade, o drapeado, seu caimento no corpo, no quadro conceitual de tipos 

genéricos. É um sinal de que a transformação na sociedade foi profunda, e a tarefa 

de manter o ideal clássico coube ao coroplata. Não significam de maneira alguma 

individualidade, e sim representações do coletivo, se tratando de tipos genéricos. 

Alguns tipos podem, eventualmente, sucumbir a uma tendência anticlássica presente 

na arte helenística. No geral, no entanto, continuam sendo um produto do ideal 

clássico genérico e coletivo (BELL III, 1993, p. 50).  

 

3.2. Catálogo de estatuetas de estilo Tanagra 

 

Usando os critérios determinados no capítulo anterior sobre como definir o estilo 

Tanagra, fizemos uma seleção de exemplares deste estilo e sua subdivisão por tipos; 

optamos por incluir neste catálogo os principais tipos presentes em acervos de grandes 

museus ao redor do mundo, sendo eles: The British Museum; Musée du Louvre; The 

Metropolitan Museum of Art, New York e Museum of Fine Arts, Boston. O tipo consiste 

em uma representação de um motivo iconográfico, caracterizado por aspectos comuns a 

todas as estatuetas que o constituem, como a posição de pernas e braços ou os principais 

arranjos da vestimenta (JEAMMET, 2010, p. 281).  
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O principal objetivo deste catálogo é mostrar que havia uma grande difusão 

das estatuetas de estilo Tanagra e seus tipos por todo o Mediterrâneo, visto que 

determinados tipos aparecem em diversos locais e na maioria das vezes não foram 

produto de um mesmo molde nem derivados de uma mesma estatueta; circulava 

também a ideia do tipo.  

 

 

 

Tipo I - Dama Sofocliana  

 

Esse tipo pode ser definido como qualquer estatueta de uma figura feminina 

que seja inspirada na estátua de bronze do poeta Sófocles, pelo escultor grego 

Leocares, erguida por volta de 336-324 a.C., em Atenas; a estátua original se perdeu, 

mas temos uma cópia romana de mármore em ótimo estado de conservação que 

atualmente se encontra no Museu do Vaticano. Existem algumas diferenças entre a 

estátua e o Tipo I. A principal é o gênero da figura representada; nas estatuetas, foi 

acrescentado um quíton, sendo este uma vestimenta exclusivamente feminina, usada 

principalmente para aparições públicas (BECQ, 2010, p. 112). O exemplar mais 

trabalhado e conservado de Tipo I que temos está no Musée du Louvre, em Paris; a 

estatueta foi encontrada na cidade de Tanagra. Representa uma mulher usando 

quíton e himation; este, por sua vez, está enrolado em seu corpo da mesma forma 

que o de Sófocles na estátua, com dobras em ziguezague, e cobre o topo de sua 

cabeça como um véu.  

Alguns detalhes das estatuetas pertencentes a este tipo podem variar; o que 

define o tipo, no entanto, é a posição das mãos e o movimento do corpo: a mão 

esquerda está junto ao peito, enquanto a direita está na cintura, e o corpo faz uma 

curva, com o peso apoiado na perna esquerda. Algumas figuras usam o tholia, 

chapéu cônico feito de palha utilizado para se proteger do sol; outras têm os cabelos 

arrumados em coques melon coiffure e knidian coiffure. Figuras 1 a 7. 
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Tipo I - Dama Sofocliana 

 

 Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que cobre a cabeça como 

um véu. O braço esquerdo está junto à cintura enquanto o braço direito se 

encontra junto ao peito. O peso está concentrado na perna esquerda, sendo 

que a direita está levemente flexionada. A cabeça da figura direciona-se para 

o lado esquerdo, assim como seu olhar. É o melhor exemplo do tipo “Dama 

Sofocleana” e um dos exemplares remanescentes com a maior riqueza de 

detalhes. Possui uma plaqueta fina na base para suporte.  

H: 29 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo Louvre, Paris –  

The Sophoclean 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O braço esquerdo está 

junto à cintura enquanto o direito se encontra junto ao peito, ambos cobertos 

pelo himátion ajustado ao corpo com dobras em ziguezague. A sustentação 

está na perna esquerda e a figura usa um tholia no topo da cabeça sobre os 

cabelos presos em um coque “melon coiffure". É um bom exemplo do tipo 

"Dama Sofocleana” e possui uma fina plaqueta em sua base para suporte.  

H: 22,2 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo BM, Londres –  

figure 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que cobre sua cabeça 

na forma de um véu; usa um tholia no topo da cabeça, por cima do manto. 

O braço esquerdo está junto à cintura enquanto o direito se encontra junto 

ao peito, ambos também cobertos pelo himátion, que cai em dobras 

suaves até os pés. O peso está concentrado na perna esquerda, enquanto 

o joelho direito está levemente flexionado; a figura tem a cabeça voltada 

para a esquerda e uma plaqueta fina na base para sustentação. É um bom 

exemplo do tipo “Dama Sofocleana”.  

H: 25,5 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo BM, Londres - 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1875-1012-9 
 

2 
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Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O braço esquerdo está 

junto à cintura enquanto o direito está junto ao peito, coberto pelo manto. A 

sustentação se encontra na perna esquerda, enquanto o pé direito está 

levemente inclinado e o joelho flexionado. O cabelo está preso em um coque 

e a cabeça inclinada para a esquerda com o olhar suavemente direcionado para 

baixo. Possui uma plaqueta fina em sua base para sustentação.  

H: 16,4 cm.  

Proveniência: Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo MET, NY  - 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247553?searchField

=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=06.1135&amp;offset=0&amp;r

pp=20&amp;pos=1 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O braço esquerdo 

está junto à cintura enquanto o direito se encontra junto ao peito, ambos 

cobertos pelo manto justo que apresenta muitas dobras. O cabelo está 

preso em um coque “melon coiffure”; a sustentação está na perna 

esquerda, com o joelho direito levemente flexionado.  

H: 18,3 cm.  

Proveniência: Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MET, NY –  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247568?searchField

=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=06.1150&amp;offset=0&amp;r

pp=20&amp;pos=1 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O braço esquerdo 

está junto à cintura enquanto o direito se encontra junto ao peito, ambos 

cobertos pelo manto justo que apresenta muitas dobras. O cabelo está 

preso em um coque “melon coiffure”; a sustentação está na perna 

esquerda, com o joelho direito levemente flexionado. Na sua base há uma 

plaqueta fina para suporte. 

H: 29,8 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MFA, Boston - 

https://collections.mfa.org/objects/151775/woman-

standing?ctx=9754e783-0dea-44c4-b2c8-7f90d96d5c31&idx=0 

 

5 
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Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion cobrindo 

parcialmente o topo da cabeça, que carrega um lenço kerchief. O braço 

esquerdo apoia-se na cintura, enquanto o direito se encontra junto ao 

peito. A sustentação está na perna esquerda e a figura possui plaqueta 

fina em sua base para suporte. A cabeça está totalmente voltada para a 

esquerda. A figura se encontra bem fragmentada.  

H: 24,1 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.   

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo MFA, Boston - 

https://collections.mfa.org/objects/151802/woman-

standing?ctx=9754e783-0dea-44c4-b2c8-7f90d96d5c31&idx=1 

 

  

7 
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Tipo II - Mulher Herculeana ou A Dama de Azul 

 

Este tipo é conhecido como "Mulher Herculeana" ou "A Dama de Azul". É 

composto por estatuetas inspiradas na escultura de mármore homônima, que teria 

sido desenvolvida por Praxíteles, escultor ateniense, ou algum de seus aprendizes, 

no final do século III a.C. A estátua original não sobreviveu, mas existe a cópia 

romana de mármore, feita por volta de 40-60 d.C. e encontrada na cidade de 

Herculano, chamada "Large Herculaneum Woman"; existe ainda uma segunda 

cópia, também romana, mas representando uma mulher mais jovem, que data por 

volta de 30-31 a.C., denominada "Small Herculaneum Woman". 

O Tipo II pode ser definido como representações de jovens mulheres, usando 

quíton e himation, nas quais uma das mãos está junto ao peito, enquanto a outra 

segura a barra do himation na altura dos quadris; por vezes, as mulheres 

representadas neste tipo seguram um leque com a mão que está junto ao peito, e 

podem ou não usar o tholia. O exemplar mais detalhado, fino e conservado existente 

está no acervo do Musée du Louvre, em Paris, e foi encontrado em uma sepultura na 

cidade de Tanagra, juntamente com outras estatuetas tão bem finalizadas quanto. 

Uma dessas figuras também pertence ao Tipo II, e está no Staatliche Museum, em 

Berlim; essas duas estatuetas chamam a atenção pela cor azul do himation e os 

detalhes dourados em sua barra, tendo a policromia antiga sobrevivendo 

excepcionalmente bem: daí vem o nome popular do tipo, "A Dama de Azul". Figuras 

8 a 12. 
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Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que cobre a cabeça 

como um véu. Os dois braços estão cobertos pelo manto: o esquerdo o 

prende ao lado do corpo enquanto o direito leva um leque, na altura do 

peito. O peso parece estar concentrado na perna esquerda, enquanto a 

direita passa uma leve ideia de movimento. O olhar da figura se direciona 

para a frente; há pigmento azul em todo o quíton, himátion – que também 

leva dourado nas bordas – e no leque, o que a fez ser chamada de "dama 

de azul". Um dos mais ricamente trabalhados e conservados exemplares 

remanescentes, esta figura é um exemplo clássico do arquétipo "Mulher 

Herculeana". Possui uma plaqueta fina em sua base para suporte.  

H: 32,5 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo Louvre, Paris –  

Femme drapée dans son himation tenant un éventail | Musée du Louvre 

| Paris 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que cobre a cabeça 

como um véu; por cima do himation, usa um tholia, chapéu cônico. Os 

dois braços estão cobertos pelo manto: o esquerdo o prende ao lado do 

corpo enquanto o direito leva um leque, na altura do peito. O peso parece 

estar concentrado na perna esquerda, enquanto a direita passa uma leve 

ideia de movimento. O olhar da figura se direciona para a frente; há 

pigmento azul em todo o quíton, himátion – que também leva dourado 

nas bordas – e no leque. O tholia é colorido com pigmento rosado e 

branco. Exemplo clássico do arquétipo "Mulher Herculeana". Possui 

uma plaqueta fina em sua base para suporte.  

H: 34 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Staatliche Museen zu Berlin via Google Arts & Culture –  

A lady in blue - Unknown — Google Arts & Culture 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que o braço esquerdo 

prende ao lado do corpo; o braço direito está junto ao peito, e ambos estão 

envelopados pelo himátion. O peso está concentrado na perna esquerda. 

A figura está olhando para baixo, os cabelos presos em um coque alto. 

Possui plaqueta fina em sua base para suporte.  

H: 26,3 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo MFA, Boston – 

https://collections.mfa.org/objects/151822/woman-

standing?ctx=0abc9c74-827d-4f44-9574-6457383faac2&idx=0 

 

8 

9 

10 



112 
 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O braço esquerdo 

pende ao lado do corpo tendo na mão um objeto não identificado, 

enquanto o direito se encontra junto à cintura, coberto pelo manto, 

ajustado ao corpo, formando dobras em ziguezague. O peso está na perna 

direita, enquanto o pé esquerdo se encontra levemente flexionado. A 

cabeça está voltada para a esquerda, com o olhar direcionado para baixo. 

Possui plaqueta em sua base para sustentação.  

H: 19,6 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.   

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo MET, NY- 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247882?searchField 

=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=07.286.2&amp;offset=0&amp; 

rpp=20&amp;pos=1 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion; o braço esquerdo 

prende o manto na altura da cintura enquanto o direito está junto ao peito. 

O peso está concentrado na perna esquerda, estando o joelho direito 

flexionado. No longo pescoço se destacam os "anéis de Venus”; os 

cabelos estão aparentemente presos com um lenço por cima e a figura 

usa brincos grandes. Há traços de pigmento rosado na barra do quíton.  

H: 27,6 cm. 

Proveniência: Apúlia, Magna Grécia. 

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MET, NY – 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/248598?searchField 

=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=11.212.17&amp;offset=0&amp; 

rpp=20&amp;pos=1 
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Tipo III - Mulher com echarpe 

As estatuetas deste tipo podem ser definidas como representações de figuras 

femininas vestindo quíton e uma echarpe, que pode estar sobre os ombros ou enrolada 

nos braços. Geralmente a figura usa também um tipo de coroa sobre a cabeça e concentra 

seu peso em uma das pernas. Figuras 13 a 17. 
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Figura feminina em pé, vestindo quíton cavado e uma espécie de echarpe 

que está enrolada em seus braços. A cabeça da figura está voltada para a 

esquerda e os cabelos estão arranjados em um coque de estilo "knidian 

coiffure". Na mão direita carrega o que aparentemente seria uma 

máscara, usada pelos atores em peças de teatro; por este motivo, acredita-

se que possa ser a representação de uma Musa.  O peso está concentrado 

na perna esquerda. Possui plaqueta fina em sua base para suporte.  

H: 20 cm.  

Proveniência: Beócia  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo BM, Londres - 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1884-0223-5 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e uma echarpe sobre os ombros, 

que também está enrolada em seus braços. O braço direito pende ao lado 

do corpo, enquanto o esquerdo está levemente dobrado, com a mão na 

altura da cintura. O peso está concentrado na perna direita, e o olhar da 

figura também se direciona para a direita. Os cabelos estão arranjados 

em um coque e a figura usa um acessório que parece ser uma coroa no 

topo da cabeça.   

H: 17,8 cm.  

Proveniência: Canosa di Puglia, Apúlia, Itália.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo BM, Londres - 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1873-0820-626 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e uma echarpe sobre os ombros. 

A mão direita está apoiada na cintura, enquanto o braço esquerdo está 

dobrado na altura do peito. O peso está concentrado na perna direita e a 

cabeça levemente virada para este lado enquanto a perna esquerda está 

levemente dobrada. Os cabelos estão arranjados em um elaborado coque 

e a figura usa um grande brinco. A base, diferentemente das demais 

peças, não é uma plaqueta fina, mas uma base alta e quadrada.  

H: 33 cm.  

Proveniência: Tarento, Apúlia, Itália.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo BM, Londres - 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1884-1108-1 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e uma echarpe enrolada nos 

braços. O olhar da figura está direcionado para a direita. Os cabelos estão 

arranjados em um penteado bastante elaborado. Possui uma plaqueta 

grossa em sua base para suporte.   

H: 20,4 cm.  

Proveniência: Alexandria, Egito.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MFA, Boston –  

https://collections.mfa.org/objects/152210/woman-

standing?ctx=b6daa73e-2355-4491-9d7d-be4ea3e436de&idx=0 
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Figura feminina em pé, vestindo quíton, com uma echarpe sobre os 

ombros, enrolada no braço esquerdo, o qual pende ao lado do corpo, 

tendo na mão um leque na altura do joelho. O braço direito se encontra 

junto à cintura; a sustentação está na perna direita, com o joelho esquerdo 

levemente flexionado. A figura usa os cabelos presos e um lenço kerchief 

sobre a cabeça, amarrado atrás. A cabeça está virada para a direita.  

H: 17,1 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo MFA, Boston – 

 https://collections.mfa.org/objects/151798/girl-holding-a-

fan?ctx=7407a212-4a75-4c80-945e-a0bdabbf53b6&idx=0 

 

  

17 
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Tipo IV - Mulher erguendo himation 

 

Este tipo pode ser definido como representações de figuras femininas usando 

quíton e himátion, o qual erguem na altura do peito usando ambas as mãos. Os cabelos 

são arrumados em coque estilo melon coiffure. O tipo evidencia o drapeado, o caimento 

do himation e exige muito conhecimento técnico do coroplata, pois a parte do himation 

que está sendo segurada precisa passar a ideia de leveza, de um tecido solto, que não está 

enrolado no corpo como o restante. O himation pode estar sobre a cabeça como um véu 

ou os cabelos arrumados em um coque melon coiffure. Figuras 18 a 22.  
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Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, erguido por ambos 

os braços na altura do peito; o manto cai em inúmeras dobras até os pés. 

O cabelo está preso para trás e o olhar direcionado para baixo. Possui 

uma plaqueta fina em sua base para suporte.  

H: 14 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc.III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo BM, Londres – 

 https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1875-1012-5 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que está sendo 

erguido por ambos os braços na altura do peito e cobre a cabeça como 

um véu, caindo em inúmeras dobras até os pés. O olhar da figura se 

direciona para baixo. Possui uma plaqueta fina em sua base para suporte. 

Esta estatueta possuía um chapéu que foi removido no acervo do Museu 

Britânico e renumerado.  

H: 19,5 cm.  

Proveniência:  Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.).  

Fonte: Catálogo BM, Londres – 

 https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1875-1012-7-a 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quítion e himátion, sendo este erguido 

por ambos os braços da figura na altura do peito; a sustentação está na 

perna esquerda e o joelho direito se encontra flexionado. O cabelo está 

penteado e preso em um aparente coque de estilo "melon coiffure" e a 

cabeça está voltada para a direita.  

H: 18 cm.  

Proveniência: Atenas, Ática.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MET, NY –  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247556?searchField 

=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=06.1138&amp;offset=0&amp; 

rpp=20&amp;pos=1 

 

 

Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion, que está levantado na 

altura do peito por ambas as mãos. A figura possui maior frontalidade do 

que as demais desse mesmo tipo e um acabamento mais rústico. Os 

cabelos estão presos e partidos ao meio e a figura usa um diadema no 

topo da cabeça. Não possui plaqueta para sustentação e sim uma base 

semicircular que acompanha o formato da estatueta. 

H: 14,1 cm. 

Proveniência: Chipre 

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MET, NY – 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/241287?searchField= 

All&amp;amp;sortBy=Relevance&amp;amp;ft=74.51.1732&amp;amp; 

offset=0&amp;amp;rpp=20&amp;amp;pos=1  
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Figura feminina em pé, vestindo quíton e himátion. O manto é sustentado 

por ambos os braços na altura do peito, sendo que do lado esquerdo é 

recuado até o antebraço, deixando à mostra a mão que segura um objeto 

não identificado. O peso está concentrado na perna esquerda, enquanto o 

pé direito está levemente inclinado. Os cabelos estão presos em um coque 

“melon coiffure” e a cabeça suavemente voltada para a direita. Possui 

plaqueta fina na base para sustentação.  

H: 24,7 cm.  

Proveniência: Tanagra, Beócia.  

Cronologia: Período Helenístico (séc. III-I a.C.). 

Fonte: Catálogo MFA, Boston - 

https://collections.mfa.org/objects/151771/woman-

standing?ctx=8b69a025-b5e9-4ef4-b391-3f038f3e461d&idx=0 

 

22 
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Considerações finais 

 

Após discutirmos os processos de surgimento e desenvolvimento das estatuetas 

de estilo Tanagra e seu contexto, a Grécia Helenística, podemos chegar a algumas 

conclusões a respeito de seus possíveis significados. Para tanto, brevemente analisaremos 

a presença das representações femininas entre os trabalhos da grande estatuária de 

mármore.  

As estátuas helenísticas de deusas, rainhas e mulheres em geral podem ser difíceis 

de diferenciar sem maiores indicadores externos. Estátuas de mulheres eram em geral 

mais homogêneas que as estátuas de homens, que se diferenciavam entre diversas 

representações de deuses e diferentes tipos de homens. A homogeneidade feminina na 

arte pode refletir o fato de que as mulheres helenísticas seriam um grupo relativamente 

homogêneo em um mundo comandado pelos homens. Duas inovações notáveis aparecem 

como tendências na estatuária desse período: a deusa Afrodite, nua; estátuas de mulheres 

da elite e de classes altas. A proeminência de ambas as categorias se conecta com 

mudanças parciais nas circunstâncias das mulheres helenísticas e a forma como eram 

vistas (SMITH, 1991, p. 75).  

Estátuas helenísticas de retratos femininos estão sempre vestidas; geralmente, são 

construções de ideais baseados no ideal de beleza de Afrodite sendo qualquer sinal de 

individualidade na representação bastante incomum. É ainda mais difícil diferenciar 

rainhas de mulheres comuns, a não ser que tenham algum tipo de identificação exata; isso, 

no entanto, é bastante raro e acontece apenas no Egito Ptolomaico. As representações 

femininas na escultura geralmente se atêm a uma construção generalizada, cujo principal 

atributo ou significado é 'beleza'. Estátuas sem identificação podem ser deusas, mas a 

maioria é identificada como mulheres comuns contemporâneas, devido à vestimenta e 

postura. A pose pudicitia (fig. 71), por exemplo, é um gesto de modéstia, de sophrosyne 

feminina, usado apenas nos retratos de mulheres mortais. As vestimentas elaboradas da 

estatuária helenística são enfatizadas em suas várias dobras para contrastar a modernidade 

e contemporaneidade do drapeado com o período clássico, quando eram mais simples 

(SMITH, 1991, pp. 83-84).  
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Fig. 71. Estatueta de Tanagra retratando mulher em pose “pudicitia”, que denota 

modéstia e castidade feminina na arte clássica. Ásia Menor, séc. II a.C. Imagem: The 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

 

Mulheres vestidas esculpidas no mármore sobreviveram em grandes quantidades; 

apesar do grande aumento no uso de mármore para estatuária no período Helenístico, essa 

grande quantidade de estátuas femininas se deve também ao aumento da proeminência 

social das mulheres membros das elites urbanas nesse período. A maioria das estátuas são 

representações de matronas que expressam os valores das mulheres burguesas casadas; 

aquelas que vestem mantos grossos, como os da escultura do período clássico, são 

provavelmente mulheres mais velhas, pela vestimenta mais conservadora; a maioria, no 

entanto, são como as Tanagras: vestem um manto leve, o himation, por cima de um 

vestido mais grosso, que geralmente é o quíton. O manto é usualmente enrolado em torno 

do corpo de maneira justa, acentuando as curvas do quadril e dos seios:  

 

"A combinação de um rosto bonito e jovem, 

gestos de modéstia, vestimentas que marcam o 

corpo e proporções massivas criam uma 

mistura bastante interessante de sinais da 

oposição entre o decoro e o potencial erótico, 
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restringido, da esposa helenística desejável". 

(SMITH, 1991, p. 84)1 

 

 As Tanagras, dominando a produção coroplástica do período helenístico, 

representam um nível social diferente daqueles impressos nas estátuas de mármore: a 

classe média e artística (SMITH, 1991, p. 86). Teócrito, notável poeta helenístico, escreve 

sobre mulheres e festivais em seus Idílios. No Idílio XV que se passa em Alexandria, há 

o diálogo de duas personagens, Gorgo e Praxinoa, onde Gorgo a convida para acompanhá-

lo ao Festival de Adonis. Em diversos momentos há menções ao tipo de vestimenta que 

Praxinoa usará para ir ao festival:  

 

" (...) Gorgo: (...) mas venha, minha querida, 

pegue seu manto e vestido. Quero que você 

venha comigo para chamar nosso altíssimo e 

poderoso Príncipe Ptolomeu para ver Adonis. 

Ouvi dizer que a Rainha está preparando algo 

muito esplêndido este ano.  

(...) Praxinoa: (...) (para Eunoa) onde está a 

chave do armário grande? Traga-a aqui. (Tira 

um vestido dórico, preso com alfinetes ou 

broches nos ombros que chega ao chão, com 

uma dobra na cintura, e coloca-o com a ajuda 

de Eunoa – a criada –, por cima da vestimenta 

de mangas curtas que ela veste dentro de casa.  

Gorgo: (referindo-se ao estilo do drapeado) 

Praxinoa, essa roupa lhe cai muito bem. Me 

diga quanto você deu pelo material.  

Praxinoa: Não fale sobre isso, Gorgo; foram 

mais de oito moedas de ouro, e posso te dizer 

que dei tudo de mim para fazê-lo.  

Gorgo: Bom, o que posso dizer? É um sucesso.  

Praxinoa: Estou inclinada a concordar com 

você. (Para Eunoa) venha, coloque meu manto 

 
1 Tradução livre de trecho original: "The combination of a young beautiful head, modesty gestures, body-

revealing drapery, and massive proportions creates a highly interesting mixture of signals about the 

propriety versus the erotic potential (held in check) of the desirable Hellenistic wife" (SMITH, 1991, p. 84)   
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e chapéu para mim, e faça corretamente. 

(Eunoa coloca o manto sobre sua cabeça e 

ombros e prende nele o chapéu de palha)." 

(TEÓCRITO, Idílio XV)2  

 

 As descrições presentes no Idílio de Teócrito nos mostram que a vestimenta usada 

pela maioria das mulheres representadas nas estatuetas de estilo Tanagra é basicamente a 

mesma que Praxinoa, uma mulher de posses, usaria para ir ao Festival de Adonis. Nos 

chama atenção principalmente o manto e o chapéu de palha citados, que aparecem 

frequentemente entre as Tanagras. Isso nos leva a crer que as Tanagras de fato são 

representações de mulheres comuns, como Praxinoa, membros de uma classe elevada, 

quando saíam em público e frequentavam eventos como festivais religiosos; vestiam suas 

melhores roupas, acessórios, sabiam como se comportar e portar tais roupas e eram 

arrumadas por suas criadas, que também tinham conhecimento das vestimentas e de como 

arranjá-las. 

 As Tanagras provavelmente funcionavam como uma lembrança da identidade 

social feminina, nas sepulturas, santuários e casas. Elas representam ainda as crianças 

falecidas como mulheres adultas, em uma identidade social que ela não teve tempo de 

cumprir; as mulheres que depositavam as estatuetas como oferendas para pedir por 

fertilidade; usadas nas casas como lembranças das atividades religiosas femininas, usadas 

como vetores para o estabelecimento de identidades sociais; intermediárias entre a devota 

e a divindade:  

"As Tanagras combinavam o religioso e o 

mundano, e quando usadas na vida cotidiana 

invocavam uma associação com o mundano e o 

divino, como as atividades religiosas que as 

mulheres que elas representavam 

 
2 Tradução livre de trecho em inglês por J. M. Edmonds 

(https://www.theoi.com/Text/TheocritusIdylls3.html): "Gorgo: But come, my dear, get your cloak and 

gown. I want you to come with me (grandly) to call on our high and mighty Prince Ptolemy to see the 

Adonis. I hear the Queen’s getting up something quite splendid this year. (...) Praxinoa: (...) Now where’s 

the key to the big cupboard? Bring it here. (Takes out a Dorian pinner – a gown fastened with pins or 

brooches to the shoulders and reaching to the ground, with an overfold  coming to the waist – and puts it 

on with Eunoa’s aid over the inner garment with short sleeves which she wears indoors). Gorgo: (referring 

to the style of the overfold) Praxinoa, that full gathering suits you really well. Do tell me what you gave for 

the material. Praxinoa: Don’t speak of it, Gorgo; it was more than eight golden sovereigns, and I can tell 

you I put my very soul into making it up. Gorgo: Well, all I can say is, it’s most successful. Praxinoa: I’m 

inclined to agree with you (to Eunoa) Come, put on my cloak and hat for me, and mind you do it properly. 

(Eunoa puts her cloak about her head and shoulders and pins the straw sun-hat to it)." 



125 
 

performavam, e com a deusa e tudo o que tinha 

relação com ela. Elas incorporavam esses dois 

aspectos da vida e tinham um significado 

ambíguo em todos os contextos onde eram 

utilizadas. É complicado para nós agora, mas 

provavelmente bastante normal para os gregos 

antigos. Mesmo agora, objetos de nossa vida 

cotidiana podem ter diversos significados, e 

frequentemente é fácil distingui-los com base no 

contexto em que o objeto é utilizado”. 

(VERHAGEN, 2012, pp. 59-60)3 

 

 As Tanagras representavam, sem dúvidas, mulheres reais; seriam inspiradas tanto 

na grande estatuária quanto no modelo real de ser humano, para adaptação aos padrões 

coroplásticos, minimizados. O drapeado é bastante parecido com os encontrados nos 

relevos de mármore do séc. IV a.C., associados a Praxíteles: camadas de um manto (o 

himation) por cima de um vestido uniforme (quíton). Os rostos das estatuetas também nos 

lembram as características comuns à escultura de Praxíteles: o rosto oval, bochechas 

carnudas e expressões sonhadoras. Por volta do século IV a.C., as representações 

femininas monumentais, como vimos, emergiram enquanto categoria artística; sendo as 

Tanagras mais presentes a partir do século III a.C., pouco depois, podemos ver elementos 

de continuidade com os trabalhos monumentais do século anterior, principalmente no que 

concerne ao drapeado e postura. Como nas Tanagras, essas mulheres eram representadas 

vestidas da cabeça aos pés; enquanto a deusa Afrodite era retratada nua, mulheres comuns 

sempre estavam cobertas por diversas camadas de tecido.  Embora, no que concerne ao 

drapeado e representação, as Tanagras fossem versões diminutas das estátuas femininas 

monumentais, existem algumas diferenças. As Tanagras são figuras mais leves, com 

proporções menos massivas e poses menos conservadoras; isso se deve em parte ao seu 

 
3 Tradução livre de trecho original: “The Tanagras combined the religious and the mundane and when they 

were used in daily life they invoked an association with both the mundane and the divine, for example with 

the religious activities the women they represented performed and with the goddess and everything she was 

concerned with. They incorporated both aspects of life and thus had an ambiguous meaning in all contexts 

where they were used. This is difficult to us now, but was probably quite normal to the ancient Greeks. 

Even now objects in our daily lives can have several meanings, and often it is quite easy to distinguish 

which meaning is meant depending on the context the object is placed in or used in."(VERHAGEN, 2012, 

pp. 59-60)   
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caráter de um bem móvel, que circula por diversos contextos, mas também expressa uma 

preocupação maior em enfatizar a beleza e a elegância em detrimento dos valores 

matronais de uma esposa adequada (SMITH, 1991, p. 86; BARROW, 2018, p. 51).  

As Tanagras nos oferecem uma representação de terracota da mesma “fórmula" 

utilizada para as estátuas monumentais femininas de mármore do mesmo período, 

principalmente nas posturas, penteados e vestimentas. Em ambas, as peças de vestuário 

são destacadas por meio das cores e das diferentes camadas, dando a ideia de movimento, 

com a presença de texturas diversas. As cores utilizadas para colorir as Tanagras 

provavelmente eram as mesmas que coloriam as roupas usadas pelas mulheres 

helenísticas: vermelho, rosa, branco, preto, roxo, azul, amarelo, verde. O cuidado presente 

na finalização da vestimenta nessas peças nos mostra que o vestuário era um dos 

componentes dominantes da composição das estatuetas, nos revelando como uma mulher 

de elite costumava aparecer em eventos públicos. A visibilidade e ostentação de sua 

vestimenta produz uma tensão entre o desejo de expressar as virtudes tradicionais de 

modéstia e castidade e uma amostra de consumo conspícuo, elegância e habilidade 

fashion.  (BARROW, 2018, pp. 52-58).  

As estatuetas de estilo Tanagra estiveram presentes no mundo grego antigo 

durante um período de intensas transformações. O período helenístico traz consigo novas 

ideias vindas de fora, pensamentos menos conservadores e mudanças na política, cultura 

e religião. No entanto, isso não significa que os valores da pólis, tão exaltados no período 

clássico, tenham sido completamente esquecidos. O período helenístico é uma mistura de 

rompimento e continuidade com a tradição e os valores políades clássicos, e isto é bem 

expresso nas estatuetas de Tanagra: o simples fato de um tipo de representação feminina 

mortal ser fabricado em enormes quantidades nos mostra que a visão a respeito das 

mulheres, ao menos aquelas mais favorecidas, pode ter mudado, assim como sua posição 

na sociedade. A vestimenta, de caráter conservador e que cobria o máximo possível do 

corpo, mostra continuidade com os valores anteriores; no entanto, a forma como o tecido 

se ajusta ao corpo de modo a deixar evidentes aspectos do corpo feminino é nova e 

revolucionária, especialmente na coroplastia, onde anteriormente, no que concerne às 

mulheres, víamos apenas representações hieráticas e extremamente sérias de deusas (com 

exceção de Afrodite e Leda, que aparecem nuas), e outras divindades ou personagens 

mitológicas claramente identificáveis. O individualismo pode ter surgido como uma nova 
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característica da sociedade helenística, mas as estatuetas representam mulheres não como 

indivíduos, mas um modelo, uma ideia de mulher em moldes generalistas; isso também 

vai ao encontro da ideia de individualismo que se fez presente durante esse novo período. 

A arte helenística é uma mistura de inovação, elementos novos e estrangeiros, cultura 

popular (a exemplo, as Tanagras eram feitas de argila, um material acessível e barato, e a 

técnica de produção por moldagem indica que eram produzidas em série, com maior 

disponibilidade para os consumidores) e a sofisticação e conservadorismo inerentes à 

organização social e cultural da pólis grega.  
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