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INTRODUÇÃO 

Este  trabalho surgiu no âmbito da Unidade Curricular  de Arqueologia  e 

Património do Curso de Arte e Multimédia da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa.

O principal objetivo deste trabalho é escolher um artefacto arqueológico que 

se  encontre  exposto  num  dos  Museus  visitados  ao  longo  das  aulas 

lecionadas,  com a função de elaborarmos uma análise formal,  histórica e 

iconológica da peça escolhida. 

A peça escolhida foi uma Placa de Xisto do neolítico final de Montemor-o-

Novo tem cerca de 16.3cm e 8.8 cm de altura a sua espessura é de 0.8 cm e 

encontra-se no Museu Arqueológico do Carmo.

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos fundamentais: Introdução 

Desenvolvimento e Conclusão no qual dentro do Desenvolvimento temos 4 

sub-temas:

Desenvolvimento: No primeiro sub - tema irei contextualizar a época em 

que a peça se insere ou seja o Neolítico final: Como surgiu; Que alterações 

teve para o vida da humanidade; Quais as vantagens de novos elementos 

técnicos. Por sua vez no segundo sub – tema estará  implícito a descrição 

formal da peça:  Que tipo material  é constituído,  que formas geométricas 

apresenta, como esta ornamentada/ decoração, entre outros aspetos.

Por  conseguinte  no  terceiro  vou,  referir  o  contexto  histórico  de  toda  a 

envolvente relativamente à existência das placas de xisto,  e por ultimo o 

ponto-chave  menciona-se  a  iconologia  destes  artefactos  segundo 

historiadores e cientistas baseados em diferentes pontos de vista. 

Por fim terei uma conclusão na qual irei fazer um apanhado geral de tudo o 

que foi referido ao longo do trabalho incluindo a minha “própria” leitura 

acerca deste tipo de peças.
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NEOLITICO FINAL  

Neolítico, também denominado  por Idade da Pedra 

Polida, é um período da Pré-História que compreende o 

espaço de tempo entre 12000 a.C. e 4000 a.C.1 Este nome 

surgir a partir do momento em que o homem aprendeu a 

polir as pedras e a fabricar instrumentos mais eficientes, 

como machados, lâminas de corte, serras, entre outros. O 

homem pré-histórico deu um dos passos mais importantes 

para  seu  desenvolvimento  ao  descobrir  a  agricultura. 

Assim,  encontrou uma nova de possuir sempre alimentos, 

deixando  de  ser  nómada  para  ser  sedentário,  isto  é 

passando a ter um habitat fixo.2 Surge a  arte megalítica 

após a fixação das pessoas e da aglomeração de habitação 

que formaram as primeiras povoações. Os seus habitantes 

começaram a preocupar-se com o seu bem-estar e com a 

espiritualidade.  A  produção  cerâmica  é  elevada, 

sobretudo  de  cerâmica  cardial  com  uma  decoração 

simples e geométrica obtida antes da cozedura do barro.

 

1 Anom.Neolitico (2004) http://www.historiadetudo.com 
2          Idem

As  primeiras  grandes  construções  em  pedra 

aparecem um pouco por toda a parte. Baseia-se sobretudo 

na  arquitetura funerária  que  por  sua  vez  se  rege  pela 

crença  na  vida  depois  da  morte  e  pelo  respeito  pelos 

antepassados.  Destacam-se  três tipologias  de construção 

megalíticas:
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Dólmens

Que necessitavam de muita mão-de-obra, espalham-se por 

todo o território nacional. São estruturas que serviam para 

enterrar  só  os  mais  importantes.  A  generalidade  da 

população  tinha  sepulturas  vulgares.  Os  dólmens  são 

formados  por  uma  câmara  subterrânea  que  tem  acesso 

através  de  um corredor.  Os  mortos  eram colocados  em 

posição fetal  na câmara que simboliza o útero  para um 

renascimento  do  defunto.  São,  por  vezes  ornamentados 

com pinturas simples no seu interior. Do lado de fora são 

quase  impercetíveis pois  avista-se  apenas  um monte  de 

terra. São muito frequentes no Alto Alentejo.

Cromeleques 

O conjunto  de  diversos  menires  dispostos  em  um  ou 

vários círculos, em elipses, em retângulos, em semicírculo 

ou ainda estruturas mais complexas como o cromeleque 

dos Almendres

M  enires   

São  grandes  pedras,  com  tamanho  e  forma  variados, 

fincados no solo. São muito abundantes no Algarve e em 

Reguengos  de  Monsaraz,   Évora.  Tinham  funções 

variadas, os de forma fálica serviam sobretudo para rituais 

de  fecundidade,  e  os  restantes  são  de  carácter 

comemorativo  ou  servem  de  sinalizador  de  uma 

sepultura.
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Trata-se  de  monumentos  da  pré-história,  estando 

associados  ao  culto  dos  astros  e  da  natureza,  sendo 

considerados um local de rituais religiosos e de encontro 

tribal.  Os primeiros  grupos e  aldeias  foram criados nas 

proximidades dos rios, visto que as terras dessas regiões 

eram mais férteis.

Ocorreram  grandes  transformações  no  clima  e  na 

vegetação, a crosta terrestre aqueceu, desaparecendo a Era 

Glacial.  Isso  permitiu  a  formação  de  rios  e  desertos,  o 

continente  europeu  passou  a  contar  com  temperaturas 

mais amenas. 

Foi  nessa  fase  que se  iniciou  a  divisão do trabalho  e  a 

diferenciação social. Os homens se dedicavam à caça e as 

mulheres à agricultura e à educação das crianças.  Surge 

também o comércio.

O  homem do  Neolítico  utilizava  os  métodos  de  trocas, 

uma vez que a moeda ainda não havia sido criada. Além 

disso,   desenvolveu técnicas  de tecelagem e  moagem,  a 

roda e a tracção animal, inovações que facilitaram bastante 

sua vida. Uma vantagem destes avanços tecnológicos foi a 

utilização de roupas de lã negra e de pele de cabra .3

No fim do período Neolítico também ocorreu a chamada 

Idade  dos  Metais.  Nessa  época,  o  desenvolvimento  de 

armas e utensílios criados a partir do cobre, do bronze e, 

posteriormente, de ferro se tornaram usuais. 

A Idade dos Metais é o último período da Pré-História. Tal 

fase  compreende  os  dois  últimos  milénios  antes  do 

surgimento da escrita, em 3.500 a.C. A Idade dos Metais é 

maioritariamente  caracterizada  pela  substituição  das 

ferramentas de pedra por aquelas de metal . 4

Com  o  desenvolvimento  dos  primeiros  Estados  e  o 

aparecimento da escrita,  o período Neolítico  finalizou o 

recorte  de tempo da Pré-História  e  abriu portas  para  o 

estudo das primeiras civilizações da Antiguidade.

3Anom.Neolitico (2004) http://www.historiadetudo.com 
4 Idem
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DESCRIÇÃO FORMAL DO ARTEFACTO 
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Placa  de  xisto  gravada  com  a  altura  de  16,3  cm, 

largura de 8.8 cm e espessura de 0.8cm. Esta placa integra-

se no tipo das mais comum do Alentejo. Proveniente de 

uma anta de Montemor – o – Novo.

Material:  Tipo de rochas metamórficas (aquelas que são 

formadas  por  transformações  físicas  e/ou  químicas 

sofridas por outras rochas, quando submetidas ao calor e à 

pressão do interior da Terra, num processo denominado 

metamorfismo).

Destaque pelo seu tamanho e perfeição da sua execução. 

Apresenta uma forma subtrapezoidal com separação clara 

entre  a  parte  superior  com  uma  perfuração  central 

inserida  numa  área  trapezoidal  invertida  que 

representaria a cabeça ladeada por três faixas obliquas de 

cada lado, preenchidas com linhas cruzadas 5.

A parte inferior, que representaria o corpo está  dividido 

em  10  fiadas  de  triângulos  com  o  vértice  para  cima, 

preenchidas  com  linhas  entrecruzadas.  Tem  uma 

decoração geométrica composta por motivos triangulares 

reticulados,  organizados  em  10  bandas  horizontais. 

Apesar das irregularidades do traçado das bandas, é, em 

termos gerais, uma placa bem equilibrada e bem gravada. 

O traçado das bandas não é rigorosamente horizontal,  a 

não  ser  no  centro.  Na  quarta  por  exemplo  é  oblíquo, 

descendo da direita para a esquerda, por outro lado na 

sétima uma ligeira subida da direita para a esquerda já no 

centro  encontra-se  horizontal.  O  triângulo  que  marca  a 

cabeça desce até à linha divisória.

5Morais Arnaud, José (2005) Catalogo Construindo a Memória
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PLACAS DE XISTO , O CONTEXTO HISTORICO  E  ICONOLOGIA 

P  lacas de Xisto      

Das  diversas  e  originais  manifestações  do  megalitismo 

alentejano, as placas de xisto gravadas são sem dúvida as 

mais marcantes, pelo simbolismo que encerram e pelo seu 

carácter inédito na história do grafismo pré-histórico.  

As  placas  de  xisto  gravadas  estão  maioritariamente 

organizadas em campos, de cima para baixo, o primeiro 

correspondendo a  uma «Cabeça»,  separada,  ou  não,  de 

um «Corpo» por elementos de diferenciação, ele próprio 

rematado, ou não, por uma área final que marca o extremo 

inferior da placa. Algumas têm o contorno recortado, de 

forma  a  sublinharem  ainda  mais  nitidamente  o  seu 

carácter antropomórfico. Outras apresentam figurações de 

Olhos, o mais das vezes com indicação da radiação, pelo 

que se lhes chama habitualmente «Olhos de Sol». 

As placas de xisto gravadas destinavam-se a ser colocadas 

ao peito dos mortos,  pelo que apresentam muitas vezes 

uma  ou  duas  perfurações  no  topo.   As  placas  foram 

reconhecidas muito cedo, logo no século XIX,  como um 

notável artefacto votivo e constituíram-se como objeto de 

diversas  teorias  explicativas.  A que  defendo,  e  é  afinal, 

atualmente, a mais comum das opções, considera-as uma 

representação  da  Deusa  Mãe,  força  de  vida  e,  por  isso 

mesmo, companhia dos mortos. 

Num dado momento do longo historial  das placas e da 

sua utilização (provavelmente,  mais de 500 anos,  com o 

apogeu na primeira metade do III  milénio,  entre 3000 e 

2500  antes  da  nossa  era)  surgem  as   placas  oculadas, 

maioritariamente  com  representações  solares,  típicas  da 

Deusa  dos  Olhos  de  Sol,  comum  nas  sociedades  de 

arqueometalurgistas do Sul peninsular. 

Em toda essa vasta área, tais representações usam como 

suporte principal a cerâmica ou o osso, mas numa região 

do Ocidente que tem o seu coração no Alentejo, alargada 

da  península  de  Lisboa  para  Sul,  até  ao  Algarve,  e 

abrangendo  também  a  região  de  Badajoz  e  Huelva, 

surgem  os  símbolos  da  Deusa  associados  às  figurações 

geométricas que preenchem as placas.
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C  ontexto Histórico     

A  partir  do  século  V  as  comunidades  de  pastores  e 

agricultores começaram a construir sepulcros megaliticos, 

blocos  de  pedra  onde  eram  colocados  os  corpos  dos 

membros das comunidades6. 

Estes sepulcros eram acompanhados por rituais funerários 

e que por sua vez estes rituais continham junto ao corpo 

uma serie de utensílios de uso corrente como:

• Pontas de setas;

• Laminas de sílex; 

• Machados; 

• Recipientes de cerâmicas; 

• Objectos de adorno, 

• Ou carácter especificamente ritual como é o caso 

das placas de xisto.

As placas  de  xisto  gravadas,  encontradas  nos  sepulcros 

megalíticos do sudoeste peninsular, tem dado origem as 

mais variadas teorias sobre o significado das mesmas. 

6Morais Arnaud, José (2005) Catalogo Construindo a Memória

 

A teoria que mais sustentou toda a história daArqueologia 

consistiu em que as placas de xisto gravadas eram como 

sendo ídolos do culto de uma suposta Deusa Mãe. 

Todavia  Katina  Lillios  primeira  ciências  a  corroborar  a 

teoria  existente,  propôs-se  a  desenvolver  um  estudo 

sistemático aos códigos gráficos, onde recusara identificar 

este tipo de artefactos como ídolos do culto à Deusa Mãe.

Segundo cientista e outros historiadores estas placas não 

só acentuam em nenhum dos caracteres sexuais femininos 

(normalmente associados à maternidade como surgem em 

sociedades  pastoris,  com uma estrutura  de povoamento 

muito difusa que praticariam uma agricultura itinerante e 

que teriam uma organização social decerto mais patriarcal 

do que matriarcal 7. 

A importância do elemento masculino nestas sociedades 

está aliás expresso nos menires e cromeleques que marcam 

simbolicamente  os  seus  territórios  em  reguengos  de 

Monzaraz Evpora ou Montemor-o-novo. 

7Morais Arnaud, José (2005) Catalogo Construindo a Memória
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Iconologia  -   das placas de Xisto - Ponto de vista de  Cientistas e Historiadores

Descoberta iconológica feita por  Katina Lillios 

A cientista Katina Lillios através da análise sistemática aos 

códigos  gráficos  presentes  nas  placas  fez  a  sensacional 

descoberta dos primeiros registos de identidades pessoais 

praticado na Europa.

Estes registos foram feitos gravando padrões gráficos em 

pedras  —  padrões  para  fixar  as  linhagens  dos  clãs 

peninsulares. 

Ao analisar centenas de placas de xisto gravadas, Katina 

Lillios  descobriu  este  original  sistema  de  comunicação 

social  com  suporte  em  registos  gráficos,  sistema,  este 

obviamente  praticado  muito  antes  da  introdução  de 

alfabetos escritos na Península Ibérica.

Há cerca de 5000 anos, as populações ibéricas conheciam 

já “registos de memória colectiva” – um fenómeno único 

na Europa megalítica.

Katina explica que estes registos funcionavam como forma 

de cada cidadão ser identificado, se hoje é comum sermos 

identificados pelo o nosso Bilhete de Identidade ou cartão 

de Cidadão, os nossos longíquos antepassados da Idade 

do  Cobre  tinham  decidido  fazê-lo  de  uma  forma 

vagamente  comparável  pelo  menos,  quando  eram 

enterrados .8

As placas de xisto depositadas com os mortos, mostram a 

qual  clã,  pertenciam  os  defuntos  e  registam  a  sua 

linhagem, a sua linha de descendência — a sua geração.

Calcula-se que as placas de xisto tenham sido encontradas 

juntas  aos  mortos  sepultados  em túmulos  megalíticos 

ibéricos, nas chamadas antas, dólmenes ou mamoas, mas 

8   Katina Lilios (2007) Estudos sobre as placas de Xisto , Lisboa Editorial 

também  em  tholoi,  monumentos  funerários  algo  mais 

recentes.  Para  Katina  Lillios  chegar  a  esta  análise  foi 

crucial desviar-se dos modelos especulativos acerca deste 

assunto.  Uma  vez  que  a  maioria  dos  maneira  dos 

arqueólogos  ibéricos  optou por  interpretar  as  placas  de 

xisto  gravadas  como  sendo  ídolos  do  culto  de  uma 

suposta Deusa Mãe.
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Katina Lillions vs Paulo Pereira - Escritor  9      

O caso de por exemplo de Paulo Pereira que para ele as 

placas de xisto eram um amuleto individual, apotropaico e 

protector, sintetizando a imagem da «deusa mãe», pois a 

decoração  geometrizante  com  triângulos  poderá  estar 

associada a um simbolismo feminino.

Estas  especulações,  impossibilitou  até  ao  ano  2000  a 

análise científica das placas de xisto.  Um facto que para 

Katina é mais que lamentável.

A cientista iniciou então a sua análise sistemática, a sua 

descoberta  a  partir  de  material  fornecido  por  outros 

cientistas; usou os desenhos publicados na magnífica obra 

do  casal  Georg  e  Vera  Leisner,  os  dois  arqueólogos 

alemães  que começaram a inventariação sistemática  dos 

megálitos na Ibéria.

Mas posteriormente, Katina Lillios veio a verificar que as 

placas  ilustradas  pelo  casal  Leisner  na  famosa obra  Die 

Megalithgräber  der  Iberischen  Halbinsel  obedecem  ao 

critério  de  documentar  a  variabilidade  encontradas nos 

espólios tumulares .

A cientista  passou a analisar  já  não só  a documentação 

fornecida  por  outros,  mas  a  observar  pessoalmente  as 

placas um por uma, conforme foi tendo acesso direto aos 

espólios – uma tarefa cheia de obstruções e demoras.

Quantas mais placas de xisto foi analisando e registando, 

mais os fatores de correlação foram subindo de qualidade.

Segundo Katina agora sem sombra de dúvida, não temos 

nas placas as representações dos “santinhos” dos nossos 

9   «Do  Megalitismo  à  Idade  do  Ferro»,  in  PEREIRA,  Paulo,  História  da  Arte  
Portuguesa, Temas & Debates, vol. I, pp. 51-70. SANTOS, Manuel Farinha dos, 1972,  
Pré-História de Portugal, Lisboa.

antepassados, temos sim, os seus “bilhetes didentidade”. 

Ou,  em linguagem mais científica:  temos acesso às suas 

memórias  coletivas.  Para Katina Lillios,  o futuro da sua 

investigação tem as seguintes prioridades:  Falta ainda a 

análise química das placas de xisto.  Se as placas fossem 

tratadas  como  os  objetos geológicos  que  de  facto  são, 

poderíamos  saber  em  que  pedreiras  foram  obtidas,  e 

entender  que  viagens  fizeram  para  chegar  aos  túmulos 

onde as encontrámos.
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Katina Lillions vs  Volume de estudos e catálogo das 

cerca de 1700 peças arqueológicas -  Construindo a 

Memória direccionado pelo Presidente José Morais 

Arnaud -APP

Existe uma forte probabilidade de cada uma destas placas 

representar  e/ou  simbolizar  o  individuo  junto  de  cujo 

corpo terá sido originalmente colocada o que justificar o 

facto de nunca terem encontrado duas placas iguais10 .

Considera-se  que  muito  provavelmente  que  os  padrões 

utilizados  para  preencher  a  parte  inferior  da  placa  na 

maior  parte  dos  casos  tenham  alguma  relação  com  o 

enquadramento social do individuo representado.

Tratando-se de sociedades com um grau de diferenciação 

social  relativamente  baixo  não  deixa  de  ser  tentador 

admitir a hipótese dos padrões geométricos bem definidos 

patentes  na  maior  parte  das  placas  representam  com 

maior ou menor realismo, os diferentes padrões de tecidos 

usados  para  amortalhar  indivíduos pertencentes  a 

diferentes linhagens tanto mais que a  própria forma das 

placas evoca um corpo amortalhado. 

Considera-se no entanto, demasiado otimista a perspetiva 

avançada  por  Lillions  de  cada  placa  conter  informação 

suficiente sobre o sepultado para permitir a reconstituição 

pormenorizada  das  linhas  padrões  de  casamento 

estruturadas de parentesco das sociedades megalíticas do 

sudeste Peninsular 11.

  

10Morais Arnaud, José (2005) Catalogo Construindo a Memória 
11         Idem
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CONCLUSÃO 

Após  a  elaboração  deste  trabalho  posso  concluir  que  o 

aparecimento  deste  e  outros  artefactos  foi  crucial  para  o 

desenvolvimento de toda uma sociedade neolítica. 

Criando uma estilo de vida mais pragmático e agradável a todos. É 

a partir do Neolítico que se dá um “boom” evolutivo que faz com 

que  as  sociedades  queiram  estar  a  progredir  constantemente, 

chegando aos dias de hoje.

Relativamente à peça que escolhi (placa de xisto) desde cientistas, 

arqueólogos ou  historiadores  apresentam  os  mais  diversificados 

significados para este tipo de artefacto, no entanto todas as teorias 

com  coerência  e  coesão.  Contudo  no  meu  ponto  de  vista  estas 

placas são dos artefactos mais interessantes e  místicos, por isso a 

minha  escolha,  os  seus  formatos  e  decorações são  bastante 

espirituosos, apesar das diferentes conjeturas ainda há muito para 

descobrir. 

Todavia nunca existirá apenas uma  conceção acerca do que elas 

possam ser, mas sim varias hipóteses pois existirá sempre alguém a 

corroborar.

14



BIBLIOGRAFIA 

LIVROS

• Morais Arnaud, José (2005) Catalogo Construindo a Memória;

• Pereira, Paulo, (1995), Do Megalitismo à Idade do Ferro, História da Arte Portuguesa, Temas & Debates, vol. I, 

pp. 51-70. SANTOS, Manuel Farinha dos, 1972, Pré-História de Portugal, Lisboa;

• Katina Lilios (2007) Estudos sobre as placas de Xisto. Lisboa Editorial; 

SITES:

• Rodrigues, Alexandre (2012) Neolitico e Calcolitico http;//calambria.cm-vale de 

cambra.pt/index.php/arqueologia/historia-antiga;

• Oliveira Ana Cláudia, (2004)  Idade dos Metais http;//www.historiadetudo.com/idade-metais.html; 

• Anom.Neolitico (2004) http://www.historiadetudo.com;

• Anom. Neolítico (2012) http://www.suapesquisa.com/pesquisa/neolitico; 

• Anom.Neolítico (2010) http://pordentrodahistoria.blogspot.pt/2010/11/neolitico.html;

• Morais Arnaud, José (2004/2005) Arqueologia e História / Revista da Associação dos arqueólogos Portuguesa 

http://www.arqueologos.pt/revista5657.pdf;

15


	INTRODUÇÃO
	DESCRIÇÃO FORMAL DO ARTEFACTO
	PLACAS DE XISTO , O CONTEXTO HISTORICO E ICONOLOGIA
	CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA




