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A ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL 

OU O PASSADO PÓS-MODERNO1 
 

Mariana DINIZ2 

______________________________________________________________________________________  
 

                                                      
  1 Este texto é a versão definitiva da aula apresentada no âmbito das provas de aptidão pedagógica e capacidade científica que 

decorreram na Faculdade de Letras de Lisboa, perante o júri presidido pela Professora Doutora Idalina Resina Rodrigues e tendo 
como arguentes o Professor Doutor Vítor Oliveira Jorge e o Professor Doutor Víctor S. Gonçalves. 

  2 Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. PT-1699 LISBOA CODEX. 
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Resumo 
É objectivo deste texto apresentar e reflectir sobre as principais características da denominada 

arqueologia «pós-processual».  
Reflectir sobre a sua emergência em declarada oposição a uma arqueologia processual que dominou o 

panorama teórico-metodológico nas últimas décadas. Examinar o papel da Arqueologia dos Contextos, que 
pode ter sido o elemento de ruptura do status quo, a aproximação da arqueologia a outras áreas das 
ciências sociais e humanas, particularmente da linguística e da hermenêutica, aproximação que equipa os 
arqueólogos com outras metáforas para criar e expor o passado. 

Discutem-se ainda as possibilidades efectivas desta nova mensagem quando aplicada ao registo 
arqueológico. 

 
 

Abstract 
What is post-processual archaeology and how it deals and relates to archaeological data are the central 

points of this text. The struggle with processual archaeology, the abandonment of archaeology as a science, 
where ethnoarchaeology is seen as a experimentation/validation moment are also explored. 

The role of Hodder's contextual archaeology, inspired in the old concepts of History, Time and Place, 
and in the structuralism point out by C. Lévi-Stauss, are seen as an important step to brake the status quo. 

The social and economic breakdown of the East and the West in the 80's shows how societies are plural, 
how multiplicity is able to challenge repression and alienation. 

With a plural present and a plural past, some british archaeologists dont want to find the «real Past», 
that never existed, but instead they try to find and create multiple meanings in past material cultures . 

Material culture is now seen as a text and the contributions from other areas of social sciences, mainly 
linguistic and hermeneutics, are seen as vital to try to find their meaning. 

Doing archaeology is much more than describing archaeological data, doing archaeology is also giving 
sense to to the past in the present, is write the past in a new way so that the author's dead allow the reader's 
born. Doing archaeology is been involved in the present. 
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The neutral subject that processual archaeologists claim to be are now replaced by a man or a woman 
who are value-commited. The past doesn't exist either in the present or in the past. There are multiple ways 
of telling the same story. 

The problem with post-processual archaeology may be the nature of archaeological data. How are we 
able to find in archaeological record the Other? What kind of inquire must we built so that the children, the 
women, the alienated, etc., will appear? 

 
 

Nota Prévia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar e reflectir sobre uma multifacetada 
postura epistemológica, que ainda se encontra em 
construção, é tarefa difícil porque a proximidade/ac-
tualidade do tema não permite uma leitura distante, 
e possivelmente mais objectiva, sobre esta proble-
mática. 

Incapazes, neste momento, de definir o impacto 
e as consequências que a mensagem pós-processual 
terá na actividade arqueológica de terreno, inegável 
que é o seu sucesso no domínio «teórico», só a pas-
sagem do tempo pode demonstrar a existência ou 
ausência de uma acção arqueológica concreta defi-
nida a partir destes parâmetros. 

É impossível negar o desgaste e a saturação das 
perspectivas processuais. A construção de uma ciên-
cia, a produção de leis transculturais, a capacidade 
preditiva dos modelos criados, a definição das cau-
sas da mudança cultural foram alguns dos ambicio-
sos objectivos que a Nova Arqueologia se propôs, 
mas que não parece ter alcançado, ao procurar  
aproximar metodológica e epistemologicamente a 
arqueologia às ciências exactas ou da natureza.  

 
Arqueologia processual que centra o essencial 

dos seus princípios teóricos e metodológicos em 
alguns pressupostos bem definidos:  

– a utilização de um método científico/universal 
na abordagem de comunidades humanas do passado, 
onde se procura responder a um inquérito previa-
mente construído através de observações orientadas; 

 – Domínio Teórico 

* ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL 

 – Acção Arqueológica 

* ARQUEOLOGIA PROCESSUAL 

– Método Científico/Hipotético-Dedutivo 
– Experimentação/Etnoarqueologia 
– Cultura-Sistema/Meio Ambiente 
– Variáveis Causais 
– Leis transculturais 
– Positivista/Funcionalista 

 
* POSSIBILIDADES DA MENSAGEM PÓS-PROCESSUAL 

* ARQUEOLOGIA DE TERRENO/LABORATÓRIO X ARQUEOLOGIA TEÓRICA 

 

 

 Arqueometria = Arqueologia 
 

* NATUREZA PLURAL DO PASSADO 

* LEGITIMAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 

* – 1968 – Arqueologia   Ciência 

 – 1980/90 – Arqueologia   Relatividade/Multiplicidade
 

* QUADRO POLÍTICO E ECONÓMICO DO OCIDENTE 

 – Queda do Modelo Único/Emergência da Diversidade
 

– a criação de um momento de experimenta-
ção/verificação dos modelos produzidos, através da 
teoria de nível médio concretizada na Etnoarqueolo-
gia; 

– a concepção do organismo social enquanto sis-
tema, criação cultural destinada a adaptar o homem 
a um meio ambiente que é responsável em grande 
parte pela transformação cultural que verificamos 
no registo arqueológico; 

– a definição das variáveis causais que permitem 
ou condicionam a mudança, que são responsáveis 
pela transformação de um sistema tendencialmente 
em equilíbrio com o meio; 

– a procura de leis transculturais que explanas-
sem o comportamento dos homens enquanto espécie 
– quais são as condições que devem estar reunidas 
para permitir o desenrolar do processo de hominiza-
ção, para justificar o aparecimento das comunidades 
agrícolas ou a emergência das sociedades estatais, 
pontos fulcrais de transformação na diacronia 
humana e logo excelentes laboratórios para isolar as 
causas da Mudança; 

– o abandono de alguns sectores concretos da 
entidade cultural relacionados com a simbólica, com 
o pensamento, ou com a intencionalidade, elemen-
tos que são lidos, essencialmente, numa perspectiva, 
redutoramente funcionalista, perspectiva funciona-
lista que se estende, aliás, a todos os outros subsis-
temas. 

Estes objectivos foram expostos com clareza: «... 
some archaeologist feel that they should search for 
regularities in the patterning of their findings that 
would inform them as to wether there are any gene-
ral principles that apply to the processes of cultural 
change and if so to elucidate these principles.» 
(Isaac, 1981: 201). 

No entanto, se a cientificidade, se as regularida-
des que a arqueologia processual pretendeu isolar se 
demonstraram claramente incapazes de gerir a 
diversidade do registo arqueológico e das distintas 
trajectórias humanas, as possibilidades e a adequa-
ção das distintas posições pós-processuais, face ao 
registo e à natureza dos dados arqueológicos, são 
ainda difíceis de precisar. 
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Ian Hodder caracteriza, nos inícios da década de 
90, esta questão: «People say that the critique of 
processual archaeology was well established but 
that I have nothing to put in its place that “lab” or 
“dirt” archaeologist can use. They say that post-pro-
cessual archaeology has led to an intellectualisation 
of debate so that few people want to be involved.» 
(Hodder, 1992: xi). 

O reconhecimento da absurda existência de 
arqueólogos de laboratório ou de terreno e de outros 
capazes de se envolverem em, para alguns estéreis, 
discussões epistemológicas demonstra de forma 
clara a postura mecânica e não reflexiva que alguns 
produtores de um passado-ciência adoptaram.  

Submersos em actividades de natureza arqueo-
métrica confundem a quantificação da realidade 
empírica com o objectivo final da arqueologia. 

No entanto, a natureza plural do passado, a legi-
timação contemporânea, que se define enquanto 
social e política, dos textos que sobre este se produ-
zem, a intelectualização do debate, provoca a dúvi-
da acerca das potencialidades efectivas duma leitura 
pós-processual sobre um registo arqueológico mudo 
e truncado. 

«An homosexual’s archaeology? A workers’ 
archaeology? An archaeology for and about the 
elderly? Why not? (...) If the post-processulist 
triumph in their struggle against the old fogeys and 
reactionaries, entirely new departaments of archaeo-
logy can be envisioned. No more job annoucements 
for areal, period, or even theory specialist; rather, 
departments will hire archaeologist trained to repre-
sent “different interest groups”. ... if ... it results 
only in unconstrained multiple readings of the past, 
the discipline of prehistoric anthropological ar-
chaeology will come to resemble a poor stepfellow's 
departement of fictional literature.» (Kohl, 1993: 15). 

Ainda que a arqueologia pós-processual possa 
iludir alguns autores, fazendo-lhes crer que toda e 
qualquer construção sobre o tempo passado é vali-
da, o complexificar do aparelho conceptual com que 
pretendemos reanimar outras sociedades humanas, 
objecto múltiplo e imprevisível por excelência, a 
aproximação a outras disciplinas do conhecimento 
que se debruçam essencialmente sobre fenómenos 
de origem cultural, parece-me de indiscutível perti-
nência. 

Uma outra «perda da inocência» torna-se a con-
sequência desejada pelos autores anglo-saxónicos 
que iniciaram este debate.  

Se em 1968 foi tarefa vital transformar, de uma 
forma definitiva, a arqueologia em ciência, nos fi-
nais da década de 80 e inícios dos anos 90 assisti-
mos à emergência de uma nova etapa, de uma outra 
forma de maturidade disciplinar, que dispensa certe-
zas e impossíveis verdades absolutas. 

A possibilidade de demonstração efectiva das 
afirmações que podemos produzir sobre o passado, 

a prova a que podíamos sujeitar as nossas constru-
ções não ultrapassam vulgarmente a constatação 
matemática de situações que uma análise empírica 
podia atingir. 

No entanto, as revoluções epistemológicas, se é 
que podemos aplicar esta designação às novas pro-
postas, acontecem em contextos mentais mais 
vastos que o quadro isolado de uma disciplina de 
conhecimento. 

Sendo a arqueologia produzida por indivíduos 
que existem numa sociedade concreta as alterações 
que esta sofre afectam, num prazo mais ou menos 
longo, o Passado que aqueles produzem. 

Ao longo da década de 80, a queda dos grandes 
impérios nascidos depois de 1945, pólos a partir dos 
quais o mundo ocidental estruturou a sua existência, 
arrasta consigo um esquema que parecia sólido e de 
alguma forma inequívoco.  

A multiplicidade e relatividade parecem tornar-
-se o contraponto activo a organizações maniqueís-
tas, claramente incapazes de controlar as suas ten-
sões sociais internas. 

Os regionalismos acentuam-se e as pequenas 
nações dentro dos grandes estados reclamam inde-
pendência, o colapso do modelo único no campo 
político e económico acontece também em outros 
sectores da estrutura social. 

A incerteza criada, a percebida difícil adequação 
de um todo às partes distintas que o compõem afec-
ta, ainda que inicialmente em áreas restritas, a acti-
vidade arqueológica. 

 
 

1. A década de 80: a ruptura do 
status quo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* IAN HODDER 

 – Tempo 
 
 História (E. des Annales) 
 
 – Espaço

Arqueologia dos Contextos 

 

 

 Estruturalismo   Oposições Mentais

 (C. Lévi-Strauss) 

 

* CONTEXTO QUE APRISIONA O SIGNIFICADO 

* VALIDADE DAS AFIRMAÇÕES 

 – Económicas/Ambientais 

 – Simbólicas e Contextuais 

 

* DURAÇÃO CONTEXTUAL DO SÍMBOLO 

* INÍCIOS DA DÉCADA DE 90 – RADICALIZAR DA QUESTÃO 
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Depois de Ian Hodder ter, no princípio da década 
de 80, iniciado no mundo anglo-saxónico, uma nova 
linha de abordagem ao passado, a tranquila hege-
monia que posturas neopositivistas e neofunciona-
listas conheceram é definitivamente abalada. 

Nova linha de abordagem onde se propunha a 
reaproximação da Arqueologia à História, sobretudo 
à História que alguns investigadores franceses cons-
truíram e que os autores de língua inglesa aparente-
mente desconheciam, justificando-se assim que em 
1987, na colectânea Archaeology as long-term his-
tory, Hodder apresente as três temporalidades da His-
tória que Fernand Braudel definira na década de 40. 

A descoberta tardia de algumas produções conti-
nentais realizadas no campo das ciências sociais e 
humanas alimenta o espírito exaltado, próprio dos 
recém-convertidos, que ao substituírem gurus acre-
ditam ter encontrado a chave perdida da descodifi-
cação do mundo. 

A adopção e relativa transformação do estrutura-
lismo francês, como Lévi-Strauss o definiu e utili-
zou numa análise etnográfica e antropológica, defi-
ne a outra trave-mestra da arqueologia contextual. 

Perceber os grupos humanos do passado e os 
vestígios materiais da sua presença só será possível, 
para Ian Hodder, se aceitarmos, como premissa 
apriorística, o papel determinante de uma (in)atingí-
vel e profunda estrutura de pensamento simbólico 
que organiza e produz cultura. 

As oposições mentais que estruturam a existên-
cia humana são entendidas por Hodder enquanto 
situação mental própria a esta espécie. 

No entanto, a correcta leitura destas oposições só 
poderá ser feita em coordenadas espacio-temporais 
particulares, ponto em que Hodder se demarca da 
postura antropológica de Lévi-Strauss, e a poste-
riori do detalhado exame dos dados disponíveis 
sobre uma entidade cultural do passado. 

É possível, segundo Hodder, atingir os significa-
dos profundos, a essência mental a que o mundo 
material faz referência porque o significado, ainda 
que alterando-se no espaço-tempo, possui uma 
duração contextual em que é percebido e partilhado 
pelo todo social.  

«And certaintly I argue that there is a real patter-
ning in the material remains and that Neolithic 
tombs meant houses, to them. (...) In order to spot 
meaning running away down chains of signifiers, 
people in the past and present use context.» 
(Hodder, 1992: 162). 

O significado da cultura material-texto é decifrá-
vel se reunidos os elementos que o compõem. 
Assim, a possibilidade de atingir o que as coisas 
significaram para eles é, numa postura contextual, 
possível. 

Se a linha de abordagem ao passado já não é 
vocacionada para produzir leituras económicas e 

ambientais numa óptica antropológica, mas atingir 
símbolos encerrados em contextos, a certeza que 
deriva das afirmações produzidas é igualmente afir-
mada em ambas as propostas. 

No entanto, parece destino daqueles que encetam 
revoluções políticas, religiosas e também epistemo-
lógicas serem rapidamente ultrapassados por outros 
que mais tolerantes ou mais radicais, como sucedeu 
no campo teórico da arqueologia, assumem o con-
trole e ditam as novas atitudes numa linha de acção 
e pensamento que muitas vezes não iniciaram. 

 
Como escreveu Hodder, nos inícios da década de 

90, a Arqueologia dos Contextos, que criou, encon-
tra-se entre dois fogos cruzados, alvo das críticas de 
arqueólogos processuais e pós-processuais: 
«Watson was concerned about the scepticism 
involved and claimed that I did not believe the real 
past was acessible.» (Hodder, 1992: 145); e pós-
-processuais, (...) the reaction to my work within 
post-processual archaeology has been the opposite. 
Here I have been critised for not being radical 
enough. I have been critised for still clinging to the 
past as real, for wanting to find what really 
happened.» (Hodder, 1992: 160). 

 
 

2. O Ocidente pós-moderno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* FONTES DE INSPIRAÇÃO 

 – Ciências Sociais e Humanas (Produções Continentais)
 
 – Anulação das Fronteiras Disciplinares 

 

* DEMOCRATIZAÇÃO DO PASSADO 

 

* EXALTAÇÃO DOS «SUPER-AUTORES» – CULTO DA PERSONALIDADE 

 

* SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA – POSIÇÃO ACTIVA 

 
 

 
Os autores cuja classificação é ainda problemá-

tica, mas que poderíamos cronologicamente classifi-
car como pós-processuais, pós-contextuais assumem 
algumas propostas que Hodder avançou radicalizan-
do, no entanto, em graus variáveis, a questão. 

A absorção mais ou menos frenética de autores 
franceses agudiza-se, já não só a École des Annales 
se torna para alguns referência obrigatória, mas os 
ídolos intelectuais multiplicam-se, assumindo estes 
autores que as tradicionais fronteiras entre discipli-
nas de conhecimento cujo objecto é o homem ou 
qualquer uma das suas criações deve ser banida.  
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Saussure, Roland Barthes, Michel Foucault, Paul 
Ricoeur, J. Derrida, Lévi-Strauss ao que se acres-
centam poetas e romancistas, Jorge Luis Borges, 
Angela Carter, García Marquez, até aqui indiscuti-
velmente afastados da produção arqueológica tor-
nam-se agora leituras e citações obrigatórias para 
repensar, escrever e experimentar o passado.  

A proclamada democratização do Passado e a 
produção de memória acessível a qualquer público, 
objectivos centrais da arqueologia pós-moderna, pa-
recem enredar-se num definitivo culto e fetichismo 
de alguns autores que não são, definitivamente, 
«populares» (Shanks, 1990: 294). 

Autores de língua francesa que são citados em 
traduções anglo-saxónicas, o proverbial isolamento 
da ilha face ao continente, ou o oposto na perspecti-
va insular, é responsável por esta tardia e talvez por 
isso tão profunda influência das produções conti-
nentais. 

No entanto, André Leroi-Gourhan não é incluído 
nesta miscelânea de «super-autores» continentais.  

A exclusão e o aparente desconhecimento deste 
arqueólogo pode justificar-se apenas por um cons-
ciente, mas não real, desejo anglo-saxónico de pri-
mazia na utilização de outras propostas que não as 
positivistas na actividade arqueológica. 

Na obra Material Culture and Text – The Art of 
ambiguity, C. Tilley aplica a gravuras rupestres a 
mesma metodologia e o mesmo esquema interpreta-
tivo que Leroi-Gourhan utilizou em Les Religions 
de la Pré-histoire. No entanto, esta obra, que o 
autor certamente conhece, não é citada... 

É a observação da sociedade ocidental contem-
porânea que permite e obriga a outra postura por 
parte dos arqueólogos anglo-saxónicos, que se dese-
jam social e politicamente comprometidos, abando-
nando as torres de marfim onde anacronicamente 
ainda existiam. Assim, defendem agora uma posi-
ção activa, que Marc Bloch e Lucien Febvre recla-
maram já em meados deste século. 

O mundo pós-moderno exige, ao abandonar 
mitos que estruturaram a existência dos seus antece-
dentes, a criação de fontes de memória alternativas 
que organizem e legitimem, ou condenem, situações 
actuais.  

A arqueologia pós-processual ao admitir como 
legítima a pluralidade no passado e no presente pre-
tende-se útil a uma sociedade que oscila entre uma 
necessidade profunda de certezas fixas que assegu-
rem a existência e um reconhecimento, por vezes 
doloroso, da diversidade real que pode ser inconci-
liável. 

 
 
 
 

3. A essência plural do Passado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Presente 

* NEGAÇÃO DA DITADURA 

 – Passado 

 

* NEGAÇÃO DA RAZÃO UNIVERSALMENTE VÁLIDA 

* PODER  – CONHECIMENTO – VERDADE 

 – Poder 

* ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL – CAMBRIDGE 

 – Verdade 

 PASSADO – Actores 

*  ONTOLOGICAMENTE MÚLTIPLOS 

PRESENTE – Observadores 

 

* – EVOLUCIONISMO – 2.ª met. Séc. XIX 

    – DIFUSIONISMO – 1.ª met. Séc. XX 

    – INDIGENISMO – Pós-guerra 

* LEGITIMAÇÃO POLÍTICA DO DISCURSO ARQUEOLÓGICO 

             – Livre Acesso – Cidadão 

* FONTES DE MEMÓRIA – PATRIMÓNIO 

  – Prioridade – Arqueólogo – Poder Oficial

 
 

Como mundo plural onde o direito à diferença se 
reclama e proclama, a versão única do passado 
construída sobre caducos pilares positivistas já não 
devia encontrar público.  

A negação da ditadura no presente não se com-
padece com passados ditatorialmente inequívocos. 
Um só passado é legítimo numa sociedade que ape-
nas concebe um presente único.  

A implosão de minorias, de grupos de pressão, 
garante a relatividade dos conceitos que o Ocidente 
acreditou e entendeu universais. 

A verdade aprisionada em enciclopédias, tipolo-
gias, leis e modelos exprime apenas um momento 
concreto da história do Ocidente em que se acredi-
tou ser possível cultuar uma única e universal 
Razão. 

A problemática associação Poder-Conhecimento 
que produz a Verdade deve ser banida e abolida.  

«Privileg commentaries and discoursive tradi-
tions are ordered and control what is and what is not 
said – the violence of silence, The historical exclu-
sion of children, women and mad from social dis-
course is a subtle and insidious form of violence. 
(Foucault, 1981). The masters of violence are 
traditionally seen as the holders of power.» (Burr, 
1990: 55).  

Os academicamente aptos a produzir memória 
mais não fazem ao criar feudos pessoais que perpe-
tuar hegemonias, que perpetuar as «dark forces» da 
modernidade.  
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«The problem with archaeology in relation to a 
modernist identity space is that it has not 
sufficiently embraced the enormous potentialities 
provided to create new past, new knowlegdes, news 
truths and use the the difference of the past to 
challange and restructure the black side of modernity: 
domination, exploitation, repression, alienation, 
violence.» (Tilley, 1990c: 129). 

No entanto, o público que a arqueologia pós-pro-
cessual rapidamente conquista, o discurso que 
impõe, as modalidades arqueológicas que tornou 
obsoletas, o momento teórico em que se transforma 
derivam do Poder, da capacidade de Cambridge em 
produzir Verdade. 

Os Passados alternativos criados por indivíduos 
activos e comprometidos que expressem interesses 
das distintas forças sociais, apresenta-se nesta nova 
postura conceptual não num esquema já anterior-
mente reconhecido da influência necessária do autor 
no passado que escreve, das condicionantes que o 
presente em que este existe lhe impõe, mas da pró-
pria natureza ontológica do passado e do presente: 
múltiplas e não unas, passíveis de tantas leituras 
quantos actores/observadores. 

Cria-se então um circulo vicioso de dependên-
cias absolutas entre passado e presente que existem 
em consonância mental, social e política.  

Parece, então, que os criadores/apresentadores 
de correntes que podem ser pós-processuais, pós-
-estruturais, pós-marxistas, femininistas ou indíge-
nistas, reconhecem sem complexos e como absoluta 
uma situação verificável na análise da história do 
pensamento arqueológico.  

O Evolucionismo é obviamente o aparato con-
ceptual que convém à emergente, e burguesa, elite 
da segunda metade do século XIX, o difusionismo 
adequa-se exemplarmente a uma Europa cuja rique-
za provém em parte substancial dos seus impérios 
coloniais, o indigenismo tornar-se-á a única expla-
nação politicamente correcta quando os poderes 
políticos, ainda que teoricamente, reconhecem o 
direito à autodeterminação dos povos. 

Nos finais do século XX parecem aceitar-se pas-
sados tão relativos e mutáveis como o próprio pre-
sente, em que valores, conceitos e certezas conhe-
cem uma vida fugaz e muitas vezes atribulada.  

O passado enquanto parte integrante do presente 
que o realiza, enquanto actividade contemporânea 
está necessariamente imbuído de princípios actuais, 
de preconceitos que nos são próprios e que podem 
inegavelmente ser políticos. 

«If past and present are inextricably linked, plu-
ralism may be entailed. Under such a view different 
social groups in the present may well develop 
different pasts.» (Shanks, 1992: 29). 

No entanto, a não neutralidade do Passado tinha 
já sido denunciada por historiadores continentais, 

ainda antes da arqueologia científica que Cambridge 
ajudou a produzir. 

A produção e o consumo de passados alternati-
vos que encontrem público e que sejam produzidos 
pelas distintas forças sociais, só será possível se o 
acesso aos dados, aos sítios arqueológicos for, de 
uma forma mais ou menos radical, democratizado. 

A existência de um arqueólogo guardião, dono, 
das fontes materiais de memória será posta em 
causa. O livre acesso ao Passsado levanta, no entan-
to, graves dificuldades à gestão patrimonial.  

A evidência arqueológica é obviamente finita, a 
invisível informação contida nos sítios, os dados 
que o arqueólogo pode recolher parecem perdidos 
quando a subtil tarefa de escavação é realizada por 
um amador, por um partidário de um pequeno grupo 
de pressão. 

Pode ser, no entanto, discutível o direito de pre-
ferência e a legitimidade do arqueólogo face a 
outros indivíduos. Legitimidade arqueológica que 
foi obviamente garantida por um sistema social, por 
um quadro político e mental, que permite um dis-
curso e que nega outro... 

A revolução pós-processual anglo-saxónica não 
se esgota no abandono de uma concepção positivis-
ta e totalitarista do passado, em que da exaustiva 
colecção de dados, realizada por um agente oficial, 
uma verdade emergirá, mas a aproximação a outras 
áreas do conhecimento equipa os arqueólogos com 
outras metáforas para criar e expor o Passado. 

 
 

4. Os contributos da Linguística e 
da Hermenêutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* CULTURA MATERIAL = TEXTO 

 – Totalidade Estruturadas 

 – Ultrapassam as intenções do Autor 

 – Ultrapassam o contexto social da sua produção 

 

* CULTURA MATERIAL = LINGUAGEM 
 LANGUE PAROLE 

  
 PRINCÍPIOS SIMBÓLICOS ACÇÃO CONCRETA

 ESTRUTURANTES  

 

* CULTURA MATERIAL = LINGUAGEM – SIGNO 

 Significado – Som 
– SIGNO Relação arbitrária  
 culturalmente instituída 
 Significado – imagem 

–  SIGNO SIGNO SIGNO = LINGUAGEM (Sistema estruturado de diferenças) 
 

* LINGUAGEM – TRADUTOR – LEITURA CONOTATIVA 

* – SIGNO  

  SIGNIFICADO MÚLTIPLO 

– CULTURA MATERIAL  



14 OPHIUSSA 1 (1995) 



DINIZ, Mariana A arqueologia pós-processual ou o passado pós-moderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cultura material de entidades sociais extintas é 

agora entendida como um texto, as regras da lin-
guística, criação cultural por excelência, são agora 
transportadas para a análise arqueológica, como 
foram em tempos anteriores os princípios da geolo-
gia, da economia, da geografia humana. 

A cultura material pode ser lida como um texto 
porque partilha com este algumas das características 
que o definem: 

1. funcionam como totalidades estruturadas, o 
todo adquire uma natureza própria que ultrapassa o 
sentido das partes isoladas que o compõem; 

2. cultura material e texto ultrapassam as inten-
ções do seu autor, passíveis de infinitas leituras e 
infinitas interpretações; 

3. cultura material e texto ultrapassam o contexto 
social da sua produção, as coordenadas espacio-
-temporais em que foram criados. (Tilley, 1991: 
119-120). 

Actos particulares de comunicação, de captação 
de significado, cultura material e texto apelam e 
adquirem sentido numa realidade não física que os 
transcende.  

As realidades definidas por Saussure, nos inícios 
deste século, no campo da linguística tornam-se 
agora a metáfora útil para compreender sistemas 
culturais extintos. 

A Langue, linguagem colectiva, normas que os 
indivíduos reconhecem e que tornam possível o acto 
de discurso, parole, paraleliza-se aos princípios 
simbólicos não visíveis, mas que permitem criações 
culturais, actos concretos, a parole verificável no 
registo arqueológico. 

Tal como um texto é composto por palavras a 
cultura material é composta por partes distintas que 
podem também ser entendidas como signos, veícu-
los de comunicação, tal como estes os elementos da 

cultura material adquirem sentido na diferença, nas 
relações que entre si estabelecem. 

* LINGUAGEM Permanência/Coesão – Contexto 

* CULTURA MATERIAL Transformação/Negociação – Devir Perpétuo

 

 

* – HODDER CONTEXTO [Significado] 

 

    – PÓS-PROCESSUAIS   
 SIGNIFICADO FLUIDO 

    –  PÓS-ESTRUTURAIS 

 

* ABISMO PASSADO/PRESENTE 

 

* RELATIVIDADE DE VALORES  



Os dados arqueológicos tornam-se então equiva-
lentes aos signos linguísticos.  

A arqueologia pós-processual adopta para a aná-
lise da cultura material de comunidades desapareci-
das os mesmos princípios da linguística que Lévi-
-Strauss utilizou ao criar uma antropologia estrutu-
ral: «Tal como as palavras na linguagem, cada más-
cara poderíamos substituir máscara por qual-
quer outra evidência arqueológica isolada-
mente considerada, não contem enfim toda a 
sua significação. Esta resulta, ao mesmo tempo, 
do sentido incluído no termo escolhido e dos 
sentidos excluídos por essa mesma escolha. Só a 
comparação de vários tipos permitirá definir um 
campo semântico no interior do qual as funções pró-
prias de cada tipo se completem mutuamente.» 
(Lévi-Strauss, 1978: 51) 



Mais do que procurar perceber o desenvolvi-
mento que estes signos/cultura material registam 
numa perspectiva diacrónica, torna-se agora impe-
rativo compreender as relações culturalmente insti-
tuídas que os elementos da cultura material estabe-
lecem, sincronicamente, entre si. 

A indissociável, mas arbitrária relação dos com-
ponentes do Signo, significado e significante de-
monstra a efemeridade da grelha inicial com que 
percebemos, controlamos, pensamos e transmitimos 
realidades. 

Os decisivos contributos da Linguística de Saus-
sure no pensamento pós-processual baseiam-se no 
reconhecimento da arbitrária e socialmente nego-
ciada relação entre signos, entre significado e signi-
ficante, e na necessidade de um tradutor que inter-
preta uma linguagem para o vulgo inacessível 
(Shanks, 1992: 80).  

Se a representação de um cavalo ou de um alce, 
um machado ou um vaso apelam numa leitura ime-
diata para si próprios eles podem, no entanto, signi-
ficar uma outra ideia, representar um princípio sim-
bólico que um contexto concreto reconhece e esta-
belece de forma aleatória, socialmente negociada. 

Para atingir este segundo nível de leitura, um 
nível conotativo, o significado profundo, é indis-
pensável a presença de um arqueólogo tradutor.  

É a leitura atenta, positivista poderíamos dizer, 
que este produz que lhe permite atingir, ou melhor, 
interpretar o ou um significado «real» de imagens, 
objectos, estruturas, proximidades. 

Esta associação significado-significante não 
expressa, portanto, uma ordem natural das coisas, 
mas existe com distintas conotações variáveis nas 
coordenadas históricas espacio-temporais. A lingua-
gem, a cultura material nunca são inocentes, mas 
expressam e criam em simultâneo realidades sociais. 
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Enquanto signos capazes de comunicação, en-
quanto partes de uma linguagem social, os elemen-
tos da cultura material não têm um significado úni-
co e inequívoco, mas são lidos, percebidos, aceites 
ou rejeitados em função de ilimitadas situações par-
ticulares. 

Enquanto linguagem, os componentes da cultura 
material exigem um contexto, um tempo e espaço 
onde o seu significado seja reconhecido e funcio-
nam então como estruturas de permanência e coesão.  

Enquanto linguagem funcionam também como 
agentes de transformação, capazes de receberem no 
presente que os redescobre e no passado que os cria 
inúmeros significados. 

A fluidez do signo, objecto ou relação, garante a 
alguns pós-processuais a inacessibilidade do Pas-
sado através da sua perpétua mutação enquanto foi 
presente. 

A possibilidade de perceber e actuar sobre o 
mundo exterior existe apenas através dos conceitos 
de que dispomos, assim a cultura material enquanto 
algo com significado subjacente foi e é utilizada 
para pensar e agir na perpétua construção e defini-
ção de cultura.  

«It seems more logical to suggest that material 
culture, as a symbolic system system, is a part of a 
thought; it is not an expression but an interpretation 
of reality. People use things to think with.» 
(Thomas, 1991: 4). 

A existência de um significado encerrado num 
contexto que pode ser redefinido e percebido, e 
assim o sentido das partes que a ele apelam, distin-
gue a postura soft de Ian Hodder, de outras posições 
radicais que assumem a perpétua mutação da 
arbitrária relação significado-significante assumindo 
um passado nunca fixo e alcançável, mas em perpé-
tuo devir.  

Como podemos então aceder ao passado se todos 
a nossa aparelhagem conceptual é criada num tempo 
e num espaço concretos e pode já não conhecer 
qualquer laço identificativo com outras realidades?  

«All of the commum-sense values dissolve 
before genealogic analysis – words do not keep 
their meanings, desires do not keep their objectives, 
ideas do not keep their logic.» (Thomas, 1991: 5). 

A relatividade dos valores que outros antes 
haviam detectado é agora perfeitamente assumi-
da:«(...) il y aurait ainsi, à l'autre extremité de la 
terre que nous habitons, une culture vouée tout 
entiére à l'ordennance de l'étendue, mais qui ne 
distribuerait la prolifération des êtres dans aucun 
des espaces où il nous est possible de nommer, de 
parler, de penser.» (Foucault, 1966: 11),  

 
 

5. A natureza textual da praxis 
arqueológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* PASSADO – TEXTO – LEITURAS MÚLTIPLAS 

 

* MORTE DO AUTOR – MORTE DA VERDADE ACABADA 

 

* ARQUEÓLOGO – TEXTO – ORIGEM DE OUTRAS IDEIAS 

 

* MENSAGEM PÓS-PROCESSUAL 

 – Inexistência de um núcleo epistemológico comum 

     – Multiplicidade e democratização do passado 

 – Compromisso social e político 

 – Leitura interactiva 

 

 PÓS-ARQUEOLOGIA   

  

* QUE PASSADO? QUE PÚBLICO? QUE TEXTOS? 

 
 
O texto que o passado pode ser permite, como 

qualquer texto, um número infindável de leituras 
que não são correctas ou incorrectas, mas que 
existem na mente do receptor. A leitura de um texto 
consiste na soma de todas as leituras possíveis. « 
The detroning of the Author opened up the text to 
multiple readings (...) “a text’s” unity lies not in its 
destination (...) the birth of the reader must be at the 
cost of the dead of the author.» (Bapty, I.; Yates, T., 
1990: 9-10). 

Como um texto, a cultura material ultrapassa a 
intenção e o espaço-tempo do seu autor, a sua vida 
prolonga-se para lá da morte física e mental do 
autor. A necessária morte do autor, proposta por 
Roland Barthes, confere ao arqueólogo não o papel 
de sujeito construtor de certezas que para lá dele 
permanecem, mas de criador de ideias que vivem 
naquelas a que dão origem. 

O passado é assim um texto duplo, texto que se 
pode ler e interpretar, outro texto que a seu respeito 
se produz.  

A natureza textual da arqueologia justifica por-
tanto a estreita união entre aqueles que utilizam 
culturas materiais do passado e os que analisam a 
natureza intrínseca do texto-comunicação, do texto-
-produção, do texto-interpretação. 

A mensagem pós-processual não pode, no entan-
to, ser definida em linhas rígidas de pensamento, 
que contrariam a natureza plural que reclama, 
porque possuirá distintas características consoante 
os autores analisados.  
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A inexistência de um bloco epistemológico 
comum, a impossibilidade de atingir um passado 
verdadeiro, a legitimação de construções, a valori-
zação da leitura múltipla e interactiva, onde o autor 
já não é dono de uma verdade que expõe, mas meio 
pelo qual outras ideias se geram permitiu a alguns 
identificar pós-processualismo com pós-arqueologia.  

A ruína da disciplina seria consequência da 
democratização do Passado, da incerteza intrínseca 
dos textos produzidos. 

No entanto, se às editoras convém apoiar debates 
e rupturas epistemológicas, quem financiará autores 
que não atingem verdades, que não produzem certe-
zas?  

Como se define e constrói o Passado, a quem se 
destinam os textos produzidos, qual o papel no 
mundo contemporâneo da actividade arqueológica, 
questões que ressurgem, depois de um breve mo-
mento em que parecerem resolvidas, exemplifican-
do de forma clara a difícil existência das Humani-
dades no mundo contemporâneo. 

 
 

6. Em conclusão... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A polémica estabelece-se, portanto, entre uma 

arqueologia processual, em qualquer uma das suas 
variantes, e uma arqueologia cuja mais exacta 
designação é difícil de precisar, mas declaradamente 
pós-positivista. 

A superação de um esquema mental que o Oci-
dente produziu e largamente utilizou nos últimos 
cem anos parece inevitável no momento em que se 
questionam legitimidades passadas e se procuram, 
com algum desespero, promissores e inovadores 
caminhos para o futuro. 

O sucesso da arqueologia pós-processual de-
monstra também a inevitável e estreita relação entre 
língua e poder. A mensagem que no domínio das 
ciências sociais e humanas não é original, assume-
-se como revolução mental ao ser aplicada ao cam-
po específico da arqueologia.  

A origem da contestação acontece, 20 anos 
depois, no mesmo espaço em que se lançaram as 
bases de uma Nova e analítica arqueologia.  

No entanto, se as possibilidades da arqueologia 
pós-processual parecem estimulantes, capazes de 
criar passados em que princípios da geografia eco-
nómica são substituídos por outros eminentemente 
simbólicos, a adequação destas propostas à especi-
ficidade do registo arqueológico é ainda difícil de 
demonstrar. 

A pluralidade de passados a construir no pre-
sente não criou uma metodologia de terreno própria. 
Multiplicidade, impossibilidade de demonstração 
matemática dos textos produzidos não significa para 
os pós-processuais, como não significou para Leroi-
-Gourhan, o desprezo pela realidade empírica.  

 
Só uma evidência material de natureza quase 

etnográfica pode ser utilizada para numa sincronia 
procurar atingir princípios mentais e simbólicos 
estruturantes. 

Talvez aqui se coloque o principal obstáculo às 
efectivas possibilidades da mensagem pós-proces-
sual. 

* ADEQUAÇÃO DA MENSAGEM – Realidade empírica – Dados Arqueológicos 
 
 
 
 Metodologias de Terreno 
 
 
 
 Evidência «etnográfica» 
 
 
  Sincronias 
 
* – « OBSERVAÇÃO» ETNOGRÁFICA 
 
  Movimentos, Acções
 
 
 
* A PRESENÇA DO OUTRO – Loucos, mulheres, crianças 

 
 
 
* MODELOS ARQUEOLÓGICOS – Inspiração transdisciplinar 
  
 
 
* PASSADO – Presente – Origem do discurso 
 
 
 
 Manipulação – incerteza – inexistência 
 
* MULTIPLICIDADE 

 
 Consonância – adequação – criação 
 

* SUPERAÇÃO DE PERSPECTIVAS ANTERIORES – Processuais, contextuais, 
estruturalistas, marxistas 

 

ARQUEOLOGIA PROCESSUAL ARQUEOLOGIA PÓS-PROCESSUAL 
 
– Passado único / Ciência – Passado múltiplo e narrativo 

– Verificação etnoarqueológica – Legitimidade social e política 

– Sujeito neutro – Construtor comprometido 

– Observação / Descrição da realidade – Interpretação de um texto 

– Cultura / Sistema / Adaptação – Cultura / Totalidade negociada 

– Aproximação `sas C. natureza e exactas – Aproximação às C. sociais e humanas 
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O registo, os dados arqueológicos não são seme-
lhantes àqueles que o etnógrafo pode recolher. A 
condicionada «observação» etnográfica detecta sin-
cronias, movimentos e acções. A possibilidade de 
repetir análises transforma o tempo etnográfico num 
ciclo que pode ser retomado ou interrompido. 

O abandono, a ocupação/utilização, a recusa, a 
admissão são situações observáveis em etnografia, 
mas são quase sempre deduzidas em arqueologia.  

A parte que resta do todo, que nunca foi único e 
absoluto, parece por vezes excessivamente reduzida 
para tentar alcançar significados profundos e alea-
tórios enquanto produções culturais, socialmente 
negociadas. 

Admitir a existência de princípios simbólicos 
que funcionem como infra e supra-estrututura, que 
condicionam e que são transformados por entidades 
culturais do passado e do presente não garante a 
possibilidade de os reconstituir. 

A frequente ausência de tradição oral e de fontes 
escritas, a inexistência de actores culturais específi-
cos associados a dados arqueológicos concretos 
demonstra de forma clara a radical diferença do 
Outro, a extrema dificuldade de comunicação entre 
dois sistemas culturais distintos. 

O registo arqueológico, produzido à imagem do 
interrogatório que lhe aplicamos, parece por vezes 
incapaz de fornecer respostas a algumas questões. 

Como podemos encontrar no Passado, ou em 
alguns Passados arqueológicos, as mulheres, as 
crianças, os loucos, os grupos minoritários?  

O excesso de mutismo da evidência arqueológi-
ca, que em cada momento se produz, parece tornar a 
arqueologia congenitamente dependente de modelos 
de pensamento e metodologias criadas em outros 
domínios para organizar e interpretar outro tipo de 
dados. Não existe, no entanto, qualquer preconceito 
apriorístico face a esta situação, a aplicação de 
princípios da linguística, da hermenêutica, da socio-
logia, da antropologia estruturalista na actividade 
arqueológica podem demonstrar-se tão ou mais esti-
mulantes que as orientações mentais retiradas do 
mundo das ciências da natureza e das ciências exac-
tas. 

Para Lévi-Strauss o estruturalismo seria aplicá-
vel a comunidades não industrializadas actuais, no 
entanto Leroi-Gourhan demonstrou que mesmo sem 
gesto e palavra é possível produzir uma leitura 
estrutural a partir de evidência arqueológica. 

Construir um ou vários passados no presente, 
criar memória é necessariamente uma actividade 
contemporânea, admitida ou renegada por uma 
estrutura social concreta.  

A inexistência de um objecto exterior, o Pas-
sado, enquanto origem ontológica do significado, 
enquanto algo que exige e impõe um discurso sobre 
si próprio, e as sucessivas alterações de metodolo-

gias de terreno mais não fazem que reconhecer os 
dados enquanto algo que um tempo inventa, trans-
formam a multiplicidade de interpretações na única 
certeza possível.  

Multiplicidade que pode degenerar em manipu-
lação em incerteza e logo em inexistência. Ao con-
trário, a multiplicidade pode assumir-se enquanto 
consonância, adequação, criação. 

Negando os pressupostos de uma arqueologia 
positivista que assume o Passado como algo aconte-
cido e com existência própria recuperável através de 
meios adequados e transmitido de forma objectiva e 
cumulativa, a arqueologia pós-processual discute a 
natureza do Passado e a sua existência/origem no 
Presente, a forma como o podemos repensar ou 
experimentar, o processo pelo qual ele se torna 
público. 

A tradicional pirâmide onde a progressão do 
conhecimento arqueológico estaria representada, e 
na qual os domínios da simbólica seriam quase im-
possíveis de atingir, é agora invertida. Não existem 
sectores do sistema cultural, sejam estes económi-
cos, tecnológicos ou sociais cuja constituição não 
dependa de princípios culturais. 

Ao assumir-se enquanto corrente de pensamento 
pós-processual, pós-contextual, pós-estrutural ou 
pós-marxista esta nova epistemologia arqueológica 
parece identificar-se pela superação.  

Ao invés de reclamar um nome e logo uma iden-
tificação/definição apresenta propostas alternativas 
iniciadas pela negação de premissas anteriores.  

Procurando isolar diferenças, de uma forma um 
tanto maniqueísta e portanto redutora, entre um pas-
sado processualmente construído e um passado pós-
-moderno poderíamos encontrar um eixo de opostos 
em que:  

o passado único e forma de ciência se opõe a um 
passado múltiplo e narrativo; 

em que a verificação etnoarqueológica dos mo-
delos se opõe à sua legitimidade social e política 
contemporânea; 

em que um sujeito neutro e apolítico se opõe a 
um construtor socialmente comprometido; 

em que a observação do registo arqueológico se 
opõe à sua leitura-interpretação-reescrita; 

em que a cultura enquanto sistema e adaptação 
se opõe a cultura enquanto totalidade produzida e 
socialmente negociada; 

em que a inspiração nas ciências da natureza e 
nas ciências exactas se opõe à aproximação às ciên-
cias sociais e humanas; 

A possível revolução pós-processual necessita 
obviamente de tempo, numa sociedade de consumo 
voraz, onde as ideias se adquirem e abandonam 
rapidamente, esta mensagem pode ser substituída 
ainda antes de poder demonstrar a sua adequação, as 
suas possibilidades na produção de passado. 
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Ou será que toda esta intensa produção biblio-
gráfica destinada a apresentar aos arqueólogos leitu-
ras condensadas e previamente digeridas de autores 
«difíceis» não é mais que a clara demonstração do 
Poder de Cambridge em impor um discurso e negar 
outro? 
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