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Alguns tópicos prévios… 

“(…) a verdade é parcial, só acessível quando se toma partido, e não deixando por isso de ser universal.” 

“Esta pergunta [a implícita no título de um célebre livro de Benedetto Croce sobre Hegel – “O Que Está Vivo e o Que Está 
Morto na Filosofia de Hegel”, 1907] pressupõe, da parte do autor [Croce], a adopção de uma arrogante atitude de juiz do 
passado [Hegel]; mas, quando estamos perante um filósofo realmente grande, a verdadeira questão a pôr não se refere ao 
que esse filósofo poderá ainda dizer-nos, poderá ainda significar para nós, mas antes a oposta: ou seja, que seremos nós, que 
poderá ser a nossa situação contemporânea, aos olhos dele, como aparecerá no seu pensamento a nossa época?” 
- Slavoj Zizek, “Da Tragédia à Farsa”, Lisboa, Relógio d’ Água, 2010, p. 14 

 Há quarenta anos, mais ou menos, que milito nesta ideia: a de que a arqueologia deve, como qualquer outro 
campo do saber/actividade profissional, inserir-se de pleno direito (e também com a consciência de que isso é um dever 
incontornável) nos grandes problemas “filosóficos” (para não dizer, nos grandes debates político-ideológicos) contem-
porâneos. Isso exige de nós evidentemente um esforço intelectual acrescido, e que é também um dever ético. 
 Quando Paulo Tunhas, num livro recente (“As Questões Que Se Repetem”, Lisboa, D. Quixote, 2012, p. 11), se 
refere às origens da filosofia, ao que esta fundamentalmente é, diz: “Mas é com os gregos que se acrescenta à interrogação 
sobre a origem do cosmos aquele que é o acto inaugural da filosofia: uma reflexão sobre o próprio acto de pensar e sobre a 
origem do pensamento no espanto, ou maravilhamento, com a própria existência de um mundo ordenado, de um cosmos.”
 Ora acontece que, num sentido não especializado, nem só os filósofos “fazem” filosofia. Se ela é uma reflexão so-
bre o próprio acto de pensar, então qualquer investigação, e, por extensão, qualquer actividade humana, porque envolve 
pensamento, deve implicar cedo ou tarde uma reflexão, não só sobre si própria (epistemologia interna, por assim dizer), 
mas também sobre questões inter e transdisciplinares que o seu objecto levanta a nível mais geral (epistemologia externa, 
passe a expressão). 
 A chamada “arqueologia pré-histórica” está na interface das chamadas ciências naturais e ciências sociais, uma 
vez que o próprio conceito (muito discutível, é óbvio) de “pré-história” nos coloca aqui desde logo perante um problema: 
que é isso de uma história anterior (“pré”) à própria história? Que significado tem pesquisar um “antecedente” sempre 
em recuo, sempre mais longínquo, na obsessão de preencher um vácuo fundamental, na própria tentativa de perceber 
“definitivamente” quem somos? Para que noção continuista, cronológica, convencional, de tempo linear, sub-dividido 
em períodos, desde logo aponta esta nossa demanda? 
 Mas mesmo a palavra arqueologia, à letra, ciência da “archè” (origem, fundamento, princípio legitimador de algo) 
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não é nada pacífica, uma vez que parece pressupor uma busca de uma essência, de um princípio das coisas, que temos 
de compreender no contexto histórico muito preciso em que emerge: Ocidente, modernidade, racionalismo, invenção 
da ideia de património, alargamento da noção de documento histórico à realidade material, extensão da noção de tempo 
histórico, etc, etc. 
 Neste sentido, a “pré-história” poder-se-ia considerar o domínio mais “puro” da própria arqueologia, de algum 
modo o seu extremo limite inicial, na medida em que procuraria as origens de um fundamento anterior a qualquer reg-
isto escrito. Não é assim de admirar que a maior parte dos trabalhos no âmbito da “teoria” da/na arqueologia tenham 
sido escritos por “pré-historiadores”, como é bem conhecido. Os “arqueólogos das épocas históricas” habitualmente 
reportam-se à “teoria da história” e, portanto, a toda uma outra genealogia de reflexões. 
 Realmente, a arqueologia pré-histórica, ou, se se quiser, a pré-história, parece que teria a missão de preencher 
um vazio entre a natureza e a cultura/civilização, entre a animalidade e o homem, isto é, de criar um nexo narrativo/
temporal/causal para a emergência de nós próprios, humanos, como seres “domesticados”, pensantes, reflexivos, imersos 
no “simbólico”, primeiro criadores de mitos e, mais tarde, da própria filosofia. 
 Trata-se portanto, como tem sido notado tantas vezes, de uma versão laica, racionalizada, “científica”, do livro da 
Génese, e portanto de uma das problemáticas mais constantes da nossa consciência ocidental. São suas temáticas, por 
exemplo: que significa ser-se humano, “civilizado”, o que é o laço social que nos distingue das comunidades animais, o 
que implica falar, usar a/ser-se usado pela linguagem, qual o papel da fabricação de utensílios e de todo o tipo de “exter-
nalidades” relativamente ao corpo (e dos seus contextos de “produção”, é claro) – como por exemplo a produção do es-
paço e da arquitectura - na própria constituição de uma comunidade humana, etc, etc. Tópicos sobre os quais já os gregos 
pensaram, quer em termos de mitos, quer depois em termos de filosofia. Tópicos que nos continuam a dar que pensar.  
 Independentemente de muita arqueologia se ter feito e ainda continuar a fazer de acordo com pressupostos do 
senso comum, de um “realismo” ou positivismo ingénuos, etc., ou então de evitar mais ou menos intencionalmente as 
questões “filosóficas”, opção agora mais reforçada pelas condições objectivas extremamente negativas com que as pesqui-
sas em geral se deparam, importa continuar a dizer a velha frase: “nada há de tão prático quanto uma boa teoria”. 
 Há evidentemente que aproximar/conjugar as “culturas” (ciências e “letras”), evitar a armadilha de uma arqueo-
logia tecnocrática (supostamente progredindo apenas por “aplicações” das “ciências”) e perceber ao mesmo tempo que 
a filosofia transbordou para fora de si própria, e não é um “campo” (como aliás todos os outros) fechado. E por isso 
também se optou aqui por utilizar a expressão “pensamento crítico”, mais abrangente e interventivo, para alguns, ou pelo 
menos à primeira vista, do que a palavra “filosofia” poderia eventualmente pressupor. 
 Não se deve confundir, porém, esta noção abrangente e necessariamente convencional de “pensamento crítico” 
em ciências sociais e humanas e estudos conexos (na verdade, reconheço, tão vaga que alguns a não aceitariam) com 
as perspectivas próprias da “teoria crítica” associada à chamada “escola de Frankfurt”, em particular representada pelos 
trabalhos de Adorno e Horkheimer, e de que Habermas é um representante mais recente. Esta última, quando muito, 
pode ser vista como uma das formas que o pensamento crítico contemporâneo assumiu, numa vastíssima constelação 
problemática, mas onde é muito importante algum radicalismo e a vontade de unir teoria e prática política, num sentido 
emancipatório que nos livre dos horizontes da ideia de “fim da história” propalada por muitos em relação com o término 
da “guerra fria” e o colapso do sistema falsamente “comunista” da União soviética. 
 Mais do que nunca, neste momento de crise estrutural do próprio modelo societal que criámos, somos obriga-
dos a repensar tudo desde a raiz, tanto na nossa prática de arqueólogos como na nossa vida. Não é de economia que se 
trata, claro, é em termos de modelo de sociedade que de novo hoje temos que radicalmente pensar, pois parece esgotado 
o “ciclo” que podemos designer capitalista, pelo menos como ideal emancipador, e não há para ele uma teoria geral de 
substituição, mas apenas se nota na maior parte dos que pensam uma conformação geral com a ideia de “reforma”, que 
parece cada dia mais utópica, ou totalmente impossível. O colapso em que entrámos não tem ponto de retorno à vista. 
 A atitude crítica moderna parte já de Kant, que operou “uma revolução [copernicana] na maneira de pensar de 
uma importância decisiva.” (Tunhas, op. cit., p. 224), de que ele mesmo tinha consciência, através de uma obra sistemáti-
ca que abarca todos os grandes temas filosóficos, dando um enorme “salto” em relação a Descartes. Realmente, os seus 
três livros de “crítica” (…) “investigam quais as condições de possibilidade do nosso conhecimento, quais os seus limites e 
qual a estrutura do nosso espírito requerida para que tal conhecimento se produza.” (id, ib.). O sujeito é colocado por Kant 
“no centro do próprio processo de conhecimento.” (id, p. 226), tratando-se de esclarecer quais os princípios organizadores 
da experiência. Pelo menos uma parte significativa da filosofia posterior não pôde ignorar a obra de Kant, a qual “(…) em 
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virtude da própria afirmação da incognoscibilidade das coisas em si, proibia qualquer conhecimento do Absoluto.” (Tunhas, 
p. 243). 
 Tenhamos sobretudo presente que a crítica, num sentido kantiano, é uma investigação sobre as possibilidades do 
conhecimento. 
 Desde os fins do séc. XVIII o tema da evolução e do progresso histórico tomam uma importância grande, que 
vem desembocar em Hegel e Marx no séc. XIX, a par do evolucionismo das ciências naturais, com Lamarck e Darwin. 
Estas “correntes”, ligadas ao antiquarismo e à etnologia nascente, tiveram aliás e como é bem sabido muita importância 
na emergência da ideia de pré-história tal qual ainda hoje vulgarmente a concebemos. 
 Uma das formas que assume aquilo que podíamos chamar a “consciência crítica” moderna é a aguda percep-
ção, ou suspeita (generalizada a muitas pessoas, pois que em certas minorias “intelectuais” estas questões ou outras 
comparáveis há muito ocorriam, embora formuladas de diferentes maneiras) de que o que aparece à nossa percepção/
compreensão imediata é sinal ou sintoma de algo de mais subtil, invisível, escondido, antigo, “arcaico”, ou profundo. Ou 
seja, com o jogo da aparência/verdade, da presença/ausência, afinal uma problemática que em última análise num certo 
sentido “repete” Platão. O que tem tudo a ver, evidentemente, com a arqueologia (basta ler Julian Thomas, “Archaeology 
and Modernity”, Londres, Routledge, 2004). 
 Aí a influência de Saussure e do seu “Curso de Linguística Geral” (publicado em 1916), entre muitas outras, foi 
bastante grande. Como escreve Tunhas (op. cit., p. 337), “De acordo com a opinião comum estruturalista (…) o sujeito é 
um efeito de superfície determinado por uma estrutura da qual, por definição, ele não se encontra consciente, e o trabalho 
filosófico consiste em conhecer essa estrutura.” Mas essa estrutura profunda “(…) está longe de ser propriedade exclusive 
do estruturalismo. O marxismo, bem entendido, já havia identificado a estrutura profunda com o modo de produção e a 
superfície com todo o aparato do direito, da religião, da arte, etc. Do mesmo modo, Freud distinguirá o conteúdo manifesto 
do sonho e o seu conteúdo latent, constituindo este, que a análise deverá decifrar, o verdadeiro pensamento do sonho. Russell, 
e o Wittgenstein do “Tratactus”, procuravam a “forma lógica” por detrás da enganosa “forma gramatical”. E a gramática 
generativa de Noam Chomsky (…) buscará também a “estrutura profunda” da linguagem.)” 
 Um dos aspectos mais pertinentes para nós, arqueólogos, do pensamento crítico contemporâneo, tal como ele 
nos aparece em autores como Walter Benjamin (as famosas teses sobre a história) ou Giorgio Agamben (“Infância e 
História”, por exemplo, livro de 1978, mas traduzido para francês em 1989 – Paris, Payot; ou ainda “Signatura Rerum”, 
Paris, Vrin, 2008, sobretudo pp. 93-128 – cap. “Archéologie Philosophique”), é a forma de conceptualizar a história, a 
memória, as relações entre passado, presente e futuro. Outra, é a interface homem-animal, conceptualizada entre muitos 
por Agamben também, num livro já traduzido em Portugal pelas Edições 70, “O Aberto” (com reimpressão em 2012). 
 A história sequencial faz parte do pensamento metafísico ocidental, que tantos autores contemporâneos (Hei-
degger foi certamente um deles, e, até certo ponto na sua esteira, Derrida um outro, entre muitos) tentaram, quiçá em 
vão, superar. 
 Por mim, estudando filosofia “às arrecuas” (ou seja, escolhendo autores contemporâneos cuja problemática me 
toca, e de cujas fontes de inspiração vou depois, por tentativa e erro, procurando acercar-me) tenho vindo a interessar-
me particularmente pela obra do esloveno Slavoj Zizek, um filósofo hegeliano que pôde compreender Jacques Lacan (o 
psicanalista que trouxe Freud e a psicanálise definitivamente para a filosofia) através do seu “herdeiro” Jacques Alain-
Miller, e assim faz uma conjugação particularmente original e, aos meus olhos de “estudante”, muito perspicaz, de teoria 
lacaniana com um novo hegelianismo que tem vindo a surgir nas últimas décadas. 
 Por exemplo, a ideia, que ainda nos apresenta um autor sério como Paulo Tunhas (op. cit., pp. 243 e segs.) de um 
Hegel, sem dúvida o máximo expoente do idealismo alemão, como tendo desenvolvido uma teoria do desenvolvimento 
histórico (a qual, sem dúvida, vai influenciar Marx) e que tende para um sistema fechado e absolute, não é bem aquela 
que corresponde à que desenvolve Zizek. 
 Este autor (como a citação inicial destes tópicos exprime) defende que é preciso ler os autores com os olhos 
do presente, quer dizer, fazê-los dizer o que “eles não sabiam que sabiam”, noção que corresponde bem a uma (contra-
intuitiva) causalidade retrospectiva que me parece muito frutuosa (os acontecimentos “criam” as suas causas, o que vem 
depois é um revelador do que aconteceu antes, postula as suas próprias causas, por assim dizer). 
 Por exemplo, quando Marx referia, inspirando-se em Hegel (e retiro esta ideia de Zizek, que a refere muitas vez-
es), que a anatomia do homem nos fornece a chave para compreender a anatomia do macaco, estava em causa essa visão 
de que a “verdade” de uma coisa se “revela” nos seus “desenvolvimentos” ulteriores. Ou seja, o que foi contingente passa 
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depois, retrospectivamente, e de certo modo, a aparecer como “necessário”. O presente interage dialecticamente com o 
passado, não tanto no sentido de tese- antítese-síntese (afirmação- negação- negação da negação) com vista a um todo 
harmonioso e uno, mas no sentido de uma “negação reveladora”, que “descobre” no passado o que ele mesmo continha 
como potencial, potencial esse porem que não “estava lá”, mas só aparece depois como potencial, no futuro. 
 Ou noutro exemplo, escreve Zizek: (2012, v. adiante, p. 245): “(…) na análise do universo do Capital, nós não 
devíamos apenas empurrar Hegel na direcção de Marx, mas o próprio Marx devia ser radicalizado: só hoje, com o capital-
ismo global na sua forma “pós-industrial” é que, para o dizer em termos hegelianos, o capitalismo está a chegar ao nível da 
sua própria noção. “(…) ou seja, para conseguir descrever a estrutura da noção inerente de uma formação social, devemos 
começar pela sua forma mais desenvolvida.” Por outras palavras, a “história” só se compreende retrospectivamente. 
 Esta ideia articula-se bem, até certo ponto, parece-me, com as reflexões críticas de Agamben sobre a história, só 
que estas, creio, não vão talvez tão longe quanto as de Zizek, no seu potencial revolucionário. A obra deste autor é gigan-
tesca, mas o seu último livro, que corresponde a um enorme esforço de concatenação das suas ideias (mais de 1000 pp.) é 
“Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism” (London, Verso, 2012), e parece-me crucial. 
 Vendo na obra de Hegel o que Hegel não podia ter “visto” no seu tempo (um grande dinamismo, e não uma 
síntese aconchegadora), e vendo no ensino de Lacan (filtrado por Miller, é certo, dado que Lacan nunca quis ser um 
autor publicado, sempre recusou o discurso do mestre e o discurso universitário) o que o próprio Lacan por vezes não 
consciencializou (por exemplo, o seu profundo hegelianismo, nomeadamente na fase tardia em que Lacan nunca refere 
Hegel), Zizek dá-nos o embrião de uma visão nova e corajosa do ser humano, da sociedade, da história, da acção política, 
da necessidade da acção emancipatória. 
 Esta minha intervenção tem a intenção, como estudante de Zizek, de chamar mais uma vez a atenção para o le-
rmos no que ele tem de mais “sério” (para além dos aspectos superficiais criados pela sua aparição nos media), e assim 
abrirmos o debate, também em arqueologia, em relação com os grandes problemas do nosso tempo, criando espaço para 
o pensamento. Pois que, precisamente em épocas de crise, quando o poder existente nos incita a actuar, nos incita ao 
diálogo (para nos chamar ao seu campo de jogo, no qual estamos à partida vencidos), é crucial mostrar que o mais urgente 
é suspender (suspensão, a que os gregos chamavam “epoché”) a urgência com que o poder nos chama à liça. Criar uma 
pensamento/praxis alternativo das alternativas que, até agora, todas falharam na criação da “comunidade por vir”, porque 
enquadradas na moldura da democracia burguesa e do pensamento liberal, tolerante e consumista (pensamento/acção 
alienados). 
 E a quem nos chamar loucos ter a coragem de referir que uma tomada de decisão (neste caso, pensar criticamente 
e radicalmente) é e foi sempre até certo ponto um acto de “loucura”, pois que jamais um ser humano ou uma organização 
decidem com base na ponderação de todos os efeitos que essa decisão pode acarretar, pela razão simples de que (no-
meadamente numa situação complexa, sistémica) jamais é possível tal conhecimento antecipado. Se ele fosse possível, a 
política reduzia-se à administração, que é aquilo a que nos querem conduzir na sociedade digital em que vivemos. 
 Recusar, também em arqueologia, um modelo gestionário de sociedade e, no plano da pesquisa e da actuação so-
cial, descentrar-nos relativamente a um modo de estar dominante, que se limite a alimentar as indústrias do património, 
por um lado, e por outro preencha uma narrativa histórica linear, enfadonha e impotente, que objectivamente serve de 
enquadramento ideológico daquelas indústrias – eis o que pretendo sugerir. 

Loures, Outubro de 2012
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