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A partir da preocupação deste Seminário em discutir o patrimônio cultural ligado 

ao aspecto religioso, sua importância na constituição de identidades, a fim de valorizar 

a diversidade e respeitar as diferenças, procurarei, nesta apresentação, pensar, a partir 

da Arqueologia Bíblica, minha pesquisa, como a cultura material concernente às três 

religiões predominantes no Oriente Médio - o judaísmo, o islamismo e o cristianismo – 

pode se relacionar à formação de suas identidades religiosa, social, política e até 

econômica. Além disso, parece-me imprescindível pensar os trabalhos de campo em 

Arqueologia Bíblica à luz dos desafios da preservação do patrimônio histórico e cultural, 

principalmente numa região de constantes conflitos motivados por essa diversidade 

identitária, onde a apropriação do passado e, por extensão, dos vestígios materiais, por  

parte, em especial, da Europa, acabou por afastar as comunidades locais de sua 

própria história, a fim de questionar o papel da arqueologia na constituição das 

memórias sociais. 

À guisa de conclusão, apresentarei um exemplo atual do envolvimento da cultura 

material em questões político-religiosas: a reforma da ponte que leva à Esplanada das 

Mesquitas (onde está a terceira mesquita mais importante para o Islã, Al-Aqsa), ou ao 

Monte do Templo (como é chamado por judeus e cristãos por ser o lugar em que os 

arqueólogos situam os restos do Segundo Templo de Jerusalém, de acordo com a 

Bíblia), iniciada em 6 de fevereiro, em Jerusalém. 

  

 Não são raros, hoje em dia, trabalhos acadêmicos que tratam da busca por um 

passado nobre e glorioso empreendida desde o fim do século XVIII entre os impérios 

europeus, no contexto de constituição de suas identidades nacionais e também de 

justificativa de suas políticas imperialistas, neocolonizadoras. Dentre as regiões mais 

procuradas para o estabelecimento desse elo histórico destaca-se o Oriente Próximo. A 

Bíblia, especialmente em relação à literatura grega e latina, ao lado dos mitos e das 

tradições locais, foi vista como a herança espiritual dos povos europeus, e as terras 

referidas em suas histórias como o “berço da civilização européia”. Isso porque a 

tradição religiosa, em especial, seria a mais eficaz na construção de um vínculo 
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sentimental por parte do povo, em geral: já no século XVIII, a comunhão com esse 

passado permitia, aos peregrinos, a visualização do progresso humano a partir da 

grandeza antiga1. O impulso responsável por uma caça ao tesouro historicamente 

desenvolvida nas chamadas terras da Bíblia, pode ser atribuído à decisão do imperador 

Constantino de fazer do Cristianismo a religião oficial do Império Romano, no início do 

século IV d.C. Tal medida, segundo o historiador e arqueólogo bíblico norte-americano 

Neil A. Silberman, transformou, de fato, a pequena província da Palestina em “Terra 

Santa” para um número sempre crescente de fiéis2 . O costume da peregrinação 

medieval, por exemplo, aos famosos locais sagrados tornou-se, segundo o arqueólogo, 

um comportamento básico que continuaria por séculos e, de fato, até os dias de hoje3. 

Logo, para os europeus, ávidos por legitimar-se, era imprescindível que estivessem 

relacionados, inclusive materialmente, com o chamado “berço das civilizações”: “[...] O 

uso do passado do Oriente Próximo e de suas glórias deu a esses modernos impérios 

o poder que eles precisavam: a propaganda para estimular suas economias, que 

estavam se industrializando, e para reforçar suas necessidades de expansão territorial 

e colonização; assim eles poderiam triunfar como os impérios do passado haviam 

feito.”4. Dessa forma,  ao longo dos séculos XVIII e XIX, os viajantes serviram a seus 

países como “coletores de informações com fins sócio-políticos e econômicos”: 

acumulavam além de informação, documentos e objetos, que passaram a formar 

coleções, tanto pessoais como para serem doadas a museus e bibliotecas de suas 

terras natais5. 

 É nesse contexto que acontecem as primeiras expedições de campo em 

Arqueologia Bíblica, financiadas pelas potências imperiais, em favor de seus 

interesses,. A disciplina nasceu a partir do desejo de entender o texto bíblico, e provar 

materialmente sua veracidade. A Bíblia seria o ponto de partida do arqueólogo que 

trabalharia para ilustrar o registro bíblico. Entretanto, com o desenvolvimento da 

disciplina arqueológica, o caráter da tradicional veneração aos templos e às cidades 

sagrados antigos alterou-se, ao menos superficialmente. As escavações passaram a 

sugerir que a Bíblia não deveria ser entendida como o reflexo de uma só civilização 

antiga que ali vivera, mas sim um dos elementos de uma rica herança cultural das 

várias civilizações antigas da região. Dessa forma, os vestígios arqueológicos deixaram 

de ser apenas um elemento para entender o desenvolvimento da civilização ocidental, 

mas se tornaram símbolos nacionais dos povos modernos da região do Oriente 

Próximo6. 
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Tendo em conta que o passado não existe senão pela recriação por parte dos 

pesquisadores da maneira como lhes convêm e que conhecer o que realmente 

aconteceu (wie es eigentlich gewesen) é uma ambição infundada, é possível, 

principalmente através das evidências arqueológicas, recriar quantos passados forem 

necessários, da forma que melhor convier à situação. Assim, o passado, em especial, 

tratando-se de cultura material, pode ser visto como uma fonte, inesgotável de 

símbolos e ideais políticos7, a favor de quem o constrói. A partir da definição daquilo 

que pode ser considerado patrimônio cultural e da criação de medidas, inclusive legais, 

para sua manutenção, cristaliza-se uma memória, que se torna um instrumento para a 

construção da identidade cívica das instituições bem como do desenvolvimento cultural 

e econômico8 . O patrimônio histórico pode, então, ser entendido, como sugere a 

historiadora Marly Rodrigues, como uma maneira de o poder público instituir a memória 

social9 . Um lugar de memória10  com reconhecimento oficial, i.e., que determinado 

legalmente como patrimônio torna-se um campo de exercício de poder, porque se abre 

às disputas econômicas11. 

Dessa forma, como um exercício de soberania nacional, as autoridades locais 

procuram cada vez mais controlar as escavações no Oriente Próximo12. Além disso, o 

envolvimento crescentemente significativo dos arqueólogos locais evidencia a 

valorização de uma relação pessoal com o material desenterrado: para esses 

pesquisadores, os vestígios materiais das culturas antigas de seus países representam 

muito mais que grandes estágios do desenvolvimento da civilização ocidental, pois 

simbolizam episódios de sua história nacional13. 

Atualmente a relação dos intelectuais palestinos e israelenses com a 

arqueologia mostra-se bastante polêmica14. Após a divisão da Palestina e a formação 

dos Estados da Jordânia e de Israel os trabalhos de campo foram reestruturados. Na 

Jordânia, só havia arqueologia sob o encargo de expedições estrangeiras. É apenas 

após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, que se estabelece uma parceria entre 

arqueólogos estrangeiros e jordanianos, uma aliança considerada uma medida política 

revolucionária. Já os arqueólogos israelenses continuaram atuando seguindo 

principalmente a tradição norte-americana, agora apoiados pelo governo. O 

desenvolvimento dessa arqueologia judaico-israelense, especialmente no início 

(décadas de 1940 a 1960), tem sido reconhecido pelos críticos, mas também pelos 

seus próprios arqueólogos, como uma prática acadêmica, mas principalmente política, 

relacionada ao moderno projeto colonial nacionalista judaico e a construção do Estado-
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Nação de Israel: “O nacionalismo judaico foi, e ainda é, um projeto colonial contra o 

qual os nacionalistas palestinos têm lutado. Ademais não há uma área da arqueologia 

palestina que se compare à sua versão israelense, em termos de suporte institucional, 

financiamento, pessoal, ou como um campo de conhecimento.” 15 . As sociedades 

palestinas e israelenses têm consciência do poder da arqueologia, e a própria disciplina 

é constantemente questionada16. Por isso, há a “preocupação” em definir que uma 

arqueologia puramente nacionalista, não deve ser considerada científica: o consenso 

entre acadêmicos, arqueólogos e jornalistas israelenses, segundo Nadia El-Haj, seria 

que enquanto a arqueologia de Israel poderia ser considerada nacionalista em seu 

surgimento, agora ela está amadurecida e teria estatuto científico de fato. Por outro 

lado, a arqueologia palestina estaria, hoje, no mesmo estágio inicial, logo imaturo, que 

se encontrava a pesquisa israelense nas suas primeiras décadas. 

As primeiras escavações arqueológicas conduzidas pelo governo israelense 

preocuparam-se, exclusivamente, com a chamada Cidade Velha de Jerusalém, logo 

após terem obtido o controle do local, na Guerra dos Seis Dias. A escolha dos sítios a 

serem escavados, longe de ser aleatória, é também um ato político, e geralmente 

explicita as posições políticas da pesquisa arqueológica: neste caso, a intenção do 

governo israelense era, segundo El-Haj, a reconstrução do espaço para transformar a 

Esplanada das Mesquitas muçulmana em Monte do Templo, símbolo da antigüidade 

judaica. O Monte abriga a Mesquita de Al-Aqsa, terceiro santuário mais importante para 

o Islã: é onde Maomé teria aparecido, após a viagem aos céus (Al Miraaj), 

acompanhado do anjo Gabriel. Do lado Oeste encontra-se o Muro das Lamentações, 

último vestígio aparente do Templo de Herodes, resultado de uma ampliação do 

Segundo Templo, reconstruído durante a dominação persa e destruído pelos romanos, 

no cerco à cidade, em 70 d.C. O Primeiro Templo teria sido construído no reinado de 

Salomão, a pedido do rei Davi, sobre a rocha em que Abraão teria oferecido Isaac em 

sacrifício a Deus, e destruído em 587 a.C. por Nabucodonossor. O lugar é ainda 

sagrado para os cristãos, na medida em que Jesus teria rezado ali, como um judeu. 

Essas escavações registraram uma busca desenfreada pela cultura material 

capaz de comprovar a ancestralidade judaica na região, narrada pela Bíblia, e por isso, 

de justificar o controle político da região, por parte dos israelenses. É bom ressaltar que 

há indícios de que as ruínas eram, antes, usadas para incineração de lixo. Tal caráter 

nacionalista fica mais evidente quando se analisa os relatórios dessas escavações: 

esses documentos denunciam que o que era encontrado e não convinha ao objetivo 
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primeiro de justificar o controle judaico era descartado, porque, por exemplo, datava de 

outro período que não o do Primeiro e Segundo Templo – correspondentes à Idade do 

Ferro, ao período Persa, Helenístico e início do Romano. Isso porque esses tempos 

corresponderiam ao “nascimento da nação judaica na antiga Palestina e de Jerusalém 

como sua capital sob o reinado de Davi, bem como seus momentos de soberania, de 

existência ‘nacional’, encerrados pela destruição do Segundo Templo pelo exército 

romano em 70 d.C.” 17 . A idéia era trazer à tona a “comunidade judaica original, 

destruída por situações de guerra, mas reanimada e reconstituída na sua terra graças 

ao estabelecimento de um moderno estado judaico.”18 

As disputas pelo Monte teriam levado ao desenvolvimento da Segunda Intifada: 

em 28/11/2000 Ariel Sharon visitou a Esplanada, atitude entendida pelos muçulmanos 

como uma provocação, visto que Sharon era, na época, líder da oposição. No dia 

seguinte, o novo conflito chamado Intifada Al-Aqsa teve início. Daí a importância de se 

entender o significado das reformas no acesso ao portão Mugrabi, considerado 

justificativa para uma Terceira Intifada19. 

 

Em relação aos desafios da preservação do patrimônio histórico e cultural 

mundiais, a Arqueologia Bíblica também carrega suas especificidades. Essa 

diversidade de identidades religiosas que não permite uma unidade territorial e política 

também é entrave às medidas, inclusive legais, de preservação patrimonial. No entanto, 

a partir da consciência do poder vinculado à cultura material – argumento defendido ao 

longo desta apresentação – é indispensável que se difunda a necessidade de proteção 

ao patrimônio regional, material ou imaterial, em cada um desses territórios, para que 

os próprios moradores dessas regiões tenham voz para defender suas identidades e 

heranças culturais. O contexto característico da região, que vive em constantes 

conflitos militares, exige medidas, que visam à tentativa de preservar sítios 

arqueológicos de bombardeios, ou o resgate de material arqueológico num sítio recém 

atacado, ou ainda a proteção aos museus de serem saqueados. Exemplo disso é a 

organização não-governamental palestina PACE (Palestinian Association for Cultural 

Exchange) que tem as comunidades locais como aliadas nessas situações. Segundo 

Adel Yahya, diretor da ong, o grande trunfo da PACE não é a tentativa de salvar os 

monumentos ou os sítios arqueológicos, – o que já seria uma tarefa de significativa 

importância – mas sim a participação das comunidades locais, que há tanto tempo 

foram afastadas desse seu passado, na medida em que os impérios europeus se 
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apropriavam de sua história. O reconhecimento, por parte dessas pessoas, de que eles 

devem se mobilizar para salvar aquilo que é parte da sua cultura desestimula os 

saques e os atos de vandalismo, tão freqüentes e que têm como finalidade a venda de 

antigüidades no mercado negro. Assim, além de terem um emprego e, portanto, não 

precisarem ir atrás de outras formas de sustento – o projeto oferece oportunidade de 

trabalho para centenas de homens e mulheres em regiões em que as taxas de 

desemprego são extremamente altas (variam entre 60 e 90%)20 – as comunidades 

estão deixando de pilhar os sítios porque, estão se convencendo de que aquilo que 

eles mesmos se empenhavam em vender, pertence à sua cultura, ao seu passado e 

deve permanecer com a comunidade.  

 

 A reforma na ponte está sendo promovida desde 06 de fevereiro deste ano, pelo 

governo de Israel, sob a responsabilidade da Autoridade de Antiguidades Israelense 

(AA). A proposta é substituir uma rampa de madeira, construída em caráter 

emergencial depois que a antiga passarela de pedra e cimento, único acesso à 

Esplanada das Mesquitas para turistas e não-muçulmanos, através do portão Mugrabi 

(ou portão dos mouros), caiu, durante uma tempestade, em 2004. O projeto da AA é a 

construção de uma rampa de mais de 100m de comprimento, sustentada por 8 pilares , 

sobre um dos principais parques arqueológicos da área, concedendo maior exposição 

e visibilidade aos sítios. 

 As obras causaram tanta polêmica que o prefeito de Jerusalém, Uri Lupolianski, 

decidiu interrompê-las, numa atitude considerada “ato de fraqueza frente à soberania 

de Israel em Jerusalém” 21  pela Comissão dos Rabinos. A reação negativa dos 

muçulmanos deve-se, num primeiro momento, ao temor de que as obras prejudiquem a 

estrutura da Mesquita Al-Aqsa. Entretanto, a situação é mais sensível: para a 

comunidade muçulmana, tudo não passa de uma desculpa para que os judeus ganhem 

mais domínio no Monte, uma de suas “tentativas de judaizar Jerusalém”, “de modificar 

a natureza desses lugares e seu caráter muçulmano”22, ou ainda de transformar as 

mesquitas em sinagogas23. 

 As obras também geraram impasse entre os arqueólogos, mesmo judeus, 

porque para eles, há sempre o risco de que alguma estrutura seja abalada, visto que os 

prédios são bastante antigos e estão sendo usadas escavadeiras nas escavações. 

Para esses arqueólogos, contrários à proposta  da AA, o melhor seria, já que a reforma 

do acesso é uma questão urgente, construir uma ponte menor, que passasse por outro 
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lugar, e servisse apenas para a locomoção das pessoas. Porém, a necessidade, 

inclusive, da reforma é questionada: para que ocorra uma escavação em Israel o 

arqueólogo deve possuir uma licença concedida por um conselho de arqueólogos, o 

qual avalia, até mesmo, a relevância das pesquisas, as técnicas de campo a serem 

utilizadas, e também acompanha, por exemplo, a publicação dos relatórios de campo. 

No entanto, pelo caráter emergencial, em situações de resgate, a AA pode promover 

escavações sem obter tal licença. Para alguns críticos das políticas da AA, esse é o 

principal motivo para o número exorbitante de sítios explorados sob a rubrica de 

resgate, nos últimos tempos. No caso específico dessa reforma, se a ponte fosse 

construída em outro lugar, não haveria necessidade de se promoverem as escavações. 

O órgão se defende, alegando que as escavações não oferecem risco algum ao 

complexo, e para tanto colocaram câmeras transmitindo o trabalho, 24h por dia, na 

tentativa de comprovar que não há intenções “ocultas”. 

Entretanto, para os arqueólogos do conselho, a idéia de incentivar a visitação 

turística aos sítios, é, no mínimo, perigosa. Eles temem que cada vez mais a pesquisa 

arqueológica da região seja transformada em arma político-econômica, na medida em 

que os sítios passam a receber infra-estrutura e aparência uniformes, desenvolvidas, 

intencionalmente, para atrair o público em geral24, recriando, a partir das evidências 

arqueológicas, um passado atraente, ou adequado às expectativas dos turistas ou 

ainda de acordo com a informação que se queira divulgar, o que pode distorcer o 

trabalho do arqueólogo25. 
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